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 تقریر مراجع الحسابات المستقل

 
 رؤوم التجاریةمساھمي شركة  إلى السادة/

 )شركة مساھمة سعودیة(
 

 تقریر عن مراجعة القوائم المالیة
 

 الرأي
 ۳۱("الشركة")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في  - مساھمة سعودیةشركة  – رؤوم التجاریةلقد راجعنا القوائم المالیة لشركة 

وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر والتغیرات في حقوق المساھمین والتدفقات النقدیة للسنة المالیة المنتھیة في ، م۲۰۲۱دیسمبر 
 ا في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة.، واإلیضاحات المرفقة بالقوائم المالیة، بمذلك التاریخ

 

وأدائھا م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي للشركة كما فيعدلفي رأینا، فأن القوائم المالیة المرفقة تعرض ب
ودیة، والمعاییر المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السع

 .الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبینواإلصدارات األخرى المعتمدة من 
 

 أساس الرأي
ان مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر تم توضیحھا في عاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. وفقأ للم لقد قمنا بالمراجعة

المعتمدة في  وآداب المھنة لقواعد سلوكمستقلون عن الشركة وفقأ  ونحنفي تقریرنا. " مراجعة القوائم المالیة  حولمسؤولیات المراجع " قسم
د بأن قنعتومسؤولیتنا األخالقیة األخرى وفقا لتلك القواعد. بصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما اننا التزمنا الالمملكة العربیة السعودیة وذات 

 رأینا. إلبداءلتوفیر أساس  ،أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة
 

 لفت انتباه
السوق المالیة السعودیة (تداول) أنھ سیتم إدراج وبدء تداول أسھم شركة رؤوم التجاریة في باإلعالن في شركة ال قیام إلى االنتباه نود أن نلف

وبالرمز الدولي  ۹٥۲۹م برمز تداول ۲۱/۰۲/۲۰۲۲ھـ الموافق  ۲۰/۰۷/۱٤٤۳السوق الموازیة اعتباراً من یوم االثنین  –نمو 
SA۱٥GH۸٤KSH۱۰ -مع تطبیق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/ %۳۰ -تذبذب السعریة الیومیة +/وعلى أن تكون حدود ال ٥%. 

 
 األمور الرئیسیة للمراجعة 

للقوائم المالیة للسنة الحالیة.  البالغة عند مراجعتنا، االھمیة المھني بحسب حكمنا لھا ان األمور الرئیسیة للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت
. وبالنسبة الي ولم نقدم رأیا منفصال في تلك االمورسیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا،  فيوقد تم تناول ھذه األمور 

 ، فان وصفنا لكیفیة معالجة مراجعتنا لھذا االمر موضح ادناه:أدناهكل أمر مدرج 
 

 كیفیة معالجتنا األمر الرئیسي أثناء مراجعتنا اجعةأمر رئیسي للمر
 

  تحقق اإلیرادات
 

یعتبر تحقق اإلیرادات أمر مراجعة رئیسي كون اإلیرادات عنصراً مھما 
ألداء الشركة ونتائجھا، ونظرا لتضمنھا مخاطر متأصلة باحتمال تجاوز 

اإلیرادات بأكثر اإلدارة إلجراءات الرقابة الداخلیة وذلك بأن یتم إثبات 
 .من قیمتھا الفعلیة لتحقیق األھداف أو لتحسین نتائج الشركة

 
 ۳۱) حققت الشركة للسنة المنتھیة في ۱۹كما ھو مبین باإلیضاح رقم (

لایر سعودي  ۱۱۰٬۱۹۱٬۹۸۱م إجمالي إیرادات بلغت ۲۰۲۱دیسمبر 
 لایر سعودي). ۱۰۸،۸٥٥،۱۷٦م: ۲۰۲۰(
 

 

 

) الذي یتضمن السیاسات ٤( یرجى الرجوع الي االیضاح رقم
) ۱۹واالیضاح رقم ( المحاسبیة المتعلقة باالعتراف باالیراد

  الذي یوضح تفاصیل اإلیرادات.
 
 

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا من بین أمور أخرى 
 ما یلي: 

 
التحقق من مدى مالئمة السیاسة المحاسبیة لتحقق إیراد  -

) ۱٥التقریر الدولي رقم (الشركة وفقا لمتطلبات معیار 
 .اإلیرادات من العقود مع العمالء

اختبارات تفصیلیة لعینة من المنتجات المباعة والتحقق من  -
 .التطبیق السلیم لسیاسة اإلعتراف باإلیراد

إجراءات تحلیلیة لفھم أسباب التباین في اإلیرادات مقارنة مع  -
وتحدید ما إذا كان ھناك  السنة السابقة والتحقق من منطقیتھا

تقلبات ھامة تحتاج الى فحص إضافي في ضوء فھمنا 
 .لظروف السوق الحالیة

اختبار إجراءات القطع للتأكد من تسجیل اإلیرادات في  -
 .فتراتھا الصحیحة

اختبار تصمیم إجراءات الرقابة الداخلیة وفعالیتھا فیما یتعلق  -
 .بھابإثبات اإلیرادات والذمم المدینة الخاصة 

 
 



 

 
 

 
 تقریر مراجع الحسابات المستقل (تتمة)

 
 رؤوم التجاریةمساھمي شركة  إلى السادة/

 )شركة مساھمة سعودیة(
 

 تقریر عن مراجعة القوائم المالیة (تتمة)
 

 األمور الرئیسیة للمراجعة (تتمة)
 كیفیة معالجتنا األمر الرئیسي أثناء مراجعتنا أمر رئیسي للمراجعة

 المخزون 
 

 ۳٤٬۲۸۳٬۲٥۳، بلغ رصید مخزون الشركة م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱كما في 
 .لایر سعودي) ۲۲،٤٥٥،٤۰٦م: ۲۰۲۰لایر سعودي (

 
لقیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل، ویتم یدرج المخزون بالتكلفة أو صافي ا

الحركة. تحدد  تكوین مخصص عند الضرورة للمخزون المتقادم وبطیئ
اإلدارة مستوى تقادم المخزون من خالل النظر في طبیعتھ وعمرة 
اإلنتاجي وتوقعات المبیعات باستخدام االتجاھات التاریخیة وغیرھا من 

 .النوعیةالعوامل 
 

أو عدم القیام بإجراءات الجرد الالزمة،  القیام المخزون بعدم تكمن مخاطر
عدم وجود دراسة  ، أوراالعتبار تذبذب األسعاتقییم المخزون واألخذ في ب

قیام العدم  ، أوكافیة لعمل مخصص مخزون راكد او ھبوط األسعار
 م.ایحتاج الى اعد قد بفحص المخزون المھمل والذي

 

) الذي یتضمن السیاسات ٤یرجى الرجوع الي االیضاح رقم (
) الذي یوضح ۹واالیضاح رقم ( بالمخزونالمحاسبیة المتعلقة 

  .المخزونتفاصیل 
 

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا من بین أمور أخرى 
 ما یلي: 

 

المحاسبیة للشركة باإلعتراف تقییم مدى مالئمة السیاسات  -
وقیاس المخزون بما یتماشى مع متطلبات المعاییر المحاسبیة 

 ذات الصلة. 
التشغیلیة للضوابط تقییم التصمیم والتنفیذ، واختبار الفعالیة  -

 .الرقابیة للشركة حول اإلعتراف بالمخزون والقیاس الالحق
حضور الجرد الفعلي للمخزون في مواقع مختارة للتحقق من  -

 بنود المخزون.
اختبار صافي القیمة القابلة للتحقق للمخزون واالفتراضات  -

المستخدة من قبل اإلدارة للتحقق من تقدیر قیمة المخزون 
 بصافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل.  بالتكلفة أو

 في القوائم المالیة األخذ بعین اإلعتبار مدى كفایة اإلفصاح -
  للشركة وفقا للمعیار المحاسبي المطبق. 

 
 

 
 أخرى معلومات

 
 للشركةیتضمن الجزء الخاص بالمعلومات األخرى معلومات واردة في التقریر السنوي  .إن اإلدارة ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى

وتقریر مراقبي الحسابات عنھا. من المتوقع أن یتاح لنا  للشركةوال یتضمن البیانات المالیة  ،م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المالیة المنتھیة في 
 م بعد تاریخ تقریر مراقبي الحسابات ھذا.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱التقریر السنوي للشركة للسنة المالیة المنتھیة في 

 
 .اإن رأینا حول البیانات المالیة للشركة ال یشمل الجزء الخاص بالمعلومات األخرى وال نعبر عن أي نوع من نتائج التأكید بشأنھ

 
خرى الواردة أعاله عند إتاحتھا، وخالل قراءتنا، نأخذ فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األأما فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة للشركة، 

قیق أو في إعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متوافقة بشكل مادي مع البیانات المالیة للشركة أو معرفتنا التي حصلنا علیھا في التد
 ما یظھر خالف ذلك على أن بھ أخطاء مادیة.

 
 كمة عن القوائم المالیةمسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحو

 
ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  في المملكة العربیة  المعتمدةإن االدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا بشكل عادل طبقا

 وھيوطبقاً لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة،  الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین المعتمدة منالسعودیة والمعاییر واإلصدارات 
 المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا ضروریة، لتمكینھا من اعداد قوائم مالیة خالیة من التحریف الجوھري سواء بسبب غش أو خطأ.

 
مقتضي الحال، عن  االفصاح بحسبشاء مستمرة وعن عند إعداد القوائم المالیة، فإن االدارة مسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على البقاء كمن

في المحاسبة إال ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة الشركة أو إیقاف  االستمراریةالعالقة باالستمراریة واستخدام أساس  تاألمور ذا
 عملیاتھا أو لیس ھناك خیار واقعي بخالف ذلك.

 
 عملیة التقریر المالي في الشركة. علىشراف عن اإل ان مجلس إدارة الشركة ھم المسؤولون

 
 



 

 
 

 
 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل (تتمة)
 

 مساھمي شركة رؤوم التجاریة إلى السادة/
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 تقریر عن مراجعة القوائم المالیة (تتمة)

 
 مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة

غش أو خطأ،  كان ناتج عنمن تحریٍف جوھري، سواء  خالیةتتمثل أھدافنا في الوصول الى تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة ككل 
تم وفي إصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. والتأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي 

أن ام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ستكشف دائماً عن التحریًف الجوھري عند وجودة. یمكن القی
تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان بشكل معقول یمكن توقع أنھا ستؤثر على القرارات 

 یة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة.االقتصاد
 

نزعة وكجزء من المراجعة، وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ على 
 الشك المھني خالل المراجعة. كما نقوم بـ:

 
الجوھري في القوائم المالیة سواء بسبب غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة تلك تحدید وتقییم مخاطر التحریف  •

المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة لتوفیر أساس إلبداء رأینا. ویعد خطر عدم اكتشاف التحریف الجوھري الناتج عن 
ي على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطو

 الرقابة الداخلیة.
الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مالئمة وفقاً للظروف، ولیس بغرض  ألنظمة الرقابةالحصول على فھم  •

 إبداء رأي حول فاعلیة الرقابة الداخلیة للشركة.
 
 مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا اإلدارة. تقییم •

 
االستمراریة في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، فیما إذا كان  ألساساستخدام اإلدارة  مالئمةاستنتاج مدى  •

. وإذا ما تبین لنا وجود مستمرة كمنشاةھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف قد تثیر شكاً كبیراً حول قدرة الشركة على البقاء 
 في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات االنتباهعدم تأكد جوھري، یتعین علینا لفت 

ع غیر كافیة، عندھا یتم تعدیل رأینا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا حول المراجعة. وم
 ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

 
المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة تعبر عن المعامالت واألحداث العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم  تقییم •

 التي تمثلھا بطریقة تحقق عرضاً عادال.
 

المھمة للمراجعة، بما في ذلك  والنتائجنقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة فیما یتعلق، من بین أمور أخرى، بالنطاق والتوقیت المخطط للمراجعة 
المتطلبات أي أوجھ قصور ھامة في الرقابة الداخلیة اكتشفناھا خالل المراجعة. لقد زودنا أیضا المكلفین بالحوكمة ببیان یفید باننا قد التزمنا ب

تقد بشكل معقول انھا تؤثر على استقاللنا، األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقاللیة وابلغناھم بجمیع العالقات واألمور األخرى التي قد نع
 وبحسب مقتضى الحال إجراءات الوقایة ذات العالقة.

 
نة الحالیة، ومن األمور التي تم ابالغھا للمكلفین بالحوكمة، تحدید تلك األمور التي كانت لھا األھمیة البالغة عند المراجعة القوائم المالیة للس
، او عندما وبناء على ذلك تعد األمور الرئیسیة للمراجعة ونوضح ھذه األمور في تقریرنا ما لم یمنع نظام او الئحة اإلفصاح العلني عن االمر

من المتوقع بشكل معقول ان تفوق التبعات السلبیة لفعل  انھفي ظروف نادرة للغایة، نرى ان االمر ینبغي اال یتم اإلبالغ عنة في تقریرنا بسبب 
 ذلك فوائد المصلحة العامة من ذلك اإلبالغ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل (تتمة)
 

 شركة رؤوم التجاریةمساھمي  إلى السادة/
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 تقریر عن مراجعة القوائم المالیة (تتمة)

 
 

 التقریر حول المتطلبات النظامیة والتنظیمیة األخرى
في جمیع ال تتوافق المراجعة، لم یرد الي علمنا ما یدعونا الي االعتقاد بأن الشركة  بإجراءاتبناًء على المعلومات المقدمة لنا خالل قیامنا 
الشركات في المملكة العربیة السعودیة ونظام األساس للشركة فیما یتعلق بتأثیرھا على إعداد  النواحي الجوھریة، بمتطلبات واحكام نظام

  وعرض القوائم المالیة.
 

 عن البسام وشركاؤه
 

 
 
 

 إبراھیم احمد البسام
 )۳۳۷محاسب قانوني ترخیص رقــم (

 
 السعودیة القصیم، المملكة العربیة

 ھـ۱٤٤۳شعبان  ۱٥
م۲۰۲۲مارس  ۱۸
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 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ذلك)جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف (

- ۱۰ - 
 

 
 الوضع القانوني والنشاط -۱

بموجب نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة تحت السجل  سعودیة تأسست شركة رؤوم التجاریة ("الشركة"). كشركة مساھمة
م حیث وافق الشركاء في اجتماع الشركاء بالشركة ۲۰۱۷یونیو ۷ھـ الموافق ۱٤۳۸رمضان  ۱۲بتاریخ  ۱۱۳۱۰۱۰٥۲٥التجاري رقم 

لى شركة مساھمة سعودیة مقفلة م على تحول الشركة من شركة ذات مسئولیة محدودة إ۲۰۱۷مایو  ۳۰ھـ الموافق ۱٤۳۸رمضان  ٤بتاریخ 
ھـ ۱٤۳۸رمضان  ۱۱ق) بتاریخ  /۳۰۷عن طریق تحویل الشركة بما لھا من حقوق وما علیھا من إلتزامات وقد صدر القرار الوزاري رقم (

ل التجاري م (تاریخ السج۲۰۱۷یونیو ۷م بالموافقة على إعالن التحول إلى شركة مساھمة سعودیة مقفلة بدایة من ۲۰۱۷یونیو ۷الموافق 
  .النظام االساسي )على والذي یعتبر تاریخ بدایة السنة المالیة االولي للشركة بناء 

 
  الحقة أحداث
السوق الموازیة اعتباراً من  –أنھ سیتم إدراج وبدء تداول أسھم شركة رؤوم التجاریة في نمو  )تداولالسعودیة ( السوق المالیةشركة تعلن 

وعلى أن تكون حدود  SA۱٥GH۸٤KSH٥وبالرمز الدولي  ۹٥۲۹م برمز تداول ۲۱/۰۲/۲۰۲۲ھـ الموافق  ۲۰/۰۷/۱٤٤۳یوم االثنین 
 %۱۰ -لسعري عند +/مع تطبیق حدود ثابتة للتذبذب ا %۳۰ -التذبذب السعریة الیومیة +/

 
 التالیة:تقوم الشركة بمزاولة وتنفیذ األغراض 

تجارة الزجاج والمرایا ودیكورات االلومنیوم وتركیبھا، الصناعات التحویلیة وفروعھا حسب التراخیص الصناعیة، التشیید والبناء، النقل 
عیة وجماعیة وشخصیة، التجاریة، تقنیة المعلومات، االمن والتخزین والتبرید، خدمات المال واالعمال والخدمات االخري، خدمات اجتما

والسالمة، الزراعة والصید، المناجم والبترول وفروعھا، الكھرباء والغاز والماء وفروعھ، وتمارس الشركة انشطتھا وفق االنظمة المتبعة 
 وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات المختصة ان وجدت.

 
 األولىالمنطقة الصناعیة  –بریدة  –القصیم  ى:الالتي للشركة في العنوان یقع المركز الرئیس

 
 بیانھا:تتضمن القوائم المالیة المرفقة حسابات الشركة وفروعھا االتي 

 
 المدینة اسم الفرع سجل تجاري

 القصیم صناعیة السلیم-بریدة  –فرع شركة رؤوم التجاریة  ۱۱۳۱۰٥۸۰۱۳
 القصیم المدینة الصناعیة –بریدة  –للزجاج مصنع رؤوم  ۱۱۳۱۰۲٤۱٤۷
 القصیم المدینة الصناعیة –الرس  –التجاریة فرع شركة رؤوم  ۱۱۳۲۰۱۱۰۹۷
 القصیم المدینة الصناعیة –عنیزة  –التجاریة فرع شركة رؤوم  ۱۱۲۸۰۱۹۹۳۸
 الریاض شارع المدینة المنورة –التجاریة فرع شركة رؤوم  ۱۰۱۰٦۱۱۱۹٦
 الریاض حي الفاروق –التجاریة فرع شركة رؤوم  ۱۰۱۰۱۹۹٤۱۹
 جدة حي الخمرة –التجاریة فرع شركة رؤوم  ٤۰۳۰۳٤۱۷۱۸

 
 والقیاسعداد اإلأسس  -۲

 
 أسس االعداد -أ

ت األخرى تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارا
 . للمراجعین والمحاسبینالمعتمدة من الھیئة السعودیة 

 
 أساس القیاس -ب

واساس االستحقاق فیما عدا مزایا نھایة الخدمة للموظفین بالقیمة الحالیة لاللتزامات أساس التكلفة التاریخیة،  المالیة علىتم إعداد القوائم 
 .المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة عن طریق التقیم االكتواري

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض .ج

 للشركة.تم عرض القوائم المالیة باللایر السعودي وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض 
 
 
 
 
 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ذلك)جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف (

- ۱۱ - 
 

 
 عاییر الحالیة مالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت على ال -۳

 ھناك عدد من المعاییر والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات التي أصدرھا مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والتي تعتبر ساریة المفعول في
 :وقت مبكر. واھمھا كما یلي قھا فيعد تطبی الشركةالفترات المحاسبیة المستقبلیة التي قررت 

 

 معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة ۳/۱
 للشركةالمالیة السنویة  القوائمالمالیة مع تلك المستخدمة والمفصح عنھا في  القوائمتتوافق السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه 

، ولكن لیس لھا تأثیر  م۲۰۲۱. ھناك معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة تنطبق ألول مرة في عام م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 .للشركةالمالیة  القوائمعلى 

 
المالیة  القوائمھناك العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى التي تم إصدارھا ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار 

. یعتزم الصندوق اعتماد تلك التعدیالت للشركةالمالیة  القوائمأن ذلك لن یكون لھ تأثیر كبیر على  الشركةللصندوق. ویرى مجلس إدارة 
 طبقت.إن  والتفسیرات،

 
 تعدیالت على المعاییر والتفسیراتوالجدیدة المعاییر ال ۳/۱/۱

 
 التعدیالت 

على المعاییر، الموضحة أدناه، خالل العام الحالي ولكن لیس لھا تأثیر مادي على القوائم المالیة یسري عدد من التعدیالت الجدیدة 
 .للشركة، باستثناء ما ھو مشار إلیھ أدناه

 
 م۲۰۲۱التعدیالت الجدیدة على المعاییر الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام 

 

تعدیالت على ال
 الوصف المعاییر

ساریة للفترات 
ابتداًء من السنویة 

 ملخص للتعدیالت أو بعد تاریخ
المعیار الدولي 
للتقریر المالي رقم 

ومعیار المحاسبة  ۹
 ۳۹الدولي رقم 

والمعیار الدولي 
للتقریر المالي رقم 

والمعیار الدولي  ٤
للتقریر المالي رقم 

۱٦ 

تعدیالت على معدل الفائدة 
 ۲المرحلة  –المعیاري 

الت متطلبات محددة عن محاسبة تعدل ھذه التعدی م۲۰۲۱ینایر  ۱
التحوط للسماح بمواصلة محاسبة التحوط 
التحوطات المتأثرة خالل فترة عدم التأكد قبل 
تعدیل بنود التحوط أو أدوات التحوط المتأثرة 
بمعاییر أسعار الفائدة الحالیة كنتیجة لإلصالحات 
القیاسیة ألسعار الفائدة الجاریة. تقدم التعدیالت 

ً متطلب ات إفصاح جدیدة على المعیار أیضا
لعالقات التحوط  ۷الدولي للتقریر المالي رقم 

التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتھا التعدیالت 
 .۹على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

المعیار الدولي 
للتقریر المالي رقم 

۱٦ 

تعدیالت على المعیار 
الدولي للتقریر المالي رقم 

۱٦ 
 ۱۹-كوفید  –التأجیر 

امتیازات اإلیجار ذات 
 الصلة

یمدد ھذا التعدیل اإلعفاء من تقییم ما إذا كان  م۲۰۲۱إبریل  ۱
ھو تعدیل  ۱۹امتیاز اإلیجار ذات الصلة بـكوفید 

للدفعات المستحقة في األصل لعقد إیجار في أو 
م (بدالً من السداد المستحق ۲۰۲۲یونیو  ۳۰قبل 
 م أو قبلھ).۲۰۲۱یونیو  ۳۰في 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ذلك)جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف (

- ۱۲ - 
 

 
 معاییر الحالیة (تتمة)المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على ال -۳
 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعدلة الصادرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعد ۳/۱/۲ 
والمعدلة والتعدیالت التالیة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي والتي تم لم تطبق الشركة المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة 

 .إصدارھا ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد

على  تعدیالتال
 الوصف المعاییر

ساریة للفترات 
السنویة ابتداًء من 

 للتعدیالتمخلص  أو بعد تاریخ
معیار المحاسبة 

  ۳۷الدولي رقم 
المحملة بالخسارة العقود 

– 
 تكالیف الوفاء بالعقود

تحدد التعدیالت أن "تكلفة تنفیذ" العقد تشمل  م۲۰۲۲ ینایر ۱
تنطبق ھذه والتكالیف المتعلقة مباشرة بالعقد. 

 شركةالتعدیالت على العقود التي لم تِف بھا ال
فترة تطبق أول  بدایة منبجمیع التزاماتھا 

 التعدیل.الشركة ذلك فیھا 
المعیار الدولي 

رقم  للتقریر المالي
المعیار و ۱٦

الدولي للتقریر 
 ۹رقم  المالي

ومعیار المحاسبة 
 ٤۱الدولي رقم 

المعیار الدولي و
رقم  للتقریر المالي

۱ 

 على السنویة التعدیالت
 للتقریر الدولیة المعاییر

 م۲۰۲۰-م۲۰۱۸ المالي

: یزیل ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  م۲۰۲۲ ینایر ۱
لسداد توضیح إعادة التعویض التعدیل 

 .تحسینات العقارات المستأجرة
: یوضح ۹معیار الدولي للتقریر المالي رقم ال

في المائة"  ۱۰التعدیل أنھ عند تطبیق اختبار "
لتقییم ما إذا كان سیتم إلغاء االعتراف بالتزام 
مالي، ال تشمل المنشأة سوى الرسوم 

(المقترض)  المنشأةالمدفوعة أو المستلمة بین 
والمقرض. یجب تطبیق التعدیل بأثر مستقبلي 
على التعدیالت والتبادالت التي تحدث في أو 

د التاریخ الذي تطبق فیھ المنشأة التعدیل بع
 .ألول مرة

: یلغي التعدیل ٤۱معیار المحاسبة الدولي رقم 
 ٤۱مطلب معیار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدیة للضرائب 
 .عند قیاس القیمة العادلة

 یتیح: ۱لمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ا
ً إضاف اً التعدیل إعفاء أن تابعة اللشركة ل یا

ألول مرة بعد الشركة األم فیما مطبق تصبح 
 .ةق الترجمة التراكمیویتعلق بمحاسبة فر

معیار المحاسبة 
 ۱٦رقم الدولي 

ت الآلاالممتلكات و
العائدات  –والمعدات 

 ستخدام المقصودالقبل ا

تحظر التعدیالت خصم من تكلفة أي بند من  م۲۰۲۲ ینایر ۱
واآلالت والمعدات أي  بنود الممتلكات

عائدات من بیع البنود المنتجة قبل أن یصبح 
 ً لالستخدام. باإلضافة إلى  ھذا األصل متاحا

 ً معنى "اختبار  ذلك، توضح التعدیالت أیضا
ما إذا كان أحد األصول یعمل بشكل 

 صحیح".
 

 
 
 
 
 
 

 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ذلك)جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف (

- ۱۳ - 
 

 

 معاییر الحالیة (تتمة)المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على ال -۳
 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعدلة الصادرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعد ۳/۱/۲ 
 

تم  لم الشركة بتطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة والمعدلة والتعدیالت التالیة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي التي
 كن لم تصبح ساریة المفعول بعد.إصدارھا ول

 الوصف على المعاییر تعدیالتال

ساریة للفترات 
السنویة ابتداًء من 

 للتعدیالتمخلص  أو بعد تاریخ
المعیار الدولي للتقریر 

 ۳رقم  المالي
إطار مفاھیم التقریر 

 المالي
تم تحدیث التعدیل ككل للمعیار الدولي إلعداد  م۲۰۲۲ ینایر ۱

بحیث یشیر إلى اإلطار  ۳رقم التقریر المالي 
بدالً من إطار عام  م۲۰۱۸المفاھیمي لعام 

 .م۱۹۸۹
المعیار الدولي للتقریر 

 ۱۷رقم  المالي
ھذا المعیار المحاسبي الجدید الشامل یعتبر  م۲۰۲۳ ینایر ۱ التأمین عقود

لعقود التأمین التي تغطي االعتراف والقیاس 
والعرض واإلفصاح. بمجرد دخولھ حیز 
التنفیذ، سیحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

(إلى جانب تعدیالتھ الالحقة) محل  ۱۷رقم 
عقود  ٤رقم المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

) ٤رقم دولي للتقاریر المالیة التأمین (المعیار ال
 .م۲۰۰٥الذي تم إصداره في عام 

معیار المحاسبة الدولي 
 ۱رقم 

تصنیف المطلوبات 
على أنھا متداولة أو 

 غیر متداولة

أوضح التعدیل ما ھو المقصود بالحق في  م۲۰۲۳ ینایر ۱
التسویة، وأن الحق في التأجیل یجب أن تأجیل 

یكون موجوًدا في نھایة فترة التقریر، وأن ھذا 
 المنشأةالتصنیف ال یتأثر باحتمالیة ممارسة 

ضمناً تفي التأجیل وذلك فقط إذا كان م الحقھ
المشتقات في التزام قابل للتحویل ھي نفسھا 
أداة حقوق ملكیة ولن تؤثر شروط االلتزام 

 على تصنیفھا.
معیار المحاسبة الدولي 

وبیان الممارسة  ۱رقم 
 ۲رقم 

اإلفصاح عن السیاسات 
 المحاسبیة

في  المنشآتیتعامل ھذا التعدیل مع مساعدة  م۲۰۲۳ ینایر ۱
تحدید السیاسات المحاسبیة التي یجب اإلفصاح 

 .المالیة القوائمعنھا في 
معیار المحاسبة الدولي 

 ۸رقم 
تعدیل تعریف التقدیر 

 سبيالمحا
ھذه التعدیالت بخصوص تعریف التقدیرات  م۲۰۲۳ ینایر ۱

المحاسبیة لمساعدة المنشآت على التمییز بین 
 السیاسات المحاسبیة والتقدیرات المحاسبیة.

معیار المحاسبة الدولي 
 ۱۲رقم 

بخصوص  یتناول ھذا التعدیل توضیحاً  م۲۰۲۳ ینایر ۱ الدخل ضرائب
محاسبة الضرائب المؤجلة على المعامالت 

 .مثل عقود اإلیجار والتزامات وقف التشغیل
تعدیل على المعیار 

 رقم الدولي للتقریر المالي
ومعیار المحاسبة  ۱۰

 ۲۸رقم الدولي 

بیع أو المساھمة في 
األصول بین المستثمر 
والشریك أو المشروع 

 المشترك

ى المعیار الدولي للتقریر تتعامل التعدیالت عل ینطبق ال
رقم ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰رقم المالي 

مع المواقف التي یكون فیھا بیع أو مساھمة  ۲۸
في األصول بین مستثمر وشركتھ الزمیلة أو 
مشروع مشترك. على وجھ التحدید، تنص 
التعدیالت على أن المكاسب أو الخسائر 

 ة.الناتجة عن فقدان السیطرة على شركة تابع
 

یكون لتطبیق تتوقع اإلدارة أن یتم اعتماد تفسیرات وتعدیالت المعاییر الجدیدة ھذه في القوائم المالیة للشركة عندما تكون قابلة للتطبیق، وقد ال 
 .ھذه التفسیرات والتعدیالت أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة للشركة في فترة التطبیق األولي.

 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ذلك)جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف (

- ۱٤ - 
 

 

 

 المحاسبیة الھامةالسیاسات  -٤
 

 والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة الموجوداتتصنیف 
في قائمة المركز المالي بناءا على تصنیفھا متداولة / غیر متداولة. وتعد األصول متداولة وذلك  والمطلوبات الموجودات تظھر الشركة

 عندما:
 العمل التشغیلیة العادیة، تسییلھا او تكون ھناك نیة لبیعھا او استنفادھا خالل دورةیتوقع  •
 االحتفاظ بھا بصورة رئیسیة ألغراض المتاجرة، •
 یتوقع بیعھا خالل االتنى عشر شھرا الالحقة للفترة المالیة المفصح عنھا، •
عشر  اثنيتكون في صورة نقد وما في حكمھ، مالم تكن ھناك قیود على استبدالھا او استخدامھا لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن  •

 ھرا بعد الفترة المالیة المفصح عنھا.ش
 

 غیر متداولة. كموجوداتاألخرى  الموجوداتوتصنف كافة 
 

 وتعد المطلوبات متداولة وذلك عندما:
 یتوقع سدادھا خالل دورة العمل التشغیلیة العادیة، •
 االحتفاظ بھا بصورة رئیسیة ألغراض المتاجرة، •
 عشر شھرا الالحقة للفترة المالیة المفصح عنھا، استحقاق سدادھا خالل االثنى •
 وجود حق غیر مشروط لتاجیل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرا بعد الفترة المالیة المفصح عنھا.عدم  •

 

 وتصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات
الموجودات إلى الموقع  إلحضار اخرى مبدئیا بتكلفة االقتناء، بما في ذلك أیة تكالیف مباشرة بالممتلكات واالالت والمعداتیتم االعتراف 

لمتراكم والحالة الالزمة لتمكینھا من العمل بالطریقة التي تنشدھا إدارة الشركة. یتم قیاس ھذه الموجودات الحقاً بالتكلفة ناقصا االستھالك ا
 نخفاض في القیمة المتراكمة إن وجدت.وخسائر اال

 
ات عندما یكون للمكونات الرئیسیة لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم المحاسبة عنھا كبنود منفصلة في الممتلك

 واآلالت والمعدات.
 

 ة للشركة، ویمكن قیاسھا بشكل موثوق.یتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلی
 

یتم رسملة تكالیف التمویل المتعلقة بالقروض لتمویل إنشاء موجودات مؤھلة خالل الفترة الالزمة الستكمال وتجھیز الموجودات للغرض 
 المعدة لھ.

 
األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل بند من الممتلكات یتم تحمیل االستھالك على قائمة الربح أو الخسارة واحتسابھ بطریقة القسط الثابت على مدى 

 واآلالت والمعدات. وفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات التي سیتم استھالكھا:
 

 السنــــوات بیــــــــــان
 أو مدة عقد االیجار ایھما أقل ۳۳ وانشاءات مبانــــي

 ۱۰ آالت ومعدات
 ٤  سیارات

 ۱۰ أثاث ومفروشات
 ۸ اجھزة كھربائیة
 ۱۰ محطات كھرباء

 
ف یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة فیما إذا كان ھناك أي خسائر نتیجة االنخفاض في قیمتھا كلما كانت األحداث أو التغیرات في الظرو

(إن وجدت) بالقیمة التي تتجاوز فیھا القیمة  تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. ویتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة
قیة لالستخدام الدفتریة لألصل قیمتھا القابلة لالسترداد.  القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل بعد خصم تكالیف البیع والقیمة المتب

 أیھما أعلى.
 
 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ذلك)جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف (

- ۱٥ - 
 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
 

 (تتمة)  والمعداتالممتلكات واآلالت 
 

یتم تشمل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ في نھایة الفترة بعض الموجودات التي تم اقتنائھا ولكنھا غیر جاھزة لالستخدام المعدة ألجلھ، و
 تحویل ھذه الموجودات إلى فئات الموجودات ذات الصلة ویتم استھالكھا عندما تصبح جاھزة لالستخدام.

 
االستھالك وتقدیرات القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للموجودات في نھایة كل سنة مالیة وتعدل بأثر مستقبلي، إذا تطلب  یتم مراجعة طریقة

 األمر.
 

متحصالت االستبعاد وصافي القیمة الدفتریة  یتم تحدید األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات بالفرق بین
 للموجودات ویتم االعتراف بھا في قائمة األرباح أو الخسائر ضمن اإلیرادات األخرى أو المصروفات األخرى.

 
 موجودات غیر ملموسة 

 ستحواذ على األصل.یتم األعتراف باألصل غیر الملموس مبدئیا بالتكلفة التي تساوي القیمة العادلة للمقابل المدفوع وقت اإل
 

. یتم تدرج الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القیمة المتراكمة
برنامج حاسب ألي احتساب اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع تكلفة األصول على مدى العمر اإلنتاجى. حالیا، لدى الشركة 

 سنوات.  ۷كأصل غیر ملموس یتم إطفاءة على مدى 
 

 یتم إدراج الموجودات غیر الملموسة التي لیس لھا عمر انتاجي بالتكلفة ناقصا اإلنخفاض في القیمة، إن وجدت.
 

 .رةوالخسا الربحیتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غیر الملموسة في قائمة 
 

 والتزام عقود االیجار  موجودات حق االستخدام
لالستخدام من قبل  یعترف بعقود االیجار كموجودات حق استخدام مع االلتزامات الخاصة بھا وذلك في تاریخ إتاحة األصول المستاجرة

على مدى فترة  الربح والخسارةالشركة. وتوزع كل دفعة إیجار ما بین تكالیف االلتزام وتكالیف التمویل. ویعترف بتكلفة التمویل في قائمة 
 جار ایھما أقل.عقد االیجار. ویستھلك موجودات حق االستخدام وفقا لطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لالصل او مدة عقد االی

 
 وتقاس موجودات حق االستخدام مبدئیا بالتكلفة التي تشمل االتي:

 مبلغ القیاس االولي اللتزام االیجار •
 أي دفعات ایجار سددت في أو قبل تاریخ بدء االیجار ناقصا أي حوافز ایجار تشجیعیة مقبوضة •
 أي تكالیف مباشرة أولیة •
 تكالیف الترمیم، ان وجدت •

 
 التزامات االیجار، حیثما كان منطبقا، صافي القیمة الحالیة لـ:تتضمن 

 الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوھرھا) ناقصا أي حوافز ایجار تشجیعیة مستحقة القبض، •
 دفعات االیجار المتغیرة التي تستند الى مؤشر او سعر ما، •
 بموجب ضمانات القیمة المتبقیة، المبالغ التي یتوقع ان یدفعھا المستاجر •
 سعر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستاجر على یقین معقول من ممارسة ھذا الخیار، •
 مبالغ الغرامات المدفوعة إلنھاء العقد، إذا كانت مدة عقد اإلیجار تعكس ممارسة المستأجر ھذا الخیار. •

 
 عقود االیجار القصیرة االجل

شھر او اقل. والموجودات ذات القیمة المنخفضة ھي بنود ال تستوفي حدود  ۱۲جل ھي عقود ایجار تبلغ مدتھا عقود االیجار القصیرة اال
الرسملة لدى الشركة وتعتبر غیر ھامة بالنسبة لقائمة المركز المالي للشركة ككل. ویعترف بدفعات عقود االیجار القصیرة االجل وعقود 

 المنخفضة وفقا لطریقة القسط الثابت في قائمة الدخل والدخل الشامل االخر. االیجار الخاصة بالموجودات ذات القیمة
 

 دفعات االیجار المتغیرة
تتضمن بعض عقود االیجار دفعات متغیرة مرتبطة باستخدام / أداء األصل المستاجر. ویعترف بھذه الدفعات في قائمة الدخل والدخل الشامل 

 االخر.
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ذلك)جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف (

- ۱٦ - 
 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
 

 (تتمة)  موجودات حق االستخدام والتزام عقود االیجار
 

 خیارات التمدید واإلنھاء 
 عند تحدید مدة عقد االیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي من شانھا ان تخلق حافزا اقتصادیا تشجیعیا لممارسة

دید ان تمخیار التمدید او عدم ممارسة خیار االنھاء. وال تدرج خیارات التمدید (او الفترات التي تلي خیار االنھاء) ضمن مدة االیجار اال اذا ك
 عقد االیجار (او عدم إنھائھ) مؤكدا الى حد معقول. تقیم الشركة، عند بدء االیجار، ما إذا كان من المؤكد الى حد معقول ممارسة خیارات
التمدید. وتعید الشركة تقییم ما إذا كان من المؤكد الى حد معقول ممارسة الخیارات إذا كان ھناك حدث ھام او تغیر كبیر في الظروف 

 ضعة للسیطرة.الخا
 

 المخزون
ة، وتحدد یتم تقییم المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل، فیما عدا مخزون المواد الخام وقطع الغیار الذي یسجل بالتكلف

والعمالة والمصاریف الصناعیة التكلفة على أساس المتوسط المرجح. تتضمن تكلفة البضاعة تامة الصنع وتحت التشغیل تكلفة المواد الخام 
دورة غیر المباشرة التي تساھم في تحویل المواد الخام إلى منتج نھائي. تتكون صافي القیمة القابلة لالسترداد من سعر البیع التقدیري خالل 

 االعمال االعتیادیة بعد خصم التكالیف المقدرة للقیام بعملیة البیع.
 

ریة للمخزون بشكل منتظم، وعند الحاجة، یتم تخفیض المخزون إلى صافي القیمة القابلة لالسترداد أو یتم تقوم الشركة بمراجعة القیمة الدفت
 تكوین مخصص للتقادم في حالة وجود أي تغییر في نمط االستخدام أو الشكل المادي للمخزون ذي الصلة.

 
 ذمم مدینة تجاریة وأخرى

أخرى بالقیمة العادلة وتقاس في الفترة الالحقة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة یتم االعتراف األولي للذمم المدینة التجاریة و
ناقصاً أي مخصصات للدیون المشكوك في تحصیلھا. ویتم تكوین مخصص بالدیون المشكوك في تحصیلھا بناءا على أفضل تقدیرات الشركة 

 ة.لخسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجاریة المدین
 

ثر ویعد قیاس خسائر االئتمان المتوقعة دالة على احتمال التعثر في السداد او معدل الخسارة عند التعثر (أي حجم الخسارة إذا كان ھناك تع
 عن السداد) والتعرض لمخاطر التعثر في السداد.

 
 التاریخیة المعدلة بواسطة معلومات مستقبلیة.یستند تقییم احتمالیة التعثر عن السداد والخسارة االفتراضیة على البیانات 

 
 األدوات المالیة
 بالموجودات والمطلوبات المالیة في قائمة المركز المالي للشركة عندما تصبح الشركة طرفا في الشروط التعاقدیة لإلدارة. یتم االعتراف

 
یتم إضافة تكالیف المعامالت التي تعود مباشرة الى شراء او اصدار  العادلة.مبدائیا بالقیمة  المالیةیتم قیاس الموجودات المالیة والمطلوبات 

ا من موجودات مالیة ومطلوبات مالیة (باستثناء الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة) او خصمھ
سب، عند االعتراف االولي. یتم االعتراف بتكالیف المعاملة العائدة مباشرة القیمة العادلة للموجودات المالیة او المطلوبات المالیة، ایھما ان

 الي اقتناء موجودات مالیة او مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة مباشرة في قائمة الدخل.
 

 الموجودات المالیة
او الغاء االعتراف بعملیات شراء او بیع الموجودات المالیة االعتیادیة على أساس تاریخ المتاجرة. ان عملیات شراء او بیع یتم اثبات 

 الفترة الزمنیة المحددة بموجب األنظمة او عرف السوق.الموجودات المالیة االعتیادیة تتطلب تسلیم الموجودات خالل 
 

 حقا اما بالتكلفة المطفاة او القیمة العادلة، اعتمادا على تصنیف الموجودات المالیة.یتم قیاس كافة الموجودات المالیة ال
 

 تصنیف الموجودات المالیة 
 یتم قیاس أدوات الدین التي تستوفي الشروط التالیة الحقا بالتكلفة المطفأة:

 ضمن نموذج عمل یھدف الي االحتفاظ بالموجودات المالیة لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ و  األصل المالي محتفظ بة  •
الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة تنشأ في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي ھي فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي   •

 القائم.
 وفي الشروط التالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر:یتم بعد ذلك قیاس أدوات الدین التي تست

 األصل المالي محتفظ بة ضمن نموذج عمل تم تحقیق ھدفھ من خالل جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع األصول المالیة؛ و   •
ھي فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة تنشأ في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي   •

 القائم.
 

 وعموما، یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة األخرى بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ذلك)جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف (

- ۱۷ - 
 

 
 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -٤

 
 (تتمة) األدوات المالیة

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

للموجودات المالیة، یتم تقدیر خسارة االئتمان المتوقعة على انھا الفرق بین جمیع التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للشركة وفقا بالنسبة 
 للعقد وجمیع التدفقات النقدیة التي تتوقع الشركة استالمھا والتي یتم خصمھا بعدل الفائدة الفعلي.

 
في الربح او الخسارة لجمیع األدوات المالیة مع اجراء تعدیل مقابل على قمیتھا الدفتریة من خالل  یتم االعتراف بأرباح او خسائر االنخفاض

حساب مخصص الخسارة، باستثناء االستثمارات في أدوات الدین التي یتم قیاسھا بالقیمة العالدلة من خالل الدخل الشامل االخر والتي یتم 
 مل االخر.فیھا االعتراف بمخصص الخسارة والدخل الشا

 
 الغاء االعتراف بالموجودات المالیة 

صل تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل او عندما تقوم بتحویل األ
كة بتحویل او االحتفاظ بكافة المخاطر ومزایا الملكیة المالي كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكیة األصل الى منشاة أخرى. إذا لم تقم الشر

واستمرت في السیطرة على األصل المحول تقوم الشركة باثبات حصتھا المحتفظ بھا في الموجودات والمطلوبات المرتبطة بھا عن المبالغ 
، تستمر الشركة في االعتراف باالصل المالي، التي قد تضطر لتسویتھا إذا احتفظت الشركة بكافة مخاطر ومزایا ملكیة األصل المالي المحول

 كما تعترف أیضا بالقروض المضمونة للعائدات المستلمة.
 

ومجموع المقابل المستلم والمستحق  عند الغاء االعتراف بالموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة، یتم االعتراف بین القیمة الدفتریة لالصل
صنیف في قائمة الدخل. كما انھ عند الغاء االعتراف باستثمار في أداة دین مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، یتم إعادة ت

الدخل. وبالعكس، عند الغاء االعتراف الربح او الخسارة المتراكمة التي سبق تجمیعھا في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات وذلك في قائمة 
ال یتم باالستثمار في أداة حقوق الملكیة التي اختارتھا الشركة عند االعتراف االولي لقیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، 

 الدخل، ویتم تحویلھا الى األرباح المبقاة. إعادة تصنیف الربح او الخسارة المتراكمة سابقا في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات الى قائمة
 

 المطلوبات المالیة وحقوق الملكیة
 

 التصنیف كدین او حقوق ملكیة 
الي یتم تصنیف أدوات الدین وحقوق الملكیة كمطلوبات مالیة او حقوق ملكیة بما یتماشى مع جوھر الترتیبات التعاقدیة وتعریفات االلتزام الم

 واداة حقوق الملكیة.
 

 أدوات حقوق الملكیة 
أداة حقوق الملكیة ھي أي عقد یبرھن على حصة متبقیة في موجودات الشركة بعد طرح كافة مطلوباتھا. یتم تسجیل أدوات حقوق الملكیة 

 الصادرة من قبل الشركة بالمبالغ المستلمة بعد تنزیل مصروفات اإلصدار المباشرة.
 

لكیة الخاصة بالشركة وخصمھا مباشرة من حقوق الملكیة. ال یتم االعتراف باي مكسب او خسارة یتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الم
 في قائمة الدخل عند شراء، بیع، إصدار، أو إلغاء أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالشركة.

 
 المطلوبات المالیة

والسلفیات، فیتم اظھارھا بالمبالغ المستلمة، بالصافي بعد خصم تكالیف یتم اثبات المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة، وفي حالة القروض 
 المعامالت المتعلقة بھا مباشرة.

 
 تقاس المطلوبات المالیة الحقا بالتكلفة المطفاة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة او بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.

 
 الغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة

اف بالفرق قوم الشركة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة فقط عندما یتم الوفاء بالتزامات الشركة او الغائھا او انتھاء صالحیتھا. یتم االعترت
 بین القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة التي تم إلغاء االعتراف بھا والمبلغ المدفوع والمستحق في قائمة الدخل. 

 
 
 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ذلك)جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف (

- ۱۸ - 
 

 
 (تتمة) ات المحاسبیة الھامةالسیاس -٤

 
 المطلوبات المالیة وحقوق الملكیة

 
 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة

غ یتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم إدراجھا بالصافي في بیان المرکز المالي عندما یکون ھناك حق قانوني ملزم بقیاس المبال
السداد علی أساس الصافي أو لتحقیق األصل وتسویة االلتزام في وقت واحد. وبالمثل، یتم أیضا مقاصة  المعترف بھا وعندما تنوي الشرکة

 بنود اإلیرادات والمصروفات لتلك الموجودات والمطلوبات ویتم إدراج صافي المبلغ في القوائم المالیة.
 

 النقد وما في حكمھ
البنوك واالستثمارات األخرى قصیرة األجل عالیة السیولة ذات االستحقاق األصلي یتكون النقد وما في حكمھ من النقد في الصندوق ولدى 

 ثالثة أشھر أو أقل (ان وجدت) والمتاحة للشركة دون أي قیود والتي تخضع لمخاطر غیر جوھریة للتغیرات في القیمة.
 

  االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
ا إذا كان ھناك أي خسائر نتیجة االنخفاض في قیمتھا كلما كانت األحداث أو التغیرات في الظروف یتم مراجعة الموجودات غیر المالیة فیم

ا القیمة تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. ویتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة (إن وجدت) بالقیمة التي تتجاوز فیھ
سترداد.  القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل بعد خصم تكالیف البیع والقیمة المتبقیة لالستخدام الدفتریة لألصل قیمتھا القابلة لال

یة أیھما أعلى. یتم تجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا حیث یوجد تدفقات نقدیة مستقلة قابلة للتحدید. یتم مراجعة الموجودات غیر المال
ة وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قیمتھا وذلك الحتمالیة عكس االنخفاض في القیمة بتاریخ كل قائمة مركز مالي. بخالف الموجودات المالی

ا القابلة وعندما یتم الحقاً عكس خسارة االنخفاض في القیمة، یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد إلى التقدیر المعدل لقیمتھ
یمة الدفتریة التي تمت زیادتھا یجب أن ال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، والتي فیما لو تم تحدیدھا لالسترداد، ولكن الق

لن یتم تسجیل أي خسارة لالنخفاض في قیمة الموجودات أو وحدة تولید النقد في السنوات السابقة. ویتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في 
 ائمة األرباح أو الخسائر. القیمة مباشرة في ق

 
 توزیعات األرباح

 یتم قید توزیعات األرباح في القوائم المالیة في الفترة التي تم اعتمادھا.
 

 الموظفین  مزایا
 

 موظفین قصیرة االجل  مزایا
والبدالت األخرى المتوقع سدادھا ان التزامات األجور والرواتب بما في ذلك المنافع غیر النقدیة واالجازات المتراكمة وتذاكر الطیران 

ئمة بالكامل خالل االثني عشر شھراً بعد نھایة الفترة التي یقدم خاللھا الموظفون الخدمة ذات العالقة یعترف بھا كالتزامات متداولة في قا
 المركز المالي.

 
 الموظفین األخرى طویلة االجل  مزایا

الموظفین طویلة االجل األخرى (بما في ذلك أجازات الخدمة الطویلة واالجازات السنویة التي یتوقغ تسویتھا بالكامل  مزایاتقاس التزامات 
التي  خالل اثني عشر شھرا بعد نھایة الفترة التي یقدم الموظفون خاللھا الخدمة ذات العالقة) بالقیمة الحالیة للدفعات المستقبلیة المتوقعة

ات التي یقدمھا الموظفون حتى نھایة فترة الفترة المالیة المفصح عنھا باستخدام طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة، وتسجل ستدفع مقابل الخدم
 كمطلوبات غیر متداولة. ویؤخذ بعین االعتبار مستویات األجور والرواتب المستقبلیة المتوقعة واستقاالت الموظفین ومعدالت تقلیص االیدي

مة. ویعترف بإعادة القیاس نتیجة التعدیالت القائمة على الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة في قائمة الدخل العاملة وفترات الخد
 والدخل الشامل االخر.

 
شھرا على  ۱۲وتعرض االلتزامات كمطلوبات متداولة في قائمة المركز المالي ما لم یكن لدى الشركة حق غیر مشروط لتاجیل السداد لمدة 

 قل بعد الفترة المالیة المصفح عنھا بغض النظر عن تاریخ السداد الفعلي.األ
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  (تتمة) الموظفین مزایا

 
 الموظفین  الخدمةنھایة  مزایا
نھایة  مزایانھایة خدمات الموظفین المثبتة في قائمة المركز المالي تمثل القیمة الحالیة اللتزام  مزایاالمطلوبات المتعلقة بالتزام  اثباتیتم 

نھایة خدمات الموظفین سنویا بواسطة خبراء إكتواریین باستخدام طریقة  مزایاخدمات الموظفین كما في نھایة فترة التقریر. یتم حساب التزام 
 وحدة االئتمان المتوقعة.

 
صافي تكلفة التمویل باستخدام معدل الخصم على صافي رصید التزام منافع نھایة خدمات الموظفین ویتم ادراج التكلفة ضمن یتم حساب 

 مصروف منفعة الموظف في قائمة الربح او الخسارة.
 

ة التي حدثت فیھا مباشرة في تسجل مكاسب وخسائر إعادة القیاس الناتجة من تسویات الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة في الفتر
 الدخل الشامل اآلخر.

 
مة الربح التغیرات في القیمة الحالیة االلتزام منافع نھایة خدمات الموظفین الناشاة من تعدیالت او تقلیص في الخطة یتم اثباتھا مباشرة في قائ

 والخسارة كتكالیف خدمة سابقة.
 

عندما یكون على الشركة التزام قانوني او ضمني حالي نتیجة الحداث سابقة والذي یمكن انتھاء التوظیف  مزایایتم االعتراف بالتزامات 
لزمنیة تقدیرة بصورة موثوقة. یقاس االلتزام باستخدام أفضل تقدیر للمبلغ المطلوب لتسویة االلتزام في تاریخ التقریر، وإذا كان أثر القیمة ا

التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل الخصم الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة للنقود ذا أھمیة نسبیة فیتم قیاسھ عن طریق خصم 
 الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لذلك االلتزام. یتم االعتراف بالتخفیض في الخصم على انة تكلفة تمویل في الفترة التي نشات فیھا.

 
 المخصصات

ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق ومن  یتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة
المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام. تتم مراجعة المخصصات في تاریخ كل مركز مالي ویتم تعدیلھا 

قیمة الزمنیة للنقود ذا أھمیة نسبیة فیتم قیاسھا عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لتعكس أفضل التقدیرات الحالیة، وإذا كان أثر ال
المتوقعة بمعدل الخصم الذي یعكس عندما یكون مالئما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام، یتم استخدام الخصم واثبات الزیادة في المخصص 

 نتیجة مرور الوقت كأعباء تمویل.
 

 محتملةالمطلوبات ال
جمیع االلتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف یتأكد وجودھا فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من 

 كنھااألحداث المستقبلیة غیر المؤكدة والتي ال تخضع لسیطرة كاملة من قبل الشركة، أو جمیع االلتزامات الحالیة الناجمة عن أحداث سابقة ول
) عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادیة سیكون مطلوباً لتسویة االلتزام، ۱غیر مثبتة لألسباب التالیة: (

قوائم ) عدم إمكانیة قیاس مبلغ االلتزام بموثوقیة كافیة؛ فانھ یجب تقییمھا جمیعا بتاریخ كل قائمة مركز مالي واإلفصاح عنھا في ال۲أو (
 المالیة للشركة ضمن المطلوبات المحتملة.

 
 االعتراف باإلیرادات

 
 بیع البضائع

اتباع الطریقة المكونة من  إطارتعترف الشركة باالیرادات عندما تنتقل السیطرة على المنتجات المبیعة الي العمیل، على ان یراعي ذلك في 
 خمس خطوات.

 
اإلیرادات من القیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق لبیع السلع خالل النشاط االعتیادي للشركة. وتم تسجیل االیرادات بعد خصم  تقاس

 المردودات والخصم التجاري وخصم الكمیة. إن وجدت.
 

 الفوائد وتوزیعات األرباح
خدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم االعتراف بتوزیعات األرباح، غیر تلك یتم إدراج إیرادات ومصروفات الفوائد على أساس االستحقاق باست

 الناتجة عن االستثمار في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة، في الوقت الذي یتم فیھ إثبات الحق في استالم الدفعات.
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 المصروفات 

 
 تكلفة اإلیرادات

د یعترف بكافة المصروفات على أساس االستحقاق. ویعترف بالتكالیف التشغیلیة على أساس التكلفة التاریخیة. یتضمن ھذا البند تكالیف الموا
 غیر المباشرة األخرى المرتبطة بھا. والتكالیفالمباشرة  والعمالةالخام 

 
  وتوزیعمصروفات بیع 

 او تسھیل كافة نشاطات البیع بالشركة. یتضمن ھذا البند أي تكالیف متكبدة الجراء
 

 الزكاة 
("الھیئة")، تخضع الشركة للزكاة. یتم إثبات مخصص الزكاة للشركة ویحمل على قائمة  ھیئة الزكاة والضریبة والجماركوفقا ألنظمة 

في الفترة  الھیئةاألرباح والخسائر. ویتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل 
 التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة.

 
بالدرجة األولى لدفع الزكاة فقط. وحیث أن عكس فروقات التوقیت، إن وجد، لیس من المتوقع أن یكون لھ أي تأثیر إن الشركة مؤھلة 

 جوھري على مبلغ الزكاة في المستقبل المنظور، وبالتالي لم یتم االعتراف بأي التزام أو أصل ضریبي مؤجل في ھذه القوائم المالیة.
 

 جنبیةالمعامالت واألرصدة بالعمالت األ
یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ المعاملة. یتم تحویل الموجودات 

ي ذلك المسجلة بالعمالت األجنبیة كما في تاریخ قائمة المركز المالي إلى اللایر السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة فالنقدیة والمطلوبات 
فیة تحدید القیمة العادلھ.  تمنقدیة المدرجة بالقیمة العادلھ القائمة بعمالت اجبیة باألسعار السائدة بالتاریخ الذي الیتم ترجمة البنود غیر التاریخ. 

الناتجة عن التسدیدات أو تحویل  إن المكاسب أو الخسائرالیتم اعاده تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة اجنبیة. 
 العمالت األجنبیة یتم إدراجھا ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.

 
 ضریبة القیمة المضافة

بإثبات المصروفات واإلیرادات بعد خصم ضریبة القیمة المضافة، فیما عدا إذا كانت غیر قابلة لالسترداد وفي ھذه الحالة یتم  الشركةتقوم 
ئمة اثباتھا ضمن تكلفة األصل أو المصروف. یتم اثبات صافي الضریبة القابلة لالسترداد أو المستحقة ضمن األرصدة المدینة أو الدائنة في قا

 لي.المركز الما
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
أو التأثیر الملموس  -على الطرف األخر –تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان ألحدھم القدرة على السیطرة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

السیطرة للمنشأة التي یصدر عنھا التقریر على قرارتھ المالیة والتشغیلیة ومثل ھذه العالقة أیضا توجد بین المنشآت التجاریة والتي تقع تحت 
 وكذلك تشمل األطراف ذات العالقة المدراء وإداریین الشركات والشركاء بھا ویجب توجیھ االھتمام إلي جوھر العالقة ولیس الشكل القانوني

 عند النظر في العالقة المحتملة مع كل طرف مرتبط.
 

 ربحیة السھم
األساسیة والمخفضة (إن وجدت) للسھم العادي. یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة من صافي الربح أو تقوم الشركة بعرض ربحیة السھم 

معدلة  الخسارة بقسمة الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسھم العادیة للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة،
أو المصدرة خالل الفترة. یتم احتساب ربحیة السھم المخفضة بتعدیل الربح أو الخسارة الخاصة بحملة  بعدد األسھم العادیة المعاد شراؤھا

 األسھم العادیة للشركة والمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة بأثار جمیع السھم العادیة المخفضة المحتمل إصدارھا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ذلك)جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف (

- ۲۱ - 
 

 
 المحاسبیة الھامةالتقدیرات واالفتراضات  -٥

یتطلب إعداد القوائم المالیة للشركة استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 
التقریر.  واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاریخ القوائم المالیة والمبالغ المدرجة لإلیرادات والمصروفات خالل فترة

 بالرغم من أن ھذه التقدیرات مبنیة على أفضل معرفة لإلدارة باألحداث واألحداث الحالیة التي یعتقد أنھا معقولة في ظل ھذه الظروف. قد
 تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

 
التعدیالت التي تترتب عنھا مراجعة التقدیرات المحاسبیة یتم تتم مراجعة األحكام والتقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. 
  إظھار أثرھا في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھذه التعدیالت.

 
 المصادر الرئیسیة لعدم التأكد بشأن التقدیرات المحاسبیة ۱/٥

د واألحكام الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة والتي لھا فیما یلي معلومات حول المجاالت الھامة للتقدیرات وحاالت عدم التأك
 تأثیراً جوھریاً على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة:

 
 نھایة الخدمة للموظفین لمزایاالتقییم االكتواري  ۱/۱/٥

من االفتراضات. إضافة تعتمد القیمة الحالیة لاللتزام على عدد من العوامل التي تحدد على أساس إكتواري باستخدام عدد 
لذلك، یتطلب االلتزام باالفتراضات التي یجب اتخاذھا للنتائج المستقبلیة والتي تتضمن أساسا زیادة في الرواتب والمزایا، 
ومعدل الخصم المستخدم لتحویل التدفقات النقدیة المستقبلیة للقیمة الحالیة. إن أي تغییرات في ھذه االفتراضات سوف تؤثر 

 .۱٦مة الدفتریة لاللتزام. یتم اإلفصاح عن االفتراضات المتعلقة بھا في إیضاح على القی
 

 تقدیر العمر اإلنتاجي ومعدل االستھالك وطریقة االستھالك والقیم المتبقیة للممتلكات واآلالت والمعدات  ۱/۲/٥
تقوم اإلدارة بمراجعة تقدیراتھا لألعمار اإلنتاجیة للموجودات القابلة لالستھالك ومعدل االستھالك وطریقة االستھالك والقیمة 
المتبقیة المستخدمة في احتساب االستھالك في تاریخ كل تقریر مالي على أساس االستخدام المتوقع للموجودات. وتتعلق أوجھ 

ت ببرنامج الصیانة واإلصالح باإلضافة إلى التقادم التقني واعتبارات القیمة المستردة لألصل عدم التیقن في ھذه التقدیرا
 الذي قد یغیر من المنفعة المستقبلیة لتلك الموجودات. 

 
 مخصص الزكاة ۱/۳/٥

ھیئة الزكاة / أحكام  عند تقدیر الزكاة الحالیة المستحقة من قبل الشركة، تأخذ اإلدارة في االعتبار القوانین الساریة وقرارات
بشأن بعض القضایا السابقة. سواء كان التزام أو أصل ضریبي فان إدارة الشركة تقوم بإثبات استحقاق  والضریبة والجمارك

للزكاة بناء على أفضل تقدیر تماشیاً مع قوانین الزكاة والضرائب. ویتم احتساب الفروق بین مطلوبات الزكاة والربوط الزكویة 
 ھیئة في قائمھ األرباح أو الخسائر للفترة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة اال إذا كانت متوقعھ.من قبل ال

 
 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة ٤/۱/٥

عند تقدیر االنخفاض في القیمة، تقوم اإلدارة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لكل أصل أو الوحدة المولدة للنقد على أساس 
تدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة وتستخدم سعر الفائدة لخصمھا. إن عدم التأكد من التقدیرات یتعلق باالفتراضات حول ال

 النتائج التشغیلیة المستقبلیة وتحدید معدل خصم مناسب.
 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة ٥/۱/٥
المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة ھو مجال یتطلب استخدام نماذج  یةخسائر اإلئتمانالإن قیاس مخصص 

 معقدة وافتراضات ھامة حول الظروف االقتصادیة المستقبلیة والسلوك اإلئتماني.
 

 -قعة، مثل: المتو یةخسائر اإلئتمانالھناك عدد من األحكام الھامة المطلوبة أیضاً في تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس 
 تحدید معاییر للزیادة الكبیرة في مخاطر اإلئتمان -
 لقیاس الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة. واالفتراضاتاختیار النماذج المناسبة  -
 إنشاء وزني نسبي للتصورات المستقبلیة لكل نوع من أنواع المنتجات / األسواق وما یرتبط بھا من خسائر إئتمانیة متوقعة. -
 من الموجودات المالیة المماثلة ألغراض قیاس الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة.إنشاء مجموعة  -

 
 تقوم الشركة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة لألدوات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة.

 
العمر االفتراضي لألداة المالیة تقوم الشركة بقیاس مخصص الخسائر بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

 شھراً: ۱۲باستثناء األدوات المالیة التالیة، والتي یتم قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لھا على مدى 
المالیة التي لم ترتفع فیھا المخاطر  األدواتوالموجودات المالیة ذات المخاطر االئتمانیة المنخفضة في تاریخ التقریر،  -

  كل جوھري منذ اإلثبات األولي لھا.االئتمانیة بش
 

 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ذلك)جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف (

- ۲۲ - 
 

 
 التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة -٥

 
 (تتمة) المصادر الرئیسیة لعدم التأكد بشأن التقدیرات المحاسبیة ۱/٥

 
 القیم القابلة للتحقق للمخزون ٦/۱/٥

األدلة األكثر موثوقیة في وقت استخدام  تقوم اإلدارة بتقدیر صافي القیم القابلة للتحقق للمخزون، مع األخذ في االعتبار
التقدیرات، وتقوم بتكوین مخصص بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة. وتستند تقدیرات صافي القیمة االستردادیة للمخزون 
على أكثر األدلة موثوقیة في وقت استخدام التقدیرات. وتأخذ ھذه التقدیرات باالعتبار التغیرات في الطلب على البضائع 

والتقلبات في األسعار، وبناء على ذلك تقوم الشركة بدراسة ھذه العوامل وأخذھا في  والتغیرات التكنولوجیة، أمور الجودة
 االعتبار الحتساب مخصص مخزون تالف وبطيء الحركة.

 
 تقدیر معدل االقتراض اإلضافي – عقود االیجار ۱/۷/٥

یتعذر على الشركة ان تحدد بسھولة معدل الفائدة الضمني في اتفاقیة االیجار، لذا فانھا تستخدم معدل االقتراض اإلضافي 
لقیاس التزامات االیجار، ومعدل االقتراض اإلضافي ھو معدل الفائدة الذي یتعین على الشركة دفعھ القتراض، على مدى 

زمة للحصول على اصل ذي قیمة مماثلة الصل حق االستخدام في بیئة اقتصادیة فترة مماثلة وبضمان مماثل واألموال الال
مماثلة، لذلك فان معدل االقتراض اإلضافي ھو ما یتعین على الشركة دفعھ وھو ما بتطلب تقدیرا عند عدم توفر معدالت 

ركة معدل االقتراض اإلضافي قابلة للمالحظة او عندما تحتاج الى تعدیل لتعكس شروط واحكام عقد االیجار، وتقدر الش
 باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة (مثل أسعار الفائدة في السوق) عند توافرھا .

 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیةإیضاحات حول القوائم 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

- ۲۳ - 
 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات -٦
 

 سیارات آالت ومعدات وانشاءات*مباني 
أثاث 

 ومفروشات
اجھزة 
 محطات كھرباء كھربائیة

 مشروعات
 **تحت التنفیذ

اإلجمالي 
 م۲۰۲۱

اإلجمالي 
 م۲۰۲۰

         التكلفة
 ۹٤٬٤۱۰٬۳۸۸ ۹٤٬۹٦۰٬٤۷٥ ۱۹٬۰۰۰ ۲٬۰٦٤٬۹٤۱ ۷۹۸٬۹۰٦ ۲٦٦٬۲۰۹ ٦٬۱۲٤٬۳۲۱ ٥۹٬۰۰٥٬۹۱۳ ۲٦٬٦۸۱٬۱۸٥ م۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

 ٥٥۰٬۰۸۷ ۲٬۱۰۷٬۷۸۹ ۱٬۹۲۲٬۸٦۹ -- ۹۸٬۰۷۰ -- -- ۸٦٬۸٥۰ -- إضافات 
 -- -- -- (۷۱٬۱٥۸) ۷۱٬۱٥۸ -- -- -- -- تحویالت خالل السنة 

 -- -- (٦۰٬۸٦۹) -- -- -- -- ٦۰٬۸٦۹ -- المحول من مشروعات تحت التنفیذ
 -- (٤٥٬۰۰۰) -- -- -- -- (٤٥٬۰۰۰) -- -- استبعادات

 ۹٤٬۹٦۰٬٤۷٥ ۹۷٬۰۲۳٬۲٦٤ ۱٬۸۸۱٬۰۰۰ ۱٬۹۹۳٬۷۸۳ ۹٦۸٬۱۳٤ ۲٦٦٬۲۰۹ ٦٬۰۷۹٬۳۲۱ ٥۹٬۱٥۳٬٦۳۲ ۲٦٬٦۸۱٬۱۸٥ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
          االستھالك المتراكم          

 ٤٦٬۷۳٦٬٤۲۸ ٥۲٬۸۸۰٬۲۹۸ -- ۹۳۳٬۷۸۷ ٤۸۳٬۹۹۱ ۲٤۰٬۰۳۹ ٤٬۹٤۳٬۳٥٦ ٤۰٬۳٥۹٬۹۸۲ ٥٬۹۱۹٬۱٤۳ م۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
 ٦٬۱٤۳٬۸۷۰ ۳٬٥۸۱٬۹۰۸ -- ۱۳٦٬۰٦٥ ۷۱٬٦٤۸ ۱٬٥۷۱ ۱۸٤٬۰۳۲ ۲٬٤۸۱٬۳۰٦ ۷۰۷٬۲۸٦ اإلستھالك المحمل للسنة

  (۳۸٬۰۰۱) -- -- -- -- (۳۸٬۰۰۱) -- -- مجمع استھالك االستبعادات
 ٥۲٬۸۸۰٬۲۹۸ ٥٦٬٤۲٤٬۲۰٥ -- ۱٬۰٦۹٬۸٥۲ ٥٥٥٬٦۳۹ ۲٤۱٬٦۱۰ ٥٬۰۸۹٬۳۸۷ ٤۲٬۸٤۱٬۲۸۸ ٦٬٦۲٦٬٤۲۹ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  الرصید

                   صافي القیمة الدفتریة                    
  ٤۰٬٥۹۹٬۰٥۹ ۱٬۸۸۱٬۰۰۰ ۹۲۳٬۹۳۱ ٤۱۲٬٤۹٥ ۲٤٬٥۹۹ ۹۸۹٬۹۳٤ ۱٦٬۳۱۲٬۳٤٤ ۲۰٬۰٥٤٬۷٥٦ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 ٤۲٬۰۸۰٬۱۷۷  ۱۹٬۰۰۰ ۱٬۱۳۱٬۱٥٤ ۳۱٤٬۹۱٥ ۲٦٬۱۷۰ ۱٬۱۸۰٬۹٦٥ ۱۸٬٦٤٥٬۹۳۱ ۲۰٬۷٦۲٬۰٤۲ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

م قابلة للتجدید لذلك تم استھالك االصول طبقا للنسب الموضحة في السیاسات ۲۰۳۰ھـ الموافق ۱٤٥۱مقامة على أراضي مستأجرة من جھات حكومیة تنتھي في عام  وانشاءات مباني في مباني وإنشاءات الشركة بند*یتمثل 
 المحاسبیة.

 .ن خط انتاجائومك اعمال الدفاع المدني لفرع الریاض التمام مدفوعاتمشروعات تحت التنفیذ في  تتمثل**
 

 تم تحمیل االستھالك على قائمة الدخل كالتى:
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  

 إیضاح( االیراداتتكلفة 
 

 ۳٬۲۲۳٬٦۹٥٬  ٦۱٤۷٬۰٥۲ 
مصروفات عمومیة 

   
 ۳٥۸٬۲۱۲  ۹۹٦٬۸۱۸ 

  ۳٬٥۸۱٬۹۰۸  ٦٬۱٤۳٬۸۷۰ 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیةإیضاحات حول القوائم 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

- ۲٤ - 
 

 (تتمة)  ممتلكات وآالت ومعدات -٦

 م۲۰۲۰اإلجمالي  م۲۰۱۹اإلجمالي 
تحت  مشروعات
 اجھزة كھربائیة محطات كھرباء  **التنفیذ

أثاث 
 آالت ومعدات  سیارات ومفروشات

مباني 
  وانشاءات*

 التكلفة        
 م۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في  ۲٦٬۳۰۱٬۱۸٥ ٥۸٬۳۷۳٬۳۲٦ ٥٬۷٦٤٬۷۰۲ ۲٥۰٬۲۰۹ ۷۹۸٬۹۰٦ ۱٬۹۹۳٬۷۸۳ ۹۲۸٬۲۷۷ ۹٤٬٤۱۰٬۳۸۸ ۹۳٬۸۹۷٬۷٤۷

 إضافات  -- ٤۱۳٬۳۱۰ ٤۹٬٦۱۹ ۱٦٬۰۰۰ -- ۷۱٬۱٥۸ -- ٥٥۰٬۰۸۷ ٥٦۷٬٦٤۱
 تحویالت خالل السنة  ۳۸۰٬۰۰۰ ۲۱۹٬۲۷۷ ۳۱۰٬۰۰۰ -- -- -- )۹۰۹٬۲۷۷( -- --
 استبعادات -- -- -- -- -- -- -- -- )٥٥٬۰۰۰(

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في  ۲٦٬٦۸۱٬۱۸٥ ٥۹٬۰۰٥٬۹۱۳ ٦٬۱۲٤٬۳۲۱ ۲٦٦٬۲۰۹ ۷۹۸٬۹۰٦ ۲٬۰٦٤٬۹٤۱ ۱۹٬۰۰۰ ۹٤٬۹٦۰٬٤۷٥ ۹٤٬٤۱۰٬۳۸۸
          
 االستھالك المتراكم         

 م۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في  ٥٬۲۱۱٬۸٥۸ ۳٥٬۳٤۸٬۹۹٤ ٤٬۷۳۸٬۷٦۲ ۲۲۰٬۰۰۲ ٤۱۹٬۰۸۹ ۷۹۷٬۷۲۳ -- ٤٦٬۷۳٦٬٤۲۸ ٤۰٬۲۱۰٬٤۳۳
 المحمل للسنةاإلستھالك  ۷۰۷٬۲۸٥ ٥٬۰۱۰٬۹۸۸ ۲۰٤٬٥۹٤ ۲۰٬۰۳۷ ٦٤٬۹۰۲ ۱۳٦٬۰٦٤ -- ٦٬۱٤۳٬۸۷۰ ٦٬٥۷۰٬۹۹٥

 مجمع استھالك االستبعادات -- -- -- -- -- -- -- -- )٤٥٬۰۰۰(
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في  ٥٬۹۱۹٬۱٤۳ ٤۰٬۳٥۹٬۹۸۲ ٤٬۹٤۳٬۳٥٦ ۲٤۰٬۰۳۹ ٤۸۳٬۹۹۱ ۹۳۳٬۷۸۷ -- ٥۲٬۸۸۰٬۲۹۸ ٤٦٬۷۳٦٬٤۲۸

          
 صافي القیمة الدفتریة          
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  ۲۰٬۷٦۲٬۰٤۲ ۱۸٬٦٤٥٬۹۳۱ ۱٬۱۸۰٬۹٦٥ ۲٦٬۱۷۰ ۳۱٤٬۹۱٥ ۱٬۱۳۱٬۱٥٤ ۱۹٬۰۰۰ ٤۲٬۰۸۰٬۱۷۷ 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  ۲۱٬۰۸۹٬۳۲۷ ۲۳٬۰۲٤٬۳۳۲ ۱٬۰۲٥٬۹٤۰ ۳۰٬۲۰۷ ۳۷۹٬۸۱۷ ۱٬۱۹٦٬۰٦۰ ۹۲۸٬۲۷۷  ٤۷٬٦۷۳٬۹٦۰
م قابلة للتجدید لذلك تم استھالك االصول طبقا للنسب الموضحة في السیاسات ۲۰۳۰ھـ الموافق ۱٤٥۱مقامة على أراضي مستأجرة من جھات حكومیة تنتھي في عام  وانشاءات مباني في مباني وإنشاءات الشركة یتمثل بند*

 . المحاسبیة
 تتمثل مشروعات تحت التنفیذ في مدفوعات مقدما التمام اعمال الدفاع المدني لفرع الریاض.**

 

 ك على قائمة الدخل كالتى:تم تحمیل االستھال
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  

)۲۰(ایضاح  االیراداتتكلفة    ٥٬۱٤۷٬۰٥۲  ٥٬٥۹۸٬۱۳۳ 
)۲۱مصروفات عمومیة وإداریة (ایضاح    ۹۹٦٬۸۱۸  ۹۷۲,۸٦۲ 

  ٦٬۱٤۳٬۸۷۰  ٦٬٥۷۰٬۹۹٥ 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۲٥ - 
 

 عقود االیجار والتزاماتموجودات حق االستخدام  -۷
 

 

  حق استخدام موجودات ۷/۱
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
    التكلفة

 ٤۰٬٥۸٥٬۲٤۲  ٤۰٬٥۸٥٬۲٤۲  دیسمبر  ۳۱و  ینایر ۱الرصید في 
    

    المتراكم اإلطفاء
 ۱٬۹۸٦٬۷۳۲  ۳٬۹۷۳٬٤٦٤ ینایر  ۱الرصید في 

 ۱٬۹۸٦٬۷۳۲  ۱٬۹۸٦٬۷۳۲ المحمل للسنة اإلطفاء
 ۳٬۹۷۳٬٤٦٤   ٥٬۹٦۰٬۱۹٦ دیسمبر ۳۱الرصید في 

    
 ۳٦٬٦۱۱٬۷۷۸   ۳٤٬٦۲٥٬۰٤٦ دیسمبر ۳۱في  صافي القیمة الدفتریة

 
 
 

 التزامات عقود اإلیجار ۷/۲
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 ۳۹٬٥۸۹٬۸۷٤  ۳۸٬٥۸۷٬٥۱۹ ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٬۲٦٤٬۳٥۲  ۱٬۲۲۹٬٦۲۳ مصروف الفائدة المحمل خالل السنة

 (۲٬۲٦٦٬۷۰۷)  (۲٬۲٦٦٬۷۰۷) یخصم: مدفوعات خالل السنة
 --  (۲۰۲٬٥۰۰) تسویات على التزامات عقود إیجار

 ۳۸٬٥۸۷٬٥۱۹  ۳۷٬۳٤۷٬۹۳٥ دیسمبر  ۳۱الرصید في 
    

 ۱٬۲۳۹٬٥۸٤  ۱٬۲۷۹٬۰٦۰ متداول
 ۳۷٬۳٤۷٬۹۳٥  ۳٦٬۰٦۸٬۸۷٥ غیر متداول

 ۳۷٬۳٤۷٬۹۳٥   ۳۸٬٥۸۷٬٥۱۹ 
    تحلیل االستحقاق

 ۱٬۲۳۹٬٥۸٤  ۱٬۲۷۹٬۰٦۰ السنة اقل
 ٥٬۰۱۱٬۷۷٥  ٥٬۰۱۱٬۷۷٥ خمس سنوات  إلىمن سنة 

 ۳۲٬۳۳٦٬۱٦۰  ۳۱٬۰٥۷٬۱۰۰ سنوات ٥ منأكثر 
 ۳۷٬۳٤۷٬۹۳٥   ۳۸٬٥۸۷٬٥۱۹ 

 
 ۱٦٦٬۷۰۷بلغ بموآخرین  (مدن) ومناطق التقنیة الھیئة السعودیة للمدن الصناعیة*تمثل المبالغ المدفوعة خالل السنة ایجارات مع 

 ایجارات الفروع.لایر سعودي مدفوعة الحد الشركاء عن  ۲٬۱۰۰٬۰۰۰م ومبلغ ۲۰۲۱سعودي خالل عام  لایر
 
  الخسارةأو  ربحالمبالغ المعترف بھا في قائمة ال ۷/۳

 المبالغ التالیة المتعلقة بعقود اإلیجار: الربح أو الخسارةتوضح قائمة 
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 ۱٬۹۸٦٬۷۳۲  ۱٬۹۸٦٬۷۳۲ مصروف استھالك موجودات حق االستخدام
 ۱٬۲٦٤٬۳٥۲  ۱٬۲۲۹٬٦۲۳ عقود االیجارمصروف فائدة من التزامات 

 ۳۰۷٬۱۱۹  ۲۲۹٬۰٦۸ )۲۲مصروف عقود ایجار قصیرة االجل (إیضاح 
 

 تم تحمیل مصروفات اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة كما یلي:
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  

)۲۲(ایضاح  مصروفات بیع وتوزیع   ۱٬۸۸۷٬۳۹٦  ۱٬۹۰۷٬۱۱۸ 
)۲۰تكلفة االیرادات (ایضاح    ۹۹٬۳۳٦  ۷۹٬٦۱٤ 

  ۱٬۹۸٦٬۷۳۲   ۱٬۹۸٦٬۷۳۲ 
 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۲٦ - 
 

  موجودات غیر ملموسة -۸
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

    التكلفة
 ۸۷٬۳۰۰  ۸۷٬۳۰۰ ینایر  ۱الرصید في 

 ۸۷٬۳۰۰   ۸۷٬۳۰۰ 
    

    االطفاء المتراكم
 ۳۳٬۷۹۰  ٤٤٬۷۰۲ ینایر  ۱الرصید في 

 ۱۰٬۹۱۲  ۱۰٬۹۱۳ للسنةل االطفاء المحم
 ٥٥٬٦۱٤٤٬   ٥۷۰۲ 
    

    صافي القیمة الدفتریة 
 --  ۳۱٬٦۸٥ م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱في 
 ٤۲٬٥۹۸   م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

    
 

 مخزون -۹
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

 ۱٤٬۳۸٦٬۰۸۰  ۲۰٬۲۹۳٬۱۳٥ زجاج
 ۳٬٤۳٥٬۷۲۲  ٦٬۹٦۱٬۷۹۳ كریستال

 ۲٬٤٤۳٬٤۳۲  ۳٬۸۷۷٬٤۲۷ لكسان
 ۷۲٦٬۱٥۷  ۱٬۳۷٦٬۸۲٥ بالستیك
 ٥۹۳٬۸۰٥  ٦۳۳٬٤۷۲ اكریلك

 ۲۳۳٬۳٥۷  ۲۰۰٬۷۸٥ اكسسوارات
 ٦۳٦٬۸٥۳  ۹۳۹٬۸۱٦ منتجات أخرى

 ۳٤٬۲۸۳٬۲٥۳   ۲۲٬٤٥٥٬٤۰٦ 
 

  ذمم مدینة تجاریة -۱۰
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

 ٤٬۲۲۷٬٦۰٤   ٤٬٥٥۱٬۲۸٤ ذمم مدینة تجاریة
 (۱٬۰٥۸٬۳٤۹)   (۱٬۰٥۸٬۳٤۹) الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة مخصص 

 ۳٬٤۹۲٬۹۳٥   ۳٬۱٦۹٬۲٥٥ 
 
 

 في الذمم المدینة التجاریة كما یلي: الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةفیما یلي ملخص حركة مخصص 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

 ۸٦۳٬۲۲٦   ۱٬۰٥۸٬۳٤۹ الرصید في بدایة السنة 
 ۲۰۲٬۰٤٤  -- المكون خالل السنة

 (٦٬۹۲۱)  -- المستخدم خالل السنة
 ۱٬۰٥۸٬۳٤۹   ۱٬۰٥۸٬۳٤۹ الرصید في نھایة السنة 

 
إن اإلفصاحات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان والتحلیل المتعلق بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة لموجودات العقود مبینة في  •

 )۲۷(إیضاح 
 
 
 
 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۲۷ - 
 

 أخرى ارصدة مدینةمصروفات مدفوعھ مقدما و -۱۱
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

 ۱٬۸٦۱٬٤۰۲   ۳٬٦۷۲٬٦۹۸ دفعات مقدمة للموردین
 ً  ۳۸٦٬۱۸۳   ۳٥۱٬٤۹۷ مصروفات مدفوعة مقدما

 ٤٬۰۲٤٬۱۹٥   ۲٬۲٤۷٬٥۸٥ 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۱۲
 

 التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل السنةتتمثل اھم المعامالت الجوھریة  ۱۲/۱

 طبیعة المعاملة طبیعة العالقة اسم الجھة
 م۲۰۲۱

 (دائن) / مدین
 م۲۰۲۰ 

 (دائن) / مدین

مساھم رئیسي / رئیس مجلس  عبد العزیز الحمید
 اإلدارة

 ۹٬۳٤۹٬۸۰٦  ۱۲٬۰۲۰٬۰۰۰ توزیعات أرباح
 ۲٬۱۰۰٬۰۰۰  ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ ایجارات
 (۸٬٥٤٦٬۷۰۳)  -- ایداعات

 (٥۷٬۸٥۰٬۰۰۰)  -- تخفیض راس المال
 ٤٬۳٥۰٬۰۰۰  -- مسحوبات

 ۹۷٬٦٤۷  -- مصروفات باإلنابة
 

 اإلدارة العلیا تعویضات ۱۲/۲
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

 ٥۰۰٬۰۰۰   ٤۸۰٬۰۰۰ رواتب ومزایا أخرى قصیرة االجل
 
 

 نقد وما في حكمھ -۱۳
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

    
 ۲۳٬۷۸٦٬۹٦۸   ۲۲٬۰٥۳٬۷۳٦ أرصدة لدى البنوك

 
 رأس المال -۱٤

 ٥ملیون لایر) مقسم إلى  ٥۰: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ٥۰مبلغ  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱یبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع كما في 
 لایر سعودي لكل سھم. ۱۰ملیون سھم) بقیمة اسمیة قدرھا  ٥: ۲۰۲۰ملیون سھم مصدر ومدفوع (

 
 ٦٥م، تمت الموافقة على تخفیض رأس مال الشركة بقیمة ۲۰۲۰فبرایر  ۱۷وفقاً لمحضر اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ 

ملیون لایر سعودي، ویصبح عدد  ٥۰لتخفیض سھم، لیصبح رأس مال الشركة بعد ا ٦٬٥۰۰٬۰۰۰ملیون لایر سعودي عن طریق إلغاء عدد 
ھـ الموافق ۱٤٤۲محرم  ۲٥والتاشیر في السجل التجارى بتاریخ  ملیون سھم، وتم إستكمال اإلجراءات القانونیة ٥أسھم الشركة بعد التخفیض 

 .م۲۰۲۰سبتمبر  ۱۳
 
 إحتیاطي نظامي  -۱٥

حتیاطي النظامي ٪ من صافي دخلھا إلى اال۱۰السعودیة، یتعین على الشركة تحویل وفقاً للنظام األساس ونظام الشركات في المملكة العربیة 
  حتیاطي غیر قابل للتوزیع على المساھمین.٪ من رأسمالھا. إن ھذا اال۳۰حتیاطي ھذا اال عندما یبلغللشركة التوقف عن اجراء التحویل  ویجوز

 
 
 
 
 
 
 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۲۸ - 
 

 الخدمة للموظفینمزایا نھایة  -۱٦
 

م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م، ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱التقییم االكتواري. تم إجراء التقییم كما في  احتساب مزایا الخدمة للموظفین طبقایتم  ۱/۱٦
 من قبل خبیر إكتواري خارجي، وذلك باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.

 
 االفتراضات اإلكتواریة الرئیسیة ۲/۱٦

    م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
    (النسبة المئویة سنویا)

 المعدل المتوقع للزیادة في مرتبات الموظفین   ۲٫۰۰٪  ۲%
 معدل الخصم   ۲٫۷۰٪  %۲٬٤

 معدل الوفیات   ۰٫۱۲٪  ۰٫۱۰٪
 معدالت السحب   متوسط  متوسط

 
 الحركة على القیمة الحالیة اللتزامات المكافآت المحددة  ۳/۱٦

    م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 اللتزام في بدایة السنةل القیمة الحالیة   ۲٬۳۷۸٬۰٤٥  ۲٬۰٦۸٬۰۹۷

 تكلفة الخدمة والفائدة المتضمنة في الربح أو الخسارة   ٤۸۸٬۳۸۸  ۳٦۸٬۸۰٤
 االكتواریة )الخسائراألرباح /(   (۳۹۲٬۹۲۱)  ٦۰٬۳۳٦

 خالل السنة المنافع المدفوعة   (۱۳۸٬۲۷۹)  (۱۱۹٬۱۹۲)
 اللتزام في نھایة السنةلالقیمة الحالیة    ۲٬۳۳٥٬۲۳۳  ۲٬۳۷۸٬۰٤٥

 
 الحساسیةتحلیل  ۱٦/٤

كان على الشركة تغییر افتراض رئیسي واحد مع اإلبقاء على  إذایوضح الجدول التالي التاثیر التقریبي على التزام المنافع المحددة 
بھدف تحلیل الحساسیة الي توضیح عدم التأكید المالزم لتقییم التزام المنافع المحددة في  .االفتراضات االكتواریة األخرى دون تغییر

التي قد تترتب على التغیرات في االفتراضات  االثار غیر الخطیةوال یمكن استقراء نتائجھا بسبب  .ظل ظروف السوق بتاریخ القیاس
 االكتواریة الرئیسیة على اجمالي التزام المنافع المحددة.

 
 عامل  تغییر في االفتراض  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

  ٪۱-  ۲٬٥۰۳٬۷۱۰  ۲٬٥۲۹٬۳۳۸ معدل الخصم  ۱٪+  ۲٬۱۷۸٬۱٤۱  ۲٬۲۳٤٬٤٤٤
  ٪۱-  ۲٬۱۷۸٬۱۱٤  ۲٬۲۳٤٬٤٦٤ معدل الزیادة في الراتب  ۱٪+  ۲٬٥۰۳٬٦٥٥  ۲٬٥۲۹٬۳٤۰
  ٪۱۰-  ۲٬۳٥۷٬٥۱۹  ۲٬۳۷٦٬۰۹۹ معدل الوفیات  ۱۰٪+  ۲٬۳۱۲٬۱٦۹  ۲٬۳۷۹٬۹٦۲
 معدالت السحب  ۱۰٪+  ۲٬۳۰۳٬٥٥۲  ۲٬۳٥٤٬۲۷۸
۲٬٤۰۳٬۸۸۲  ۲٬۳٦۷٬۷٥٤  -۱۰٪  

 
 مجموع دفعات المنافع المتوقعة غیر المخصومة ۱٦/٥

    م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 خالل سنة واحدة   ۲۱۰٬۷۸٦  ۲۲۱٬۹۰۷
 سنوات ۱-۲   ۲۷۳٬۷٤۲  ۲۸۷٬٥۳٥
 سنوات ۲-۳   ۳٥۷٬٤۳۱  ۳٤٤٬٦٤۲
 سنوات ٤-۳   ٤۲۱٬۸٥۳  ٤۰۰٬۰۹٤
 سنوات ٥-٤   ٥۰۷٬٤۹۸  ٤۷۹٬٦۳٦

 سنوات  ٥أكثر من    ۲٬٦٤۸٬٦۲٤  ۲٬۳۹۸٬۱۸۰
٤٬۱۳۱٬۹۹٤٬٤  ٤۱۹٬۹۳٤    

 
 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۲۹ - 
 

 أخرىدائنة  وأرصدةمصروفات مستحقة  -۱۷
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

 ٥۸۱٬۳۱٤   ۷۲۲٬۳۳٤ ضریبة القیمة المضافة
 ۳۱۷٬۱۰۷   ۲٥٤٬۲٥۲ مصروفات مستحقة

 ۱٥۱٬٦۳۰   ۲٥۹٬۳۹۰ أخرى
 ۱٬۲۳٥٬۹۷٦   ۱٬۰٥۰٬۰٥۱ 

 
 مخصص الزكاة -۱۸

 
 الموقف الزكوي ۱۸/۱

م وحصلت الشركة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱حتى السنة المنتھیة في  لھیئة الزكاة والضریبة والجمارك (الھیئة)قدمت الشركة إقراراتھا 
 لم یتمو. م۲۰۲۲إبریل  ۳۰ھـ الموافق ۱٤٤۳ رمضان ۲۹ساریة المفعول حتى  ۱۱۱۰٦۸۲۸۲٦ رقمعلى شھادة من الھیئة 

 .تاریخھ حتىربوط زكویة أي إصدار 
 

 الوعاء الزكوي ۱۸/۲
 مراعاة فترة المحاسبة، مع أكبرعلى أساس الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدل أیھما  %۲٫٥تحتسب الزكاة بنسبة 

 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  

 ۲۷٬٦۷۷٬۳۰۲  ۲٦٬٤۹۰٬۲۷۱  صافي الربح 
 ۳٦۸٬۸۰٤  ٤۸۸٬۳۸۸  مزایا نھایة الخدمة للموظفین

 ۲۰۲٬۰٤٤  --   مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة
 ۲۸٬۲٤۸٬۱٥۰  ۲٦٬۹۷۸٬٦٥۹  صافي الربح المعدل 

     یضاف:
 ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  رأس المال 

 ٦٬۹۱۹٬۷٦۰  ۹٬٥۲٦٬٤۲٥  إحتیاطي نظامي
 ۲۸٬۲٤۸٬۱٥۰  ۲٦٬۹۷۸٬٦٥۹  صافي الربح المعدل

 ۱۷٬۷٦۱٬۰۹۷  ۱۰٬۹۷۱٬۳۷۱  االرباح المبقاة
 ۳۷٬٤۲٦٬۲٤۸  ۳۷٬۳٤۷٬۹۳٥  إلتزامات عقود إیجار

 ۸٥٦٬۳۰٥  ۱٬۰٥۸٬۳٤۹  مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 
 ۱٬۹٤۸٬۹۰٥  ۲٬۲۳۹٬۷٦٦  نھایة الخدمة للموظفین مخصص مزایا

 --  ۳۲٤٬۷۳٦  مخصص الزكاة 
     یخصم

 (٤۲٬۰۸۰٬۱۷۷)  (٤۰٬٥۹۹٬۰٥۹)  ممتلكات وآالت والمعداتصافي ال
 (۳٦٬٦۱۱٬۷۷۸)  (۳٤٬٦۲٥٬۰٤٦)  موجودات حق إستخدام
 (٤۲٬٥۹۸)  (۳۱٬٦۸٥)  موجودات غیر ملموسة

 ٦٤٬٤۲٥٬۹۱۲  ٦۳٬۱۹۱٬٤٥۱  وعاء الزكاة
 ٦٤٬٤۲٥٬۹۱۲  ٦۳٬۱۹۱٬٤٥۱  صافي الربح المعدل أو الوعاء الزكوي أیھما أكبر

 ۱٬٦۱۰٬٦٤۸  ۱٬٦۰۷٬۹۱۸  الزكاة
 

 بیان حركة المخصص ۱۸/۳
 كانت الحركة في مخصص الزكاة للسنة كما یلي:

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

 ۲٬٤۸۰٬۹۱۹  ۱٬٦۱۰٬٦٤۸ الرصید في بدایة السنة 
 ۱٬٦۱۰٬٦٤۸  ۱٬٦۰۷٬۹۱۸ المكون خالل السنة 

 (۲٬٤۸۰٬۹۱۹)  (۱٬۲۸٥٬۹۱۲) خالل السنة  المدفوع
 ۱٬٦۱۰٬٦٤۸  ۱٬۹۳۲٬٦٥٤ الرصید في نھایة السنة 

 
 
 

 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۳۰ - 
 

 اإلیرادات  -۱۹
 
 
 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 

 النسبة القیمة النسبة القیمة 
 ٪٥۷ ٦۱٬۹۰٦٬۲٥۸ ٪٦۷ ۷٤٬۲۸۰٬۹۲۲ الزجاج

 ٪۲۷ ۲۹٬۱٤٥٬۲۳۲ ٪۲۲ ۲٤٬٥۷۷٬۰٥۹ كریستال
 ٪۱۳ ۱٤٬٥۹٥٬۹۸٦ ٪۸ ۸٬٥۰٥٬۹۸۳ لكسان

 ٪۲ ۱٬۸۲٦٬۸۳۰ ٪۲ ۱٬٦٥۲٬۹۰۱ بالستیك
 ٪۱ ۱٬۳۸۰٬۸۷۰ ٪۱ ۱٬۱۷٥٬۱۱٦ أخرى

 ۱۱۰٬۱۹۱٬۹۸۱ ۱۰۰٪ ۱۰۸٬۸٥٥٬۱۷٦ ۱۰۰٪ 
 

 م):۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م (مقارنة بالسنة المنتھیة في ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للمبیعات في السنة المنتھیة في  وفیما یلي ملخص للتوزیع الجعرافي
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

 ۱۰٦٬٤۷۱٬۲۰۱  ۱۰۷٬۳٤۳٬٦٤۰ مبیعات محلیة ( داخل المملكة العربیة السعودیة)
 ۲٬۳۸۳٬۹۷٥  ۲٬۸٤۸٬۳٤۱ دول الخلیج مبیعات 

 ۱۱۰٬۱۹۱٬۹۸۱   ۱۰۸٬۸٥٥٬۱۷٦ 
 
 ، إن توقیت تحقیق المبیعات في نقطھ زمنیھ واحده.قطاع تشغیلي واحدتتمثل المبیعات في  •
 

 اإلیرادات تكلفة  -۲۰
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

 ٥٤٬٦۹۸٬٤۳۸   ٥۹٬۲۳۷٬٤۷۳ تكلفة المواد
 ٤٬۲٤٦٬۷۱٥   ٤٬٥۰٤٬۱۰٤ رواتب وما في حكمھا

 ٥٬۱٤۷٬۰٥۲   ۳٬۲۲۳٬٦۹٦ )٦(إیضاح  ومعداتممتلكات وآالت استھالك 
 ۱٬٤۰٤٬۷٤۷   ۱٬٦٤۷٬۹۹۲ وصیانةقطع غیار 

 ۱٬٦۰۳٬۳۸۳   ۱٬٦۳٦٬۰۲٦ كھرباء ومیاه
 ٥٥۹٬۷٦۸   ٦۱۱٬٥٦٤ محروقات

 ۳٥۲٬٥۳۰   ٦۰٥٬٥٤٤ رسوم جمركیھ
 ۳۹٤٬٦٦٦   ۳۷۲٬٦۹۲ مصاریف تشغیل وانتاج
 ۳۷۰٬۰۹۷   ۲۰٤٬٤٥٥ مصاریف ایجار ونقلیات

 ۲۰۲٬۸٤۲   ۲٦۸٬٦۱۳ )۱٦/۳(إیضاح  مصروف مزایا نھایة الخدمة (المكون)
 ۷۹٬٦۱٤   ۹۹٬۳۳٦ )۷استھالك موجودات حق االستخدام (ایضاح 

 ٤۳۰٬۹٦٥   ۸۷٬۸۹۷ أخرى
 ۷۲٬٤۹۹٬۳۹۲   ٦۹٬٤۹۰٬۸۱۷ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۳۱ - 
 

  مصروفات عمومیة وإداریة -۲۱
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

 ۳٬٦۱۱٬٥٤٤   ۳٬۸٥٥٬۷٥۲ وما في حكمھارواتب 
 ۳۰٦٬٤٥٥   ۱٬۲۱۷٬۰۰۳ تأمینات

 ۱٬۷۱۲٬۱۳۸   ۱٬۱۷٦٬٥۱۸ رسوم حكومیة
 ۹۹٦٬۸۱۸   ۳٥۸٬۲۱۲ ) ٦(إیضاح  استھالك ممتلكات وآالت ومعدات

 ۱٦٥٬۹٦۲   ۲۱۹٬۷۷٥ )۱٦/۳(إیضاح  مصروف مزایا نھایة الخدمة (المكون)
 ۲۰۰٬۹٤٦   ۲۱۰٬۲٦٦ ضیافة ووجبات

 ۱۲۰٬۰۰۰   ۱٦۷٬٥۰۰ اتعاب مھنیة 
 ۱٤۷٬۱۰٥   ۱۳٦٬۸٤۲ اتصاالت

 --   ۱۲۳٬۰۲۰ بدل إجازة وتذاكر سفر
 ۹۲٬۰۰۳   ۷۱٬۰۹۲ أدوات مكتبیة

 ٥۰٬۸۰٤   ٦۲٬۸٥۲ تامین على الممتلكات
 --   ٤۱٬۲٤۷ صدقات وتبرعات

 ۱۰٬۹۱۲   ۱۰٬۹۱۳ إطفاء 
 ٥۸۰٬۰۰۸   ٤۰۳٬۱٦۹ أخرى

 ۸٬۰٥٤٬۱٦۱   ۷٬۹۹٤٬٦۹٥ 
 

  مصروفات بیع وتوزیع -۲۲
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

 ۱٬۹۰۷٬۱۱۸  ۱٬۸۸۷٬۳۹٦ )۸استھالك موجودات حق االستخدام (ایضاح 
 ۳۰۷٬۱۱۹  ۲۲۹٬۰٦۸ إیجارات

 ۱۱٬۷۲۹  ۷۰ أخرى
 ۲٬۱۱٦٬٥۳٤  ۲٬۲۲٥٬۹٦٦ 

 
 إیرادات أخرى -۲۳

 .العام خالل بالمملكة كورونا جائحة نتیجة اإلیجارات التزام على تم الذي التخفیض في أخرى إیرادات تتمثل
 

 السھم ربحیة -۲٤
یتم احتساب نصیب السھم األساسي من األرباح بقسمة ربح السنة العائد إلى مساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 

  .القائمة في نھایة السنة
 

م۲۰۲۱  م۲۰۲۰   

 االسھم متوسط  ربح السنة 
ربحیة 
 متوسط األسھم ربح السنة السھم

ربحیة 
 السھم

 –نصیب السھم األساسي من الربح 
 ٥٫۲۱ ٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٦٬۰٦٦٬٦٥٤ ٤٫۹۸ ٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٤٬۸۸۲٬۳٥۳ لایر سعودي للسھم

 –نصیب السھم المخفض من الربح 
 ٥٫۲۱ ٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٦٬۰٦٦٬٦٥٤ ٤٫۹۸ ٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٤٬۸۸۲٬۳٥۳ لایر سعودي للسھم

 
 

 توزیعات األرباح -۲٥
لایر على المساھمین بناء على  ٤٬۰۰۰٬۰۰۰م تم عقد اجتماع للمساھمین والتصویت على قرار توزیع أرباح بمبلغ ۲۰۲۱ینایر ۱۰بتاریخ 

لایر  ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰م تم عقد اجتماع للمساھمین والتصویت على قرار توزیع أرباح بمبلغ ۲۰۲۱یونیو  ۱۰حصص كل منھم، وفي تاریخ 
م ۲۰۲۱أغسطس  ۲٥سھم) على المساھمین بناءا على حصص كل منھم، وفي تاریخ ٥٬۰۰۰٬۰۰۰واحد بمجمل (لایر) للسھم ال ۲بمعدل (

لایر بمعدل (نصف لایر) للسھم الواحد بمجمل  ۲٬٥۰۰٬۰۰۰تم عقد اجتماع للمساھمین والتصویت على قرار توزیع أرباح بمبلغ 
 سھم) على المساھمین بناءا على حصص كل منھم.٥٬۰۰۰٬۰۰۰(
 
 
 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۳۲ - 
 

 التقاریر القطاعیة -۲٦
 

 .ال یوجد أي قطاعات تشغیلیة لدى الشركة غیر قطاع تقطیع الزجاج وملحقاتھ
 
 
 األدوات المالیة وإدارة المخاطر -۲۷

والدائنون األخرون. تتكون والزكاة المستحقة التزامات عقود االیجار المطلوبات المالیة الرئیسیة بالشركة الذمم الدائنة التجاریة  تتالف
والذمم المدینة األخرى. إن المخاطر المالیة الرئیسیة  الموجودات المالیة الرئیسیة للشركة من النقد وما في حكمة والذمم المدینة التجاریة

 الناشئة عن األدوات المالیة للشركة ھي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. تقوم اإلدارة بمراجعة ومطابقة السیاسات إلدارة
 تلك المخاطر.

 
 مخاطر السوق

ھي مخاطر التذبذب في أداة مالیة ما بسبب التغیرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت االجنبیة ومعدالت الفوائد 
سوق والسیطرة مما یؤثر على دخل الشركة أو قیمة ما تمتلكھ من أدوات مالیة. تھدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر ال

علیھا ضمن الحدود المقبولة مع تعظیم العوائد. لم یكن ھناك أي تغییر في تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطریقة التي تدار بھا ھذه 
 المخاطر وكیفیة قیاسھا.

 
 مخاطر االئتمان

تطبق . لتعاقداالخرى بتنفیذ ا افألطرالمركز المالي إذا لم تلتزم ا یخرتا في بھا افالعترا سیتم لتيا لمحاسبیةا رةلخساا نالئتماا مخاطر تمثل
 الشركة سیاسات للحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان. الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ المركز المالي ھو كما یلي:

 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

    موجودات مالیة

 ۲۳٬۷۸٦٬۹٦۸   ۲۲٬۰٥۳٬۷۳٦ نقد وما في حكمھ
 ۳٬۱٦۹٬۲٥٥   ۳٬٤۹۲٬۹۳٥ ي، صافتجاریة ذمم مدینة

 ۲٦٬۹٥٦٬۲۲۳   ۲٥٬٥٤٦٬٦۷۱ إجمالي الموجودات المالیة
    

 
 فیما یلي تحلیل العمار الحسابات المدینة التجاریة: 

 االجمالي م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ۳۰ اقل من
 یوم

۳۱ –٦۰ 
 یوم

٦۱–۹۰ 
 یوم

۹۱-۱۲۰ 
 یوم

 أكثر من
 یوم ۱۲۰

 ٦۸٦٬۱٤٤ ۸۷٬۱۰۰ ۱۰۸٬۳٤۹ ۲٦۹٬۳٦۲ ۳٬٤۰۰٬۳۲۹ ٤٬٥٥۱٬۲۸٤ الذمم المدینة التجاریة
 )٦۸٦٬۱٤٤( )۸۱٬۰۰۳( )۸۱٬۲۳۳( )٥۹٬٥۷۰( )۱٥۰٬۳۹۹( )۱٬۰٥۸٬۳٤۹( مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 ٪۱۰۰٫۰۰ ٪۹۳٫۰۰ ٪۷٤٫۹۷ ٪۲۲٫۱۲ ٪٤٫٤۲  معدل الخسائر
 

 االجمالي م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ۳۰من اقل

 یوم
۳۱ –٦۰ 

 یوم ۹۰–٦۱ یوم
۹۱-۱۲۰ 

 یوم
أكثر من 

 یوم ۱۲۰
 ۸۷٦٬۰۲۳ ۱۱۳٬۳٦۸ ۱۱۸٬۲۳۷ ۳۳٤٬٥۲٥ ۲٬۷۸٥٬٤٥۱ ٤٬۲۲۷٬٦۰٤ الذمم المدینة التجاریة

 (۸٦۷٬۰۲۳) (۸۸٬۱۷٥) (۳٥٬٤۸۱) (۳٦٬۱۹۱) (۳۱٬٤۷۹) (۱٬۰٥۸٬۳٤۹) مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 ٪۹۸٫۹۷ ٪۷۷٫۷۸ ٪۳۰٫۰۱ ٪۱۰٫۸۲ ٪۱٫۱۳  معدل الخسائر

 
آلخر. إن المخاطر االئتمانیة ھي مخاطر احتمال عدم قدرة أحـد أطراف األداة المالیة على الوفاء بالتزام تعاقدي مسببًا خسارة مالیة للطرف ا

مدینة تجاریة وذمم مدینة أخرى والنقد  ذممالموجودات المالیة التي تعرض الشركة بشكل كبیر لمخاطر االئتمان تكمن بصورة أساسیة في 
 .وما في حكمھ

 
كافة ذمم مدینة تجاریة تطبق الشركة النموذج المبسط الوارد بالسیاسات المحاسبیة لتحقق الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األداة ل

الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تقییم الذمم المدینة التجاریة  الذمم المدینة التجاریة حیث أن ھذه البنود لیس لھا عامل تمویل جوھري. عند قیاس
 .على أساس جمعي على التوالي وتم تبویبھا استناًدا إلى خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وفترة انقضاء تاریخ االستحقاق

 
 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۳۳ - 
 

 (تتمة) األدوات المالیة وإدارة المخاطر -۲۷
 

 (تتمة)  مخاطر االئتمان
 

تحلیًال لالنخفاض في القیمة في تاریخ كل تقریر مالي باستخدام جدول مخصص لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. تستند معدالت یتم إجراء 
المخصص إلى فترة انقضاء االستحقاق بالنسبة لفئات قطاعات العمالء المختلفة التي بأنماط خسارة مماثلة (أي حسب المنطقة الجغرافیة 

العمیل). تُظھر العملیة الحسابیة النتائج المرجحة المحتملة والمعلومات المعقولة والمؤیدة التي تكون متاحة في تاریخ ونوع الخدمة ونوع 
 .التقریر بشأن أحداث سابقة وظروف حالیة وتوقعات بشأن الظروف االقتصادیة المستقبلیة

 

 
 ۳٦٥یكون ھناك توقع معقول الستردادھا. إن التعثر في السداد خالل  یتم شطب الذمم المدینة التجاریة (أي إلغاء االعتراف بھا) عندما ال

مع الشركة یعد مؤشًرا على وجود توقع  -من بین أمور أخرى  -یوًما اعتباًرا من تاریخ الفاتورة وعدم التمكن من إجراء ترتیب بدیل للسداد 
 .غیر معقول لالسترداد، وبالتالي یعتبر كانخفاض في القیمة االئتمانیة

 
 األدوات المالیة ونقد ونقد معادل

إن أرصدة لدى البنوك الخاصة بالشركة والتي تقاس بالتكلفة المطفأة تعتبر منخفضة المخاطر، ویحتسب مخصص الخسائر على أساس 
 .شھراً  ۱۲الخسائر المتوقعة لفترة 

 
ائتماني جید ولیس لدیھا تاریخ حالي للتعثر. استناًدا إلى یتم إیداع األرصدة لدى البنوك الخاصة بالشركة في مؤسسات مالیة ذات تصنیف 

لتعثر تقییم اإلدارة، فإن أثر الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناتج عن ھذه الموجودات المالیة غیر جوھري بالنسبة للشركة نظًرا ألن مخاطر ا
 .قد ازدادت بشكل جوھري منذ االعتراف المبدئي

 
ة لمخاطر االئتمان الناتجة عن تخلف أو عدم سداد الطرف المقابل محدود بالقیمة الدفتریة للمستحق من إن الحد األقصى لتعرض الشرك

 أطراف ذات عالقة والذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى ونقد وما في حكمھ
 

  مخاطر أسعار العمولة
ائدة على المركز المالي والتدفقات النقدیة للشركة. وتنشأ مخاطر أسعار ھي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثیر تذبذب أسعار الفائدة الس

ال توجد قروض بنكیة على الشركة الفائدة للشركة من الدیون البنكیة قصیرة األجل والدیون طویلة األجل والتي تكون بأسعار فائدة معومة. 
  غیر جوھریة بالنسبة للشركة.أن مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار الفائدة لذا ف

 
 مخاطر السیولة

ت مخاطر السیولة ھي المخاطر التي تواجھا الشركة من الصعوبات في الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بااللتزامات المالیة. یتم مراقبة متطلبا
 .السیولة على أساس منتظم وتحاول اإلدارة توفیر سیولة كافیة للوفاء بأي التزامات عند ظھورھا

 
، تسعي إن سیاسة الشركة ھي التأكد من أن لدیھا دائًما ما یكفي من السیولة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا. ولتحقیق ھذا الھدف

 یوًما. ۳۰إلى الحفاظ على أرصدة نقدیة للوفاء بالمتطلبات المتوقعة لفترة ال تقل عن 
 

 -مالیة في نھایة السنة المالیة: وفیما یلي االستحقاقات طبقاً للمطلوبات ال
 

 

  المالیةالمطلوبات 
 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 

  القیمة الدفتریة 
عند الطلب او اقل 

 اكثر من سنة من سنة
 ۲٬۳۳٥٬۲۳۳ --  ۲٬۳۳٥٬۲۳۳ للموظفین الخدمة نھایة مكافأة

 ۳٦٬۰٦۸٬۸۷٥ --   ۳٦٬۰٦۸٬۸۷٥ المتداول غیر الجزء – اإلیجار عقود التزامات
 -- ۱٬۲۷۹٬۰٦۰  ۱٬۲۷۹٬۰٦۰ المتداول الجزء – اإلیجار عقود التزامات

 -- ۲٥۰٬۱٦۳  ۲٥۰٬۱٦۳ تجاریة دائنة ذمم
 -- ۱٬۲۳٥٬۹۷٦  ۱٬۲۳٥٬۹۷٦ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 -- ۱٬۹۳۲٬٦٥٤   ۱٬۹۳۲٬٦٥٤ المستحقة الزكاة

 ۳۸٬٤۰٤٬۱۰۸ ٤٬٦۹۷٬۸٥۳   ٤۳٬۱۰۱٬۹٦۱ اجمالي الموجودات المالیة
 
 
 
 



 رؤوم التجاریةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۳٤ - 
 

 (تتمة) األدوات المالیة وإدارة المخاطر -۲۷
 

 

 (تتمة)  المالیةالمطلوبات 
 م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ 

  القیمة الدفتریة 
عند الطلب او اقل 

 اكثر من سنة من سنة
 ۲٬۳۷۸٬۰٤٥ --  ۲٬۳۷۸٬۰٤٥ للموظفین الخدمة نھایة مكافأة

 ۳۷٬۳٤۷٬۹۳٥ --  ۳۷٬۳٤۷٬۹۳٥ المتداول غیر الجزء – اإلیجار عقود التزامات
 -- ۱٬۲۳۹٬٥۸٤  ۱٬۲۳۹٬٥۸٤ المتداول الجزء – اإلیجار عقود التزامات

 -- ۱٬۰٥۰٬۰٥۱  ۱٬۰٥۰٬۰٥۱ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 -- ۱٬٦۱۰٬٦٤۸  ۱٬٦۱۰٬٦٤۸ المستحقة الزكاة

 ۳۹٬۷۲٥٬۹۸۰ ۳٬۹۰۰٬۲۸۳  ٤۳٬٦۲٦٬۲٦۳ اجمالي الموجودات المالیة
 

 العملةمخاطر 
ة ھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تتم معامالت الشركة بصور
لة أساسیة باللایر السعودي والدوالر األمریكي والیورو. المعامالت األخرى التي تتم بعمالت أجنبیة تعتبر غیر ھامة. وتدار مخاطر العم

 بصورة منتظمة.
 

 مخاطر أسعار السلع
ھي المخاطر المرتبطة بالتغیرات في أسعار بعض السلع والتي تتعرض لھا الشركة من تأثیر غیر مرغوب فیھ على تكالیف الشركة وتدفقاتھا 

 الخام التي تستخدمھا الشركة.النقدیة. تنشأ ھذه المخاطر في أسعار البضائع األساسیة من المشتریات المتوقعة لبعض البضائع من المواد 
 في اإلیرادات / التكالیف من شانھ ان یؤثر على صافي الربح/ الخسارة كما یلي: -+/ %٥إن تغیراً افتراضیاً بنسبة 

 
 التأثیر على صافي الربح التأثیر على االیرادات  التغیر في اإلفتراضات م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ٥٬٥۰۹٬٥۹۹ ٥٬٥۰۹٬٥۹۹  + ٪٥ اإلیرادات السنویة
۱۱۰٬۱۹۱٬۹۸۱ ٥٪ -  (٥٬٥۰۹٬٥۹۹) (٥٬٥۰۹٬٥۹۹) 

  
 التأثیر على صافي الربح التكالیفالتأثیر على   التغیر في اإلفتراضات م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ۳٬٦۲٤٬۹۷۰ ۳٬٦۲٤٬۹۷۰  + ٪٥ التكالیف السنویة
۷۲٬٤۹۹٬۳۹۲ ٥٪ -  (۳٬٦۲٤٬۹۷۰) (۳٬٦۲٤٬۹۷۰) 

 
 رتباطات رأسمالیة ا

وھي عبارة عن خط انتاج (مكائن) تحت بند مشروعات تحت التشغیل وقدرت القیمة التقدیریة لتركیب األصل  ارتباطات رأسمالیةیوجد 
 ) لایر سعودي.٤٥۰٬۰۰۰حتى یكون جاھز لإلستخدام بمبلغ وقدرة (

 
 ")۱۹-تقویم فیروس كورونا المستجد ("كوفید -۲۸

م، وانتشاره في الصین ومن ثم على مستوى العالم في تعطیل ۲۰۲۰") منذ بدایة عام ۱۹-تسبب تفشي فیروس كورونا المستجد ("كوفید
ا األعمال والنشاط االقتصادي عالمیا بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة وإعالن منظمة الصحة العالمیة تصنیف الفیروس بأنھ جائحھ، مم

ارة الشركة بإعادة النظر في أحكامھا الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة وطرق االحتساب والمصادر الرئیسیة اقتضى قیام إد
م. ومع أنھ من الصعب اآلن التنبؤ بكامل مدى ومدة األثر الناتج ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنةللتقدیرات المطبقة على القوائم المالیة 

ال التجاریة واالقتصادیة، قامت إدارة الشركة بتقویم األثر على العملیات وجوانب األعمال التجاریة للشركة بشكل كلي، عن ذلك على األعم
سیة. ومع وتبین لھا كما بتاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة االولیة الموجزة، أنھ ال یلزم إجراء تغییرات جوھریة على األحكام والتقدیرات الرئی

عدم الوضوح حالیا، قد یؤدي أي تغییر مستقبلي في االفتراضات والتقدیرات إلى إجراء تعدیل جوھري على القیم الدفتریة  ذلك، وفي ضوء
للموجودات أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في الفترات المستقبلیة. ونظرا لتطور الموقف سریعا وما یصحبھ من عدم وضوح، سوف تستمر 

 اتج عن ذلك وفقا للتطورات المستقبلیة.اإلدارة في تقییم األثر الن
 

  اعتماد القوائم المالیة -۲۹
  .م۲۰۲۲ مارس ۱۸ الموافقھـ ۱٤٤۳شعبان  ۱٥بتاریخ من قبل مجلس إدارة الشركة  المالیة المرفقةتم اعتماد القوائم 
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