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 المحترمين  إلى السادة مساهمي شركة مجموعة أسترا الصناعية  تقرير المراجع المستقل 
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 
 

 رأينا 
 

المركز المالي الموحد لشركة مجموعة أسترا    المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية،في رأينا، أن القوائم  
، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية  2022ديسمبر    31الصناعية )"الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( كما في  

والمعايير واإلصدارات  الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية،  
 . والمحاسبينللمراجعين  الهيئة السعودية األخرى الصادرة عن 

 
 ما قمنا بمراجعته 

 
 ف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي: تتأل
 
 ؛2022ديسمبر  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في  •

 ؛قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ •

 ؛الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخاآلخر قائمة الدخل الشامل  •

 ؛للسنة المنتهية في ذلك التاريخقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  •

 ؛ و قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ •

 . إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، التي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى  •
 

 أساس الرأي 
 

إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها   . المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعوديةلقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير 
 . في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

 
 .رأينانعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء 

 
 االستقالل 

 
تمد  إننا مستقلون عن المجموعة وفقا للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقالل الدولية( المع

ألخالقية األخرى وفقاً لهذا  في المملكة العربية السعودية )"الميثاق"( المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما التزمنا بمسؤولياتنا ا
 .الميثاق

 

 منهجنا في المراجعة 
 

 نظرة عامة 
 

  : الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجاريةاألمر الرئيسي للمراجعة 

 
بالتحديد،   . المالية الموحدةفي إطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم  

لت  أخذنا بعين االعتبار األحكام الموضوعية التي اتخذها مجلس اإلدارة، على سبيل المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي شم
ناولنا أيضاً مخاطر  كما هو الحال في جميع عمليات مراجعتنا، ت   .وضع افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها

تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل خطر التحريفات  
 . الجوهرية الناتجة عن غش 

 
ئم المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوا

 . االعتبار هيكل المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه 
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 )تتمة(  إلى السادة مساهمي شركة مجموعة أسترا الصناعية المحترمين  تقرير المراجع المستقل 
 

 منهجنا في المراجعة )تتمة( 
 

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم المدينة   / األمر الرئيسي للمراجعة
 

موحدة  إن األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية ال
حدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، ال نبدي رأياً منفصالً  وتم التطرق إلى هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية المو   . للفترة الحالية 

 . حول هذه األمور 
 

 كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة  األمر الرئيسي للمراجعة 

 
 التجارية  خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة

 
في   للذمم    ،2022ديسمبر    31كما  الدفترية  القيمة  إجمالي  بلغ 

التجارية   لاير    946المدينة  المجموعة    سجلت   سعودي، مليون 
مخصص   القيمة  لالمقابلها  في  مليون لاير   109  بمبلغنخفاض 

للتق الدولي  المعيار  لمتطلبات  وفقًا    ،9  رقم   الماليرير  سعودي 
 . "األدوات المالية"

 
بتقييم ما إذا كانت الذمم تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي  

التجارية  ال االئتمانيةمدينة  القيمة    المجموعة قامت    .منخفضة 
لتحديد مخصص    المتوقعة  يةبتطبيق نموذج مبسط لخسارة االئتمان 

 . االنخفاض في القيمة 
 

افتراضات    تستند إلى إن مخصصات الخسارة للموجودات المالية  
المتوقعة  الخسارة  ومعدالت  السداد  عن  التخلف  مخاطر    . حول 

واختيار   االفتراضات  هذه  وضع  في  الحكم  المجموعة  تستخدم 
لحساب   خبرات    استنادا  القيمة،   في   نخفاض االالمدخالت  إلى 

المجموعة السابقة وظروف السوق الحالية باإلضافة إلى التقديرات  
 . تقريرالمستقبلية في نهاية كل فترة 

 
هذا   اعتبرنا  للمراجعة لقد  الرئيسية  األمور  لمستوى    من  نظًرا 

نموذج   تطبيق  في  إجراؤها  تم  التي  المطبقة والتقديرات  األحكام 
 . الخسائر االئتمانية المتوقعة

 
اإليضاح     9  رقم  واإليضاح   3-3  رقم  واإليضاح   4-2راجع 

لمزيد المالية    القوائم حول    1-2-32واإليضاح   من    الموحدة 
 . المعلومات

 
 قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية: 

 

فهًما  لقد   • تصميم  لطورنا  بتقييم  وقمنا  الصلة  ذات  ألعمال 
االئتمانية  الخسائر  مخصص  تحديد  على  الضوابط  وتنفيذ 

 . المتوقعة
 

على    خبرائنا،  من  مدخالتب  • التالية  اإلجراءات  بتنفيذ  قمنا 
 : لمجموعة المتوقعة ل  يةخسائر االئتمان النموذج 

 
المتوقعة    التحقق من - االئتمانية  الخسائر  نموذج  توافق 

طورته   الدولي    المجموعة الذي  المعيار  متطلبات  مع 
التحقق من  و  "،"األدوات المالية  ،9للتقرير المالي رقم  

 ؛ مدى معقولية المنهجية
 

اختبار اكتمال ودقة المعلومات األساسية المستخدمة في   -
الخسا لحساب  الحسابية  الدقة  والتحقق من    رة النموذج 

 المتوقعة؛االئتمانية 
 

المستخدمة    لمستقبليةالنظر في مدى مالءمة العوامل ا -
  يةخسائر االئتمان الاألحداث المستقبلية على    أثرلتعكس  
 . المتوقعة

 
ل  إجراء - الحساسية  الرئيسية  ال تحليل  والذي  فتراضات 

 . يتضمن عوامل االقتصاد الكلي 
 

السياسات   • ومالءمة  كفاية  مدى  االعتبار  في  أخذنا  كما 
في   الصلة  ذات  واإلفصاحات  المالية    القوائمالمحاسبية 

 . الموحدة
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 )تتمة(  إلى السادة مساهمي شركة مجموعة أسترا الصناعية المحترمين  المراجع المستقل تقرير 
 

 معلومات أخرى 
 

تتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة،    . إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى
 . التي ال تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها، والتي من المتوقع توفرها لنا بعد تاريخ هذا التقرير 

 
 . نوع من التأكيد حولها إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطى المعلومات األخرى ولن نبدي أي 

 
ين وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتها نأخذ بع

لتي تم الحصول عليها  االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات ا
 . خالل عملية المراجعة، أو خالفاً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية 

 
انه يحتوي على تحريفات جوهرية، فيجب علينا إبالغ المكلفين بالحوكمة بهذا    2022فيما لو استنتجنا، عند قراءة التقرير السنوي لسنة  

 . األمر
 

 المالية الموحدة  عن القوائم والمكلفين بالحوكمةمسؤوليات اإلدارة  
 

اإلدارة مسؤول عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  مجلس  إن  
ومتطلبات نظام الشركات والنظام    والمحاسبينللمراجعين  الهيئة السعودية  والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن  العربية السعودية  

تمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات  ي ضرورياً ل  يراه مجلس اإلدارة كة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي  األساسي للشر
 . الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ 

 
عند    - مستمرة واإلفصاح    اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأةمجلس  عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن  

تصفية المجموعة أو  ل  مجلس اإلدارة   ي نوي عن األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم    - الضرورة  
 . وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك 

 
 . عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة، مسؤولون عن اإلشراف على مجلس اإلدارةإن المكلفين بالحوكمة، أي 

 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 
 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت  
يعد التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن    . ع الذي يتضمن رأيناناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراج

وهري  عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف ج 
يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن    . عند وجوده

 . تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة
 

يير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم المهني  وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعا
 كما نقوم أيضاً بما يلي:  . ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة

 

وتنفيذ تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم   •
إن مخاطر عدم اكتشاف    .إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا

أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو  
 . أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي حذف متعمد أو إفادات مضللة 

 

المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس   • بعملية  المتعلقة  الرقابة الداخلية  الحصول على فهم ألنظمة 
 . لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة
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 )تتمة(  إلى السادة مساهمي شركة مجموعة أسترا الصناعية المحترمين  تقرير المراجع المستقل 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 

مجلس  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بها   •
 . اإلدارة

 

اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد  مجلس  استنتاج مدى مالءمة استخدام   •
إذ المجموعة على  ما  قدرة  كبير حول  إلى وجود شك  تشير  أن  يمكن  أو ظروف  بأحداث  يتعلق  تأكد جوهري  ا كان هناك عدم 

وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة   . االستمرار في أعمالها
تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول    . أينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافيةفي القوائم المالية الموحدة، أو تعديل ر

 . ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها .عليها حتى تاريخ تقريرنا
 

ة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحد •
 . تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل 

 

الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة، إلبداء رأي   •
الموحدةحول   المالية  المسؤولين    . القوائم  ونظل  للمجموعة،  المراجعة  بعملية  والقيام  التوجيه واإلشراف  أننا مسؤولون عن  كما 

 . الوحيدين عن رأينا
 

بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في    - من بين أمور أخرى    - نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة 
 . لك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي نكتشفها خالل مراجعتناذ
 

بإبالغهم   باالستقالل، ونقوم  المتعلقة  المناسبة  بالمتطلبات األخالقية  التزمنا  أننا قد  فيه  نوضح  بياناً  بالحوكمة  للمكلفين  نقدم  بجميع  كما 
إلى حد   يُعتقد  التي  األخرى  واألمور  للقضاء على  العالقات  المتخذة  التصرفات  األمر،  لزم  وإن  استقاللنا،  تؤثر على  قد  أنها  معقول 

 . التهديدات او التدابير الوقائية المطبقة
 

ومن بين األمور التي نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك األمور التي كانت لها أهمية كبيرة خالل عملية مراجعة  
تم توضيح هذه األمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم أو    . الموحدة للفترة الحالية ولذلك هي األمور الرئيسية للمراجعة  القوائم المالية 

أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع إلى    - في حاالت نادرة جداً    - التشريعات اإلفصاح العام عنه أو إذا قررنا 
 . اإلفصاح عن هذا األمر سوف يؤدي الى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا اإلفصاح حد معقول بأن 

 
 برايس وترهاوس كوبرز 
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 لتكوين واألنشطة ا 1
 

"المجموعة"(، شركة مساهمة سعودية تعمل بموجب السجل  )مجتمعين    "( وشركاتها التابعةشركة مجموعة أسترا الصناعية )"الشركة 
  . (1988أغسطس    22هـ )1409محرم    9بتاريخ  ، المملكة العربية السعودية  الصادر في مدينة الرياض    1010069607التجاري رقم  

 إن عنوان المركز الرئيسي للمجموعة هو كما يلي: 
 

 مجموعة أسترا الصناعية
 1560ب .ص

 11441الرياض 
 ة العربية السعودية المملك

 
 الرئيسية للمجموعة فيما يلي:األنشطة تتمثل 

 

 . انشاء وادارة وتشغيل واالستثمار في المنشآت الصناعية •

 . إنتاج وتسويق وتوزيع األدوية والمستحضرات الدوائية •

 . بالستيكية أخرى إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البالستيكية المضافة ومركزات األلوان ومنتجات  •

   . ألسمدة ومبيدات الحشراتفي اإنتاج األسمدة الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية وتجارة الجملة والتجزئة   •

 . ومنتجات حديد اإلنشاءات الحديدية لألبنية الصناعية وهياكل األبنية •

 . استكشاف وتطوير مناجم المعادن الصناعية وإنتاجها •
 
 السياسات المحاسبية الهامةملخص  2
 
 أسس اإلعداد  1- 2
 

ر واإلصدارات أعدت هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايي 
 .والمحاسبين   للمراجعين الهيئة السعودية  األخرى الصادرة عن  

 
مكافآت  إثبات  باستثناء ما تم االفصاح عنه في السياسات المحاسبية مثل  .القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخيةأعدت هذه  

 . بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة نهاية الخدمة للموظفين
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 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 أسس التوحيد  2- 2
 

 فيما يلي الشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة: 
 

 بلد  الشركة التابعة 
 التأسيس 

 نسبة الملكية الفعلية 
)بصورة مباشرة أو  

 غير مباشرة( 
2022 2021 

    قطاع األدوية: 
 شركة تبوك للصناعات الدوائية )"تبوك الدوائية"( 

 تمتلك تبوك الدوائية الشركات التابعة التالية: 
 100 100 المملكة العربية السعودية 

 100 100 األردن شركة تبوك لألبحاث الصيدالنية  -
 100 100 السودان  السودان"( -)"تبوك الدوائية  -شركة تبوك الدوائية المحدودة  -
 100 100 مصر شركة تبوك للصناعات الدوائية  -
 100 100 الجزائر  الجزائرتبوك ايرل  -

    قطاع مواد كيميائية متخصصة: 
 شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة )"أسترا بوليمرز"( 

 تمتلك أسترا بوليمرز الشركات التابعة التالية: 
 100 100 المملكة العربية السعودية 

انونيون سيركيتي شركة أسترا بوليمرز السوق الحرة اماالت سانايا في تيكاريت   -
 100 100 تركيا )"أسترا بوليمرز السوق الحرة"(

 100 100 تركيا شركة أسترا لمركبات اللدائن بازارلما سان في تك إيه أس   -
 100 100 الهند  شركة أسترا للمركبات المتخصصة، الهند محدودة خاصة  -

 الزراعية )"أستراكم"(شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة لألسمدة والمبيدات 
 تمتلك أستراكم الشركات التابعة التالية:  

 100 100 المملكة العربية السعودية 

 100 100 الجزائر  شركة أستراكم السعودية  -
 100 100 المغرب شركة أستراكم المغرب  -
 100 100 الجزر العذراء البريطانية  شركة أغيس العالمية المحدودة  -
 100 100 تركيا تيكاريت المحدودة سابقا )شركة استراكم تركيا( شيموندور تاريم شركة  -
 100 100 سوريا شركة أستراكم سوريا  -
 100 100 أوزبكستان  شركة أستراكم طشقند  -
 100 100 األردن شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة لألسمدة والمبيدات الزراعية، األردن  -
 100 100 تركيا شركة أسترا نوفا، تركيا   -
 100 100 أوكرانيا  شركة أستراكم أوكرانيا المحدودة  -
 100 100 مصر شركة أستراكم السعودية األردنية  -
 100 100 مصر شركة أسترا الزراعية السعودية األردنية المحدودة  -
 100 100 سلطنة ُعمان واالستثمار شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبيدات الزراعية  -
 100 100 األردن األردن  -شركة الهضبة الخضراء للبذور المحدودة  -
 100 100 اإلمارات العربية المتحدة  شركة أستراكم الزراعية المحدودة  -
 100 100 جمهورية الصين الشعبية  يونيفيرسال يونايتد كيميكالز كو لمتد  -
 100 100 المملكة العربية السعودية  المحدودة شركة أسترا الزراعية  -
 49 49 الجزائر  إيضاح )أ(  – محدودة  ذات مسؤولية  نوفايمشركة ك -
 - 100 ألمانيا  ( بإيضاح ) – اقروستولن  -

    قطاع الطاقة والصناعات الحديدية: 

 100 100 المملكة العربية السعودية  شركة المصنع العالمي ألنظمة المباني المحدودة 
 شركة أسترا للطاقة المحدودة )"أسترا للطاقة"(

 تمتلك أسترا للطاقة الشركة التابعة التالية:
 76 76 األردن

 76 76 العراق  شركة الهالل الخصيب لتوليد الكهرباء  -
 65 65 األردن شركة التنمية لصناعة الحديد  

 65 - العراق  33ء إيضاح شركة اإلنما -
    المعادن: قطاع معالجة 

 77.3 77.3 المملكة العربية السعودية  ( ب) 29شركة أسترا للتعدين المحدودة )"أسترا للتعدين"( * اإليضاح رقم 
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، قامت إحدى الشركات التابعة )شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة لألسمدة والكيماويات الزراعية( التابعة  2021  سنة خالل   )أ( 
تمتلك المجموعة    . ٪ من األسهم 49نوفا ذات المسؤولية المحدودة" بنسبة  يمللمجموعة بتأسيس شركة في الجزائر وهي "شركة ك

وبالتالي، يعتبر االستثمار في شركة    .كيم استرا  ة المحدودة من خالل شركتها التابعة  نوفا ذات المسؤولي يمسيطرة كبيرة على شركة ك 
 . المالية   قوائمالمحدودة المسؤولية شركة تابعة للمجموعة ويتم توحيدها في  نوفا يمك

 
هي االستيراد ومنتجات الصحة النباتية واألدوات والمعدات وقطع غيارها    ، شركة كيمنوفا ذات مسؤولية محدودةإن االنشطة الرئيسية ل 

 . المتعلقة بالصناعة الزراعية 
 
  ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل استراكموالمملوكة بالكامل لشركة  شركة أغيس العالمية المحدودة  ، وقعت  2022خالل سبتمبر   ( ب )

اتفاقية شراء لالستحواذ على  للمجموعة ألمانيا   ستلون،الواقعة في  اقروستولن  ٪ من أسهم شركة  100،  بافاريا في جمهورية 
أكتوبر    1في    ةي أسترا الصناعمجموعة    شركة تم نقل السيطرة إلى    . يورو( مليون    14مليون لاير سعودي )  56مقابل    االتحادية،

في شراء الكبريت الخام    تعمل ايضات الكيماوية الزراعية )الكبريت القابل للبلل( وتعمل الشركة التابعة في إنتاج المنتجا  .2022
 . التصديرالنفط ومن ثم إجراء عملية التحبيب لبيعه في األسواق المحلية وأسواق  مستودعاتمن 

 
 لاير سعودي  عوض الشراء 

  
 44.018.374 نقد مدفوع 

 12.009.263 عوض مؤجل 

 56.027.637 العوض اجمالي 

 
 : 2022 أكتوبر  1القيمة العادلة للمركز المالي للشركة التابعة المستحوذ عليها كما في  

 
 لاير سعودي  مستحوذ عليها موجودات 

  
 519.043 ممتلكات ومصنع ومعدات 

 27.687.123 موجودات غير ملموسة 
 1.139.464 ذمم مدينة  

 2.268.671 مخزون 
 295.393 موجودات أخرى 

 12.036.608 يعادله نقد وما 

 43.946.302 اجمالي الموجودات 

  محتملة  مطلوبات 
 160.073 ذمم دائنة تجارية 
 7.617.206 ة مؤجلة ي مطلوبات ضريب 

 241.095 مصاريف مستحقة 
 8.353.089 مطلوبات أخرى 

 16.371.463 

 27.574.839 صافي الموجودات المستحوذ عليها 

  
  الشهرة  قياس 

 44.018.374 عوض الشراء مدفوعات 
 12.009.263 مؤجل  عوض

 56.027.637 
 27.574.839 ستحوذ عليهاناقص: القيمة العادلة لصافي الموجودات الم

 28.452.798 الشهرة 
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مليون    1.1للذمم المدينة التجارية المستحقة    مبلغ التعاقديبلغ إجمالي    .مليون لاير سعودي  1.1هي   التجاريةذمم المدينة  القيمة العادلة لل
 . تم تسجيله عند االستحواذ  شيء  مع مخصص خسارة ال سعودي،لاير 

 
سددته الشركة    ذي ال  لعوض ا  . ٪100نها شركة مستثمر فيها بنسبة  امالكي الشركة وهي مجموعة أسترا الصناعية حيث  لالشهرة عائدة  

  وامكانية نمو   التي تعمل فيها الشركة  نشطة التجارية إلى األ  عودي الشركة المستحوذ عليها    موجودات زيد عن القيمة العادلة لصافي  ي ي  ذوال
 . نشطة تلك األ

 
 لاير سعودي  لشهرة قياس ا

  
 56.027.637 الشراء  عوض
 ً  (27.574.839) المستحوذ عليها لموجودات: صافي اناقصا

 28.452.798 

 
 ملخص الدخل الشامل للشركة التابعة المستحوذ عليها منذ تاريخ االستحواذ: 

 

 

 أكتوبر  1من 
 إلى  2022

 ديسمبر  31
2022 

  
 7.800.408 إيرادات 
 3.625.599 الربح إجمالي 
 1.163.238 دخل صافي ال 

 
 .2022ديسمبر  31رأسمالية كما في  ارتباطاتأو  محتملة  التزاماتلم يكن لدى الشركة التابعة أي 

 
ستكون كانت    2022ديسمبر    31الموحدة وأرباح السنة المنتهية في    الصوريةفإن اإليرادات    ،2022يناير    1تم االستحواذ في  ما  إذا  

 . مليون لاير سعودي على التوالي  7.1مليون لاير سعودي و  28.8
 

 : بسببتم احتساب هذه المبالغ باستخدام نتائج الشركة التابعة وتعديلها 

 
 و   التابعة،االختالفات في السياسات المحاسبية بين المجموعة والشركة  -

 
والمص - للممتلكات  العادلة  القيمة  تعديالت  أن  افتراض  تحميله على  الممكن  من  كان  الذي  اإلضافي  واإلطفاء    نع االستهالك 

 . اآلثار الضريبية الالحقةإلى جانب  ،2022يناير  1من  والمعدات والموجودات غير الملموسة قد تم تطبيقها اعتباراً 
 

  الموجودات الممنوح للقيمة العادلة لصافي    عوضاإلدارة بإجراء تقييم أولي لتوزيع سعر الشراء الذي نتج عنه تخصيص فائض ال  تقام
 . للشهرةعليها  ذالمستحو

 
 . شهًرا من تاريخ االستحواذ(  12تخصيص سعر الشراء النهائي خالل فترة القياس ) كمال تخطط اإلدارة إل

 
 .2022ديسمبر  31المالية للشركة والشركات التابعة لها )"المجموعة"( كما في  قوائمالمالية الموحدة من ال قوائمتتكون ال

 
تسيطر المجموعة على المنشآت الذي تتعرض فيه المجموعة للعوائد   . الشركات التابعة هي جميع المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة

رة على التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها في توجيه أنشطة  المتغيرة أو لديها حقوق في ذلك من مشاركتها في المنشآت ولديها القد
يتم إلغاء توحيد المنشآت من التاريخ الذي توقفت    .يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة   .المنشآت

 . فيه المجموعة عن السيطرة
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 . (6-2األعمال من قبل المجموعة )راجع إيضاح  تجميعيتم استخدام طريقة االستحواذ للمحاسبة عن عمليات 
 

كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة ما   . يتم حذف المعامالت واألرصدة واألرباح غير المحققة على المعامالت بين شركات المجموعة
يتم التوحيد على أساس السياسات المحاسبية المتسقة في جميع أنحاء المجموعة    .ة دليالً على انخفاض قيمة األصل المحول لم تقدم المعامل

 . بما في ذلك جميع الشركات التابعة 
 
 المجموعة كمؤجر  3- 2
 

العائدة لملكية األصل بصورة جوهرية كعقود إيجار  يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم المجموعة فيها بتحويل كافة المخاطر والمنافع  
الدفترية    .تشغيلية القيمة  إلى  التشغيلي  اإليجار  لعقد  والترتيب  التفاوض  المتكبدة خالل عملية  التصورية  المباشرة  التكاليف  يتم إضافة 

ثبات اإليجارات المحتملة كإيرادات في  ويتم إ  .لألصل المؤجر ويتم إثباتها على مدى مدة اإليجار على أساس مماثل إليرادات اإليجار 
 . الفترة التي تُكتسب فيها

 
 األدوات المالية  4- 2
 

النقدية  للتدفقات  التعاقدية  والشروط  المالية  موجوداتها  إلدارة  المجموعة  أعمال  نموذج  المالية على  الموجودات  تصنيف  تقوم    .يعتمد 
 المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية كما يلي: 

 

   ، أوموجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة •

 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة  •
 

اآلخر  يتم إثبات أرباح أو خسائر الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة إما من خالل قائمة الدخل الموحدة أو من خالل قائمة الدخل الشامل 
 . الموحدة

 
تمثل    ويتم االحتفاظ بالقروض والذمم المدينة التجارية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ويتوقع أن تسهم في زيادة التدفقات النقدية التي

 . مدفوعات األصل والفائدة ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة 
 

 القياس المبدئي
 

بالقيمة العادلة لها، باإلضافة الى تكاليف المعامالت في حالة أن الموجودات المالية ال تقاس بالقيمة العادلة  تقاس الموجودات المالية مبدئياً  
إن تكاليف المعامالت الخاصة بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم إثباتها في    . من خالل قائمة الدخل 
 . قائمة الدخل الموحدة

 
في الحسبان الموجودات المالية ذات المشتقات المتضمنة في مجملها عند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية فقط تفي بمتطلبات    تؤخذ

 . مدفوعات أصل المبلغ والفائدة 
 

 القياس الالحق 
 

 أدوات الدين
 

 . دوات دينها بالتكلفة المطفأة ألالحق ال بالقياس  حاليًا، تقوم المجموعة
 

ة فقط،  الموجودات المالية المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل فيها تلك التدفقات النقدية مدفوعات أصل المبلغ والفائدإن  
المطفأة وال    يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن االستثمار في أدوات الدين والتي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة   .يتم قياسها بالتكلفة المطفأة 

يتم إدراج دخل الفائدة من هذه    .تشكل جزءاً من عالقة التحوط في قائمة الدخل الموحدة، وذلك عند إلغاء إثبات األصل أو انخفاض قيمته
 . الموجودات المالية ضمن اإليرادات المالية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
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 إلغاء اإلثبات 
 

 يتم إلغاء إثبات أصل مالي أو جزء من أصل مالي عند أحد التالي: 
 

 يكون الحق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات قد انقضى؛ أو  •
 

التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر  قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد   •
 دون تأخير وفق ترتيبات" تمرير" وإذا ما: 

 
 قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل بشكل جوهري، أو  أ(
 

جوهري، ولكنها قامت بتحويل السيطرة  لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل بشكل   ب( 
 . على األصل

 
 االنخفاض في القيمة 

 
بناء المجموعة،  المالية    اً تقوم  الموجودات  الدين كجزء من  بأدوات  المتعلقة  المتوقعة  الخسائر االئتمانية  بتقييم  النظرة المستقبلية،  على 

 . المدرجة بالتكلفة المطفأة
 

ة نهج مبسط، والذي يتطلب إثبات الخسائر المتوقعة على مدى العمر منذ اإلثبات المبدئي للذمم  بالنسبة للذمم المدينة، تطبق المجموع
التخلف عن    .المدينة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام  المدينة  الذمم  تجميع  تم  المتوقعة،  الخسائر االئتمانية  لقياس 
تم استنتاج معدالت الخسارة المتوقعة من المعلومات التاريخية للمجموعة وتم تعديلها لتعكس النتيجة المستقبلية المتوقعة والتي    . السداد

 . لومات مستقبلية لعوامل االقتصاد الكليتتضمن أيًضا مع
 

من    المطلوب ووالودائع ألجل    ومايعادله والتي تشمل النقد  يتم تصنيف الموجودات المالية للمجموعة، باستثناء الذمم المدينة التجارية،  
 عالقة والموجودات المتداولة األخرى للمجموعة على النحو التالي:  وي ذ  أطراف

 
لموجودات المالية حيث يتعرض العمالء لمخاطر منخفضة من التخلف عن السداد كما أن لديهم قدرة قوية على  عاملة: تتمثل في ا )أ( 

يوماً زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان،   30ال ينتج عن األرصدة متأخرة السداد ألقل من    .الوفاء بالتدفقات النقدية التعاقدية 
 . وتُعتبر عاملة

 
بقياس مخصص خسارة لتشغيل الموجودات المالية بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة االثني عشر شهر، حيث    مجموعة تقوم ال

تتمثل الخسائر    . ويتم قياس الخسائر المتوقعة بعمرها اإلنتاجي المتوقع  . يكون العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أقل من اثني عشر شهراً 
ة االثني عشر شهراً بالجزء المتوقع من خسائر االئتمان الناتج عن أحداث التخلف عن السداد في القوائم المالية  االئتمانية المتوقعة لفتر

 .المحتمل خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ التقرير
 

ان العميل متأخراً  منخفضة األداء: وتتمثل في الموجودات المالية حيثما يوجد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان التي تظهر إذا ك )ب( 
 . يوماً في سداد المدفوعات التعاقدية  30ألكثر من 

 
 . تقيس المجموعة مخصص الخسارة للموجودات المالية منخفضة األداء بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي

 
يحدث التخلف عن سداد أصل مالي عندما يخفق العميل في تسديد    .غير العاملة: وتتمثل في الموجودات المالية متأخرة السداد  )ج( 

 . يوماً بعد استحقاقه  90دفعة / قسط تعاقدي خالل 
 

 . تقيس المجموعة مخصص الخسارة للموجودات المالية غير العاملة بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي
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 )تتمة(  االنخفاض في القيمة 
 

يتم احتساب خسارة االئتمان، بما في ذلك القروض للمشروع المشترك، على أنها القيمة الحالية )بمعدل الربح الفعلي األصلي( للفرق  
 بين:

 
 ، و العقدالتدفقات النقدية التعاقدية المطلوبة للمجموعة بموجب  )أ( 
 

 .التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها )ب( 
 

عند شطب    . على األقل وليس هناك أي توقع معقول الستردادها  لسنة واحدةيتم شطب الموجودات المالية فقط عندما تكون متأخرة السداد  
المستحقة المدينة  الذمم  في محاولة السترداد  اإلنفاذ  أنشطة  في ممارسة  المجموعة  تستمر  المالية،  وبعد    . الموجودات  االسترداد،  عند 

بالصافي ويتم إثباتها كإيرادات أخرى في قائمة الدخل/ الخسارة   -الشطب، تظهر المستردات كجزء من مخصص االنخفاض في القيمة  
 . وحدة الشاملة الم 

 
 إثبات اإليرادات  5- 2
 

تحقق المجموعة أيًضا إيرادات من    .المتخصصة والهياكل الحديدية  المواد الكيميائيةو  الدوائيةتحقق المجموعة إيرادات من بيع المنتجات  
وهناك عدد قليل من العقود حيث تقدم  وقطاع الحديد.    والمواد الكيميائية المتخصصة تقديم الخدمات كما هو الحال في قطاعي األدوية  

  . د نقطة من الزمنفي قطاعي االدوية والمواد الكيميائية المتخصصة حيث يتم االعتراف بااليراد عن   المجموعة خدمات التصنيع للعمالء
   حيث يتم االعتراف بااليراد على مدى فترة من الزمن. كما تقدم المجموعة خدمات التركيب لعمالئها في قطاع الحديد

 
 يرادات من بيع البضائعا ( 1)
 

عند نقطة من  . حيث يتم االعتراف باإليراد  من قطاع الحديدالمتخصصة و  المواد الكيميائيةو  األدوية تحقق المجموعة إيرادات من بيع  
 الزمن.

 
 فيما يلي بعض المؤشرات الرئيسية التي تستخدمها المجموعة في تحديد وقت انتقال الملكية إلى العميل: 

 

 الخدمة؛للمجموعة الحق في السداد مقابل المنتج أو  •

 للمنتج؛أن يكون للعميل حق قانوني  •

 العميل؛ قامت المجموعة بتحويل الملكية المادية للمنتج إلى  •

 و  المنتج؛يتحمل العميل مخاطر ومزايا كبيرة فيما يتعلق بملكية  •

 . قبول العميل للمنتج •
 

اريف  ولذلك، يتم إثبات التزام االسترداد )المدرج في المص  .لدى قطاع األدوية بالمجموعة ترتيبات مع العمالء فيما يتعلق برد البضائع
ويتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقييم هذه المرتجعات في وقت البيع على مستوى    . المستحقة والمطلوبات األخرى( للمنتجات المتوقع ردها 

  . المحفظة )طريقة القيمة المتوقعة(، ويتم إثبات اإليرادات فقط إلى الحد الذي يحتمل معه بشكل كبير عدم حدوث عكس جوهري للمبالغ
 . لذلك ال يتم تسجيل أصل للحق في استرداد المخزون المرتبط بالعائدات المرتجع،ن إعادة بيع المنتج ال يمك

 
 إيرادات من تقديم خدمات  ( 2)
 

تحقق المجموعة أيًضا إيرادات من تقديم الخدمات كما هو الحال في قطاعي األدوية والمواد الكيميائية المتخصصة وقطاع الحديد. وهناك  
قليل من العقود حيث تقدم المجموعة خدمات التصنيع للعمالء في قطاعي االدوية والمواد الكيميائية المتخصصة حيث يتم االعتراف  عدد  

بااليراد عند نقطة من الزمن. كما تقدم المجموعة خدمات التركيب لعمالئها في قطاع الحديد حيث يتم االعتراف بااليراد على مدى فترة  
 من الزمن. 

 
تعمل    .المجموعة بتقييم الرقابة على تقييم الخدمات المقدمة للعمالء إما بشكل مباشر أو من خالل مشاركة موردين الطرف الثالث تقوم  

المجموعة كمسؤول حيث تكون مسؤولة عن اتخاذ القرارات حول االستخدام الفعال للموارد الداخلية و / أو البائعين / المقاولين من  
عندما تكون المجموعة ملتزًما    .تسليم المخرجات التي تلبي متطلبات العميل يتم  وفي نهاية المطاف    اكل الحديدية الهي الباطن في خدمات  

يتم تسجيل اإليرادات    مباشر،رئيسيًا في سياق العقد مع العميل وتتحمل المسؤولية المباشرة عن تقديم الخدمات إما بشكل مباشر أو غير 
 . على أساس اإلجمالي كمبلغ رئيسي
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 )تتمة(  إيرادات من تقديم خدمات  ( 2)
 

  الصلب، إحدى الشركات التابعة العاملة في صناعة  المحدودة،بالنسبة لعدد محدود من العقود في شركة المصنع العالمي ألنظمة المباني 
فإن فترة األداء    عام، بشكل    . يتم االعتراف بجزء من اإليرادات على مدى فترة زمنية بناًء على العمل المعتمد باستخدام طريقة اإلدخال

حيث تقدم الشركة    الضمان،محدودة نوع  توفر شركة المصنع العالمي ألنظمة المباني ال  .ة واحد  سنةالمتفق عليها لهذه العقود تصل إلى  
 . (4-26ضمانًا بأن المنتج سيعمل كما هو متوقع )انظر إيضاح 

 
أي أن المجموعة    للعمالء،هناك عدد قليل من العقود حيث تقدم المجموعة خدمات التصنيع    المتخصصة، في قطاعي األدوية والكيماويات  

بالنسبة لمثل هذه    . صيلاألل أو بيعها للعمالء وفقًا لتعليمات  ي اع البضائع إلى األصل وبعد المعالجة إما إرجي تستلم البضائع من األص
 . ( 5-26تعمل المجموعة كوكيل وبالتالي تعترف بصافي المبلغ كإيرادات خدمة )انظر إيضاح  الخدمات،

 
 . يتم إثبات إيرادات الخدمة عند الوفاء بالتزامات األداء ذات الصلة 

 
عندما تعمل المجموعة كوكيل وتفي بالتزام    . إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيل لكل الخدمات المحددة الموعودة للعميلتحدد المجموعة ما  

األداء، تُثبت المجموعة إيراداتها بمبلغ صافي من أي رسوم أو عموالت تتوقع الحصول عليها، من األصيل، في مقابل تقديم الخدمات  
 . ال تقوم المجموعة بإثبات المخزون ذي الصلة في القوائم المالية الموحدة  وفي هذه الحاالت، . إلى الطرف اآلخر

 
 مقابل الوكيل  صيلاأل ( 3)
 

  إجمالي، اإليرادات على أساس  بتسجيلتقوم  عليه و ، أصيلتحديد ما إذا كانت المجموعة تعمل كل جوهرييتطلب استعمال حكم محاسبي 
تقوم المجموعة بتقييم المؤشرات التالية من بين أمور أخرى عند تحديد ما إذا    . اإليرادات على أساس صافي  سجلوت   كوكيل،أو تعمل  

 : أو صافي  إجماليأو وكيل في المعاملة وتسجيل اإليرادات على أساس  أصيلكانت تعمل ك
 
 المحددة؛المجموعة مسؤولة بشكل أساسي عن الوفاء بالوعد بتقديم السلع أو الخدمات  -
 العميل؛لدى المجموعة مخاطر المخزون قبل تحويل السلعة أو الخدمة المحددة إلى  -
 . للمجموعة حرية التصرف في تحديد سعر السلعة أو الخدمة المحددة  -
 

أصيل  قبل استنتاج ما إذا كانت تعمل ك  ذلك، ومع    أعاله، تقوم المجموعة بتقييم فئات مختلفة من اإليرادات في ضوء المؤشرات المذكورة  
مستوى    والحل،والتعقيد الذي يستلزم عليه تقديم المنتج    الحلول،تمارس المجموعة حكمها بالنظر إلى طبيعة المنتج وتقديم    وكيل،أو  

 . التحكم المتاح للمجموعة في عملية تسليم المنتج والحل 
 

 . على أساس إجمالي أصيليتم عرض مبيعات المنتجات والخدمات التي تعمل فيها المجموعة ك
 

 . التزامات األداء على أساس صافي يتم عرض مبيعات المنتجات والخدمات في حالة عدم مشاركة المجموعة للوفاء ب 
 

  ة المركز المالي الموحد   قائمةالمبالغ المحصلة من قبل المجموعة نيابة عن طرف ثالث يتم المحاسبة عنها على أنها مستحقة الدفع في  
ًما من قبل المجموعة  يتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة مقد  وبالمثل،  .حتى يتم تسويتها وال يتم احتساب إجمالي اإليرادات والمصروفات

 . لطرف ثالث نيابة عن العمالء كذمم مدينة حتى يتم استردادها وال يتم زيادة إجمالي اإليرادات والمصروفات
 

 التزامات األداء المتعددة
 

الحديدية  الهياكل  تسليم وتركيب  أداء متعددة، مثل  التزامات  العقود  يتم تخصيص   .تتضمن بعض  العقد،  بداية  الحاالت، في  وفي هذه 
يتم إثبات اإليرادات عندما    . مجموع سعر البيع للبضائع على أساس أسعار البيع المستقلة للبضائع ويتم تخصيص المتبقي لخدمات التركيب

إثبات اإليرادات عند تلبية معايير    عندما تحتوي العقود على شروط قبول العميل، يتم  .يتم الوفاء بكل التزام أداء بموجب شروط العقد
 . القبول

 
عندما ال يتوفر دليل من المعامالت األخيرة    . تستخدم الشركة أسعاًرا يمكن مالحظتها حيثما كان ذلك متاًحا  المستقل، لتحديد سعر البيع  

كلفة باإلضافة إلى الهامش أو نهج القيمة  فيتم استخدام نهج تقييم السوق المعدل أو نهج الت   المستقل،لتأكيد أن األسعار تمثل سعر البيع  
 . لتقدير أسعار البيع المستقلة 15المتبقية على النحو المنصوص عليه في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
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 عناصر التمويل 
 

المبلغ   إثباته على  المتوقع  اإليرادات  مبلغ  تتوقعيستند  بضائعها وخدماتها  الذي  العقد، مقابل  بداية  في  استالمه،  تتوقع    .المجموعة  ال 
المجموعة وجود أي عقود تكون فيها الفترة بين نقل الخدمات أو البضائع المتعهد بها إلى العميل والمسددة من قبل العميل أكثر من سنة  

 . ونتيجة لذلك، ال تقوم المجموعة بتعديل أي من أسعار المعامالت مقابل القيمة الزمنية للنقود .واحدة 
 

 . 2021 و 2022لتفاصيل اإليرادات المثبتة خالل سنتي  26انظر اإليضاح رقم 
 
 تجميع المنشآت والشهرة  6- 2
 

ويتم قياس تكلفة االستحواذ وفقا إلجمالي المقابل المحول    .المحاسبةيتم المحاسبة عن تجميع المنشآت باستخدام طريقة االستحواذ في  
ولكل عملية تجميع منشآت، تختار    .المقاس بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها

المنا بالحصة  عليها  المستحوذ  المنشأة  في  المسيطرة  غير  الحصص  قياس  للمنشأة  المجموعة  للتحديد  القابلة  الموجودات  لصافي  سبة 
 . ويتم إدراج التكاليف المتعلقة باالستحواذ كمصاريف عند تكبدها ويتم إدراجها ضمن المصاريف العمومية واإلدارية  . المستحوذ عليها

 
لمستثمرة بالقيمة العادلة في تاريخ  في تجميع المنشآت على مراحل، تقوم المجموعة بإعادة قياس حصتها المحتفظ بها سابقًا في الشركة ا 

 . االستحواذ وإثبات الربح أو الخسارة الناتجة، إن وجدت، في قائمة الدخل الموحدة 
 

شكل  عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على األعمال، فإنها تقوم بتقييم الموجودات المقتناة والمطلوبات المالية المفترضة لتقوم بتصنيفها ب 
 . ط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذمناسب وفقا للشرو 

 
كل مقابل محتمل    .يتم إثبات المقابل المحتمل، إن وجد، المزمع تحويله من قبل المنشأة المستحوذة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ 

وال يعاد قياس المقابل المحتمل    .مع التغيرات في القيمة العادلة في الدخل   )باستثناء المصنف كحقوق الملكية( يتم قياسه بالقيمة العادلة
 . المصنف كحقوق الملكية وتحتسب تسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية 

 
يتم قياس الشهرة مبدئيا بالتكلفة )التي تمثل الفائض في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المثبت للحصص غير المسيطرة( وأي حصة  

المفترضة   محتفظ والمطلوبات  للتحديد  القابلة  عليها  المستحوذ  الموجودات  لصافي    . بها سابقا على صافي  العادلة  القيمة  تجاوزت  إذا 
الموجودات المستحوذ عليها إجمالي المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا قامت بتحديد جميع الموجودات المستحوذ عليها 

إذا    .مفترضة بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم إثباتها بتاريخ االستحواذ وجميع المطلوبات ال
كانت عملية إعادة التقييم ما تزال تؤدي إلى فائض في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها على إجمالي المقابل المحول،  

 . خل الموحدة يتم إثبات الربح في قائمة الد
 

ولغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تخصيص    .بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا أي خسارة انخفاض قيمة متراكمة
الشهرة المستحوذ عليها في تجميع المنشآت، من تاريخ االستحواذ، لكل وحدة من وحدات توليد النقد للمجموعة التي يتوقع أن تستفيد من  

 . التجميع، بصرف النظر سواًء يتم تخصيص الموجودات والمطلوبات األخرى للمنشأة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات 
 

عندما يتم تخصيص الشهرة لوحدة توليد النقد ويتم استبعاد جزء من العملية من تلك الوحدة، تدرج الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة  
وتقاس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة    .للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد العمليةضمن القيمة الدفترية  

 . المتعلقة بالعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد
 

 . والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الظروف على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة
 

  عند تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى، طبقت المجموعة اإلعفاء الذي يتم بموجبه عدم تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير  بأثر رجعي على تعديالت القيمة العادلة والشهرة من تجميع المنشآت التي تحدث قبل  21رقم 

وعليه،   .ُوتعامل تعديالت القيمة العادلة والشهرة هذه كموجودات ومطلوبات للشركة األم بدالً من كونها للمنشأة المستحوذ عليها  .المالي
نقد بنود غير  تكون  أو  للشركة األم  الوظيفية  بالعملة  الموجودات والمطلوبات فعلياً  يتم إجراء أي  تُعرض هذه  بالعملة األجنبية وال  ية 

 . فروقات تحويل إضافية
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 التصنيف المتداول مقابل غير المتداول  7- 2
 

متداولة  متداولة وغير  إلى  تصنيفها  أساس  الموحدة على  المالي  المركز  قائمة  الموجودات والمطلوبات في  المجموعة  تعتبر   . تعرض 
 الموجودات متداولة في إحدى الحاالت التالية: 

 

 . عندما يتوقع تحقيقها أو يقصد بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية •

 . عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة  •

 . عندما يتوقع تحقيقها خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير •

واألرصدة البنكية ما لم يكن ممنوعاً استبدالها أو استخدامها لتسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر  عندما تكون مصنفة ضمن النقد   •
 . شهراً من تاريخ فترة التقرير

 
 . تصنَّف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة 

 
 تعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحاالت التالية: 

 

 . دورة التشغيل العاديةعندما يتوقع تسويتها في  •

 . عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة  •

 . عندما يستحق تسويتها خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ فترة التقرير •

 .في حال عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير •
 

 . ات األخرى باعتبارها غير متداولةتصنف المجموعة جميع المطلوب 
 
 العمالت األجنبية  8- 2
 

تقوم المجموعة    .يتم عرض بنود القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض للمجموعة 
تستخدم المجموعة    . بتحديد العملة الوظيفية لكل منشأة، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منها باستخدام تلك العملة الوظيفية

ل الموحدة سوف تعكس  الطريقة المباشرة للتوحيد، وعند استبعاد عملية أجنبية، فإن األرباح أو الخسائر التي أعيد تصنيفها إلى قائمة الدخ
 . المبلغ الذي نشأ من جراء استخدام هذه الطريقة

 
 معامالت وأرصدة  ( 1)
 

يتم تسجيل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية مبدئيا من قبل منشآت المجموعة بالعملة الوظيفية المستخدمة في تلك المنشآت وذلك  
ويتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات    . تأهل فيه المعاملة لإلثبات ألول مرةوفقاً لمعدل الصرف الفوري السائد في التاريخ الذي ت 

 . النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية وفقا لمعدل الصرف الفوري السائد في تاريخ التقرير 
 

الدخل الموحدة باستثناء البنود النقدية المصنفة كجزء من التحوط  يتم إثبات الفروقات الناشئة من تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة 
لصافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية، والتي يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى حين استبعاد صافي االستثمار، وعندئذ 

ويتم تسجيل    . داخلية بين الشركات استبعاد أو استبعاد جزئييعتبر سداد القروض ال . يتم تصنيف المبلغ المتراكم في قائمة الدخل الموحدة
 . الرسوم والضرائب، إن وجدت، المنسوبة إلى فروق صرف العملة على هذه البنود النقدية في الدخل الشامل اآلخر 

 
لصرف السائدة في تواريخ المعامالت  يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار ا

 . التصورية
 
 شركات المجموعة  ( 2)
 

عند التوحيد، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية )التي ال تكون عملتها الوظيفية هي عملة لدولة ذات اقتصاد مرتفع  
ئد في تاريخ التقرير ويتم تحويل قائمة الدخل الخاص بها  التضخم( بما في ذلك أدوات المقارنة، إلى اللاير السعودي بسعر الصرف السا

عند االستبعاد الجزئي   . يتم إثبات فروق الصرف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية في الدخل الشامل اآلخر .بمتوسط أسعار الصرف 
 . جنبية المعينة في قائمة الدخل الموحدة يتم إثبات مكون الدخل الشامل اآلخر المتعلق بتلك العملية األ  أو الكامل لعملية أجنبية،
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 على مستوى المجموعة  مرتفعالتضخم ال ( 3)
 

اقتصاد مرتفع التضخم( إلى  عند التوحيد، يتم تحويل القوائم المالية للعمليات األجنبية )التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة لدولة ذات  
يتم    . اللاير السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير قبل تحويل القوائم المالية للعمليات األجنبية في اقتصاد مرتفع التضخم، 

يفية  تعديل قائمة الدخل والبنود غير النقدية لقائمة المركز المالي مع األخذ في االعتبار التغيرات في القوة الشرائية العامة للعملة الوظ
بات صافي الربح أو الخسارة النقدية كجزء من "اإليرادات )المصاريف(  يتم إث   .على أساس التضخم حتى تاريخ قائمة المركز المالي 

 . لم يتم تعديل المبالغ المقارنة المعروضة سابقًا بعملة مستقرة  .األخرى" في قائمة الدخل الموحدة 
 
 في الشركة التابعة في مستوى االقتصاد ذو تضخم مرتفع رتفعالتضخم الم ( 4)
 

من خالل تطبيق مؤشر أسعار عام    ،بقاةالمباستثناء األرباح    الملكية،مكونات حقوق    عرض  يتم إعادة  طبيق، الت في بداية الفترة األولى من  
  . الموحدة اآلخر يتم االعتراف بهذه التعديالت مباشرة في قائمة الدخل الشامل  . ذلك  اذا نشأت بخالف من تواريخ المساهمة بالمكونات أو 

غير   للموجودات إذا تجاوزت القيمة المعدلة  . المركز المالي المعدل قائمة المعدلة من جميع المبالغ األخرى في  بقاة يتم تحويل األرباح الم
يتم تحديده بالمبلغ القابل لالسترداد ويتم    ي فإن التعديل األول  المرتفع،اسبة التضخم  النقدية قيمتها القابلة لالسترداد عند التطبيق األولي لمح

جميع مكونات حقوق    عرضيتم إعادة    الالحقة، في نهاية الفترة األولى وفي الفترات    . بقاةتسجيل صافي الزيادة مباشرة في األرباح الم
 . إذا كان الحقًا  المساهمةو تاريخ الملكية من خالل تطبيق مؤشر أسعار عام من بداية الفترة أ 

 
 الزكاة وضريبة الدخل  9- 2
 
 الزكاة وضريبة الدخل األجنبية  ( 1)
 

وفقاً ألنظمة   للزكاة  )"الهيئة"(يتم رصد مخصص  الزكاة والضريبة والجمارك  للمنشآت    .هيئة  الدخل  ويتم رصد مخصص لضريبة 
تُسّجل التعديالت الناجمة عن الربوط النهائية للزكاة وضريبة    .األجنبية وفقاً ألنظمة ضريبة الدخل المرعية في البلدان التي تأسست فيها

 . الدخل األجنبية في الفترة التي تنشأ فيها تلك الربوط 
 

ترة هو الضريبة المستحقة على اإليرادات الخاضعة للضريبة للفترة وفقاً لمعدل ضريبة الدخل  القيد الدائن أو المدين لضريبة الدخل للف
المؤقتة   الفروقات  إلى  العائدة  المؤجلة  الضريبة  ومطلوبات  موجودات  في  للتغيرات  وفقاً  تعديله  ويتم  اختصاص،  نطاق  لكل  المطبق 

 . والخسائر الضريبية غير المستخدمة 
 

ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية المطبقة أو التي ستُطبق بشكٍل فعلي بنهاية فترة التقرير في  يتم حساب مصروف  
تقوم اإلدارة بإجراء تقييم دوري للمواقف    .البلدان التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة والزميلة وتحقق فيها دخالً خاضعاً للضريبة

وترصد المخصصات    .الضريبية بالنسبة للحاالت التي تكون فيها لوائح الضرائب السارية خاضعة للتأويلالمتخذة بخصوص اإلقرارات  
 . الالزمة على أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى سلطات تحصيل الضرائب

 
 ضريبة مؤجلة  ( 2)
 

المالية الموحدة واألسس    قوائمطلوبات في اليتم االعتراف بالضريبة المؤجلة على الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والم 
يتم إثبات مطلوبات الضرائب المؤجلة بشكل عام لجميع الفروق    .الضريبية المقابلة المستخدمة في احتساب األرباح الخاضعة للضريبة 

خصم إلى الحد الذي يكون من  الضريبة المؤجلة بشكل عام لجميع الفروق المؤقتة القابلة لل  موجوداتيتم االعتراف ب   . الضريبية المؤقتة
المحتمل أن األرباح الخاضعة للضريبة ستكون متاحة والتي يمكن مقابلها استخدام تلك الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخسائر الضريبية  

 . غير المستخدمة 
 

الضرائب غير المستخدمة ناتجة عن االعتراف  ال يتم االعتراف بموجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة إذا كان الفرق المؤقت وخسائر  
  . األولي )بخالف دمج األعمال( للموجودات والمطلوبات في معاملة ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة وال على الربح المحاسبي

 . ئي بالشهرةال يتم االعتراف بااللتزامات الضريبية المؤجلة إذا نشأ الفرق المؤقت من االعتراف المبد ذلك، باإلضافة إلى 
 

يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم تخفيضها بالقدر الذي لم يعد فيه إمكانية توفر  
 . أرباح ضريبية كافية تسمح باسترداد كامل األصل أو جزء منه 
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 )تتمة(  ضريبة مؤجلة  ( 2)
 

تُقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة بمعدالت الضريبة التي يُتوقع تطبيقها في الفترة التي يحدث فيها تسوية لاللتزام أو تحقق  
يعكس قياس مطلوبات    .نهاية فترة التقريرلألصل، بناء على معدالت الضريبة )وأنظمة الضريبة( التي يتم سنها أو المطبقة فعلياً في  

وموجودات الضريبة المؤجلة اآلثار الضريبية الالحقة بالطريقة التي تتوقعها المجموعة في نهاية فترة التقرير وذلك السترداد أو تسوية  
 . القيمة الدفترية لتلك الموجودات والمطلوبات 

 
 ممتلكات ومصنع ومعدات  10- 2
 

الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت، باستثناء تظهر  
تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمصنع والمعدات    .األراضي والمشاريع قيد اإلنشاء والتي تظهر بالتكلفة 

عندما يتطلب األمر استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمصنع    .لتأهيل الموجودات في حال استيفاء معايير اإلثباتوتكاليف االقتراض  
المعدات على فترات زمنية، تقوم المجموعة بإثبات هذه األجزاء كموجودات فردية ذات أعمار إنتاجية محددة وتقوم باستهالكها بناء على  

كما   .يش رئيسي، يتم إثبات تكلفته بالقيمة الدفترية للمصنع والمعدات كبديل في حالة استيفاء معايير اإلثبات وبالمثل، عند إجراء تفت   .ذلك
وتُدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف العملية المتعلقة    .يتم إثبات تكاليف التصليحات والصيانة في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها

 . في تكلفة األصل ذي الصلة في حالة استيفاء معايير اإلثبات للمخصصباألصل بعد استعماله  
 

 يُحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات على النحو التالي: 
 

 السنوات  

  

 33 – 10 مبان 

 10 -  4 واإليجار أ فترة  بيناألقل  تحسينات على عقار مستأجر 

 20 - 5 ومعدات آالت  

 10 - 3 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية 

 4 سيارات 
 

االقتصادية   المنافع  أكثر  بدقة  يعكس  الطريقة  بهذه  الموجودات  استهالك  يكون  عندما  لالستهالك  اإلنتاج  وحدات  طريقة  تطبيق  يتم 
حاليًا، تعد شركة أسترا للتعدين وشركة التنمية لصناعة    .الثابت للموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية المتبقية مقارنة مع طريقة القسط  

 .الحديد الشركتين التابعتين الوحيدتين للمجموعة، حيث يتم استخدام طريقة وحدات اإلنتاج الستهالك آالتها ومعداتها
 

ق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو  يتم إلغاء إثبات أحد بنود الممتلكات والمصنع والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع تدف
يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد األصل )المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية    .استبعاده

 . لألصل( في قائمة الدخل الموحدة عند إلغاء إثبات األصل 
 

ية وطرق االستهالك للممتلكات والمصنع والمعدات في كل فترة ويتم تعديلها وفقاً لذلك، إذا  تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاج
 . اقتضى األمر 

 
ويتم استهالك    .يتم استهالك التحسينات على العقار المستأجر على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو الفترة المتبقية من عقد اإليجار، أيهما أقل 

   . رة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو فترة عقد اإليجار، أيهما أقلالموجودات الرأسمالية المؤج
 
 عقود اإليجار  11- 2
 

يتم إثبات عقود اإليجار باعتبارها موجودات حق االستخدام وباعتبارها مطلوبات مقابلة في تاريخ إتاحة األصل المؤجر لالستخدام من  
 . كما يتم مبدئياً قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد إيجار على أساس القيمة الحالية .قبل المجموعة 
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 )تتمة(   عقود اإليجار 11- 2
 

 التزامات عقود إيجار 
 

مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام معدل    التزامات عقود اإليجاريتم قياس  
عموماً، تستخدم المجموعة    . الفائدة الضمني في عقد اإليجار، أو إذا كان يمكن تحديد هذا المعدل، أو معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة

 . معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم
 

 ما يلي:  التزامات عقود اإليجار تتضمن مدفوعات اإليجار في قياس 
 
 . المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً( ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض -
 . مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل -
 . جب ضمانات القيمة المتبقيةالمبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بمو -
 . سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار  -
 . مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار -
 

يعاد قياسها عندما يكون هناك تغير في    . بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي  اإليجارالتزامات عقود  بعد ذلك، يتم قياس  
مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو سعر، أو إذا كانت المجموعة تغير تقييمها إذا ما كانت ستمارس خيار الشراء  

بهذه الطريقة، يتم إجراء تعديل مقابل للقيمة الدفترية لموجودات    التزامات عقود اإليجار إعادة قياس  وعندما يتم    .أو اإلضافة أو اإلنهاء
 . ال شيءحق االستخدام، أو يتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى 

 
 موجودات حق االستخدام 

 
 يتم قياس موجودات حق االستخدام مبدئياً بالتكلفة التي تتضمن التالي:  

 
 . مبلغ القياس المبدئي للمطلوبات اإليجارية -
   .أي مدفوعات إيجار يتم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة  -
   . أي تكاليف مباشرة مبدئية -
 . تكاليف التجديد -
 

ومع ذلك، فإن الفرق بين القيمة االسمية    . ن ودائع الضمان القابلة لالسترداد في القياس المبدئي لموجودات حق االستخدامال يتم تضمي 
يمة  لودائع الضمان القابلة لالسترداد وقيمتها العادلة في بداية عقد اإليجار يمثل، دفعة إيجار إضافية مدفوعة مقدماً وعليه تضاف إلى الق

المبدئ  ذلك  الدفترية  استهالك  اإليجار كجزء من  فترة  الموحدة على مدى  الدخل  قائمة  إلى  االستخدام ويتم إضافتها  لموجودات حق  ية 
 . األصل 

 
باإلضافة   .يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر 

االستخدام بشكل دوري من خالل خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها مقابل بعض إلى ذلك، يتم تخفيض أصل حق  
 . عمليات إعادة القياس للمطلوبات اإليجارية

 
 مدة عقد اإليجار  12- 2
 

اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد، أو  عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تشكل حافًزا  
تتم   .تتوفر خيارات التمديد في مدة عقد اإليجار فقط إذا كان عقد اإليجار مؤكًدا إلى حد ما )أو لم يتم إنهاؤه( .عدم ممارسة خيار اإلنهاء

هذا التقييم والتي تكون  مراجعة تقييم مدة عقد اإليجار في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير جوهري في الظروف التي تؤثر على  
 . ضمن سيطرة المستأجر

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة 

 
يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف  

أو أقل   12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها    .في قائمة الدخل الموحدة  وتشمل الموجودات    .شهراً 
 . واألثاثالمكتبية معدات المنخفضة القيمة معدات تكنولوجيا المعلومات والقطع الصغيرة من 
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 االقتراض االقتراضات وتكاليف  13- 2
 
 االقتراضات  13-1- 2
 

يتم إثبات أي فرق    .يتم إثبات االقتراضات مبدئياً بالقيمة العادلة، بالصافي من تكاليف المعامالت المتكبدة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة 
بين المتحصالت )بالصافي من تكاليف المعامالت( والمبلغ المسترد في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستعمال طريقة  

  . أو إلغائه   يتم حذف االقتراضات من قائمة المركز المالي الموحدة عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به   .معدل الفائدة الفعلي
 . شهراً  12يتم تصنيف االقتراضات كالتزام متداول عندما يكون االستحقاق المتبقي أقل من 

 
 تكاليف االقتراض  13-2- 2
 

يتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة القتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل خالل الفترة الزمنية الالزمة إلتمام وإعداد األصل  
يتم قيد تكاليف االقتراض األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها    .حدد له أو للبيع كجزء من تكاليف ذلك األصل لالستخدام الم

 . تتكون تكاليف االقتراض من الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة عند اقتراض األموال  .فيها
 
 والموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة(موجودات غير ملموسة )بخالف الشهرة   14- 2
 

تُعد تكلفة الموجودات غير الملموسة التي تم اقتناؤها    .يتم قياس الموجودات التي تم اقتناؤها بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة
اإلثبات المبدئي، يتم قيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً  بعد    . من خالل تجميع المنشآت أنها هي القيمة العادلة في تاريخ االقتناء

 . اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت
 

خل  ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً، ويُستثنى من ذلك تكاليف التطوير المرسملة، ويتم إثبات النفقات في قائمة الد
 . الموحدة عند تكبدها

 
 . تخضع األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة للتقييم وتصنف إما باعتبارها محددة أو غير محددة 

 
  7إلى    2يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي، والذي يتراوح من  

يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل    . سنوات
تؤخذ في االعتبار التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة    .فترة تقرير

يتم إثبات مصروف    .ديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم معاملتها كتغيرات في التقديرات المحاسبيةفي األصل لتع
اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل الموحدة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموجودات  

 . غير الملموسة 
 

رباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل  يتم قياس األ 
 . ويتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد األصل

 
 االنخفاض في قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة  15- 2
 
ديسمبر وأيضاً عندما تشير الظروف إلى احتمالية وجود انخفاض    31م اختبار هذه الموجودات لتحري االنخفاض في قيمتها سنوياً كما  يت 

 . في القيمة الدفترية 
 

لنقد( التي  يتم تحديد االنخفاض في القيمة من خالل تقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة توليد النقد )أو مجموعة من وحدات توليد ا
عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم إثبات  .تتعلق بها الشهرة أو الموجودات غير الملموسة

   . خسارة االنخفاض في القيمة
 

 . ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية
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 غير المستمرة غير المتداولة )أو مجموعة االستبعاد( المحتفظ بها للبيع والعمليات   الموجودات  16- 2
 

الدفترية بشكل  يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة )أو مجموعة االستبعاد( على أنها محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها  
يتم قياسها بالقيمة الدفترية والقيمة    . أساسي من خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام المستمر ويعتبر البيع محتمالً بدرجة كبيرة

 . العادلة ناقًصا المصاريف البيعية، إن وجدت، أيهما أقل 
 

ل )أو مجموعة االستبعاد( إلى القيمة العادلة ناقًصا تكاليف  يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة ألي تخفيض مبدئي أو الحق لألص
يتم االعتراف بأي أرباح ألي زيادات الحقة في القيمة العادلة ناقًصا تكاليف بيع األصل )أو مجموعة االستبعاد(، ولكن ال يزيد    .البيع

ائر التي لم يتم االعتراف بها مسبقًا في تاريخ بيع يتم االعتراف باألرباح أو الخس  .عن أي خسارة انخفاض متراكمة معترف بها سابقًا
 . األصل غير المتداول )أو مجموعة االستبعاد( في تاريخ االستبعاد

 
ال يتم استهالك أو إطفاء الموجودات غير المتداولة )بما في ذلك تلك التي تشكل جزًءا من مجموعة االستبعاد( بينما يتم تصنيفها على  

يستمر االعتراف بالفوائد والمصاريف األخرى المنسوبة إلى مطلوبات مجموعة االستبعاد والمصنفة كمحتفظ بها    . أنها محتفظ بها للبيع
 .للبيع

 
يتم عرض الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع وموجودات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل  

يتم عرض مطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل    . لمركز المالي الموحدةعن الموجودات األخرى في قائمة ا
 . منفصل عن المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي الموحدة

 
هي أحد مكونات المنشأة التي تم استبعادها أو المصنفة كمحتفظ بها للبيع والتي تمثل خط أعمال رئيسي منفصل   غير المستمرةالعمليات 

أو منطقة جغرافية للعمليات، وهي جزء من خطة منسقة واحدة لالستبعاد من هذا البند النشاط تجاري أو منطقة العمليات، أو شركة تابعة  
بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل    غير المستمرةيتم عرض نتائج العمليات    .اتم شراؤها حصريًا بهدف إعادة بيعه

 . اآلخر الموحدة 
 
 تكاليف األبحاث  17- 2
 

 .تدرج تكاليف األبحاث كمصاريف حال تكبدها
 
 مخزون  18- 2
 

يتم تحديد تكلفة المواد التصورية ومواد التغليف والمواد االستهالكية    .يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل 
يتضمن مخزون األعمال قيد التنفيذ والبضائع الجاهزة تكلفة المواد   . والبضائع الجاهزة بشكل أساسي على أساس متوسط التكلفة المرجح

عندما يُصبح المخزون قديماً أو متقادماً، يتم رصد    . اط العادي والعمالة ونسبة مالئمة من النفقات العامة المباشرة بناء على مستوى النش
 . مخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم ويُحمل على قائمة الدخل الموحدة

 
  يرية صافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقصاً التكاليف التقديرية لإلكمال أو التكاليف التقد

 .للبيع
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  19- 2
 

وفى حال وجود مثل هذا    . تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في قيمة األًصل
  . المؤشر، أو في حال توجب القيام باختبار سنوي لالنخفاض في القيمة لألصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل

ة عند االستخدام،  تكون القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو للوحدة المدرة للنقد ناقصا تكاليف االستبعاد والقيم
يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لكل أصل على حدة إال إذا كان األصل ال ينتج عنه تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد    .أيهما أعلى

حدة مدرة  عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو و  . كبير عن التدفقات النقدية الناتجة عن موجودات أخرى أو مجموعات من الموجودات 
 . للنقد القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويتم خفض قيمته إلى القيمة القابلة لالسترداد

 
وق  وعند تقييم قيمة االستخدام، يتم خفض التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات الس

باألصلالحالية من ح المتصلة  للمال والمخاطر  الزمنية  القيمة  يتم أخذ معامالت    . يث  تكاليف االستبعاد،  ناقصاً  العادلة  القيمة  ولتحديد 
وفي حال عدم التمّكن من تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مالئم مثل مضاعفات التقييم  .السوق األخيرة في الحسبان

 . األرباح(، وأسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة في السوق أو أي مؤشرات متوفرة للقيمة العادلة )بما في ذلك مضاعفات
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 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 )تتمة(   االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 19- 2
 

التفصيلية والتي يتم إعدادها بشكل مستقل لكل وحدة من وحدات توليد  تعتمد المجموعة في احتساب االنخفاض في القيمة على التوقعات  
يتم احتساب معدل النمو    .تغطي هذه التوقعات بشكل عام فترة خمس سنوات  . النقد للمجموعة التي تعزى إلى كل أصل من الموجودات

 . ة للمدى الطويل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامس
 

بالنسبة للموجودات بخالف الشهرة، يتم في تاريخ كل تقرير مالي تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المثبتة  
فإذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو لوحدة توليد    .سابقا لم تعد موجودة أو قلت قيمتها

القابلة    .لنقدا التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة األصل  إال إذا كان هناك تغيير في  القيمة المثبتة سابقاً  وال يتم عكس خسارة انخفاض 
القابلة    . لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة يكون هذا العكس محدودا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته 

أو قيمته الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، بعد خصم االستهالك، لو لم يتم إثبات أي خسارة عن االنخفاض في قيمة  لالسترداد  
 . ويتم إثبات هذا العكس في قائمة الدخل الموحدة  .األصل خالل السنوات السابقة 

 
 ذمم مدينة تجارية  20- 2
 

تحتفظ    . بمقابل غير مشروط مالم تحتوي على مكونات مالية جوهرية عند إثباتها بالقيمة العادلةيتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئياً  
 . المجموعة بالذمم المدينة التجارية بهدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبالتالي يقيسها الحقًا بالتكلفة المطفأة

 
 ذمم دائنة تجارية 21- 2
 

عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق العمل االعتيادي من  إن الذمم الدائنة التجارية هي  
يتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وخالفاً لذلك    .الموردين

يتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة   .يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة 
 . معدل الفائدة الفعلي 

 
 نقد وما يعادله  22- 2
 

ا يتضمن استثمارات  في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع قصيرة األجل بم  نقد وما يعادلهيتكون ال
 . المرابحة ذات فترات استحقاق مدتها ثالثة أشهر أو أقل، والتي ال تتعرض لمخاطر جوهرية من جراء التغير في القيمة 

 
 مصاريف  23- 2
 

يتم توزيع جميع المصاريف األخرى    . إن مصاريف البيع والتسويق هي تلك التي تتعلق بشكل رئيسي بموظفي المبيعات في المجموعة 
 . على المصاريف العمومية واإلدارية وفقاً لعوامل التوزيع المحددة كما تراها المجموعة مناسبة 

 
 توزيعات أرباح إلى المساهمين   24- 2
 

التصريح بتوزيع األرباح ولم    تقوم المجموعة بإثبات التزاماً عن دفع التوزيعات النقدية وغير النقدية للمساهمين بالشركة األم عندما يتم
ووفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتم اعتماد التوزيع عندما يتم الموافقة عليه من   . يعد هذا التوزيع وفقا لتقدير الشركة 

 . يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة في حقوق الملكية  .قبل المساهمين
 
 مخصصات  25- 2
 
 عام ( 1)
 

إثبات المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام قائم )نظامي أو ضمني( نتيجة لحدث سابق، ويكون من المرجح أن يقتضي  يتم  
عندما تتوقع    . األمر تدفقا خارجيا لموارد تمثل منافع اقتصادية من أجل تسديد االلتزام، ويكون باإلمكان وضع تقدير معقول لمبلغ االلتزام

المخصصات أو جميعها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات مبالغ التعويض كأصل منفصل،    المجموعة تعويض بعض 
 ً فعليا السداد مؤكداً  يكون  فقط عندما  أي    . ولكن  الموحدة صافية من  الدخل  قائمة  بأي مخصص في  المرتبطة  المصاريف  يتم عرض 

 . تعويضات، إن وجدت
 

الوقتية للمال جوهرياً، يتم خصم المخصصات باستخدام المعدل الحالي الذي يعكس ـ حيثما يقتضي األمر ـ المخاطر  إذا كان تأثير القيمة 
 . وعند استخدام الخصم يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل  .المتعلقة بااللتزام
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 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 )تتمة(  مخصصات  25- 2
 
 منافع الموظفين  ( 2)
 

تستهلك   المستقبل ومصروف حيث  في  ليتم سدادها  الموظفين  منافع  الموظف خدمة مقابل  يقدم  االلتزام عندما  بإثبات  المجموعة  تقوم 
تتكون منافع الموظفين من منافع موظفين    .المجموعة المنافع االقتصادية الناتجة عن الخدمة المقدمة من الموظف مقابل منافع الموظفين

 . قصيرة األجل ومنافع نهاية الخدمة ومنافع الموظفين طويلة األجل األخرى ومنافع نهاية الخدمة 
 

 منافع الموظفين قصيرة األجل  )أ( 
 

والتذاكر والمنافع األخرى عندما يكون  يتم تكوين مخصص للمنافع المستحقة للموظفين فيما يتعلق بالرواتب واألجور واإلجازات السنوية  
يتوقع أن تتم تسوية المخصصات المكونة فيما    . من المرجح أن يتطلب التسوية ويكون من الممكن قياس هذه المنافع بشكل يعتمد عليه

  . ع تطبيقه في وقت التسوية شهًرا، إن وجدت، ويتم قياسها بقيمها االسمية باستخدام معدل المكافأة المتوق  12يتعلق بمنافع الموظفين خالل  
شهًرا بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية    12يتم قياس المخصصات المكونة فيما يتعلق بمنافع الموظفين والتي ال يتوقع أن تتم تسويتها خالل  

   .رالمستقبلية المقّدرة التي تقدمها المجموعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقري 
 

 التزامات منافع الموظفين )ب( 
 

يتم تحديد تكلفة تقديم هذه المنافع بموجب خطة المنافع    . تستخدم المجموعة نظام المنافع المحددة لموظفيها وفقاً ألنظمة العمل المطبقة
ويتم إثبات األرباح والخسائر االكتوارية بالكامل في الفترة التي تقع فيها في الدخل    . المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة 

باح المبقاة وال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل  وكذلك يتم إثبات هذه األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في األر  .الشامل اآلخر 
   .الموحدة في الفترات الالحقة 

 
وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية في    . يتم احتساب مصروف الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات المنافع المحددة

اريف العمومية واإلدارية" و"مصاريف البيع والتوزيع" في قائمة الدخل  صافي التزامات المنافع المحددة ضمن "تكلفة المبيعات" و"المص
 . الموحدة )حسب الوظيفة(

 

 . تتكون تكاليف الخدمة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التقليص والتسويات غير الروتينية •

 صافي مصروف أو إيراد الفائدة  •
 

موجودات المنافع المحددة على القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة ناقصاً تكاليف الخدمة السابقة وناقصاً القيمة    تشتمل مطلوبات أو 
 . غير أن الخطة غير ممولة حالياً وال تمتلك موجودات .العادلة لموجودات الخطة التي يتم سداد االلتزامات من خاللها 

 
 محاسبية هامة أحكام وتقديرات وافتراضات  3
 

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إبداء التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ االيرادات والمصاريف  
المحتملة المطلوبات  عن  واإلفصاح  المرفقة،  واإلفصاحات  المسجلة  والمطلوبات  هذه   . والموجودات  من  التأكد  عدم  عن  ينتج  وقد 

اضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تأثرت في الفترات  االفتر
للعوامل المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة   .المستقبلية وعلى    .قامت المجموعة ببناء االفتراضات والتقديرات الخاصة بها وفقاً 

إن الظروف الحالية واالفتراضات بشأن التطورات المستقبلية قد تختلف بسبب التغيرات أو الظروف الخارجة عن  الرغم من ذلك، ف
 . يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها . سيطرة المجموعة

 
 فيما يلي األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة: 

 
 مبدأ االستمرارية  1- 3
 

إضافة لذلك، تنتشر العمليات    .المجموعة في صناعات متنوعة بما في ذلك األدوية والمواد الكيماوية والطاقة والحديد وغيرهاتعمل  
أماكن عدة  في  الموارد    . جغرافياً  المجموعة  لدى  أن  وتعتقد  مستمرة،  كمنشأة  االستمرار  على  المجموعة  لقدرة  تقييماً  اإلدارة  أجرت 

عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بوجود حالة من عدم التأكد الجوهري مما   .ى المستقبل المنظور الستمرار أعمالها على مد
مستمرة كمنشأة  االستمرار  على  المجموعة  قدرة  حول  الشك  مبدأ    . يضفي  أساس  على  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  يستمر  ولذلك، 

 . )مخاطر السيولة(   3-32رأس المال( واإليضاح رقم  )إدارة   30انظر أيضاً اإليضاح رقم  . االستمرارية
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 )تتمة(  أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة  3
 
 ( 7، 5،  15- 2المالية )اإليضاحات رقم  االنخفاض في قيمة الموجودات غير  2- 3
 

توليد النقد(، أو الموجودات الفردية،  يتم إجراء اختبارات االنخفاض في القيمة على أساس أصغر مجموعة محددة من الموجودات )وحدة  
تتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد وحدات توليد النقد المختلفة    .والتي يوجد لها تدفقات نقدية واردة مستقلة إلى حد كبير

 . بشكل عام، تم اعتبار كل شركة تابعة ومصنع تصنيع كوحدات توليد نقد منفصلة .أحكاًما هامة من اإلدارة 
 

القيمة، تم إعداد عدد من نماذج التقييم من قبل اإلدارة كجزء من  بالنسبة لوحدات توليد النقد حيث كان هناك مؤشر على االنخفاض في  
تستند القيمة العادلة ناقًصا تكلفة بيع التقييمات بشكل أساسي إلى تقارير تقييمات من طرف   .2022اعتبارات االنخفاض في القيمة لسنة 

تم إنشاء قيم االستخدام على نموذج التدفق النقدي المخصوم باستخدام التقديرات واالفتراضات الرئيسية بما في ذلك أسعار البيع   .خارجي 
  . هناك عدم تأكد متأصل بشأن المعلومات واالفتراضات المتوقعة  .المتوقعة وأحجام المنتجات المتوقعة والقيم النهائية ومعدالت الخصم

 . تغيرات في هذه االفتراضات والتوقعات على القيم القابلة لالسترداد للموجوداتيمكن أن تؤثر ال
 
 ( 2- 32 و   9  و  4- 2قيمة الموجودات المالية )إيضاح  االنخفاض في  3- 3
 

تستخدم    . إن مخصصات الخسارة للموجودات المالية تستند إلى افتراضات حول مخاطر التخلف عن السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة 
السابق   المجموعة  تاريخ  إلى  استنادا  القيمة  في  االنخفاض  لحساب  المدخالت  وتحديد  االفتراضات  هذه  في وضع  األحكام  المجموعة 

 . وظروف السوق الحالية باإلضافة إلى التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير في نهاية كل فترة تقرير
 
 ( 8ضاح في قيمة المخزون )إياالنخفاض  4- 3
 

بها بناًء على الخبرة السابقة والوضع  المخزون على وشك انتهاء صالحيته والمتقادم وبطيء الحركة الخاص تحّدد المجموعة مخصص 
  . يمكن لتقدير مخصص المجموعة عن المخزون أن يتغير من فترة ألخر   .الحالي والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق باستخدامها 

تنشأ مخاطر االنخفاض في قيمة المخزون بشكل رئيسي من قطاع األدوية حيث    . وقد يعود ذلك إلى تقييم االستخدام المستقبلي للمخزون
 . أن المنتجات الصيدالنية معرضة النتهاء الصالحية والتقادم

 
 ( 15حددة )إيضاح  المخطة المنافع  5- 3
 

يتضمن التقييم االكتواري تقديم افتراضات متعددة    .يتم تحديد تكلفة خطة المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام أساليب اكتوارية
المستقبل الحقيقية في  التطورات  تختلف عن  المستقبلية ومعدالت    . قد  الرواتب  الخصم وزيادات  تحديد معدل  التقييمات  وتتضمن هذه 

 . الوفيات وعوامل أخرى 
 

يتم    .زام المنافع المحددة حساس للتغيرات في هذه االفتراضات نظراً للتعقيدات المصاحبة لعملية التقييم ولطبيعتها طويلة األجل، يُعد الت 
تميل جداول الوفيات إلى التغيير   . يستند معدل الوفيات على جداول الوفيات المتاحة للعامة  . فحص جميع االفتراضات في كل تاريخ تقرير

المستقبلية والزيادات في المعاشات إلى معدالت  وتستند الزيادات في الرواتب    . فقط على فترات زمنية لتعكس التغيرات الديموغرافية
   . التضخم المتوقعة في المستقبل

 
 جديدة التفسيرات ال معايير وال 4
 
 37، 16  ومعايير المحاسبة الدولية ،3رقم   للتقرير المالير الدولي اتعديالت على المعي    1- 4
 
طار المفاهيمي  لإل  3شارة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  إل عمال" تحديث  األدمج  "  ،3لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ا -

 . عمال األدون تغيير المتطلبات المحاسبية لدمج  للتقرير المالي
 
الدولي رقم   - المحاسبة  الممتلكات و    اآلالتالممتلكات و"  ،16يحظر معيار  تكلفة    اآلالت  والمعدات" على الشركة أن تخصم من 

المستلمة من بيع العناصر المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود منه. بدال من ذلك، سوف    والمعدات المبالغ
 تعترف الشركة بعائدات المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في قائمة الربح والخسارة. 

 
المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة" التكاليف التي تتضمنها الشركة عند  "  ،37د المعيار المحاسبي الدولي رقم  يحد -

 لعقد سيتسبب في خسارة.  اتقييم ما إذا كان 
 

 . لم يكن لتطبيق هذه التعديالت أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة خالل السنة 
  



 شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة( معايير وتفسيرات جديدة  4
 
 التي لم يتم تطبيقها بعد صادرة المعايير ال 2- 4
 

ويسمح بالتطبيق    2023يناير    1فيما يلي المعايير والتعديالت الجديدة على المعايير التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 . المالية الموحدة  القوائم لم تقم المجموعة بتطبيقها مبكًرا في إعداد هذه  ذلك،ومع  المبكر؛

 
 "عرض القوائم المالية" على تصنيف المطلوبات   ،1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1- 2- 4
 

  متداولة، أن المطلوبات مصنفة على أنها متداولة أو غير    "،"عرض القوائم المالية  ،1توضح هذه التعديالت لمعيار المحاسبة الدولي  
أو األحداث بعد تاريخ التقرير )على سبيل    المجموعةتأثر التصنيف بتوقعات  ال ي   .اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير

 . عندما يشير إلى "تسوية" التزام 1يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي  . استالم تنازل أو خرق للعهد( المثال،
 
   8ومعيار المحاسبة الدولي رقم    2بيان الممارسة رقم و 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  2- 2- 4
 

المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات    القوائمتهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي ا
 . المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية

 
الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة    -   12  رقم  تعديل على معيار المحاسبة الدولي  3- 2- 4

 . واحدة
 

تؤدي إلى مبالغ متساوية   األولي،عند االعتراف  التي،تتطلب هذه التعديالت من الشركات االعتراف بالضريبة المؤجلة على المعامالت 
 . من الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة والخصم 

 



 شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ 
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 ممتلكات ومصنع ومعدات  5
 

 أرض ومباني  2022
 تحسينات على 
 آالت ومعدات  عقار مستأجر 

 أثاث وتجهيزات 
 سيارات  ومعدات مكتبية

 مشاريع 
 المجموع  تحت اإلنشاء 

        التكلفة: 
 1.955.596.838 79.112.985 36.486.289 90.483.389 1.108.812.283 23.584.651 617.117.241 الرصيد االفتتاحي 

 81.043.082 27.725.457 3.251.716 5.999.779 15.259.111 - 28.807.019 إضافات 
 105.834.378 2.740.166 4.896.572 3.940.613 33.022.730 13.838 61.220.459 ( 2-24أثر التضخم المرتفع على التكلفة )إيضاح 

 - ( 28.311.717) 1.061.270 1.078.117 24.920.319 236.514 1.015.497 تحويالت 
 519.043 - 269.522 102.489 145.053 - 1.979 (2-2استحواذ شركة تابعة )إيضاح

 ( 387.108.444) - ( 3.649.771) ( 2.001.065) ( 296.427.297) ( 12.989) ( 85.017.322) استبعادات 
 ( 41.240.150) ( 8.854.378) ( 1.901.705) ( 1.885.526) ( 11.629.125) ( 713.088) ( 16.256.328) عمالت  فروقات صرف

 1.714.644.747 72.412.513 40.413.893 97.717.796 874.103.074 23.108.926 606.888.545 الرصيد الختامي

        
        االستهالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة: 

 807.539.305 6.113.230 28.879.614 72.150.021 466.250.045 14.790.743 219.355.652 الرصيد االفتتاحي 
 74.667.818 - 2.546.121 6.554.891 44.836.085 603.135 20.127.586 المحمل للسنة 

 96.343.741 154.820 4.504.347 3.799.055 30.633.189 6.452 57.245.878 (2-24أثر التضخم المرتفع على االستهالك المتراكم )إيضاح 
 8.616.116 - - - 8.616.116 - - القيمة* في نخفاض اال خسائر 

 ( 34.074.682) - ( 2.873.109) ( 1.501.824) ( 28.105.146) - ( 1.594.603) استبعادات 
 ( 27.022.777) ( 2.225.412) ( 1.289.832) ( 1.562.093) ( 8.481.982) ( 209.066) ( 13.254.392) عمالت  فروقات صرف

 926.069.521 4.042.638 31.767.141 79.440.050 513.748.307 15.191.264 281.880.121 الرصيد الختامي

        
        الدفترية:صافي القيمة 

 788.575.226 68.369.875 8.646.752 18.277.746 360.354.767 7.917.662 325.008.424 2022ديسمبر  31

 
 . ( 21)إيضاح  .الناتج عن اختبار انخفاض قيمة االستثمار في هذه الشركة التابعة تركيا،شركة أسترا نوفا،  التابعة،والمعدات في إحدى الشركات  صنعيمثل هذا المبلغ انخفاًضا في قيمة الممتلكات والم *
 

لالستخدام    مع األخذ في االعتبار أنه لم يكن هناك موجودات مؤهلة، والتي تستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لكي تصبح جاهزة  2021  و   2022ديسمبر    31لم يتم رسملة أي تكاليف اقتراض خالل السنتين المنتهيتين في  
 . المرجو منها

 
 :2022ديسمبر  31كما في 

 
 . لاير سعودي( مليون  40.45: 2021لاير سعودي ) 40.45 تشمل األرض والمباني أرض بمبلغ -
 . 6انظر اإليضاح رقم   .لاير سعودي( مليون  37.44: 2021لاير سعودي ) 55.2 الدفترية لموجودات حق االستخدام بلغ صافي القيمة  -
 . 2-24إليضاح رقم اظر ن أ  . السودان - تنشأ فروق الصرف بشكل رئيسي من شركة تبوك الدوائية  -

  



 شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
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 )تتمة(  ممتلكات ومصنع ومعدات  5
 

 أرض ومباني  2021
 تحسينات على 

 آالت ومعدات  مستأجر عقار 
 أثاث وتجهيزات 
 سيارات  ومعدات مكتبية

 مشاريع 
 المجموع  تحت اإلنشاء 

        التكلفة: 
 2.082.784.266 62.496.577 42.850.224 91.661.082 1.145.598.823 23.532.924 716.644.636 الرصيد االفتتاحي

 74.405.201 47.304.247 2.546.872 6.560.323 13.100.871 312.630 4.580.258 إضافات 
 49.773.525 ( 1.171.571) 1.894.256 1.810.014 13.937.394 - 33.303.432 ( 2-24التكلفة )إيضاح  أثر التضخم المرتفع على

 - (14.736.071) 563.520 1.487.280 10.039.728 - 2.645.543 تحويالت 
 ( 5.175.522) - ( 862.243) ( 2.000.144) ( 1.173.519) (77.383) ( 1.062.233) استبعادات

 (246.190.632) (14.780.197) (10.506.340) ( 9.035.166) (72.691.014) ( 183.520) (138.994.395) فروقات صرف 

 1.955.596.838 79.112.985 36.486.289 90.483.389 1.108.812.283 23.584.651 617.117.241 الرصيد الختامي 

        
        االستهالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة: 

 893.854.902 15.396.019 34.603.098 73.544.137 459.393.293 14.059.762 296.858.593 الرصيد االفتتاحي
 92.441.684 - 2.693.811 7.283.980 60.629.485 867.481 20.966.927 المحمل للسنة 

 18.381.778 - 1.609.690 1.616.372 10.663.520 - 4.492.196 ( 2-24االستهالك المتراكم )إيضاح أثر التضخم المرتفع على 
 31.391.746 ( 1.171.571) 284.566 193.642 3.273.873 - 28.811.236 ( 21خسارة االنخفاض في القيمة )إيضاح 

 ( 3.852.590) - ( 844.243) ( 1.965.178) ( 549.228) (66.050) ( 427.891) استبعادات
 (224.678.215) ( 8.111.218) ( 9.467.308) ( 8.522.932) (67.160.898) (70.450) (131.345.409) فروقات صرف 

 807.539.305 6.113.230 28.879.614 72.150.021 466.250.045 14.790.743 219.355.652 الرصيد الختامي 

        
        صافي القيمة الدفترية: 

 1.148.057.533 72.999.755 7.606.675 18.333.368 642.562.238 8.793.908 397.761.589 2021ديسمبر   31

 



 شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 عقود اإليجار  6
 

  22إلى    2تصل مدة عقود اإليجار بعد النظر في خيارات التمديد ما بين    . تحتفظ المجموعة بالعديد من الممتلكات والسيارات المؤجرة
ال تفرض    .ويتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة   .سنة

 . االقتراض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض 
 
 تضمن قائمة المركز المالي الموحدة المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار: ت  1- 6
 

 
 ديسمبر  31

2022  
 ديسمبر 31

2021 

    موجودات حق االستخدام 
 36.513.286  54.255.384 أرض ومباني 

 929.040  951.902 سيارات 
 55.207.286  37.442.326 

    إيجار التزامات عقود 
 33.187.893  51.523.075 غير متداولة 

 5.509.121  5.948.243 متداولة 

 57.471.318  38.697.014 

 
"،  التزامات عقود إيجارضمن بند "ممتلكات ومصنع ومعدات" و "قروض و  التزامات عقود اإليجاريتم إدراج موجودات حق االستخدام و

 . حق االستخدامموجودات  للحصول على تفاصيل إضافية حول    26راجع أيًضا اإليضاح    .المالي الموحدة على التوالي، في قائمة المركز  
 
 تتضمن قائمة الدخل الموحدة المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار:  2- 6
 

 2022  2021 

    
 6.796.423  6.357.103 تكلفة االستهالك لموجودات حق االستخدام 

 1.918.748  1.950.536 الفائدة )مدرج بتكاليف التمويل( مصروف 
 8.307.639  8.715.171 

 
وبلغ  .2022ديسمبر  31سعودي خالل السنة المنتهية في  لاير مليون 26.7بلغت اإلضافات على موجودات حق االستخدام  3- 6

لاير سعودي    مليون  9.8غ  مبل  2022  ديسمبر  31مجموع التدفقات النقدية الصادرة لعقود اإليجار خالل السنة المنتهية في  
 . لاير سعودي( مليون  8.8: 2021)

 
 : ة(مخصومالغير )  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات اإليجارية 4- 6
 

 2022  2021 

    
 7.386.630  8.124.247 أقل من سنة 

 42.756.033  67.762.639 أكثر من سنة 

 75.886.886  50.142.663 

 
لاير مليون    12.6:  2021لاير سعودي )  مليون  18.8بلغ مصروف عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة للسنة مبلغ   5- 6

 . سعودي(
 
 موجودات غير ملموسة  7
 

 2021  2022  إيضاحات  

      
 25.206.754  28.452.798  1-7 الشهرة 

 10.953.858  16.733.940  2-7 برامج وتراخيص 
 -  27.687.123  3-7 العمالء  اتعالق

   72.873.861  36.160.612 

  



 شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )تتمة(   موجودات غير ملموسة 7
 
 الشهرة  1- 7

 
 2021  2022  إيضاح  

      التكلفة
 25.206.754  25.206.754   الرصيد االفتتاحي

 -  28.452.798  أ إضافات خالل السنة  

 25.206.754  53.659.552   الرصيد الختامي 

      
      انخفاض القيمة 

 -  -   الرصيد االفتتاحي
 -  ( 25.206.754)  ب    انخفاض قيمة الشهرة خالل السنة 

 -  ( 25.206.754)   الرصيد الختامي 

 25.206.754  28.452.798   صافي القيمة الدفترية 

 
تم إجراء تقييم انخفاض قيمة االستثمار    . مليون لاير سعودي(  28.4نتجت الشهرة من االستحواذ على شركة اقروستولن بألمانيا ) أ(

 . عاليعدم وجود انخفاض في القيمة نظًرا لوجود هامش ارتفاع الى  االختباروأظهرت نتائج  2022ديسمبر  31كما في 
 

يتم    . مليون  25.2البالغة    ، تركياشركة أسترا بوليمرز السوق الحرةخفضت المجموعة الشهرة من أسترا نوفا و   ،سنةالخالل   ب( 
تستخدم هذه الحسابات توقعات التدفق النقدي    . تحديد المبلغ القابل لالسترداد من الشهرة بناًء على حسابات القيمة قيد االستخدام

التي تستند إلى الميزانيات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات باإلضافة إلى العوامل المستخدمة في  
 .لنهائيةحساب القيمة ا 

 
 :2022ديسمبر   31في ما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب االنخفاض في قيمة االستخدام كما في 

  تركيا  -  نوفاأسترا   
 شركة أسترا بوليمرز 

 السوق الحرة 

    
 % 3.2  % 10 متوسط( بالمعدل نمو اإليرادات )

 % 19.8  % 23.8 معدل الخصم 
 % 2.82  % 5.00 النهائي معدل النمو 

 
 برمجيات وتراخيص  2- 7

 
 2022  2021 

    التكلفة
 37.463.921  42.247.880 الرصيد االفتتاحي

 6.049.989  10.187.696 إضافات خالل السنة  
 -  4.763.149 ( 2-24أثر التضخم المرتفع على االستهالك المتراكم )إيضاح 

 (75.979)  ( 301.876) استبعادات
 ( 1.190.051)  ( 2.808.710) صرف عمالت فروقات 

 42.247.880  54.088.139 الرصيد الختامي 

    
    انخفاض القيمة 

 30.242.222  31.294.022 الرصيد االفتتاحي
 1.530.244  4.275.823 المحمل للسنة 

 -  3.355.252 ( 2-24أثر التضخم المرتفع على االستهالك المتراكم )إيضاح 
 (56.639)  ( 23.143) استبعادات  

 ( 421.805)  ( 1.547.755) عمالت  فروقات صرف

 31.294.022  37.354.199 الرصيد الختامي 

 10.953.858  16.733.940 صافي القيمة الدفترية 

  



 شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة 
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 )تتمة(   موجودات غير ملموسة 7
 
 العمالء   اتعالق 3- 7
 

 2021  2022  إيضاح  

      
 -  -   االفتتاحيالرصيد 

 -  27.687.123  2-2 االستحواذ على شركة تابعة

 -  27.687.123   الرصيد الختامي 

 
 مخزون  8
 

 2022  2021 

    
 404.625.519  383.373.376 مواد أولية ومواد تغليف 

 329.147.737  339.166.206 بضائع جاهزة
 44.343.870  61.717.500 مواد قيد التصنيع
 6.143.548  12.079.883 بضائع بالطريق 
 25.659.194  32.948.770 مواد استهالكية 

 829.285.735  809.919.868 
 مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة على وشك انتهاء صالحيته 

 (55.173.370)  ( 46.653.769) ( 1-8)إيضاح     

 782.631.966  754.746.498 

 
 وبطيء الحركة على وشك انتهاء صالحيته: مخصص مخزون متقادم  1- 8
 

 2021  2022  إيضاح  

      
 69.925.606  55.173.370   الرصيد االفتتاحي
 25.752.694  33.528.883  21 مخصص للسنة  

 4.498.370  ( 4.350.272)   التعديل على استبعاد الشركة التابعة 
 (45.003.300)  ( 37.698.212)  36 خالل السنة  مشطوبات 

 55.173.370  46.653.769   الرصيد الختامي 

 
 ( 3-1-2-32يضاح  إل ذمم مدينة تجارية )انظر أيًضا  9
 

 2022  2021 

    
 572.782.830  662.869.648 غير متأخرة السداد 

 334.530.184  283.248.350 متأخرة السداد 
 946.117.998  907.313.014 

 (139.951.258)  ( 109.048.752) مخصص االنخفاض في القيمة 

 837.069.246  767.361.756 

    
 ٪ 15  % 12 لذمم المدينة التجارية المخصص لنسبة تغطية 

 ٪ 42  % 38 المدينة التجارية متأخرة السداد  نسبة تغطية المخصص للذمم 

 
 42.3:  2021لاير سعودي )مليون    23.2مدينة بمبلغ    محتجزات، تشمل الذمم المدينة التجارية  2022ديسمبر    31كما في   9-1

لاير  مليون    42:  2021لاير سعودي )  مليون  90.9لاير سعودي( وموجودات عقود )ذمم مدينة غير مفوترة( بمبلغ  مليون  
 . سعودي(

  



 شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )تتمة(  ( 3- 1- 2- 32ذمم مدينة تجارية )انظر أيًضا إيضاح  9
 
 كانت الحركات في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية كما يلي: 2- 9
 

 2022  2021 

    
 146.646.647  139.951.258 الرصيد االفتتاحي
 22.462.819  5.299.606 مخصص للسنة  

 (29.158.208)  ( 36.202.112) (36)ايضاح  مشطوبات خالل السنة 
 139.951.258  109.048.752 الختامي الرصيد 

 
 الحركة في موجودات ومطلوبات العقود:  فيما يلي 3- 9
 

 2021  2022 موجودات عقود )ذمم مدينة غير مفوترة( 

    
 23.986.713  41.986.372 الرصيد االفتتاحي

 (22.083.856)  ( 40.022.699) تحويالت من موجودات العقد المثبتة في بداية الفترة إلى ذمم مدينة 
 40.083.515  88.930.203 زيادات نتيجة التغيرات في قياس اإلنجاز

 90.893.876  41.986.372 

 
 2021  2022 17مطلوبات العقود )إيرادات مؤجلة / دفعات مقدمة من عمالء( إيضاح 

    
 40.009.804  69.057.978 الرصيد االفتتاحي

 (31.893.372)  ( 60.319.517) رصيد مطلوبات العقد في بداية الفترة إيرادات مثبتة ومدرجة في 
 60.941.546  150.900.626 الزيادة بسبب استالم النقد، باستبعاد المبالغ المثبتة كإيرادات خالل الفترة 

 159.639.087  69.057.978 

 
 . السنة المالية التاليةهناك توقع بأن غالبية مطلوبات العقود سيتم إثباتها كإيرادات في 

 
 أطراف ذوي عالقة المعامالت واألرصدة مع   10

 
تتلخص أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت في سياق األعمال االعتيادية للشركة المدرجة ضمن القوائم المالية   10-1

 الموحدة فيما يلي: 

 

  العالقة  أطراف ذوي عالقة 
 طبيعية 
 2021  2022  المعامالت 

        

 المسيرا 
 مساهم في 
 -  27.247.612  تحويل نقدي   شركة تابعة 

 مستشفى األمير فهد بن سلطان 
 كيان تحت 

 1.986.832  2.411.408  مبيعات   سيطرة مشتركة 
 –شركة استرا الغذائية 

 الفرع التجاري   
 كيان تحت 

 1.329.744  1.630.934  مشتريات   سيطرة مشتركة 

 .لالتصاالتشركة نور 
 كيان تحت 

 1.124.509  989.157  مشتريات   سيطرة مشتركة 

 .أسترامزارع شركة  
 كيان تحت 

 سيطرة مشتركة 
 1.858.762  1.840.855  مبيعات  
 383.921  327.684  مشتريات  

 840.000  5.371.200  مبيعات    
 الشركة العربية للتموين والتجارة 

 9.296.675  1.161.998  مشتريات   شريك  فرع البناء  - )أسترا(    

  



 شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )تتمة(  المعامالت واألرصدة مع أطراف ذوي عالقة  10
 

ملخص المعامالت    فيما يلي   . يشتمل موظفو اإلدارة العليا على أعضاء مجلس اإلدارة ومدراء تنفيذيين على مستوى المجموعة 10-2
 : مع هذه االطراف 

 
 2022  2021 

    
 13.435.470  15.564.826 منافع الموظفين قصيرة األجل )رواتب وبدالت أخرى( 

 357.549  404.590 منافع ما بعد الخدمة )منافع نهاية الخدمة( 

 15.969.416  13.793.019 

 
 يلي: يتكون المطلوب من األطراف ذات العالقة مما  10-3

 

 2022  2021 
    غير مضمونة )قابلة لالسترداد نقدًا(:  -موجودات متداولة  

 -  27.247.612 المسيرة
 1.801.155  1.982.702 المملكة العربية السعودية   -شركة مزارع أسترا  

 489.073  751.579 الشركة العربية للتموين والتجارة 
 178.021  1.490.024 أخرى 

 31.471.917  2.468.249 

 
 يتكون المطلوب إلى األطراف ذات العالقة مما يلي:  10-4

 

 2022  2021 

    غير مضمونة )مستحقة السداد نقدًا(:  - مطلوبات متداولة 
 538.628  415.163 المملكة العربية السعودية  - شركة نور لالتصاالت 
 15.946  15.946 المملكة العربية السعودية  -شركة ثروات للتعدين 

 178.157  39.504 أخرى 

 470.613  732.731 

 
 قرض  – إلى طرف ذي عالقة  المطلوب 10-5
 

 2022  2021 

    متداولة 
 30.052.273  - شركة المسيرة الدولية )مساهم في تنمية( 

 
   .2022 في  تسويتهتم وإن القرض مقّوم بالدوالر األمريكي وبدون فوائد 

 
 مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى  مصاريف 11

 

 2022  2021 

    موجودات مالية 
 6.293.202  10.831.086 تأمينات مستردة  

 43.480  19.601 أرصدة بنكية مقيدة 
 10.850.687  6.336.682 

    موجودات غير مالية 
 68.409.485  58.739.495 دفعات مقدمة إلى موردين

 -  37.500.000 ( 33المستحق )إيضاح  عوضال
 ً  30.260.899  35.673.608 مصاريف مدفوعة مقدما
 9.031.492  16.639.179   وضرائب مدفوعة مقدما أخرى  ضريبة القيمة المضافة 

 9.719.674  6.579.562 (1-11ذمم مدينة للموظفين )إيضاح 
 2.944.053  2.469.453 أخرى 

 157.601.297  120.365.603 
 168.451.984  126.702.285 

 
 . مكافآت نهاية الخدمة للموظفينالذمم المدينة للموظفين مضمونة مقابل  11-1
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 ودائع ألجل  12
 
رصيد   بلغ  2022ديسمبر    31في  وكما    ،ذات فترات استحقاق مدتها اكثر من ثالثة أشهرودائع استثمارات المرابحة    ،الودائع ألجل  مثلت ت 

 . : ال شيء(2021)  مليون لاير سعودي 163االستثمارات 
 

 نقد وما يعادله  13
 

 2022  2021 

    
 45.187.536  131.085.768 أرصدة بنكية 
 -  543.751.993 ودائع ألجل* 

 1.126.464  907.224 نقد في الصندوق 

 675.744.985  46.314.000 
 
 . استحقاق ثالثة أشهر أو أقل فترات تمثل ودائع استثمار مرابحة ذات   *
 

 التزامات عقود إيجار قروض و 14
 

2022      
 المجموع   غير متداولة   متداولة  

      قروض قصيرة األجل 
 265.591.586  -  265.591.586 مرابحة 
 151.974.363  -  151.974.363 تقليدية 

 417.565.949  -  417.565.949 
 53.783.827  48.835.361  4.948.466 تقليدية - قروض طويلة األجل

 422.514.415  48.835.361  471.349.776 
 57.471.318  51.523.075  5.948.243 التزامات عقود إيجار 

 428.462.658  100.358.436  528.821.094 

      
2021      

 المجموع   غير متداولة   متداولة  

      قروض قصيرة األجل 
 337.489.650  -  337.489.650 مرابحة 
 142.054.028  -  142.054.028 تقليدية 

 479.543.678  -  479.543.678 
 10.299.560  7.542.570  2.756.990 تقليدية - قروض طويلة األجل

 482.300.668  7.542.570  489.843.238 
 38.697.014  33.187.893  5.509.121 إيجار التزامات عقود 

 487.809.789  40.730.463  528.540.252 
 

 كانت الحركة في القروض كما يلي:  14-1
 

2022 
 قروض

  قصيرة األجل 
 قروض

 المجموع   طويلة األجل 

      
 489.843.238  10.299.560  479.543.678 الرصيد االفتتاحي

 1.125.156.797  47.719.282  1.077.437.515 مقبوضات خالل السنة 
 ( 1.143.650.259)  ( 4.235.015)  ( 1.139.415.244) تسديدات خالل السنة

 471.349.776  53.783.827  417.565.949 الرصيد الختامي

      

2021 
 قروض

  قصيرة األجل 
 قروض

 المجموع   طويلة األجل 
      

 680.649.764  6.318.156  674.331.608 الرصيد االفتتاحي
 1.575.545.438  5.999.927  1.569.545.511 مقبوضات خالل السنة 
 (1.766.351.964)  (2.018.523)  (1.764.333.441) تسديدات خالل السنة

 489.843.238  10.299.560  479.543.678 الرصيد الختامي

  



 شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )تتمة( قروض والتزامات عقود إيجار  14
 

 قصيرة األجل قروض  14-2
 

لدى المجموعة تسهيالت بنكية على شكل مرابحة وتورق قصير األجل وغيرها من التسهيالت االئتمانية التقليدية الستيفاء متطلبات رأس  
مليار    1.99:  2021ديسمبر    31لاير سعودي )  مليار  2.05لم يتم سحب التسهيالت بمبلغ    2022ديسمبر    31كما في    . المال العامل

تحمل التسهيالت عمولة خاصة وفقاً لألسعار السائدة في السوق وتعتمد بشكل كبير على معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك    . سعودي(
 . إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات شركات من مجموعة أسترا الصناعية . في السعودية )سايبور( وتكون مقومة باللاير السعودي

 
 ل قروض طويلة األج  14-3

 
، لم يتم 2022ديسمبر    31كما في    . يةرأس مالالموجودات اللدى المجموعة أيضاً تسهيالت قروض طويلة األجل مع البنوك لتمويل  

تم ضمان هذه التسهيالت بضمانات شركات    . لاير سعودي(مليون    72.7:  2021ديسمبر    31لاير سعودي )  مليون  52.9سحب مبلغ  
اليورو  إن التسهيالت مقومة بالعمالت األجنبية )  . من مجموعة أسترا الصناعية وتحمل تكاليف عمولة خاصة بمعدل ثابت متفق عليه 

الحصول  الدينار الجزائري بشكل أساسي( وتُسدد في غضون خمس سنوات من خالل أقساط شهرية وربع سنوية متساوية من تاريخ  و
   . على هذه التسهيالت

 
 ، صافي تكاليف تمويل 14-4

 

 2022  2021 

    
 (51.878.106)  ( 56.365.833) تكاليف تمويل

 -  9.440.837 دخل الفائدة

 (46.924.996 )  (51.878.106) 

 
 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  15
 

 تسوية القيمة الحالية لاللتزام  15-1
 

 2022  2021 

    
 122.798.469  133.401.876 الرصيد االفتتاحي

    
    المبلغ المثبت في قائمة الدخل الموحدة

 14.715.306  16.269.273 تكاليف الخدمة الحالية 
 2.660.123  4.861.863 مصاريف العموالت على االلتزام 

 21.131.136  17.375.429 
    الموحدة المبلغ المثبت في قائمة الدخل الشامل 

    االكتوارية العائدة إلى: الخسائر  /  ( األرباح)

 5.108.207  ( 934.582) مساهمي الشركة األم 
 16.954  ( 5.525) حصص غير مسيطرة 

 (940.107 )  5.125.161 
    

 (11.897.183)  ( 16.065.303) منافع مدفوعة 
 133.401.876  137.527.602 الرصيد الختامي 

 
 االفتراضات االكتوارية الهامة المستخدمة في تحديد التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين مبينة أدناه: إن  15-2

 
 2022  2021 

    
 ٪ 2.40  % 4.60 معدل الخصم 

 ٪ 2.40  % 2.40 معدل زيادة الرواتب المستقبلية 
 سنة  60  سنة  60 سن التقاعد
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 )تتمة( مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  15
 

 جدول االستحقاق لاللتزام   15-3
 

 2022  2021 

    
 13.459.843  14.050.975 أقل من سنة واحدة 

 57.992.400  73.633.635 سنوات   5إلى  1من 
 78.918.843  93.005.051 سنوات  5أكثر من 

 180.689.661  150.371.086 

 
 . 2021 و 2022ديسمبر   31كما في  وات سن  8كان المتوسط المرجح لمدة الخطة  15-4
 

 : مكافآت نهاية الخدمة للموظفينتحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية الهامة ل 15-5
 

 2022  2021 

    
 ( 6.328.364)  ( 15.686.170) ٪  0.5معدل الخصم بنسبة +

 4.154.636  16.820.788 ٪  0.5-معدل الخصم بنسبة 
 4.462.671  16.705.233 ٪  0.5رواتب طويلة األجل بنسبة +

 ( 6.662.874)  ( 15.789.483) ٪  0.5-رواتب طويلة األجل بنسبة  
 

 ذمم دائنة تجارية 16
 

 2022  2021 

    
 209.557.850  242.292.465 ذمم دائنة تجارية 

 
ً  90بالفائدة ويُستحق سدادها في المعتاد خالل فترة الذمم الدائنة التجارية غير محّملة   . يوما

 
 مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى   17
 

 2022  2021 

    مطلوبات مالية 
 78.844.303  98.841.022 مصاريف مستحقة 

 9.718.557  45.077.169 أخرى 

 143.918.191  88.562.860 

    مطلوبات غير مالية 
 69.057.978  159.639.087 3- 9اإليضاح رقم  -عقود  مطلوبات 

 101.245.555  122.613.038 منافع الموظفين 
 110.445.349  93.818.569 عمولة مبيعات ومصاريف ترويجية 

 41.984.386  42.864.203 مرتجعات المبيعات المتوقعة  -مطلوبات عقود  

 418.934.897  322.733.268 

 562.853.088  411.296.128 
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 الزكاة وضريبة الدخل  18
 

 الزكاة وضريبة الدخل للسنةمصاريف  18-1
 

 2021  2022  إيضاحات  

      
 20.996.972  26.943.487   الزكاة المحملة للسنة 

 6.038.795  6.262.268   تكلفة ضريبة الدخل الحالية للسنة 

 18-2  33.205.755  27.035.767 
 

 الزكاة وضريبة الدخل الحالية كما يلي: الحركة في  18-2
 

 2021  2022  إيضاحات  

      
 74.418.980  70.312.634   الرصيد االفتتاحي

 27.035.767  33.205.755  1-18 المحمل على الفترة 
 -  63.145.642  2-33 الناتجة من االستبعاد الرأسماليةرباح األضريبة 

 (22.955.084)  ( 32.155.006)   مدفوع خالل السنة 
 مكاسب العمالت األجنبية بشكل رئيسي من 

 ( 8.187.029)  ( 2.324.357)   السودان  -شركة تبوك الدوائية      

 70.312.634  132.184.668   الرصيد الختامي 
 

 وضع الربوط  18-3
 

وسيتم تقديم إقرار الزكاة الموحد   .2021ديسمبر  31ضريبة الدخل للسنوات حتى  /  قامت الشركة وشركاتها التابعة بتقديم إقرار الزكاة 
 . في الوقت المناسب 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
بتقديم إقرار الزكاة الموحد الخاص بها لسنة   بناًء على القوائم المالية الموحدة وحصلت على شهادات الزكاة    2021قامت المجموعة 

فيما يلي ربوط الزكاة وضريبة الدخل النهائية    . هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(ميع شركات المجموعة المحلية من  النهائية لج
 للشركة وشركاتها التابعة المحلية التي تم االتفاق عليها مع الهيئة كما في تاريخ المركز المالي: 

 
 2021  2022 المنشأة 

    
 2018حتى   2018حتى  الصناعيةمجموعة أسترا 

 2018 و 2015حتى   2018 و 2016حتى  تبوك الدوائية

 2018 و 2015حتى   2018 و 2016حتى  زبوليمر

 2018حتى   2018حتى  المصنع العالمي ألنظمة المباني

 2018حتى   2018حتى  أسترا كم 

 2016حتى   2016حتى  أسترا للتعدين

 
مليون   6.2:  2021لاير سعودي )  مليون  5.1تشتمل الموجودات غير المتداولة األخرى على أصل ضريبي مؤجل بمبلغ    18-4

لاير سعودي( يتعلق بشركة تبوك للصناعات  مليون    4: 2021سعودي ) مليون لاير   4مبلغ  لاير سعودي( والذي يشتمل على  
ات السابقة وتلك الخسائر قابلة للخصم من األرباح المستقبلية الخاضعة  الدوائية الجزائر، حيث تكبدت المنشأة خسائر في السنو

 . للضريبة
 

 . اقروستولنمتعلقة بشركة ( ال شيء: 2021)مليون لاير سعودي  7.6مؤجلة بمبلغ  مطلوبات ضريبية 18-5
 

شركة  مليون لاير سعودي( تتعلق بـ    2.6:  2021مليون لاير سعودي )  2.4رسوم الزكاة وضريبة الدخل الحالية المحملة   18-6
 . (2-24)انظر أيًضا إيضاح   السودان - تبوك الدوائية 
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 رأس المال المصدر  19
 

  10سهم( بمبلغ    80.000.000:  2021ديسمبر    31سهم )  80.000.000  من  2022ديسمبر    31يتكون رأس مال الشركة كما في  
 إن رأس المال مملوك على النحو التالي:  .لاير سعودي للسهم الواحد 

 
 2022  2021 

    
 ٪ 60.38  % 60.38 المساهمون المؤسسون السعوديون* 

 ٪ 39.62  % 39.62 الجمهور 

 100.00 %  100.00 ٪ 

 
تمتلك   * التي  السعودية  العربية  المملكة  والتجارة،  للتوريدات  العربية  الشركة  أن  47.14:  2021)  % 47.14يشمل ذلك  ٪، حيث 

ون  ص المسيطراشخالسيد صبيح طاهر درويش المصري والسيد خالد صبيح طاهر درويش المصري )اال  ان همان الرئيسي االمساهم
 .(النهائيون

 
 احتياطي نظامي  20
 

٪ من صافي الربح إلى  10بموجب أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بتجنيب  
إن االحتياطي النظامي المدرج في القوائم المالية الموحدة المرفقة    . ٪ من رأس المال 30يعادل هذا االحتياطي  احتياطـي نظامي إلى أن  

مليون لاير    332يتضمن االحتياطي    .متاح لتوزيعات األرباح إن هذا االحتياطي غير قابل    .هو االحتياطي النظامي الخاص بالشركة 
 . سابقة  سعودي من عالوة اإلصدار المسجلة في سنوات 

 
 تكلفة اإليرادات  21
 

 2021  2022  إيضاح  

      
 921.795.080  1.053.319.695   تكلفة المواد 

 205.788.597  233.028.116   رواتب ومنافع موظفين
 67.833.349  65.285.317   استهالك وإطفاء 

 93.492.788  52.362.992   أعمال المقاوالت والبناء
متقادم وبطيء الحركة على وشك  مخصص مخزون 

 25.752.694  33.528.883  8 انتهاء صالحيته
خسارة انخفاض قيمة الممتلكات والمصنع والمعدات  

 31.391.746  8.616.116  5، 1-21 لشركة تابعة
 89.623.789  107.954.949   تكاليف أخرى غير مباشرة 

   1.554.096.068  1.435.678.043 

 
يمثل المبلغ انخفاض في قيمة الممتلكات والمصنع والمعدات في إحدى الشركات التابعة؛ أسترا نوفا،    ،2022  سنةبالنسبة ل 21-1

انخفضت قيمة الممتلكات والمصنع    ،2021  سنة خالل    . تركيا، الناتج عن اختبار انخفاض قيمة االستثمار في هذه الشركة التابعة
الدوائية  والمعدات   تبوك  للممتلكات    . مليون لاير سعودي  31.4بمبلغ    لسودانا   -لشركة  القابل لالسترداد  المبلغ  تحديد  يتم 

قيد االستخدام  القيمة  بناًء على حسابات  والمعدات  إلى    .والمصنع  تستند  التي  النقدي  التدفق  توقعات  الحسابات  تستخدم هذه 
تم حساب القيمة    .لمستخدمة في حساب القيمة النهائيةالتوقعات المالية التي تغطي فترة خمس سنوات باإلضافة إلى العوامل ا 

كانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة في حسابات القيمة    .النهائية باستخدام مضاعف األرباح للسنة األخيرة من فترة التنبؤ
لن يؤثر   .نمو النهائيومعدل ال  الزكاة،ومعدل خصم ما قبل الضريبة وقبل    (،قيد االستخدام هي معدل نمو اإليرادات )المتوسط 

المالية للمجموعة بالنظر إلى أن صافي القيمة الدفترية للموجودات ذات    القوائم التغيير في االفتراضات الرئيسية سلبًا على  
 . لالطالع على تفاصيل انخفاض القيمة للسنة الحالية  7و  5انظر لإليضاحين  .الصلة غير جوهري 
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 مصاريف بيع وتوزيع  22
 

 2022  2021 

    
 193.956.908  198.304.121 رواتب ومنافع موظفين
 62.466.516  77.074.071 دعاية وإعالن وترويج

 42.036.212  44.502.423 مصاريف توزيع وسفر وشحن 
 8.878.539  10.554.556 إيجار ومرافق 

 5.895.878  7.357.492 استهالك
 21.175.964  21.589.620 أخرى 

 359.382.283  334.410.017 

 
 مصاريف عمومية وإدارية  23
 

 2022  2021 

    أ
 125.525.991  150.184.282 منافع الموظفين 

 20.545.964  32.406.025 أتعاب مهنية
 -  25.206.754 ( 1-7)إيضاح  الشهرة انخفاض في 

 12.163.675  14.051.406 إيجار وتأمين ومرافق 
 6.960.404  7.789.670 استهالك وإطفاء 

 3.262.234  4.910.164 سفر وتنقل 
 3.020.809  3.151.462 إصالح وصيانة 

 2.149.000  2.531.000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 11.764.874  14.981.947 أخرى 

 255.212.710  185.392.951 

 
 فروقات صرف العمالت والتضخم المرتفع  24
 

 2022  2021 

    
 إعادة تصنيف خسارة الصرف من قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى 

 (18.976.028)  ( 25.816.651) 1-24 -إيضاح   -قائمة الدخل      
 (56.351.376)  ( 18.752.735) 1-24 إيضاح  –خسارة صرف العمالت األجنبية 

 36.602.074  23.565.988 2- 24 إيضاح -صافي الربح النقدي  
 6.312.375  9.194.544 أخرى 

 (11.808.854 )  (32.412.955) 

 
تبوك  مليون لاير سعودي( متعلقة بشركة    44.7:  2021مليون لاير سعودي )  18.1تشمل خسائر صرف العمالت األجنبية   24-1

  . بتسوية جزء من رصيدها بين الشركات الشقيقة   السودان  - تبوك الدوائية  شركة  ، قامت  2022سنة  خالل    . السودان  - الدوائية  
الدخل الموحد وتم االعتراف    قائمةلذلك، تم إعادة تصنيف خسارة الصرف األجنبي ذات الصلة من الدخل الشامل اآلخر إلى 

كان الرصيد بين   ، 2022ديسمبر    31كما في    .مليون لاير سعودي  25.8بها كجزء من "مصاريف أخرى، صافي" بمبلغ  
  - تبوك الدوائية شركة مليون لاير سعودي( مستحق الدفع من قبل  16.4: 2021مليون لاير سعودي ) 14.9الشركات البالغ 

 . السودان للمجموعة 
 

السودان، والتي تعمل في السودان، الذي ما زال يشهد اقتصاداً    -تعمل إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وهي تبوك الدوائية   24-2
لاير سعودي   1جنيه سوداني يساوي  152.7بناًء على تقييم اإلدارة، تم اعتبار سعر الصرف الرسمي بمبلغ  .مرتفع التضخم

( كسعر الصرف الختامي للعمالت األجنبية والعمليات األجنبية ذات  لاير سعودي  1جنيه سوداني يساوي    116.7  :2021)
السودان للتغيرات في القوة الشرائية العامة   -المالية لشركة تبوك الدوائية  القوائم عرضتم إعادة  .الصلة المحولة بهذا السعر

  . تم بيانها من حيث وحدة القياس الجارية )أي مؤشر أسعار المستهلك( في نهاية فترة التقرير  لذلك، ونتيجة    الوظيفية،لعملة  ل
كان مؤشر أسعار المستهلك المستخدم من قبل شركة تبوك الدوائية    المتاحة،بناًء على حكم اإلدارة وتقديرات وتقييم المعلومات  

 . (29.153: مؤشر أسعار المستهلك من 2021) 68.489هو  2022ديسمبر  31السودان في  -
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 ربحية السهم  25
 
 لسهماألساسية والمخفضة لربحية ال
 

  يتم احتساب الربحية األساسية للسهم بتقسيم الربح / الخسارة للفترة العائدة إلى حملة حقوق الملكية العادية للشركة األم على المتوسط 
ويتم احتساب الربحية األساسية المخفضة للسهم بتقسيم صافي الربح العائد إلى حملة حقوق الملكية    . خالل الفترةالمرجح لألسهم القائمة  

زائداً    العادية للشركة األم )بعد تعديل الفائدة على األسهم القابلة للتحويل( على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة
 .األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة إلى أسهم عادية، إن وجدت المتوسط المرجح لعدد  

 
 يعكس الجدول التالي الدخل والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة في عمليات الحساب: 

 
 2022  2021 

    
 202.368.832  474.316.220 الشركة األم اإليرادات العائدة إلى المساهمين في 
 80.000.000  80.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 2.53  5.93 األساسي والمخفض للسهم  ربحال
 

 التقارير القطاعية  26
 

أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو  يعتبر القطاع جزءاً أساسياً من المجموعة يقوم إما بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع   26-1
بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( والتي تخضع للمخاطر والمزايا التي تختلف عن نظيرتها في القطاعات   خدمات في 

 . األخرى 
 

 ألغراض إدارية، تنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال على أساس منتجاتها وخدماتها ولديها القطاعات التشغيلية التالية: 
 

 األدوية 
 

 ً  . يقوم قطاع األدوية بتطوير وتصنيع وتسويق وتوزيع األدوية العامة ذات العالمات التجارية والمنتجات المرخصة عالميا
 

 مواد كيميائية متخصصة 
 

ضافة  يقوم قطاع الكيماويات المتخصصة بإنتاج الخلطات الرئيسية واإلضافات الخالية من الغبار والبالستيك الحراري حسب الطلب باإل
إلى مود ملونة على شكل سائل وعجين لصناعة البوليمرات، وتحويل البوليمر وصناعات معالجة المواد البالستيكية باإلضافة إلى تصنيع  
 . واستيراد وتوزيع مجموعة من الكيماويات الزراعية واألسمدة ومبيدات الصحة العامة والبيطرية والبذور والمستلزمات الزراعية األخرى 

 
 د الحدي 

 
 . منتجات الحديد وتشييدهيقوم قطاع الحديد بإنتاج قضبان الصلب والمباني الفوالذية المصممة سلفاً و

 
 أخرى

 
تقوم شركة   .القطاعات األخرى تتمثل في القطاع المتبقي ويتكون من شركة مجموعة أسترا الصناعية القابضة وشركة أسترا للتعدين

 . الصناعية أسترا للتعدين بتشغيل مصنع لمعالجة المعادن
 

 . لم يتم دمج أي قطاعات تشغيلية لتكوين القطاعات التشغيلية الواردة أعاله
 

القرارات   26-2 اتخاذ  بغرض  منفصل  بشكل  أعمالها  لوحدات  التشغيلية  النتائج  بمراقبة  للمجموعة  التنفيذية  اإلدارة  المتعلقة  تقوم 
 . يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة لكل قطاع  . بتخصيص الموارد وتقييم األداء
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 )تتمة(   التقارير القطاعية 26
 

 كانت المعلومات المالية الموحدة للمجموعة حسب قطاع األعمال كما يلي: 
 

  األدوية  
 مواد 

 المجموع   أخرى  والصناعات الحديدية   كيميائية متخصصة 
          2022ديسمبر   31

 733.367.940  117.460.162  69.168.085  146.173.217  400.566.476 ممتلكات ومصنع ومعدات بخالف موجودات حق االستخدام 
 55.207.286  1.264.826  1.529.771  13.286.092  39.126.597 موجودات حق االستخدام 

 946.117.998  4.543.416  219.503.311  291.903.326  430.167.945 ذمم مدينة تجارية 
 ( 109.048.752)  ( 355.011)  ( 19.286.129)  ( 45.879.794)  ( 43.527.818) مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 

 837.069.246  4.188.405  200.217.182  246.023.532  386.640.127 بالصافي  –ذمم مدينة تجارية 
 3.524.952.126  850.798.447  571.069.942  906.445.062  1.196.638.675 مجموع الموجودات 
 1.611.766.736  217.115.090  283.694.993  389.160.059  721.796.594 مجموع المطلوبات 

          

  األدوية  
 مواد 

 المجموع   أخرى  والصناعات الحديدية   كيميائية متخصصة 
          2021ديسمبر   31

 1.110.615.207  117.365.836  421.733.808  151.345.767  420.169.796 ممتلكات ومصنع ومعدات بخالف موجودات حق االستخدام 
 37.442.326  1.422.928  3.844.822  14.032.358  18.142.218 موجودات حق االستخدام 

 907.313.014  3.895.469  191.435.221  294.846.224  417.136.100 ذمم مدينة تجارية 
 (139.951.258)  ( 355.011)  (29.259.618)  (70.695.559)  (39.641.070) مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 

 767.361.756  3.540.458  162.175.603  224.150.665  377.495.030 بالصافي  –ذمم مدينة تجارية 
 2.887.985.591  137.847.012  805.067.537  787.309.181  1.157.761.861 الموجودات مجموع 

 1.383.893.744  179.588.231  329.581.676  345.640.939  529.082.898 مجموع المطلوبات 
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 )تتمة(   التقارير القطاعية 26
 

  األدوية  
 مواد 

 المجموع   أخرى  والصناعات الحديدية   كيميائية متخصصة 
          2022ديسمبر   31

 2.207.527.806  33.935.746  310.626.980  834.907.450  1.028.057.630 إيرادات من بيع البضائع
 386.620.688  -  55.676.055  232.671.084  98.273.549 إيرادات من تقديم خدمات 

 2.594.148.494  33.935.746  366.303.035  1.067.578.534  1.126.331.179 مجموع اإليرادات 
 1.040.052.426  5.766.695  38.231.517  350.612.201  645.442.013 إجمالي الربح  

 ( 78.943.641)  ( 7.095.071)  ( 8.849.333)  ( 17.144.327)  ( 45.854.910) استهالك وإطفاء 
 ( 56.365.833)  ( 4.357.378)  ( 3.047.274)  ( 34.136.503)  ( 14.824.678) تمويل تكاليف

 336.907.058  ( 56.099.379)  15.638.017  133.940.757  243.427.663 الدخل )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة
          

  األدوية  
 مواد 

 المجموع   أخرى  والصناعات الحديدية   كيميائية متخصصة 

          2021ديسمبر   31
 1.939.463.110  37.094.490  206.043.856  774.904.739  921.420.025 إيرادات من بيع البضائع
 390.741.018  -  121.136.847  201.257.594  68.346.577 إيرادات من تقديم خدمات 

 2.330.204.128  37.094.490  327.180.703  976.162.333  989.766.602 مجموع اإليرادات 
 894.526.085  6.755.341  30.223.679  304.317.019  553.230.046 إجمالي الربح  

 (93.971.928)  (19.568.558)  (10.863.705)  (20.011.681)  (43.527.984) استهالك وإطفاء 
 (51.878.106)  ( 2.333.221)  ( 4.818.553)  (31.169.405)  (13.556.927) تمويل تكاليف
 242.000.041  (34.204.754)  6.137.846  104.634.971  165.431.978 )الخسارة( قبل الزكاة والضريبةالدخل 
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 )تتمة(   التقارير القطاعية 26
 

ديسمبر حسب المناطق الجغرافية    31كانت المعلومات المالية المختارة كما في وللسنة المنتهية في    .تتم عمليات المجموعة بشكل رئيسي بالمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى العراق وأفريقيا ومناطق أخرى  26-3
 كما يلي:

 

 
المملكة العربية  

  تركيا   أفريقيا   العراق   السعودية 
 السودان 

 المجموع   مناطق أخرى   ( 24)إيضاح  
2022              
 2.594.148.494  340.760.088  60.470.843  305.320.310  159.355.400  56.197.470  1.672.044.383 إيرادات 

 866.582.028  92.211.455  3.973.799  29.133.982  65.040.059  -  676.222.733 موجودات غير متداولة 
              

2021              
 2.330.204.128  267.548.087  45.342.600  270.809.730  178.833.728  46.891.517  1.520.778.466 إيرادات 

 1.190.392.803  41.313.417  2.600.411  19.373.290  72.539.546  351.829.409  702.736.730 موجودات غير متداولة 
 



 شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة 
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 )تتمة(   التقارير القطاعية 26
 

لعدد محدد من العقود في شركة المصنع العالمي ألنظمة المباني   . الزمنتم إثبات معظم إيرادات المجموعة عند نقطة من   26-4
  مليون   50.3بمبلغ  خدمات  إيرادات    ةأحد الشركات التابعة التي تعمل في الطاقة والصناعات الحديدي في  المحدودة، تم إثبات  

سعودي( على مدى فترة من الزمن بناًء  لاير  مليون    121.14:  2021)  2022ديسمبر    31لاير سعودي للسنة المنتهية في  
توفر شركة المصنع العالمي ألنظمة    . ، تصل فترة األداء المتفق عليها لهذه العقود إلى سنة واحدةبشكل عام  .على العمل المعتمد

جد توقعات  لم يكن هناك تاريخ لمطالبات الضمان وال تو   . بأن المنتج سيعمل كما هو متوقعبينها  المباني المحدودة ضمانات من  
من هذه القوائم المالية    5-2بأن هذه المطالبات سوف تنشأ لذلك، ولم يتم رصد أي مخصصات )انظر أيًضا اإليضاح رقم  

 . الموحدة( 
 

في قطاعات األدوية والمواد الكيماوية المتخصصة، يوجد عدد قليل من العقود حيث تقدم المجموعة رسوم خدمات التصنيع  26-5
العمالء، أي أن المجموعة تستلم البضائع من الشركة الرئيسية وبعد المعالجة تقوم إما بإعادة البضائع إلى الشركة الرئيسية  إلى  

بالنسبة لهذه الخدمات، تعمل المجموعة كوكيل ووفقًا لذلك يتم إثبات المبلغ    . أو بيعها للعمالء وفقًا لتعليمات الشركة الرئيسية
 . الصافي كإيرادات خدمات 

 
 الضمانات البنكية  27
 

صدر البنوك التي تتعامل  لم ت   .، كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة نشأت من سياق األعمال االعتيادية2022ديسمبر    31كما في  
مليون    0.9بمبلغ  لاير سعودي( وخطابات ضمان  مليون    151.9:  2021ديسمبر    31)  سنة ال  ه لهذخطابات اعتماد  أي  معها المجموعة  

 . لاير سعودي( ليون م168.9. :2021ديسمبر  31سعودي ) لاير
 

 ارتباطات  28
 

بلغت االرتباطات الرأسمالية   . أبرمت المجموعة في سياق األعمال االعتيادية اتفاقيات مع موردين لشراء آالت ومعدات وخدمات أخرى 
 . لاير سعودي(مليون  9.3: 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون16.9مبلغ  2022ديسمبر  31في 

 
 حصص غير مسيطرة  29
 

 فيما يلي الحصص غير المسيطرة المتراكمة كما في تاريخ المركز المالي: 
 

 2021  2022  إيضاحات  المنشأة 

      
 51.694.464  64.600.839  )أ(  شركة التنمية

 629.959  ( 716.934)  )ب(  شركة أسترا للتعدين
 126.422  ( 85.103)   أخرى 

   63.798.802  52.450.845 
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 )تتمة(  حصص غير مسيطرة  29
 

فيما يلي المعلومات المالية المستخرجة من مسودة القوائم    .العملة الوظيفية وعملة العرض لشركة تنمية هي الدوالر األمريكي )أ( 
 المالية لشركة تنمية )المحولة إلى اللاير السعودي(: 

 

 2022  2021 

    قائمة المركز المالي 
 1.236.933  78.401.918 نقد وما يعادله 

 113.915.368  263.723.319 مجموع الموجودات المتداولة 
 351.829.409  - الموجودات غير المتداولة مجموع 

    
 21.603.408  79.149.494 مطلوبات متداولة 

 296.442.902  - مطلوبات غير متداولة 

 318.046.310  79.149.494 مجموع المطلوبات 

    
    قائمة الدخل 

 17.344.972  - إيرادات 
 (11.744.190)  - استهالك

 (24.273.061)  ( 431.706) العمليات الخسارة من 
 ( 429.210)  ( 41.992) تكاليف تمويل

 -  884.557 الدخل الشامل اآلخر 
 (22.891.486)  182.961.603 مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة* 

    
    قائمة التدفقات النقدية 

 ( 6.296.467)  ( 7.533.780) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
 -  83.414.040 األنشطة االستثمارية من ناتجصافي النقد ال

 4.557.308  - صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
 
  لقائمة الدخل الشامل   مليون(  8.8:  2021مليون لاير سعودي )  11.3إجمالي الخسارة الشاملة البالغة    تخصيص، تم  سنةخالل ال  *

 . للحصص غير المسيطرة
 

 130.2:  2021مليون لاير سعودي )  129.88، بلغ إجمالي موجودات شركة أسترا للتعدين مبلغ  2022ديسمبر    31كما في   )ب( 
مليون لاير سعودي( وبلغت    127.4:  2021مليون لاير سعودي )  133مبلغ  مليون لاير سعودي(، وبلغ إجمالي المطلوبات  

بلغت إيرادات وخسائر شركة أسترا    .مليون لاير سعودي(   43.1:  2021مليون لاير سعودي )  43.1مبلغ  الخسائر المتراكمة  
  2.9:  2021مليون لاير سعودي )  9.6مليون لاير سعودي( ومبلغ    37.1:  2021مليون لاير سعودي )  33.9للتعدين مبلغ  

 . ال يوجد هبوط في القيمة يلزم اثباته القيمة،بناًء على تقييم اإلدارة لالنخفاض في   .لى التوالي مليون لاير سعودي(، ع
 

 إدارة رأس المال  30
 

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة لكي تتمكن من تحقيق العوائد  
  . ألصحاب المصلحة اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال للمساهمين والمنافع  

 . ألغراض إدارة رأس المال، تم اعتبار رأس المال مساويًا لمجموع حقوق الملكية للمجموعة
 

  و   2022ديسمبر    31السنتين المنتهيتين في    لم يتم إجراء أي تغيرات في األهداف والسياسات واإلجراءات إلدارة رأس المال خالل
 وفي تاريخ قائمة المركز المالي، اجرت اإلدارة تحليالً لنسبة المديونية على النحو التالي:  .2021

 

 2022  2021 

    
 1.504.091.847  1.913.185.390 حقوق الملكية 

 1.383.893.744  1.611.766.736 المطلوبات 

 2.887.985.591  3.524.952.126 المال مجموع هيكل رأس 

    
 ٪ 47.92  % 45.72 نسبة المديونية 
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية  31
 

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في  
 ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تمت إما:  . تاريخ القياسالسوق وذلك في 

 
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  -
 . في السوق األكثر أفضلية لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الرئيسية  -
 

ويتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستخدام االفتراضات التي    .الرئيسية أو األكثر أفضلية يجب أن يتاح للمجموعة السوق  
يستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير أي أصل أو التزام، مع افتراض أن المتعاملين في السوق يعملون من منطلق مصالحهم  

ر مالي في االعتبار قدرة المتعامل في السوق لتوليد منفعة اقتصادية من خالل التوظيف  وتأخذ القيمة العادلة ألصل غي   . االقتصادية المثلى
 . األمثل واألعلى لألصل أو من خالل البيع لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم بالتوظيف األمثل واألعلى لألصل

 
 أساليب التقييم 

 
المالية المتداولة تقارب قيمتها الدفترية إلى حد كبير بسبب االستحقاقات قصيرة  قدرت اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات  

لم تكن    .المطلوبات المالية غير المتداولة المدرجة بالتكلفة المطفأة والمبالغ الدفترية ذات الصلة تقارب القيمة العادلة   . األجل لهذه األدوات 
 . ة السابق سنةهناك تغييرات مقارنة بال

 
ير التدفقات النقدية التعاقدية ونموذج األعمال، يتم تصنيف جميع الموجودات المالية للمجموعة، فيما عدا النقد واألرصدة البنكية،  وفقا لمعاي 

 فيما يلي الموجودات والمطلوبات المالية كما في تاريخ المركز المالي:  . والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
 

 2022  2021 

    مالية، متداولة موجودات 
 46.314.000  675.744.985 نقد وما يعادله 

   163.000.000 ودائع ألجل 
 767.361.756  837.069.246 ذمم مدينة تجارية 

 2.468.249  31.471.917 مطلوب من أطراف ذوي عالقة 
 6.336.682  10.850.687 (11موجودات متداولة أخرى )إيضاح  

    
    مطلوبات مالية 

    مطلوبات غير متداولة 
 40.730.463  100.358.436 قروض والتزامات عقود إيجار 

    
    مطلوبات متداولة 
 209.557.850  242.292.465 ذمم دائنة تجارية 

 88.562.860  143.918.191 ( 17مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى )إيضاح 
 732.731  470.613 مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة 

 30.052.273  - قرض  - مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة 
 487.809.789  428.462.658 قروض والتزامات عقود إيجار 

 
 إدارة المخاطر المالية  32
 

 . السيولةمثل مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر  ماليةتخضع أنشطة المجموعة لمخاطر 
 

 مخاطر السوق  32-1
 

مخاطر تعرض القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألصل مالي أو التزام مالي للتقلبات نتيجة التغيرات في  تمثل مخاطر السوق  
 إن مخاطر السوق المتعلقة بالمجموعة هي:  .أسعار السوق 

 
 ، و مخاطر صرف العمالت األجنبية •

 . مخاطر سعر العمولة )الفائدة( •
 

 . السوق الموجودات والمطلوبات المالية تتضمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 32
 

 )تتمة(   مخاطر السوق 32-1
 

 مخاطر العمالت األجنبية  32-1-1
 

التغيرات في أسعار صرف   المالية بسبب  المستقبلية لألدوات  النقدية  للتدفقات  العادلة  القيمة  العملة هي مخاطر التغير في  إن مخاطر 
تتم معامالت المجموعة بشكل أساسي باللاير السعودي    .إن العملة الوظيفية والرئيسية للمجموعة هي اللاير السعودي   .العمالت األجنبية

تقوم اإلدارة بمراقبة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العملة ليست    .والدوالر األمريكي، واللاير مرتبط بالدوالر حاليًا
 . جوهرية 

 
مليون لاير سعودي والذي يعتبر   50بلغ صافي الموجودات والمطلوبات المالية بعمالت أجنبية متعددة غير الدوالر األمريكي أقل من  

 . لذلك، لم يتم اإلفصاح عن الحساسيات ذات الصلة لكل عملة  .أمًرا غير جوهريًا
 

 فيما يلي احتياطي تحويل العمالت األجنبية في تاريخ المركز المالي: 
 

 2021  2022  إيضاحات  بلد العمليات 

      
 22.677.749  7.949.021   السودان 

 28.325.086  19.627.670  )أ(  مصر
 25.648.583  6.579.943  )ب(  أخرى 

   34.156.634  76.651.418 

 
 مليون لاير  8.1مبلغ في مصر    ةالشرك ، بلغ صافي مطلوبات المجموعة قبل استبعاد المعامالت بين 2022ديسمبر  31كما في  )أ( 

( يكن  مليون    4.4:  2021سعودي  لم  في مصر  بالمجموعة  األجنبية  للعمليات  المتبقي  التعرض  فإن  وبالتالي  لاير سعودي(، 
 . جوهريًا

 
 . تشمل الدول األخرى بشكل رئيسي تركيا والجزائر )ب( 

 
 مخاطر سعر الفائدة  32-1-2
 

ويرجع تعّرض المجموعة    .مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق مخاطر سعر الفائدة هي  
الفائدة السوقية في المقام األول إلى التزامات الدين طويلة األجل لدى المجموعة والمحملة بأسعار فائدة   لمخاطر التغيرات في أسعار 

تدير المجموعة التعرض الذي يلحق بها من مخاطر أسعار    .يكن التعرض المرتبط جوهريًا  متغيرة وكما في تاريخ المركز المالي، لم
الفائدة من خالل الحفاظ على محفظة متوازنة من القروض طويلة األجل وقصيرة األجل وكذلك المراقبة المستمرة للحركات في أسعار  

 .الفائدة
 

 فيما يلي تفاصيل اقتراض المجموعة بعمالت مختلفة: 
 

 2021  2022  إيضاحات  عملة االقتراض 

      
 311.593.324  244.758.770  )أ(  اللاير السعودي والدوالر األمريكي 

 81.884.711  78.176.869  )ب(  ليرة تركية
 96.365.203  148.414.137   أخرى 

   471.349.776  489.843.238 

 
كان    .يتم تسعيرها على معدل سايبور باإلضافة إلى معدل ثابت متفق عليه  األجل التيإن معظم اقتراضات المجموعة هي قصيرة   )أ( 

، كان  2022ديسمبر    31كما في    .(٪0.86:  2021)  ٪5.50المتوسط الشهري لمعدل سايبور لثالثة أشهر خالل السنة ما نسبته  
نقطة أساس سيكون لها تأثير    100قدار  في حالة زيادة أو نقصان سايبور بم  . (٪0.90:  2021)  ٪5.15معدل سايبور بنسبة  

  .أقل من مليون لاير سعودي على ربحية المجموعة 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 32
 

 )تتمة(   مخاطر السوق 32-1
 

 )تتمة(  مخاطر سعر الفائدة  32-1-2
 

مليون  23.9: 2021لاير سعودي ) مليون 27.2خالل السنة، بلغت مصاريف الفوائد المتعلقة بالشركات التابعة في تركيا مبلغ  )ب( 
:  2021) ٪13.47  ( بنسبةالتركية  ، كان سعر الليبور في تركيا )سعر الليبور بالليرة 2022ديسمبر   31كما في    . لاير سعودي(

مليون لاير   1نقطة أساس، سيكون له تأثير بمبلغ    100ي سعر الليبور في تركيا بمقدار  إن الزيادة أو االنخفاض ف  .(24.51٪
 . سعودي على ربحية المجموعة 

 
النقدية  والتدفقات  الدفترية  القيمة  ألن  نظراً  الفائدة  أسعار  لمخاطر  المطفأة غير معرضة  بالتكلفة  المحملة  للمجموعة  المدينة  الذمم    إن 

 . للتذبذب بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوقالمستقبلية لن تتعرض 
 

 ( 9 و  3-3 و  4-2)انظر أيًضا اإليضاحات رقم مخاطر االئتمان  32-2
 

تسعى    .مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية 
  المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنوك من خالل التعامل مع البنوك ذات السمعة الجيدة وفيما يتعلق بالعمالء من خالل 

 . وضع سقوف ائتمانية لكل عميل على حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة والتأكد من متابعتها بشكل دقيق
 

 ذمم مدينة تجارية  32-2-1
 

تدار مخاطر ائتمان العمالء من جانب كل وحدة أعمال وتخضع لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها الرقابية المتعلقة بإدارة مخاطر  
  . يتم بانتظام مراقبة ذمم العمالء المدينة القائمة   . يوًما   180يوًما إلى    30في العموم، تتراوح مدة ائتمان المجموعة بين    .ائتمان العمالء

يوًما من تاريخ استحقاقها   90التخلف عن سداد الموجودات المالية عندما يفشل الطرف المقابل في سداد مدفوعاته التعاقدية خالل يحدث 
 . أو يصبح من المحتمل أن يتعرض العميل لإلفالس أو لن يكون قادًرا على دفع المبالغ المستحقة للمجموعة

 
باإلضافة إلى ذلك، يتم تجميع عدد كبير   .يخ كل تقرير على أساس فردي للعمالء الرئيسيينيتم إجراء تحليل االنخفاض في القيمة في تار

 . من الذمم المدينة الصغيرة في مجموعات متماثلة وتُقيم بشكل جماعي لتحري االنخفاض في قيمتها
 

الت الخسارة باستخدام طريقة "معدل الدوران"  ويتم احتساب معد  . يتم احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بناًء على منهجية معدل الخسارة 
تستند معدالت الخسارة    .)منهج مصفوفة المخصص( بناًء على احتمالية تقدم الذمم المدينة خالل المراحل المتعاقبة من التعثر إلى الشطب 

ويتم تعديل معدالت الخسارة على    . ربع السابقة  12إلى احتمالية التخلف عن السداد المحتسبة على متوسط معدالت التدفق على مدى الـ  
يتم احتساب معدالت الدوران بشكل منفصل للتعرضات في قطاعات مختلفة    .أساس عامل بالنظر إلى التوقعات االقتصادية المستقبلية

ذا التقييم على  يتم إجراء ه  . المنطقة الجغرافية ونوع العميل )أي حكومي أو خاص(  - بناًء على خصائص مخاطر االئتمان الشائعة التالية  
عند اإلفصاح عن التقارير القطاعية، تم تحديد الذمم المدينة التجارية والمخصصات    . مستوى كل شركة تابعة وبما يتفق مع السنة السابقة

 . ذات الصلة والتي تمثل بشكل رئيسي خصائص المخاطر المشتركة 
 

 اإلنفاذ المبالغ المشطوبة التي ال تزال خاضعة لنشاط  32-2-1-1
 

  7.5 :2021) مليون لاير سعودي  0.9، بلغت الذمم المدينة المشطوبة التي ال تزال خاضعة لنشاط اإلنفاذ مبلغ 2022 خالل سنة 
 . مليون لاير سعودي( 

 
 التغيرات في االفتراضات التي تتضمن دمج المعلومات المستقبلية  32-2-1-2

 
تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وعند  تقوم المجموعة بدمج معلومات مستقبلية عند 

المتوقعة االئتمانية  للخسارة  عوامل    . قياسها  من  رئيسيين  كعاملين  والتضخم  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدل  المجموعة  استخدمت 
وامل االقتصاد الكلي استناًدا إلى أحدث المعلومات المتاحة )ومنها بالنسبة  وتم تحديث ع  .االقتصاد الكلي مولية تقديرات متساوية لهما 

توقعت أن   2021للمنشآت الكائنة بالسعودية، فإن أحدث المعلومات التي صدرت في البيان الخاص بموازنة وزارة المالية للسنة المالية 
باإلضافة إلى ذلك، قامت    . ٪ على التوالي(2.30  ٪ و 3.37نسبة    يصل متوسط الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم للسنوات الثالث القادمة 

للخسارة االئتمانية    مخصص إضافي زيادة  ونتج عن ذلك    19-المجموعة بدمج عامل مخاطر إضافي لمجابهة المخاطر الناشئة عن كوفيد
 .2021مليون لاير سعودي خالل سنة  10بمبلغ  المتوقعة
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 32
 

 )تتمة(  ( 9 و  3-3 و  4-2)انظر أيًضا اإليضاحات رقم مخاطر االئتمان  32-2
 

 )تتمة(  ذمم مدينة تجارية  32-2-1
 

 )تتمة(  التغيرات في االفتراضات التي تتضمن دمج المعلومات المستقبلية 32-2-1-2
 

إن متوسط الخسائر االئتمانية للذمم المدينة التجارية لمجموعة كبيرة من العمالء بخصائص مخاطر مشتركة على مستوى المجموعة هو  
 . تقدير معقول للمبلغ المرجح باالحتماالت

 
ستوى الحالي للمخصص كاٍف  باإلضافة إلى ذلك، درست المجموعة أيًضا السيناريوهات المختلفة بتقدير مختلف وخلصت إلى أن الم

 . 9لتغطية مخاطر االئتمان ذات الصلة طبقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 تحليل الحساسية  32-2-1-3
 

 3مليون لاير سعودي أو نقصان بمبلغ    3٪ سيؤدي إلى زيادة بمبلغ  10إن التغير في عوامل االقتصاد الكلي بزيادة أو نقصان بنسبة  
 . مليون لاير سعودي في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 
 في قطاع األدوية، تم تجميع العمالء أيًضا كجهات حكومية وخاصة، وفيما يلي التفاصيل ذات الصلة: 

 
 2022  2021 

    إجمالي الذمم المدينة: 
 132.082.544  119.101.923 عمالء حكوميون 

 285.053.556  311.066.022 عمالء غير حكوميون 

 430.167.945  417.136.100 
 (39.641.070)  ( 43.527.818) مخصص 

 377.495.030  386.640.127 صافي الذمم المدينة 

 
ت  تقوم المجموعة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية باعتباره منخفًضا، مع األخذ في االعتبار أن عمليات الشركا

، من منظور التركزات الجغرافية، كان التركيز  2022ديسمبر    31كما في    . (26تتعلق بقطاعات متنوعة )انظر أيًضا اإليضاح رقم  
ة على صافي الذمم المدينة في المملكة العربية السعودية وتركيا، نظًرا لعدم تجاوز األرصدة في أي دولة أخرى نسبة  الرئيسي للمجموع

 ٪، كما هو مبين أدناه: 5
 

2022 
 إجمالي 

  مخصص   الذمم المدينة 
 صافي 

 الذمم المدينة 

      
 671.343.259  ( 86.946.049)  758.289.308 المملكة العربية السعودية 

 66.102.489  ( 4.726.161)  70.828.650 تركيا 
 99.623.498  ( 17.376.542)  117.000.040 دول أخرى 

 946.117.998  (109.048.752 )  837.069.246 
      

2021 
 إجمالي 

  مخصص   الذمم المدينة 
 صافي 

 الذمم المدينة 

      
 584.980.372  (109.460.905)  694.441.277 المملكة العربية السعودية 

 76.535.435  ( 5.772.842)  82.308.277 تركيا 
 105.845.949  (24.717.511)  130.563.460 دول أخرى 

 907.313.014  (139.951.258)  767.361.756 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 32
 

 )تتمة(  ( 9 و  3-3 و  4-2)انظر أيًضا اإليضاحات رقم مخاطر االئتمان  32-2
 

 )تتمة(  ذمم مدينة تجارية  32-2-1
 

 )تتمة(   تحليل الحساسية 32-2-1-3
 

 ديسمبر:  31فيما يلي تحليل الخسارة االئتمانية المتوقعة كما في 
 

2022        

 فترات
 إجمالي 

  مخصص   الذمم المدينة 
 صافي 

  الذمم المدينة 
 متوسط نطاق 

 معدالت الخسارة 

        
 % 0.65إلى  %0.32  660.748.869  ( 2.120.779)  662.869.648 متأخرة السداد()غير متداولة 

        

ً  180إلى  1  %28إلى  %2  141,179,891  ( 6,059,962)  147.239.853 يوما
ً  360إلى  181  %37إلى  %12  21,194,505  ( 10,217,656)  31.412.161 يوما

 178.652.014  (16,277,618 )  162,374,396   
        

ً  540إلى  361  %59إلى  %38  10,778,208  ( 4,756,405)  15.534.613 يوما
ً  720إلى  541  %74إلى  %49  3,166,421  ( 14,584,403)  17.750.824 يوما

 33.285.437  (19,340,808 )  13,944,629   
        

ً  900إلى  721  %91إلى  %90  1,352  ( 9,669,843)  9.671.195 يوما
ً  1080إلى  901  %100إلى  %92  -  ( 6,436,908)  6.436.908 يوما

 16.108.103  (16,106,751 )  1,352   
ً  1080أكثر من   % 100  -  ( 55,202,796)  55.202.796 يوما

   176,320,377  ( 106,927,973)  283.248.350 متأخرة السداد 

 946.117.998  (109,048,752 )  837,069,246   

        
2021        

 فترات
 إجمالي 

  مخصص   الذمم المدينة 
 صافي 

  الذمم المدينة 
 متوسط نطاق 

 معدالت الخسارة 

        
 ٪ 0.76إلى  ٪0.36  570.697.406  ( 2.085.424)  572.782.830 متداولة )غير متأخرة السداد( 

        

ً  180إلى  1  ٪24إلى  ٪2  149.253.209  ( 26.347.636)  175.600.845 يوما
ً  360إلى  181  ٪25إلى  ٪6  33.189.743  ( 22.466.072)  55.655.815 يوما

 231.256.660  (48.813.708 )  182.442.952   
        

ً  540إلى  361  ٪56إلى  ٪22  6.317.458  ( 9.814.575)  16.132.033 يوما
ً  720إلى  541  ٪74إلى  ٪47  5.335.303  ( 7.306.878)  12.642.181 يوما

 28.774.214  (17.121.453 )  11.652.761   
        

ً  900إلى  721  ٪87إلى  ٪63  2.489.063  ( 8.677.737)  11.166.800 يوما
ً  1080إلى  901  ٪100إلى  ٪94  79.574  ( 6.011.032)  6.090.606 يوما

 17.257.406  (14.688.769 )  2.568.637   
ً  1080أكثر من   ٪ 100  -  ( 57.241.904)  57.241.904 يوما

   196.666.202  ( 137.865.834)  334.530.184 متأخرة السداد 

 907.313.014  (139.951.258 )  767.361.756   
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 32
 

 )تتمة(  ( 9 و  3-3 و  4-2اإليضاحات رقم )انظر أيًضا مخاطر االئتمان  32-2
 

 )تتمة(  ذمم مدينة تجارية  32-2-1
 

 )تتمة(   تحليل الحساسية 32-2-1-3
 

 األدوات المالية والودائع النقدية 
 

  . المجموعة تُدار مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى من خالل قسم الخزانة في المجموعة وفقاً لسياسة  
لقد تم وضع    .ال يتم استثمار األموال الفائضة إال مع األطراف المقابلة المعتمدين وضمن حدود االئتمان المخصصة لكل طرف مقابل 

 . الحدود لخفض تركز المخاطر الى الحد االدنى وبالتالي تجنب الخسائر المالية في حالة عدم مقدرة الطرف المقابل على السداد 
 

ئتمان على األرصدة البنكية منخفضة بالنظر إلى أن المجموعة لديها أرصدة قروض وتسهيالت ائتمانية قائمة لدى مختلف  إن مخاطر اال
( وفقًا لما هو محايد من  + BBBإلى تصنيف  +  Aالبنوك، في المملكة العربية السعودية، مع تصنيفات ائتمانية جيدة )في نطاق تصنيف  

 . ة مثل موديز وفيتش، لذلك مخاطر التركيز هي أيضا منخفضةشركات التصنيف االئتماني الخارجي 
 

 مخاطر السيولة  32-3
 

قد    . إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبات في تأمين السيولة الالزمة للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية 
 . تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة

 



 شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ 

 

54 

 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 32
 

 )تتمة(  مخاطر السيولة  32-3
 

 كان احتساب صافي الدين والنسبة الحالية على النحو التالي: 
 

 
 ودائع ألجل يعادلهنقد وما 

 قروض
 قصيرة األجل 

 قروض
 طويلة األجل 

 مطلوب إلى طرف
 قرض -ذو عالقة 

 التزامات
 المجموع  عقود إيجار

        
 ( 512.278.525) ( 38.697.014) ( 30.052.273) ( 10.299.560) ( 479.543.678) - 46.314.000 2022يناير  1كما في الرصيد 

        معامالت غير نقدية 
 ( 54.632.013) ( 1.950.536) - ( 3.845.796) ( 48.835.681) - - تمويل  تكاليف

 ( 26.670.546) ( 26.670.546) - - - - - إضافات عقود إيجار
 64.307.476 - - - - - 64.307.476 نقديةالصافي المعامالت غير 

        معامالت التدفقات النقدية 
 ( 1.125.156.797) - - ( 47.719.282) ( 1.077.437.515) - - متحصالت القروض والتسهيالت 
 1.173.702.532 - 30.052.273 4.235.015 1.139.415.244 - - المسدد من القروض والتسهيالت 

 54.632.013 1.950.536 - 3.845.796 48.835.681 - - تكاليف تمويل مدفوعة 
 7.896.242 7.896.242 - - - - - سداد التزامات عقود اإليجار 

 163.000.000 - - - - 163.000.000 - ودائع استثمارية
 565.123.509 - - - - - 565.123.509 التغير في النقد وما يعادله 

 822.202.416 ( 18.774.304) 30.052.273 ( 43.484.267) 61.977.729 163.000.000 629.430.985 صافي التدفقات النقدية

 309.923.891 ( 57.471.318) - ( 53.783.827) ( 417.565.949) 163.000.000 675.744.985 2022ديسمبر  31الرصيد كما في 

        
 

 ودائع ألجل نقد وما يعادله 
 قروض

 قصيرة األجل 
 قروض

 طويلة األجل 
 مطلوب إلى طرف 

 قرض -ذو عالقة 
 التزامات 

 المجموع  عقود إيجار

        
 ( 699.849.739) ( 43.607.906) ( 30.052.273) (6.318.156) ( 674.331.608) - 54.460.204 2021يناير  1كما في الرصيد 

        معامالت غير نقدية
 ( 50.388.561) (1.918.748) - (893.853) ( 47.575.960) - - مصروف تمويل 

 (860.803) (860.803) - - - - - إضافات عقود إيجار
 1.859.204 - - - - - 1.859.204 نقدية الصافي المعامالت غير 

        معامالت التدفقات النقدية 
 (1.575.545.438) - - (5.999.927) (1.569.545.511) - - متحصالت القروض والتسهيالت 
 1.766.351.964 - - 2.018.523 1.764.333.441 - - المسدد من القروض والتسهيالت 

 50.388.561 1.918.748 - 893.853 47.575.960 - - تكاليف تمويل مدفوعة 
 5.771.695 5.771.695 - - - - - سداد التزامات عقود اإليجار 

 ( 10.005.408) - - - - - ( 10.005.408) التغير في النقد وما يعادله 

 187.571.214 4.910.892 - (3.981.404) 194.787.930 - (8.146.204) صافي التدفقات النقدية 

 ( 512.278.525) ( 38.697.014) ( 30.052.273) ( 10.299.560) ( 479.543.678) - 46.314.000 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 32
 

 )تتمة(  مخاطر السيولة  32-3
 

عالوة على ذلك،    .( مقارنة بالسنة السابقة 30الدين للمجموعة، والنسبة الحالية، ونسبة المديونية )انظر إيضاح  تم تحسين صافي مركز  
تدير المجموعة مخاطر السيولة لديها من خالل التأكد من أن تسهيالت االقتراض البنكي من بنوك متعددة متاحة طوال السنة )انظر  

 . توجد مخاطر من عدم وفاء المجموعة بالتزاماتهالذلك، تعتقد اإلدارة أنه ال  .( 14إيضاح 
 

 ( ة مخصوماللمجموعة )غير المالية ل مطلوبات الاستحقاق هيكل  32-4
 

   5إلى  1  12إلى  3  أقل من  
 المجموع   سنوات   أشهر   أشهر  3 

2022        
 75.886.886  67.762.639  8.124.247  - التزامات عقود إيجار 

 417.565.949  -  -  417.565.949 األجل قروض قصيرة  
 53.783.827  50.920.973  2.862.854  - قروض طويلة األجل 

 242.292.465  -  -  242.292.465 ذمم دائنة تجارية 
 143.918.191  -  -  143.918.191 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 470.613  -  -  470.613 مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة 

 804.247.218  10.987.101  118.683.612  933.917.931 

        

   5إلى  1  12إلى  3  أقل من  
 المجموع   سنوات   أشهر   أشهر  3 

2021        
 50.142.663  42.756.033  7.386.630  - التزامات عقود إيجار 
 479.543.678  -  -  479.543.678 قروض قصيرة األجل 

 10.299.560  7.542.570  2.756.990  - األجل قروض طويلة 
 30.052.273  -  30.052.273  - قرض  -مطلوب إلى طرف ذي عالقة 

 209.557.850  -  -  209.557.850 ذمم دائنة تجارية 
 88.562.860  -  -  88.562.860 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 732.731  -  -  732.731 مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة 

 778.397.119  40.195.893  50.298.603  868.891.615 

 
 بيع االنماء  -  مجموعة االستبعاد  33

 
البناء   االنماء النتاج مواد  في شركة  استثماراتها  لتخارج كامل  كيان عراقي  اتفاقية مع  )التنمية(  الحديد  لتصنيع  التنمية  وقعت شركة 

تم إعتبارها  بناًء على تقييم اإلدارة،    . مليون لاير سعودي  731.2  مبلغ  الصفقة   ، وقد بلغت قيمة 2022فبراير   7في  المحدودة )االنماء(  
 . غير مستمرةعمليات ك تم إعتبارهارافية رئيسية فيما يتعلق بصناعات الطاقة والصلب في العراق، وبالتالي منطقة جغك
 

وقامت أيًضا بتحويل األسهم إلى المشتري بعد الحصول على    عملية البيع، استلمت المجموعة غالبية عائدات  2022خالل شهر أبريل  
 . ذات الصلة  ة ي النظامالموافقات 
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 )تتمة(  بيع االنماء -  مجموعة االستبعاد  33
 

 األداء المالي ومعلومات التدفق النقدي 33-1
 

 بيع االنماء:  - ستبعادمجموعة اال عمليات نتائج ب  فيما يلي بيان

 

  2022يناير  1من 
ابريل   20الى  

2022  

 2021يناير  1من 
ديسمبر   31الى 

2021 

    
 17.344.972  29.448.595 إيرادات 

 (40.236.458)  ( 19.288.380) مصروفات 

 (22.891.486)  10.160.215 الدخل )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 -  - الزكاة وضريبة الدخل 

 (22.891.486)  10.160.215 مستمرة المن العمليات غير  صافي الدخل )الخسارة( للسنة 
 -  - مستمرةالالشامل اآلخر من العمليات غير  دخل ال

 (22.891.486)  10.160.215 مستمرة المجموع الدخل )الخسارة( الشامل من العمليات غير 

    
 ( 3.729.591)  12.418.849 األنشطة التشغيلية  )المسخدم في(/صافي النقد الناتج من

 -  ( 226.345) االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة 
 1.530.225  ( 4.603.258) األنشطة التمويلية  (/ الناتج منالمستخدم في)صافي النقد 

 ( 2.199.366)  7.589.246 مستمرةالصافي الزيادة )النقصان( في النقد وما يعادله من العمليات غير 
 

 موجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد     33-2
 :2022ابريل  20الموجودات والمطلوبات التالية تتعلق بالعمليات غير المستمرة كما في  

 2022 

  بمجموعة االستبعادالموجودات المتعلقة 
 351.623.458 ممتلكات ومصنع ومعدات 

 6.666.332 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى 
 2.183.333 مدينة تجارية ذمم 

 113.143.743 مخزون 
 9.856.063 نقد وما يعادله 

 483.472.929 بمجموعة االستبعاد موجودات المتعلقة ال إجمالي 

  مجموعة االستبعادالمطلوبات المتعلقة ب 
 2.083.555 قروض والتزامات عقود إيجار 

 5.279.589 مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 
 604.356 زكاة وضريبة دخل مستحقة 

 11.556.817 وأخرى   ذمم دائنة تجارية 
 19.524.317 بمجموعة االستبعاد المطلوبات المتعلقة  إجمالي 

 463.948.612 لمجموعة االستبعاد صافي موجودات  
  

  صافي الربح من االستبعاد كالتالي: 
 2022 

 678.375.000 المستلم  عوضال
 37.500.000 المدين  عوضال

 715.875.000 العمولة بعد خصم  الصافي  العوضمجموع 
 ( 463.948.612) االستبعادصافي الموجودات لمجموعة 

 ( 63.145.642) رأسمالية الناتجة من االستبعادالرباح األضريبة 
 ( 15.979.358) مخصص المصروفات 

 172.801.388 صافي الربح من االستبعاد 
  

  مستمرة كالتالي:الصافي الربح من العمليات غير 
 2022 

 10.160.215 مستمرةالمجموع الدخل الشامل من العمليات غير 
 172.801.388 صافي الربح من االستبعاد

 182.961.603 
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 أرقام المقارنة  34
 

وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي    نتيجة للعمليات غير المستمرة تم إعادة عرض بعض أرقام المقارنة في قائمة الدخل الموحدة  
قيمة الموجودات غير المالية    انخفاضولعرض طبيعة    ذلك،باإلضافة إلى    . (مجموعة االستبعادتفاصيل  فيما يتعلق ب   )انظر إيضاح    5رقم  

  فروقات صرف العمالت صافي" )أعيدت تسميته اآلن "  أخرى،المبلغ وإعادة تصنيفه من "مصاريف عرض تمت إعادة  ،بشكل مناسب
 : 2021سنة المالية ل  القوائمالناتج على كل بند من بنود  لألثر بيانفيما يلي   ."( إلى "تكلفة اإليرادات" رتفعوالتضخم الم 

 

 
 كما 

  عرضت سابقا 
 العمليات 

 المعدل   إعادة التصنيف تعديل   غير المستمرة 
        

 2.330.204.128  -  ( 17.344.972)  2.347.549.100 إيرادات 
 ( 1.435.678.043)  ( 31.391.746)  32.534.109  ( 1.436.820.406) تكلفة اإليرادات 
 894.526.085  ( 31.391.746)  15.189.137  910.728.694 إجمالي الربح 

 ( 334.410.017)  -  409.997  ( 334.820.014) مصاريف بيع وتوزيع 
 ( 185.392.951)  -  8.673.927  ( 194.066.878) مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 51.878.106)  -  429.210  ( 52.307.316) ، صافي تكاليف تمويل
فروقات صرف العمالت  

 ( 32.412.955)  31.391.746  ( 2.373.285)  ( 61.431.416) والتضخم المرتفع 
 ( 6.038.795)  -  562.500  ( 6.601.295) ضريبة دخل محملة 

 ( 22.891.486)  -  ( 22.891.486)  - العمليات غير المستمرة 
على صافي   صافي األثر
 -  -  -  - الدخل للسنة 

 
سعودي بشكل منفصل في التدفقات    لايرمليون    31.4تم تعديل قائمة التدفقات النقدية لعرض انخفاض قيمة الموجودات غير المالية بمبلغ  

إعادة التصنيف على صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية وصافي  لتعديل    أثر النقدية من األنشطة التشغيلية. ومع ذلك ، ال يوجد أي  
. كما  ةالتدفقات النقدية الموحد  قائمةفي    يةاتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية وصافي النقد المستخدم في أنشطة التمويلالنقد الن 

 وصافي الدخل ألرقام المقارنة.   ةالمركز المالي الموحد قائمةعلى  أيضا  أثرإعادة التصنيف لم يكن له  تعديل أن 
 

ما    الموحدة الدخل    قائمة، تم تقسيم ربحية السهم المعروضة في    غير المستمرة عرض نتائج العمليات    إلعادة نتيجة  وعالوة على ذلك ،  
 . غير المستمرةبين العمليات المستمرة و

 
 توزيعات األرباح  35

 
بقيمة    لاير سعودي(   0.75:  2021)  لاير سعودي للسهم الواحد   1.5، وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بواقع  سنةخالل ال

 . سنة والتي تم دفعها بالكامل خالل ال مليون لاير سعودي( 60:  2021)  مليون لاير سعودي 120
 

 جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية مؤثرة  36
 

 2021  2022  ايضاحات  

      
 860.803  26.670.546  6 موجودات حق االستخدام 

 860.803  26.670.546   مطلوبات إيجارية 
 45.003.300  37.698.212  1-8 مخزون  شطب
 (29.158.208)  ( 36.202.112)  2-9 ذمم مدينة تجارية  شطب

 31.391.746  9.490.637  5 ممتلكات ومصنع ومعدات صافي الربح النقدي من 
 -  1.407.897  7 غير الملموسة  الموجودات صافي الربح النقدي من  
 5.210.327  12.667.454   المخزون صافي الربح النقدي من  

 31.391.746  8.616.116  5 ممتلكات ومصنع ومعدات خسارة انخفاض قيمة 
 -  25.206.754  23 الشهرة  نخفاض في قيمة ا
 

 موافقة مجلس اإلدارة  37
 

مارس    15  هـ )الموافق1444شعبان    23  بتاريخ  تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة المالية من قبل مجلس إدارة المجموعة 
2023.) 




