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لایر سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون".   ) ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰(كي بي إم جي لالستشارات المھنیة شركة مھنیة مساھمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربیة السعودیة، رأس مالھ     
لیزیة محدودة بضمان. جمیع الحقوق محفوظة كات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمیة المحدودة، شركة انجو ھي عضو غیر شریك في الشبكة العالمیة لشر  

 
Commercial Registration of the headquarters in Riyadh is ۱۰۱۰٤۲٥٤۹٤. 

 

المالیة  القوائم  فحص  عن  المستقل  الحسابات  مراجع  تقریر 
 األولیة المختصرة

 شركة العبیكان للزجاج في  المساھمونللسادة 
   مقدمة 

شركة العبیكان للزجاج ("الشركة") المكونة لالمرفقة م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في  كما لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة المختصرة 
 من:

 
 م؛ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰قائمة المركز المالي المختصرة كما في  •
في   ةالستة أشھر المنتھیفترة  و  أشھر  الثالثة  ةفترعن  قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل اآلخر المختصرة   •

 م؛ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 م؛ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في عن قائمة التغیرات في حقوق الملكیة المختصرة  •
 م؛ و ۲۰۲۲یونیو  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في عن قائمة التدفقات النقدیة المختصرة  •
 المختصرة.اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة  •
 

) "التقریر  ۳٤إن اإلدارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي (
مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة  والمالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  

 فحصنا.  إلى استناداً 

 نطاق الفحص 

ً  بالفحص قمنا لقد ) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع  ۲٤۱۰الفحص ( للمعیار الدولي الرتباطات وفقا
السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ استفسارات  العربیة المملكة في الحسابات المستقل للمنشأة"، المعتمد

بشكل أساسي لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد 
ً الفحص أقل بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا   مراجعة المعتمدة في المملكة العربیة للمعاییر الدولیة لل  وفقا

السعودیة، وبالتالي فإنھ ال یمكننا الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا خالل عملیة  
 المراجعة. وعلیھ، فلن نبدي رأي مراجعة. 

 
  



۲ 

المالیة  القوائم  فحص  عن  المستقل  الحسابات  مراجع  تقریر 
 لمختصرةاألولیة ا

للسادة شركاء شركة العبیكان للزجاج (یتبع) 

 االستنتاج

إلى فحصنا،   المختصرة كما في    إلى علمنا  نملم یفاستنادا  المالیة األولیة  القوائم  م۲۰۲۲یونیو    ۳۰شيء یجعلنا نعتقد بأن 
) "التقریر المالي  ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي (لشركة العبیكان للزجاج غیر معدة، من جمیع النواحي الجوھریة، وفقا  المرفقة  

 األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. 

 أمر آخر متعلق بالمعلومات المقارنة

المختصرة للشركة كما في ولفتر المالیة األولیة  القوائم  یونیو   ۳۰في    المنتھیةالستة أشھر  الثالثة أشھر و  تيتمت مراجعة 
أغسطس    ۲۳م من قبل مراجع حسابات آخر أبدى استنتاًجا غیر معدل على تلك القوائم المالیة األولیة المختصرة في  ۲۰۲۱
 م. ۲۰۲۱

الذي  و اآلخر م تمت مراجعتھا من قبل نفس مراجع الحسابات۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في لإن القوائم المالیة للشركة  
 . م۲۰۲۲أبریل   ۱۷معدل حول ھذه القوائم المالیة في  أبدى رأیاً غیر 

 عن كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ناصر أحمد الشطیري 

 ٤٥٤رقم الترخیص 

 م۲۰۲۲أغسطس  ۲۲جدة، في 
 ھـ۱٤٤٤ محرم ۲٤ الموافق



 شركة العبیكان للزجاج 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 قائمة المركز المالي المختصرة 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 
 (المبالغ بالریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۳ 

 اإلیضاحات 
 یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱ 

 م ۲۰۲۱
 مراجعة)ال(  مراجعة)ال(غیر   

     الموجودات
     الموجودات غیر المتداولة

   ۳۸٥٬۸۸٤٬٦۰۱    ۳۷٦٬٥۰٦٬۸۸۷ ٤ ممتلكات وآالت ومعدات 
   ۲۸٬۰۳۹٬۸٤۷    ۲۷٬٤۰۲٬٥۷۸ ٥ موجودات حق استخدام

 ۱٦٬٦۹۹٬٥۱۰  ۱٦٬٦۹۹٬٥۱۰  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   
 ٤۳۰٬٦۲۳٬۹٥۸  ٤۲۰٬٦۰۸٬۹۷٥  إجمالي الموجودات غیر المتداولة

     
     الموجودات المتداولة

   ۳٦٬۷۱۲٬۷۸٥    ٥۷٬٦۰۰٬٦۳٦  مخزون
 ۸۹٬٦٤۰٬۹۷۹  ۱۱۳٬٤٥۱٬۲۸۰ ٦ ذمم مدینة تجاریة

 ۱۱٬۰٤٤٬۷۹٥    ۲٦٬٥۰۹٬٦٦۰  مدفوعات مقدما وذمم مدینة أخرى
 ٥۰٬٦٥۸٬۷٦٦    ٥٥٬٥۰٦٬۸٦۲ ۹ مستحق من طرف ذي عالقة 

 --   ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷ استثمار قصیر األجل 
 ۱۱۲٬۲۳۸٬٦٦۰  ٦۹٬۱٤۲٬۳۷۸ ۸ النقد وما في حكمھ

 ۳۰۰٬۲۹٥٬۹۸٥  ۳۷۲٬۲۱۰٬۸۱٦  إجمالي الموجودات المتداولة
     

 ۷۳۰٬۹۱۹٬۹٤۳  ۷۹۲٬۸۱۹٬۷۹۱  إجمالي الموجودات
     

     حقوق الملكیة والمطلوبات 
     حقوق الملكیة 

 ۲٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰ رأس المال 
 ۱۹٬۰۹۷٬٦۹۸  ۱۹٬۰۹۷٬٦۹۸  احتیاطي نظامي 

 ۱٤٬۲٤۳٬٦٦٦  ۱٤٬۲٤۳٬٦٦٦  احتیاطي القیمة العادلة 
 ۱٤٤٬٤۷۱٬۷٦٦  ۲٤۹٬٦۳۸٬۲۱٦  أرباح مبقاة 

 ٤۱۷٬۸۱۳٬۱۳۰  ٥۲۲٬۹۷۹٬٥۸۰  إجمالي حقوق الملكیة 
     

     المطلوبات غیر المتداولة 
   ۱۰۸٬٥۰۰٬۰۰۰  ٥۸٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱۱ قرض وسلف 

 --   ٤٬۰۸٦٬۰۲۸ ۱۲ المدینة طویلة األجلالجزء غیر المتداول من الذمم 
   ۲۷٬۷۸٤٬۳۲۳    ۲٦٬۲٥۹٬۷۲۲ ٥ مطلوبات عقود اإلیجار 

   ۱۹٬۱۸۰٬۳۳۹    ۲۰٬۲۸٥٬۸۳۳  منافع الموظفین 
 ۱٥٥٬٤٦٤٬٦٦۲  ۱۰۹٬۱۳۱٬٥۸۳  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

     
     المطلوبات المتداولة 

   ۹٥٬۹۰۲٬۳۲۷    ۱۰۸٬۳۹٥٬۱۳۲ ۱۱ قروض وسلف 
   ۱٬۹٥٥٬٦۹٦  ۱٬۸٥۳٬۷٤۰ ٥ مطلوبات عقود اإلیجار 

   ۲۷٬٤٥۱٬۷۳۲  ۳۰٬۲۱٤٬۱۲۳  ذمم دائنة تجاریة 
 --   ٥٬۰۷۹٬۰٤۳ ۱۲ الجزء المتداول من الذمم المدینة طویلة األجل

   ۱٬۳٦٦٬۱۰۹    ۸۹۸٬۱٦۱ ۹ المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
   ۲٦٬۳٥۱٬۰٤۲  ۱۳٬۱۳٥٬۳۷۸  مستحقات ومطلوبات أخرى

   ٤٬٦۱٥٬۲٤٥    ۱٬۱۳۳٬۰٥۱ ۱۳ الزكاة المستحقة
 ۱٥۷٬٦٤۲٬۱٥۱  ۱٦۰٬۷۰۸٬٦۲۸  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 ۳۱۳٬۱۰٦٬۸۱۳  ۲٦۹٬۸٤۰٬۲۱۱  إجمالي المطلوبات 
 ۷۳۰٬۹۱۹٬۹٤۳  ۷۹۲٬۸۱۹٬۷۹۱  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات
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 مراجعة)ال قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة (غیر 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (المبالغ باللایر السعودي، ما لم یذكر خالف ذلك) 

٤ 

 

  
 فترة الثالثة أشھر المنتھیة 

  یونیو  ۳۰
 فترة الستة أشھر المنتھیة 

 یونیو  ۳۰
 م ۲۰۲۱  م ۲۰۲۲  م ۲۰۲۱  م ۲۰۲۲ اإلیضاح 

         
 ۲۰۳٬۸۰۷٬۲۷۸  ۲٦۰٬٥۳٥٬۹٦۸    ۱۰٦٬۹۷٥٬٦۹۹    ۱۳۳٬۹٦۷٬٦٤۷  إیرادات 

 )۱۱۲٬۰٤۳٬٥٤۷(  ) ۱۱۰٬٥٤۳٬۰۰۱(  ) ٥٤٬۲۰٤٬٥٦۲(  ) ٥٦٬٥۲۸٬۷٥۱(  تكلفة اإلیرادات
 ۹۱٬۷٦۳٬۷۳۱  ۱٤۹٬۹۹۲٬۹٦۷  ٥۲٬۷۷۱٬۱۳۷    ۷۷٬٤۳۸٬۸۹٦   مجمل الربح

         
 ۲٬۳٥۳٬۱۱۲  ) ٤٬۷۱۹٬۹۸٦(  ٥۹۰٬۲۲٦  ) ۸٬۳۰۰(   الدخل التشغیلي اآلخرالمصروفات / 

 ) ۲۳٬۱٦۲٬۸٥۳(  ) ۲۰٬٤۷٥٬۳۲۱(  ) ۱۰٬٦٥۸٬۲۹۸(  ) ۹٬۹٤۱٬۸٥٤(   مصروفات بیع وتوزیع 
 )۹٬۱۱٦٬۱۸٦(  ) ۱۰٬۹۷۸٬۲۰۷(  )٤٬۹٤٤٬٦۱٥(  ) ٥٬۱٦٥٬۲٥۰(   مصروفات عمومیة وإداریة   

خسارة االنخفاض في قیمة الذمم  
 ۱٤٥٬٥۳۲  ) ۳٬٥۰۰٬۰۰۰(  ۱٤٥٬٥۳۲  ) ۳٬٥۰۰٬۰۰۰(  المدینة التجاریة 
 ٦۱٬۹۸۳٬۳۳٦  ۱۱۰٬۳۱۹٬٤٥۳  ۳۷٬۹۰۳٬۹۸۲  ٥۸٬۸۲۳٬٤۹۲  الربح التشغیلي 

 )۲٬۸۰٦٬۳۱۳(  ) ۲٬٦٥۳٬۰۰۳(  )۱٬۳۰۰٬٥۸۹(  ) ۱٬۷۱۳٬۷۳٤(   تكلفة تمویلیة
         

 ٥۹٬۱۷۷٬۰۲۳  ۱۰۷٬٦٦٦٬٤٥۰  ۳٦٬٦۰۳٬۳۹۳  ٥۷٬۱۰۹٬۷٥۸  قبل الزكاة عن الفترة  الربح 
         

 )۳٬٥۰٦٬۱۷۸(  ) ۲٬٥۰۰٬۰۰۰(  )۱٬٤۰٦٬۱۷۸(  ) ۱٬۰۰۰٬۰۰۰(   مصروفات الزكاة 
 ٥٥٬٦۷۰٬۸٤٥  ۱۰٥٬۱٦٦٬٤٥۰  ۳٥٬۱۹۷٬۲۱٥  ٥٦٬۱۰۹٬۷٥۸  صافي ربح الفترة 

         
 --   --   --   --   الدخل الشامل اآلخر للفترة

 ٥٥٬٦۷۰٬۸٤٥  ۱۰٥٬۱٦٦٬٤٥۰  ۳٥٬۱۹۷٬۲۱٥  ٥٦٬۱۰۹٬۷٥۸  الشامل للفترة إجمالي الدخل 
         

         ربحیة السھم
ربحیة السھم األساسیة والمخفضة  

 ۲٫۳۲  ٤٫۳۸  ۱٫٤۷  ۲٫۳٤ ۱٤ (باللایر السعودي)
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ ____________________ ____________________ 
رئیس مجلس اإلدارة   للشركة المدیر المالي   الرئیس التنفیذي    
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 شركة العبیكان للزجاج 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة المختصرة

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 بالریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) (المبالغ 

٥ 

 
 

 احتیاطي نظامي المالرأس 
احتیاطي القیمة 

 اإلجمالي أرباح مبقاة  العادلة 
      

 ۲٦۷٬۷۲۹٬۹۷۷ ۱۲٬۱٦۱٬۳٦۷ ۱۳٬۸۳۹٬۰۷۰ ۱٬۷۲۹٬٥٤۰ ۲٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مراجع)ال( م ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
 ٥٥٬٦۷۰٬۸٤٥ ٥٥٬٦۷۰٬۸٤٥ --  --  --  صافي ربح الفترة

 --  --  --  --  --  الدخل الشامل اآلخر 
 ٥٥٬٦۷۰٬۸٤٥ ٥٥٬٦۷۰٬۸٤٥ --  --  --  إجمالي الدخل الشامل 

      
 ۳۲۳٬٤۰۰٬۸۲۲ ٦۷٬۸۳۲٬۲۱۲ ۱۳٬۸۳۹٬۰۷۰ ۱٬۷۲۹٬٥٤۰ ۲٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مراجعة) الم (غیر ۲۰۲۱یونیو  ۳۰الرصید في 

      
 ٤۱۷٬۸۱۳٬۱۳۰ ۱٤٤٬٤۷۱٬۷٦٦ ۱٤٬۲٤۳٬٦٦٦ ۱۹٬۰۹۷٬٦۹۸ ۲٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مراجع)ال (م ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 

 ۱۰٥٬۱٦٦٬٤٥۰ ۱۰٥٬۱٦٦٬٤٥۰ --  --  --  صافي ربح الفترة
 --  --  --  --  --  الدخل الشامل اآلخر 

 ۱۰٥٬۱٦٦٬٤٥۰ ۱۰٥٬۱٦٦٬٤٥۰ --  --  --  إجمالي الدخل الشامل 
      

 ٥۲۲٬۹۷۹٬٥۸۰ ۲٤۹٬٦۳۸٬۲۱٦ ۱٤٬۲٤۳٬٦٦٦ ۱۹٬۰۹۷٬٦۹۸ ۲٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مراجعة)الم (غیر ۲۰۲۲یونیو  ۳۰الرصید في 
      
  
 
 

 
____________________ ____________________ ____________________ 

رئیس مجلس اإلدارة   للشركة المدیر المالي   الرئیس التنفیذي    
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 شركة العبیكان للزجاج 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 مراجعة)القائمة التدفقات النقدیة المختصرة (غیر 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بالریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

٦ 

 
 م ۲۰۲۱  م ۲۰۲۲ إیضاح 

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ٥۹٬۱۷۷٬۰۲۳  ۱۰۷٬٦٦٦٬٤٥۰  الربح قبل الزكاة

     
     التعدیالت لـ:

 ۱۷٬۹٥۱٬۲۳٦  ۱۸٬۷٤٦٬۱۹۰ ٤ استھالك ممتلكات وآالت ومعدات
 ٥۸۹٬٦۲۰  ٦۳۷٬۲٦۹ ٥ استھالك موجودات حق استخدام

 ) ۱٤٥٬٥۳۲(  ۳٬٥۰۰٬۰۰۰ ٦ خسارة االنخفاض في القیمة   )عكس(مخصص / 
 ٤٦۱٬۸۱۸  --   والمتقادم مخصص المخزون بطيء الحركة 

 )٤٤(  ) ۱۷٬۸۱۰(  ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 ۲٬۸۰٦٬۳۱۳  ۲٬٦٥۳٬۰۰۳  تكلفة تمویلیة

 ۱٬۷۰۸٬٥٥٦  ۱٬۳۰۱٬٤۹٥  مخصص لمنافع الموظفین
  ۱۳٤٬٤۸٦٬٥۹۷  ۸۲٬٥٤۸٬۹۹۰ 

     التغییرات في:
 ٦٬۹۹٤٬٦٦٥  ) ۲۰٬۸۸۷٬۸٥۱(  مخزون

 ) ۲۹٬٤۹۲٬۲۲۳(  ) ۲۷٬۳۱۰٬۳۰۱(  تجاریةذمم مدینة 
 ٥٬۷۸٤٬۷٦٥  ) ۱٥٬٤٦٤٬۸٦٥(  مدفوعات مقدما وذمم مدینة أخرى

 )۳٬۸۰٥٬۸۲۲(  ) ٤٬۸٤۸٬۰۹٦(  مستحق من طرف ذي عالقة 
 )٦٬٦۰۳٬٦۷٦(  ) ٤٦۷٬۹٤۸(  المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 ۱۷٬٦۳٥٬۹۷۰  ۲٬۷٦۲٬۳۹۱  ذمم دائنة تجاریة 
 --   ۹٬۱٦٥٬۰۷۱  األجل ذمم دائنة طویلة 

 ) ۱۸٬٥۳۱٬۸۷۷(  ) ۱۳٬۲۱٥٬٦٦٤(  مستحقات ومطلوبات أخرى
     

 ٥٤٬٥۳۰٬۷۹۲  ٦٤٬۲۱۹٬۳۳٤  النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة
     

 )۱٬٦۹۷٬٦۰۹(  ) ۲٬٦٥۳٬۰۰۳(  تكلفة تمویلیة مدفوعة 
 )۲٬۹۳۸٬۹٥۳(  ) ٥٬۹۸۲٬۱۹٤( ۱۳ الزكاة المدفوعة  
 ) ۳۳۳٬۲٤۲(  ) ۱۹٦٬۰۰۱(  مدفوعة منافع موظفین 

 ٤۹٬٥٦۰٬۹۸۸  ٥٥٬۳۸۸٬۱۳٦  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 )٥٬۷۷٤٬٤٤۷(  ) ۹٬۳۷٤٬٦٤۳( ٤ إصافات ممتلكات وآالت ومعدات

 ۱٬۷۲۱  ۲۳٬۹۷۷  متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات 
 --   ) ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰( ۷ استثمار في ودیعة قصیرة األجل

 )٥٬۷۷۲٬۷۲٦(  ) ٥۹٬۳٥۰٬٦٦٦(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 ۲۲٬۸۷٦٬٤۷۰  ۷٬٤۸٦٬۰۲۸  متحصالت من قروض وسلف

 ) ٤۷٬٥۰٥٬۰۰۰(  ) ٤٤٬۹۹۳٬۲۲۳(  سداد قرض وسلف 
 --   ) ۱٬٦۲٦٬٥٥۷(  مدفوعات مطلوبات عقود إیجار

 ) ۲٤٬٦۲۸٬٥۳۰(  ) ۳۹٬۱۳۳٬۷٥۲(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
 ۱۹٬۱٥۹٬۷۳۲  ) ٤۳٬۰۹٦٬۲۸۲(  صافي التغییر في النقد وما في حكمھ 

 ٦٬۲۰۲٬۰٦۲  ۱۱۲٬۲۳۸٬٦٦۰  النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
 ۲٥٬۳٦۱٬۷۹٤  ٦۹٬۱٤۲٬۳۷۸ ۸ النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 

     
 

____________________ ____________________ ____________________ 
رئیس مجلس اإلدارة   للشركة المدیر المالي   الرئیس التنفیذي    
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 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۷ 

 المنشأة المعد لھا التقریر  .۱
 

/ س بتاریخ    ۲۲٤شركة العبیكان للزجاج ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 
بتاریخ   ۱۰۱۰۲٤۱٥۲۰م) ومسجلة في الریاض تحت سجل تجاري رقم  ۲۰۰۷سبتمبر    ۹ھـ (الموافق  ۱٤۲۸شعبان    ۲۷
 م. ۲۰۱۱یولیو  ۱م). بدأت الشركة نشاطھا التجاري في ۲۰۰۷دیسمبر   ۱۰(الموافق ھـ ۱٤۲۸ذو القعدة  ۳۰

 
یتمثل نشاط الشركة في تجارة المواد الكیمیائیة بالجملة وبیع األلواح الزجاجیة بالجملة والتجزئة. كما تمارس الشركة  

  ۱٤ھـ (الموافق  ۱٤۲۹األولى  جمادى    ۹بتاریخ    ٤۷۰۰۰۱۰۹٤٥نشاطھا من خالل الفرع المسجل بالسجل التجاري رقم  
م) الصادر في مدینة ینبع. ویتمثل نشاط الفرع في تشغیل المحاجر ومناجم الرمل والحصى، بما في ذلك  ۲۰۰۸مایو  

 الكسارات، وتصنیع الزجاج العازل المستخدم في البناء.
 

ودیة. یقع فرع الشركة في  ، المملكة العربیة السع۱۱٥۹٥، الریاض  ٦۲۸۰۷العنوان المسجل للشركة ھو صندوق برید  
 منطقة الصناعات الخفیفة بمدینة ینبع الصناعیة.

 
م) قرر مجلس إدارة شركة العبیكان للزجاج التوصیة للجمعیة العمومیة ۲۰۲۱مارس    ۱٥ھـ (الموافق  ۱٤٤۲شعبان    ۲في  

وافقات الالزمة من ھیئة  لمساھمي الشركة بتسجیل وإدراج أسھم الشركة في السوق الموازیة "نمو" بعد الحصول على الم 
السوق المالیة السعودیة وشركة تداول السعودیة "تداول". وبناًء على اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة المنعقد في 

على التسجیل   ٪۱۰۰م)، صوتت الجمعیة العمومیة باإلجماع وبحضور  ۲۰۲۱أبریل    ۱ھـ (الموافق  ۱٤٤۲شعبان    ۱۹
ركة في "نمو". وحصلت الشركة على موافقة ھیئة السوق المالیة السعودیة على طلب اإلدراج  واإلدراج المباشر ألسھم الش

م)، وحصلت على موافقة الھیئة على  ۲۰۲۱یولیو    ٦ھـ (الموافق  ۱٤٤۲ذي القعدة    ۲٦المباشر ألسھم الشركة في نمو في  
 م). ۲۰۲۱ دیسمبر ۱ھـ (الموافق ۱٤٤۳ربیع اآلخر  ۲٦طلب تسجیل أسھم الشركة في نمو في 

 
) تم نشر وثیقة التسجیل وإعالنھا من قبل المستشار المالي في  ۲۰۲۲lینایر    ۱۷ھـ (الموافق  ۱٤٤۳جمادى اآلخر    ۱٤في  

المستمرة.  وااللتزامات  المالیة  األوراق  لقواعد طرح  وفقاً  المحددة  الفترة  خالل  المؤھلین  للمستثمرین  إلتاحتھا  تداول 
الش أسھم  إدراج  عن  تداول  من  وأعلنت  اعتباًرا  نمو  في  للتداول  الجاھزة  (الموافق  ۱٤٤۳رجب    ٦ركة  فبرایر    ۷ھـ 

 . ISIN ۹٥۳۱م) كإدراج مباشر برقم تداول ۲۰۲۲
 

 أساس اإلعداد  .۲
 

 بیان االلتزام  ۲-۱
 

")  ۳٤) "التقریر المالي األولي" ("المعیار  ۳٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي (
المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین 

 (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة").
 

المختصرة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في مجموعة كاملة من القوائم  ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة  
م. وعلى الرغم من ذلك،  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في   شركةالمالیة السنویة. ویجب قراءتھا مع القوائم المالیة لل

ت في المركز المالي للشركة وأداءھا  تم إدراج إیضاحات تفسیریة مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرا
م ال تعتبر بالضرورة ۲۰۲۲یونیو    ۳۰منذ آخر قوائم مالیة سنویة. إضافةً لذلك، إن نتائج األعمال للفترة األولیة المنتھیة في  

 م.۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱مؤشرا على النتائج التي یمكن أن تكون علیھا نتائج السنة المالیة التي تنتھي في 
 
 
 
 



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۸ 

 اإلعداد (یتبع)أساس  .۲
 
 أساس القیاس  ۲-۲

 
تم إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم 

 االستمراریة، ما لم یذكر خالف ذلك. 
 

 عملة النشاط والعرض  ۲-۳
 

والذي یمثل عملة النشاط والعرض للشركة. تم تقریب جمیع  یتم عرض القوائم المالیة األولیة المختصرة باللایر السعودي،  
 المعلومات المالیة المعروضة باللایر السعودي، ما لم یذكر خالف ذلك. 

 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  ٤-۲

 
التقدیرات   للشركة بعض  استخدام  المختصرة  األولیة  المالیة  القوائم  إعداد  مبالغ یتطلب  على  تؤثر  التي  واالفتراضات 

 اإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات وواإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة.
 

إن األحكام الھامة التي استخدمتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة وطرق االحتساب والمصادر الرئیسیة 
م. إال أنھ، وفي ضوء  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱یاسات التي ُطبقت في القوائم المالیة للسنة المنتھیة في  للتقدیرات ھي ذات الس

عدم التأكد الحالي، فقد یؤدي أي تغیر مستقبلي في االفتراضات والتقدیرات إلى نتائج قد تتطلب تعدیالت جوھریة على  
المستقبلیة. ونظرا لتطور الوضع سریعا مع حالة عدم  القیم الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات  

 التأكد في المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقییم التأثیر بناًء على التطورات المنظورة.
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
 

د القوائم المالیة  إن السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة تتفق مع تلك المتبعة في إعدا 
  ۱م، باستثناء تطبیق التعدیالت والتفسیرات الساریة اعتبارا من  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱السنویة للشركة للسنة المنتھیة في  

. ولم تقم الشركة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت ۱۹م كما ھو مذكور في اإلیضاح  ۲۰۲۲ینایر  
 یذ بعد.صدرت ولكن لم تدخل حیز التنف

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  .٤

 
 تسویة القیم الدفتریة:  )أ

 

 
 یونیو  ۳۰

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 مراجعة)ال(  مراجعة)ال(غیر  
    

 ٤۰۷٬۸۱۱٬۹۲٦  ۳۸٥٬۸۸٤٬٦۰۱ القیمة الدفتریة في بدایة الفترة / السنة
 ۱٤٬۱۹۱٬۷٥۱  ۹٬۳۷٤٬٦٤۳ إضافات خالل الفترة / السنة 

 ) ٦٬۲۷٤(  ) ٦٬۱٦۷( استبعادات خالل الفترة / السنة 
 ) ۳٦٬۱۱۲٬۸۰۲(  ) ۱۸٬۷٤٦٬۱۹۰( استھالك محمل للفترة / للسنة

 ۳۸٥٬۸۸٤٬٦۰۱  ۳۷٦٬٥۰٦٬۸۸۷ القیمة الدفتریة في نھایة الفترة / السنة 



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۹ 

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار  .٥
 

 موجودات حق االستخدام: )أ
 

 الدفتریة: تسویة القیم 

 
 یونیو  ۳۰

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 مراجعة)ال(  مراجعة)ال(غیر  
    

 ۲٦٬۷۲۹٬٥٥٤  ۲۸٬۰۳۹٬۸٤۷ القیمة الدفتریة في بدایة الفترة / السنة
 ۲٬٥۸٤٬۸۳۲  --  تعدیل خالل الفترة / السنة 

 )۱٬۲۷٤٬٥۳۹(  ) ٦۳۷٬۲٦۹( استھالك محمل للفترة / للسنة
 ۲۸٬۰۳۹٬۸٤۷  ۲۷٬٤۰۲٬٥۷۸ الدفتریة في نھایة الفترة / السنة القیمة 

 
 مطلوبات عقود اإلیجار:  )ب

 
 تسویة مطلوبات عقود اإلیجار:

 یونیو  ۳۰  
 دیسمبر ۳۱  م ۲۰۲۲

 م ۲۰۲۱
 مراجعة)ال(  مراجعة)ال(غیر  
    

 ۲٥٬٥۱۳٬۱۲۸  ۲۹٬۷٤۰٬۰۱۹ القیمة الدفتریة في بدایة الفترة / السنة
 ٤٬۹۷۲٬۹۲۲  --  الفترة / السنة تعدیل خالل 

 ۱٬٦۷٦٬۷۳۳  ۷۹٦٬۲۰۷ تراكم الفائدة للفترة / السنة 
 )۲٬٤۲۲٬۷٦٤(  ) ۲٬٤۲۲٬۷٦٤( المدفوع خالل الفترة/السنة 

 ۲۹٬۷٤۰٬۰۱۹  ۲۸٬۱۱۳٬٤٦۲ القیمة الدفتریة في نھایة الفترة / السنة 
 

 المختصرة على النحو التالي: یتم عرض مطلوبات عقود اإلیجار في قائمة المركز المالي  
 

یونیو   ۳۰ 
 م ۲۰۲۲

 دیسمبر ۳۱ 
 م ۲۰۲۱

 مراجعة)ال(  مراجعة)ال(غیر  
    

 ۲۷٬۷۸٤٬۳۲۳    ۲٦٬۲٥۹٬۷۲۲ الجزء غیر المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار
 ۱٬۹٥٥٬٦۹٦  ۱٬۸٥۳٬۷٤۰ الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار

 ۲۹٬۷٤۰٬۰۱۹  ۲۸٬۱۱۳٬٤٦۲ الفترة / السنة القیمة الدفتریة في نھایة 
 
 
 
 
 
 
 



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۰ 

 الذمم المدینة التجاریة .٦
 

 تتكون اإلیجارات المستحقة مما یلي: 
 

یونیو   ۳۰ 
 م ۲۰۲۲

 دیسمبر ۳۱ 
 م ۲۰۲۱

 مراجعة)ال(  مراجعة)ال(غیر  
    

 ۳۹٬۷۹۱٬۸٥٥  ٦۰٬۷۹٦٬٤۹۱ المستحق من أطراف ذات عالقة 
 ٥۱٬٤۳۸٬۹٦۸  ٥۷٬۷٤٤٬٦۳۳ ذمم مدینة تجاریة أخرى 

 ۱۱۸٬٥٤۱٬۱۲٤  ۹۱٬۲۳۰٬۸۲۳ 
    

 )۱٬٥۸۹٬۸٤٤(  ) ٥٬۰۸۹٬۸٤٤( یخصم: مخصص خسائر االنخفاض في القیمة
 ۱۱۳٬٤٥۱٬۲۸۰  ۸۹٬٦٤۰٬۹۷۹ 

 
 یونیو  ۳۰ 

 دیسمبر ۳۱  م ۲۰۲۲
 م ۲۰۲۱

 مراجعة)ال(  مراجعة)ال(غیر  
    

 ۱٬۰۸۱٬۲۳٥  ۱٬٥۸۹٬۸٤٤ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ٦٦۸٬٥۱٥  ۳٬٥۰۰٬۰۰۰ المحمل للفترة / السنة 

 ) ۱٥۹٬۹۰٦(  --  المعكوس خالل الفترة / السنة 
 ۱٬٥۸۹٬۸٤٤  ٥٬۰۸۹٬۸٤٤ الرصید في نھایة الفترة / السنة 

 
 ودیعة مرابحة قصیرة األجل .۷

 
 أشھر.  ٦ملیون لایر سعودي لمدة  ٥۰بمبلغ م ۲۰۲۲قامت الشركة باستثمار مرابحة قصیر األجل خالل شھر أبریل  

  



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۱ 

 النقد وما في حكمھ .۸
 

 یتكون النقد وما في حكمھ مما یلي:
یونیو   ۳۰ 

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱ 

 م ۲۰۲۱
 مراجعة)ال(  مراجعة)ال(غیر  
    

 --   ٥۰٬۳۷۸ النقد في الصندوق
 ۱۱۲٬۲۳۸٬٦٦۰  ٦۹٬۰۹۲٬۰۰۰ نقد لدى البنوك

 ٦۹٬۱٤۲٬۳۷۸  ۱۱۲٬۲۳۸٬٦٦۰ 
 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة .۹
 

والشركات الزمیلة والشركات التابعة (الكیانات الخاضعة للسیطرة   شركةتشمل األطراف ذات العالقة مساھمي ال )أ
والسیطرة المشتركة، أو المتأثرة بشكل كبیر بالمساھمین) وموظفي اإلدارة في الشركة. یتم اعتماد شروط وأحكام  

أسعارھا    ھذه المعامالت من قبل مجلس إدارة الشركة. جمیع األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة یتم تحدید
بشروط متفق علیھا بشكل متبادل. فیما یلي معامالت األطراف ذات العالقة الھامة والرصید الناتج عنھا للفترة /  

 السنة: 
 

 العالقة  اسم الطرف 
  

 الشركة األم  شركة مجموعة العبیكان لالستثمار 
 شریك رئیسي  الشركة السعودیة للصناعات المتطورة

 شركة زمیلة للشركة األم  سي للزجاجشركة العبیكان اي جي 
 شركة شقیقة مصنع العبیكان للبالستیك المرن

 شركة شقیقة شركة العبیكان للحلول الرقمیة 
 شركة شقیقة شركة العبیكان لألقمشة الفنیة 

 شركة شقیقة شركة العبیكان للتعلیم
 

 المعامالت الھامة لموظفي اإلدارة العلیا ھي كما یلي: ) ب
 
 رصید اإلقفال  المعامالت مبلغ    
 دیسمبر ۳۱ یونیو  ۳۰ یونیو  ۳۰ طبیعة  

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ المعامالت العالقة االسم 
       

موظفي اإلدارة 
 ٤٬۰۳۸٬٦۷۹ ۱٬۹۰۸٬۱۸۳ ٤٬۰۳۸٬٦۷۹ ۱٬۹۰۸٬۱۸۳ منافع قصیرة األجل موظفون  العلیا

 ۲٬۷٥۹٬۳٦۰ ۲٬۸٦۳٬۳۲۸ --  --  منافع طویلة األجل  
       

 مجلس اإلدارة
مجلس 
 اإلدارة

مكافأة أعضاء مجلس  
(منافع  -اإلدارة 

 ۱٬۳٦٦٬۷٥۰ --  ۱٬۳٦٦٬۷٥۰ --  قصیرة األجل)
 

  



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۲ 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (یتبع).      ۹
 

 فیما یلي معامالت األطراف ذات العالقة الھامة واألرصدة الناشئة عنھا: ) ج
 

 أطراف ذات عالقة:المستحق من 
 

 العالقة االسم 
 طبیعة

 رصید اإلقفال  مبلغ المعامالت  المعامالت
 دیسمبر ۳۱ یونیو  ۳۰ یونیو  ۳۰   
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲   

 ذمم مدینة تجاریة –مستحق من أطراف ذات عالقة  
شركة العبیكان 
اي جي سي  

 للزجاج
شركة زمیلة  
 ۳۹٬۷۹۱٬۸٥٥ ٦۰٬۷۹٦٬٤۹۱ ۲۲٬۱۹٤٬۰۲۰ ۲۱٬۰۰٤٬٦۳٦ مبیعات   للشركة األم 

       
      المستحق من طرف ذي عالقة

شركة العبیكان 
اي جي سي  

 للزجاج
شركة زمیلة  
 للشركة األم 

مصروفات 
 ٥۰٬٦٥۸٬۷٦٦ ٥٥٬٥۰٦٬۸٦۲ ۳٬۸۰٥٬۸۲۱ ۱٬۹۷۸٬۸٥٤ دعم 

       
 المستحق إلى أطراف ذات عالقة:

   

 العالقة االسم 
 طبیعة

 رصید اإلقفال  مبلغ المعامالت  المعامالت
 دیسمبر ۳۱ یونیو  ۳۰ یونیو  ۳۰   
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲   

    المستحق إلى األطراف ذات العالقة 
شركة مجموعة 

العبیكان 
 لالستثمار 

 الشركة األم 
 
 

استشارات 
وخدمات 

 ۱٬۱۲٦٬۰۸۰ ۷۹۷٬۸۷۰ ٦٦۹٬۲۳۳ ۳۸٦٬٤۷۷ أخرى 
العبیكان شركة 

 للحلول الرقمیة 
 

 شركة شقیقة
خدمات 

 ۱۰۰٬۰۸٥ ۱۰۰٬۰۸٥ --  ۲۳٤٬٦٤۹ واستشارات

شركة العبیكان 
 للتعلیم

 

 شركة شقیقة 
 
 

خدمات 
واستشارات 

برامج 
 --  ۲۰٦ --  ۳٤٬۷٥۲ الروبوت

مصنع العبیكان  
للبالستیك  

 المرن 

 شركة شقیقة 
 
 

شراء مواد 
 ۹٤٬٥۳۰ --  --  --  تغلیف 

العبیكان شركة 
 ٤٥٬٤۱٤ --  --  --  خدمة مشتركة شركة شقیقة لألقمشة الفنیة 

     ۸۹۸٬۱٦۱ ۱٬۳٦٦٬۱۰۹ 
 



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۳ 

 رأس المال .۱۰
 

دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲٤۰م، بلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰في  
ملیون سھم) أسھم مدفوعة بالكامل    ۲٤م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون (  ۲٤ملیون لایر سعودي) تتكون من    ۲٤۰م:  ۲۰۲۱

 لایر سعودي للسھم.  ۱۰ومصدرة بقیمة 
 

 القروض والسلف  .۱۱
 

 تتكون القروض والسلف مما یلي:
 

 
 یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 مراجعة)ال( مراجعة)ال(غیر  
   

 ۱۷۸٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱٤۸٬٥۰۰٬۰۰۰ قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي   -قرض طویل األجل 
 ۲٥٬۹۰۲٬۳۲۷ ۱۸٬۳۹٥٬۱۳۲ قروض قصیرة األجل 
 ۲۰٤٬٤۰۲٬۳۲۷ ۱٦٦٬۸۹٥٬۱۳۲ قرض وسلف كما في  

   
  قرض طویل األجل -قروض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي 

 

 
 یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 مراجعة)ال( مراجعة)ال(غیر  
   

 ۱۷۸٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱٤۸٬٥۰۰٬۰۰۰ قروض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي  
 ) ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰( ) ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰( یخصم: الجزء المتداول من قروض طویلة األجل 

 ۱۰۸٬٥۰۰٬۰۰۰ ٥۸٬٥۰۰٬۰۰۰ قروض طویلة األجل 
   

مضمون من قبل شركاء الشركة. القرض مضمون برھن على ممتلكات االتفاق مع صندوق التنمیة الصناعیة السعودي  
 وآالت ومعدات الشركة.

 
 فیما یلي قروض وسلف الشركة المحملة بفوائد المقاسة بالتكلفة المطفأة:

 

 
 یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 مراجعة)ال( مراجعة)ال(غیر  
   

 ۲۰٤٬٤۰۲٬۳۲۷ ۱٤۸٬٥۰۰٬۰۰۰ قروض بنكیة طویلة األجل
 ) ۹٥٬۹۰۲٬۳۲۷( ) ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰( الجزء المتداول من قروض طویلة األجل 

 ۱۰۸٬٥۰۰٬۰۰۰ ٥۸٬٥۰۰٬۰۰۰ الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل 
   
 
 

  



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱٤ 

 القروض والسلف (یتبع)  .۱۱
 

 قرض طویل األجل (یتبع)  -قروض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي 
 

م، حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي لغرض تمویل إنشاء مصنع ۲۰۰۹ینایر    ٤في  
م تم رفع  ۲۰۱۲یونیو    ۳ملیون لایر سعودي. وفي    ۲۲۹شركة العبیكان للزجاج. وبلغ سقف ھذا القرض ما مجموعھ  

الق قیمة  إجمالي  للمصنع، لیصبح  التكالیف اإلضافیة  لتغطیة  القرض    ۸ملیون لایر سعودي. وفي    ۳۰۹٫٥رض  سقف 
ملیون    ۱٦۱م. وتم سداد مبلغ  ۲۰۲۳أغسطس    ۲، تم إعادة ھیكلة القرض بحیث یتم سداد القسط األخیر في  ۲۰۲۰أكتوبر  

لایر سعودي كما في تاریخ قائمة المركز المالي. وھذا القرض مضمون برھن المصنع بأكملھ ومبانیھ وآالتھ ومعداتھ 
لموجود على قطعة أرض مستأجرة من الھیئة الملكیة للجبیل وینبع لصالح صندوق التنمیة الصناعیة  وكافة ملحقاتھ وا

 السعودي.  
 

 قروض قصیرة األجل 
 

تمثل القروض قصیرة األجل تسھیالت المرابحة لغرض شراء المواد الخام المستخدمة في إنتاج الزجاج المصقول التي  
الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة (عضو في البنك اإلسالمي للتنمیة) بإجمالي تسھیالت  حصلت علیھا الشركة من المؤسسة  

 ۱۲ملیون لایر سعودي، أي أن مبلغ التسھیالت یصبح متاًحا مرة أخرى بعد الدفع، وبفترة سداد تبلغ    ۳٤متجددة بقیمة  
لتسھیالت مضمونة برھن مشترك مع  م. وھذه ا ۲۰۲۳یونیو    ۳شھًرا من تاریخ السحب. وھذه التسھیالت متاحة حتى  

 نفس الرھن العقاري طویل األجل المقدم من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي. 
 

 الذمم الدائنة قصیرة األجل  .۱۲
 

ملیون لایر سعودي من شركة مرافق الكھرباء والمیاه  ۱۰٫۱٦یمثل الحساب المستحق إجمالي المبلغ المطالب بھ والبالغ 
ملیون لایر سعودي من قیمة المطالبة   ٥٫٦مرافق" لخدمات إمداد الكھرباء والمیاه. وتم إثبات مبلغ    بالجبیل وینبع "شركة

ملیون لایر سعودي   ٤٫٥٦م، وتم إثبات المبلغ المتبقي للمطالبة البالغ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱خالل السنة الرابعة المنتھیة في  
م لسداد كامل  ۲۰۲۲مارس    ۸اتفاقیة مع شركة مرافق في    م بعد التوصل إلى۲۰۲۲یونیو    ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  

 م.  ۲۰۲۲ملیون لایر ابتداًء من شھر مارس  ۰٫٤۲مبلغ المطالبة على أقساط شھریة متساویة بلغت قیمة كل قسط 
 

 الزكاة المستحقة  .۱۳
 

 المحمل للفترة  )أ
 

 تتكون الزكاة للفترة / السنة المنتھیة مما یلي:
 
 یونیو  ۳۰ 

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر  

 م ۲۰۲۱
 مراجعة)ال(  مراجعة)ال(غیر  
    

 ٥٬۹۸۲٬۱۹۱  ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ المحمل للفترة / السنة 
 

 من الوعاء الزكوي وصافي الدخل / (الخسائر) المعدل للفترة، أیھما أعلى.  ٪۲٫٥تستحق الزكاة بنسبة 
 
 



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱٥ 

 الزكاة (یتبع)  .۱۳
 

 الزكاة المستحقة  )ب
 

 الزكاة المستحقة خالل الفترة / السنة: فیما یلي تحلیل للحركة في 
 
 یونیو  ۳۰ 

 دیسمبر ۳۱  م ۲۰۲۲
 م ۲۰۲۱

 مراجعة)ال(  مراجعة)ال(غیر  
    

 ۱٬٥۷۲٬۰۰٦  ٤٬٦۱٥٬۲٤٥ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ٥٬۹۸۲٬۱۹۱  ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ المحمل للفترة / السنة 

 )۲٬۹۳۸٬۹٥۲(  ) ٥٬۹۸۲٬۱۹٤( المدفوع خالل الفترة/السنة 
 ٤٬٦۱٥٬۲٤٥  ۱٬۱۳۳٬۰٥۱ الرصید في نھایة الفترة / السنة 

 
 الموقف الزكوي  )ج

 
المنتھیة في   السنة  الزكاة حتى  إقرار  بتقدیم  الشركة  الزكاة والضریبة والجمارك  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قامت  إلى ھیئة  م 

 م. ۲۰۲۳أبریل   ۳۰("الھیئة"). وحصلت الشركة أیضا على شھادة زكاة ساریة حتى 
 

 ربحیة السھم .۱٤
 

یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة للفترة بقسمة ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم  
القائمة خالل الفترة. ال ینطبق احتساب األرباح المخفضة للسھم على الشركة. كما لم یتم عرض احتساب ربحیة منفصلة 

 العملیات المستمرة نظرا لعدم وجود عملیات متوقفة خالل الفترة. للسھم من 
 

 لفترة الثالثة أشھر  
 یونیو ۳۰ في المنتھیة

 لفترة الستة أشھر  
  یونیو ۳۰ في المنتھیة

 مراجعة)ال(غیر  مراجعة)ال(غیر  مراجعة)ال(غیر  مراجعة)ال(غیر  
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 

     
 ٥٥٬٦۷۰٬۸٤٥ ۱۰٥٬۱٦٦٬٤٥۰ ۳٥٬۱۹۷٬۲۱٥ ٥٦٬۱۰۹٬۷٥۸ صافي الربح العائد إلى مساھمي الشركة األم  

     
متوسط عدد األسھم المرجح لربحیة السھم  

 ۲٤٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٤٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٤٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٤٬۰۰۰٬۰۰۰ األساسیة والمخفضة  
     

 ۲٫۳۲ ٤٫۳۸ ۱٫٤۷ ۲٫۳٤ ربحیة السھم (باللایر السعودي)
 
 
 
 
 
 



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱٦ 

 إدارة مخاطر رأس المال  .۱٥
 

ألغراض إدارة رأس مال الشركة، یشمل رأس المال رأس المال المصدر واالحتیاطي النظامي واألرباح المبقاة العائدة  
 إلى مالكي األسھم في الشركة. الھدف األساسي من إدارة رأس مال الشركة ھو زیادة قیمة عوائد المساھمین.

 
تقوم الشركة بإدارة ھیكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على صافي الموجودات وإجراء التعدیالت المطلوبة علیھ  
للشركة تعدیل مبلغ  في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. وللمحافظة على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، یجوز 

أسھم   إصدار  أو  للمساھمین  المدفوعة  األرباح  نسبة توزیعات  باستخدام  المال  رأس  بمراقبة  الشركة  تقوم  كما  جدیدة. 
دائنة تجاریة   بھا، ذمم  المتعلقة  التمویلیة  التكالیف  ذلك  بما في  بفوائد  المحملة  القروض  الدین،  المدیونیة، وھي صافي 

 وأخرى، بعد خصم النقد واألرصدة البنكیة. 
 

 م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۲یونیو  ۳۰فیما یلي نسبة المدیونیة كما في  
 یونیو  ۳۰ 

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 مراجعة)ال( مراجعة)ال(غیر  
   

 ۳۱۳٬۱۰٦٬۸۱۳ ۲٦۹٬۸٤۰٬۲۱۱ إجمالي المطلوبات 
 )۱۱۲٬۲۳۸٬٦٦۰( ) ٦۹٬۱٤۲٬۳۷۸( النقد وما في حكمھ 

 ۲۰۰٬۸٦۸٬۱٥۳ ۲۰۰٬٦۹۷٬۸۳۳ صافي الدین 
   

 ۲٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ رأس المال
 ۱۹٬۰۹۷٬٦۹۸ ۱۹٬۰۹۷٬٦۹۸ احتیاطي نظامي

 ۱٤٤٬٤۷۱٬۷٦٦ ۲٤۹٬٦۳۸٬۲۱٦ أرباح مبقاة  
 ٤۰۳٬٥٦۹٬٤٦٤ ٥۰۸٬۷۳٥٬۹۱٤ حقوق الملكیة  

   

 ۰٫٤۹ ۰٫۳۹ نسبة صافي الدین إلى حقوق الملكیة
 

 المعلومات القطاعیة  .۱٦
 

بغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصیص   شركةیراقب مجلس إدارة الشركة والرئیس التنفیذي للمجموعة نتائج عملیات ال
 . شركةالموارد وتقییم األداء. وھم مجتمعین یمثلون صناع القرار التشغیلي الرئیسیین لل

 
. وتعمل الشركة في أحد قطاعات األعمال  ۸وتم إعداد قطاعات التشغیل الموضحة أدناه وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي  

 األلواح الزجاجیة.  الرئیسیة، وھو تصنیع وبیع 
 
 التوزیع الجغرافي للمبیعات  

 اإلیرادات 
 یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۲
 یونیو  ۳۰

 م ۲۰۲۱
 مراجعة)ال(غیر  مراجعة)ال(غیر  
   

 ۹٤٬٦۳۱٬۲٥۷ ۱۷٥٬۲۸۰٬٦۹۲ المملكة العربیة السعودیة 
 ۱۰۹٬۱۷٦٬۰۲۱ ۸٥٬۲٥٥٬۲۷٦ دول أخرى 

   

 ۲۰۳٬۸۰۷٬۲۷۸ ۲٦۰٬٥۳٥٬۹٦۸ إجمالي اإلیرادات 
 

 ) من إجمالي إیرادات الشركة. ٪۱۷م:  ۲۰۲۱یونیو   ۳۰( ٪۲٤تمثل اإلیرادات من عمیل رئیسي ما یقرب من 
 



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۷ 

 إدارة المخاطر المالیة   .۱۷
 

تتكون المطلوبات المالیة الرئیسیة للشركة من المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة والذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة  
األخرى والقروض البنكیة. یتمثل الھدف الرئیسي من ھذه المطلوبات المالیة في تمویل عملیات الشركة وتوفیر ضمانات 
لدعم عملیاتھا. وتشمل الموجودات المالیة الرئیسیة للشركة المستحق من طرف ذي عالقة، واستثمار قصیر األجل، والذمم  

 نقد وما في حكمھ.المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى وال
 

إن أنشطة الشركة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة، 
مخاطر العمالت ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج إدارة المخاطر الكلیة للشركة على  

متابعة تقلبات األسواق المالیة ویحاول التقلیل من التأثیرات السلبیة المحتملة على األداء  اإلدارة الجیدة للسیولة وأیضا  
 المالي للشركة. 

 
إن أنشطة الشركة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت األجنبیة 

ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. ویركز برنامج والقیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار الفائدة  
إدارة المخاطر الكلیة للشركة على تقلبات األسواق المالیة ویحاول التقلیل من التأثیرات السلبیة المحتملة على األداء المالي  

 للشركة. 
 

دارة. تقوم اإلدارة العلیا بتحدید وتقییم والتحوط  تتولى اإلدارة العلیا إدارة المخاطر وفقا للسیاسات المعتمدة من مجلس اإل
ضد المخاطر المالیة بالتعاون الوثیق مع الوحدات التشغیلیة للشركة. إن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر االئتمان، مخاطر 

 العمالت ومخاطر القیمة العادلة. 
 

واإلشراف علیھ. إن اإلدارة التنفیذیة مسؤولة    شركة یتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولیة عن تأسیس إطار المخاطر في ال
عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر في الشركة. یجتمع الفریق بانتظام ویتم اإلبالغ عن أي تغییرات ومشكالت  

 االلتزام بالمعاییر إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة. 
 

فریق اإلدارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف السوق وأنشطة  تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل 
الشركة. تھدف الشركة، من خالل معاییر وإجراءات التدریب واإلدارة، إلى تطویر بیئة تحكم بناءة ومنضبطة والتي من 

 خاللھا یتفھم جمیع الموظفین أدوارھم والتزاماتھم.
 

المراجعة التزام اإلدارة بسیاسات إدارة    تراقب لجنة  المخاطر، وتراجع مدى كفایة إطار  إدارة  الشركة في  وإجراءات 
 . شركةالمخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تتعرض لھا ال

 
تشتمل األدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي على النقد وما في حكمھ والذمم المدینة والذمم المدینة األخرى  

 ة األخرى ومطلوبات اإلیجار والذمم الدائنة التجاریة والقروض البنكیة.والمطلوبات المستحقة والمتداول
 

یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في القوائم المالیة األولیة المختصرة فقط 
دى الشركة نیة لتسویتھا على أساس  عند وجود حق نظامي ملزم بإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون ل

 الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد. 
 
 
 
 
 
 



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۸ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  .۱۷
 

 مخاطر السوق 
 

مخاطر السوق ھي تعرض القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة للتذبذب نتیجة التغیر في أسعار السوق. 
 تتمثل مخاطر السوق في نوعین من المخاطر:  

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبیة،  •
 مخاطر أسعار العموالت (الفوائد) •

 
للشركة على تقلبات السوق المالیة ویحاول التقلیل من التأثیرات السلبیة المحتملة على  یركز برنامج إدارة المخاطر الكلیة  

 األداء المالي للشركة. 
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 

مخاطر سعر الفائدة تتمثل في التعّرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثیر التقلبات في أسعار الفوائد السائدة على المراكز  
ھا النقدیة. وتنشأ مخاطر سعر الفائدة للشركة بشكل رئیسي من قرض ألجل بسعر فائدة عائم وتخضع  المالیة للشركة وتدفقات

 إلعادة التسعیر على أساس منتظم تراقب اإلدارة عن كثب التقلبات في أسعار الفوائد.  
 

 إبالغ إدارة الشركة بھ: فیما یلي ملخص أسعار الفائدة على األدوات المالیة للشركة التي تحمل أسعار فائدة بحسب ما تم 
 

 یونیو  ۳۰ 
 م ۲۰۲۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 مراجعة)ال( مراجعة)ال(غیر  
   األدوات ذات األسعار المتغیرة

   المطلوبات المالیة
 ۲۰٤٬٤۰۲٬۳۲۷ ۱٦٦٬۸۹٥٬۱۳۲ قرض وسلف 

 
 تحلیل الحساسیة لألدوات ذات المعدل المتغیر 

 
إلى زیادة أو انخفاض حقوق   ، مع بقاء كل المتغیرات األخرى ثابتةأسعار الفائدةنقطة أساس في    ۱۰۰یؤدي التغیر بنسبة  

 ملیون لایر سعودي). ۲٫۰٤م:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٫٦۷الملكیة والربح قبل الزكاة للفترة بمبلغ 
 

 مخاطر العمالت
 

الیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت مخاطر العمالت ھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة م
األجنبیة. عملة النشاط والتقریر للشركة ھي اللایر السعودي. وتتم معامالت الشركة بشكل أساسي باللایر السعودي. تراقب  
 اإلدارة التذبذبات في أسعار صرف العمالت وتعتقد أن ھذه مخاطر العمالت لیست ذات أھمیة. معظم التعرض للمخاطر 

السعودي مربوط بسعر صرف   األمریكي، واللایر  فا  ۱لایر سعودي:    ۳٫۷٥بالدوالر  لذلك  أمریكي،  ال   لشركة دوالر 
تقوم   األمریكي.  والدوالر  السعودي  باللایر  المقومة  المالیة  األدوات  أجنبیة جوھریة من  تتعرض ألي مخاطر عمالت 

 المالیة األولیة المختصرة بناًء على ذلك.  الشركة بمراقبة ھذه التذبذبات وإدارة أثرھا على القوائم
 
 



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۹ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  .۱۷
 

 مخاطر األسعار األخرى 
 

تتمثل المخاطر في تعرض قیمة أداة مالیة للتغیر نتیجة التغیرات في أسعار السوق، سواء كانت ھذه التغیرات ناتجة عن  
نتیجة عوامل تؤثر على جمیع األدوات المالیة المتاجر بھا  عوامل خاصة بكل أداة مالیة على حدة أو على مصدرھا أو  

 في السوق. ال تتأثر الشركة بمخاطر األسعار حیث ال یوجد استثمار للشركة في أسھم أو سلع. 
 

 مخاطر االئتمان
 

مالیة مخاطر االئتمان تتمثل في عدم مقدرة طرف ما في أداة استثماریة على الوفاء بالتزاماتھ مما سیتسبب في خسائر  
 للطرف اآلخر. تتعرض الشركة لمخاطر تتعلق بالذمم المدینة التجاریة واألخرى والنقد لدى البنوك.

 
 مخاطر التركز

 
لیس لدى الشركة تركیز جوھري لمخاطر االئتمان. تنشأ مخاطر التركیز عندما ینخرط عدد من األطراف ألنشطة متشابھة 

سمات اقتصادیة من شأنھا أن تؤدي إلى إخفاقھا في الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة.  في نفس المنطقة الجغرافیة أو یكون لھا  
لتقلیل التعرض لمخاطر االئتمان، قامت الشركة بتطویر عملیة الموافقة الرسمیة عند تطبیق حدود االئتمان على عمالئھا.  

ل مخصص مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوك  كما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بعم
 في تحصیلھا.

 
للتخفیف من ھذه المخاطر، لدى الشركة نظام لتحدید حدود ائتمان لعمالئھا بناء على تقییم موسع على أساس بیانات العمیل 

 وتاریخھ في االلتزام بالدفعات.  
 

تحلیل البیانات الكمیة والنوعیة فیما یتعلق بالمخاطر المالیة واألعمال  یتم تقییم الجدارة االئتمانیة لألطراف المقابلة بناًء على  
 التجاریة، باإلضافة إلى مراجعة أي معلومات ذات صلة باألطراف اآلخرة والسوق. 

 
 في تاریخ التقریر: شركةفیما یلي بیان ألقصى إجمالي لمخاطر االئتمان التي تتعرض لھا ال

 
 یونیو   ۳۰ 

 م ۲۰۲۲
 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱ 

 مراجعة)ال( مراجعة)ال(غیر  
   الموجودات المالیة
 ۹۱٬۲۳۰٬۸۲۳ ۱۱۸٬٥٤۱٬۱۲٤ ذمم مدینة تجاریة

 ٥۰٬٦٥۸٬۷٦٦   ٥٥٬٥۰٦٬۸٦۲ المستحق من أطراف ذات عالقة 
 ۱۱٬۰٤٤٬۷۹٥ ۲٦٬٥۰۹٬٦٦۰ ذمم مدینة أخرى  

 --  ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ودیعة مرابحة قصیرة األجل 
 ۱۱۲٬۲۳۸٬٦٦۰ ٦۹٬۰۹۲٬۰۰۰ النقد وما في حكمھ  

 ۲٦٥٬۱۷۳٬۰٤٤ ۳۱۹٬٦٤۹٬٦٤٦ اإلجمالي
 

فیما یتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالیة للشركة، بما في ذلك األرصدة البنكیة والنقد، فإن تعرض  
علما بأن الحد األقصى للتعرض یعادل القیم  الشركة لمخاطر االئتمان ناشئ عن تعثر الجھات التي یتم التعامل معھا،  

الدفتریة كما ھو مفصح عنھا في قائمة المركز المالي. تعتقد اإلدارة بأن مخاطر االئتمان فیما یتعلق بأرصدة البنوك غیر  
 جوھریة حیث أن األرصدة النقدیة محتفظ بھا لدى بنوك ذات سمعة جیدة في المملكة العربیة السعودیة. 



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۲۰ 

 المخاطر المالیة (یتبع) إدارة  .۱۷
 

 مخاطر االئتمان (یتبع) 
 

 الذمم المدینة التجاریة 
 

المتعلقة بإدارة  العمالء من قبل كل وحدة أعمال وفقًا لسیاسة الشركة وإجراءاتھا وضوابطھا  ائتمان  إدارة مخاطر  یتم 
بطاقة تصنیف ائتماني ویتم تحدید حدود االئتمان مخاطر االئتمان للعمالء. یتم تقییم الجدارة االئتمانیة للعمیل بناء على  

دیسمبر   ۳۱م (۲۰۲۲یونیو    ۳۰من الذمم المدینة المستحقة في    ٪٦۹الفردي وفقا لھذا التقییم. یمثل أكبر خمس عمالء  
 ). ٪٥۸م:  ۲۰۲۱

 
بتطبیق المنھج  شركةتظھر الذمم المدینة بالصافي بعد خصم مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة. تقوم ال 

المالي   للتقریر  الدولي  للمعیار  االئتمانیة   ۹المبسط  الخسائر  التي تستخدم مخصص  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  لقیاس 
المتوقعة على مدى العمر لجمیع الذمم المدینة التجاریة. لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تجمیع الذمم المدینة التجاریة  

فضة ومخاطر معتدلة ومشكوك في تحصیلھا وخسائر بناًء على الخصائص المشتركة لمخاطر االئتمان في مخاطر منخ
وعدد أیام تجاوز االستحقاق. یتم تعدیل معدالت الخسارة التاریخیة لتعكس المعلومات الحالیة واآلجلة عن عوامل االقتصاد  

تؤثر على قدرة العمالء على تسویة الذمم المدینة. یعكس  الكلي(مثل توقعات إجمالي الناتج القومي وآفاق الصناعة) التي  
االحتساب النتائج المرجحة لالحتمال والقیمة الزمنیة للنقود والمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاریخ التقریر عن 

 األحداث الماضیة والظروف الحالیة وتوقعات الظروف االقتصادیة المستقبلیة.
 

 معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة.  یوفر الجدول التالي
 

معدل المتوسط  
 المرجح للخسارة 

  مجمل القیمة
 الدفتریة 

مخصص خسارة  
االنخفاض في  

 القیمة
    م (غیر مراجعة)۲۰۲۱یونیو  ۳۰

 ۷٦۱٬٥۸۰ ٥۸٬۸٦۷٬۰۲۸ ٪۱ مخاطر منخفضة 
 ۹٥٥٬٦٥۷ ۳۱٬٥۷۰٬٦۰٤ ٪۳ معتدلة مخاطر 

 ۱٬۱٥۲٬۱۰۳ ۱٤٬٤۷٥٬۸۲٦ ٪۸ مشكوك فیھا 
 ۲٬۲۲۰٬٥۰٤ ۱۳٬٦۲۷٬٦٦٦ ٪۱٦ الخسارة 

  ۱۱۸٬٥٤۱٬۱۲٥٬ ٤۰۸۹٬۸٤٤ 
    

 
معدل المتوسط 
 المرجح للخسارة

 مجمل القیمة
 الدفتریة 

مخصص خسارة 
 االنخفاض في

 القیمة
    م (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 --  ٥۲٬٤٦۹٬٥۸۹ ٪ ۰ منخفضةمخاطر 
 --  ۱۲٬۹۳۱٬۷٤۸ ٪ ۰ مخاطر معتدلة

 ٤٥٥٬۱٦۰ ۱۸٬٦۲۳٬۱۹٦ ٪ ۲ مشكوك فیھ 
 ۱٬۱۳٤٬٦۸٤ ۷٬۲۰٦٬۲۹۰ ٪ ۱٦ خسارة

  ۹۱٬۲۳۰٬۸۲۳ ۱٬٥۸۹٬۸٤٤ 
 

  



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۲۱ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  . ۱۷
 

 مخاطر السیولة 
 

لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء بمطلوبات  مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة  
مرتبطة بمطلوباتھا المالیة والتي یتم تسویتھا بتسلیم نقد أو أصل مالي آخر. قد تنشأ مخاطر السیولة نتیجة عدم القدرة  

مان أنھا سیكون على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة. یتمثل نھج الشركة في إدارة السیولة في ض
لدیھا، قدر اإلمكان، السیولة الكافیة للوفاء بمطلوباتھا عند استحقاقھا، تحت الظروف العادیة واالضطراریة، دون تكبد 
خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة. كما تقوم الشركة بمراقبة مستوىات التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة 

 اریة واألخرى جنبا إلى جنب مع التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة من ذمم دائنة تجاریة وأخرى. على الذمم المدینة التج
 

 یلخص الجدول التالي استحقاق المطلوبات المالیة للشركة استنادا إلى المدفوعات التعاقدیة غیر المخصومة:
 

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 القیمة  
 الدفتریة 

 أقل من
 سنة  ۱

 إلىسنة  ۱
 اإلجمالي سنة  ٥

     
 ۳۰٬۲۱٤٬۱۲۳ --  ۳۰٬۲۱٤٬۱۲۳ ۳۰٬۲۱٤٬۱۲۳ ذمم دائنة تجاریة 

 ۲۲٬۳۰۰٬٤٤۹ --  ۲۲٬۳۰۰٬٤٤۹ ۲۲٬۳۰۰٬٤٤۹ مستحقات ومطلوبات أخرى
   ۸۹۸٬۱٦۱ --    ۸۹۸٬۱٦۱   ۸۹۸٬۱٦۱ المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 ٤۷٬٦۱٤٬۸۸۷ ٤٤٬۱٦۸٬۷۳۳ ۳٬٤٤٦٬۱٥٤ ۲۸٬۱۱۳٬٤٦۲ مطلوبات عقود اإلیجار 
 ۱۷۱٬٤٦٤٬۸۳۹ ٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱۱٬٤٦٤٬۸۳۹ ۱٦٦٬۸۹٥٬۱۳۲ قروض وسلف 

 ۲٤۸٬٤۲۱٬۳۲۷ ۱٦۸٬۳۲۳٬۷۲٦ ۱۰٤٬۱٦۸٬۷۳۳ ۲۷۲٬٤۹۲٬٤٥۹ 

     

 م (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 القیمة 
 الدفتریة 

 أقل من 
 سنة  ۱

 سنة إلى  ۱
 اإلجمالي سنة  ٥

     
   ۲۷٬٤٥۱٬۷۳۲ --    ۲۷٬٤٥۱٬۷۳۲   ۲۷٬٤٥۱٬۷۳۲ ذمم دائنة تجاریة 

 ۲٦٬۳٥۱٬۰٤۲ --  ۲٦٬۳٥۱٬۰٤۲ ۲٦٬۳٥۱٬۰٤۲ مستحقات ومطلوبات أخرى
   ۱٬۳٦٦٬۱۰۹ --    ۱٬۳٦٦٬۱۰۹   ۱٬۳٦٦٬۱۰۹ المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 ٥۰٬۸۷۸٬۰٤٤ ٤۷٬۲۸٦٬٦٤۷ ۳٬٥۹۱٬۳۹۷ ۲۹٬۷٤۰٬۰۱۹ مطلوبات عقود اإلیجار 
 ۲۱۰٬٤۷۲٬۰۳٤ ۱۱۱٬٥۰۰٬۰۰۰ ۹۸٬۹۷۲٬۰۳٤ ۲۰٤٬٤۰۲٬۳۲۷ قروض وسلف 

 ۲۸۹٬۳۱۱٬۲۲۹ ۱٥۷٬۷۳۲٬۳۱٤ ۱٥۸٬۷۸٦٬٦٤۷ ۳۱٦٬٥۱۸٬۹٦۱ 
 

  



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۲۲ 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات  .۱۸
 

األطراف القیمة العادلة ھي الثمن الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل أو دفعھ عند نقل التزام في التعامالت االعتیادیة بین 
تحویل  أو  األصل  بیع  معاملة  أن  افتراض  على  العادلة  القیمة  قیاس  ویستند  القیاس.  تاریخ  عند  السوق  في  المشاركة 

 المطلوبات تحدث إما: 
 
 في السوق الرئیسیة لألصل أو المطلوبات؛ أو   •
 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في غیاب سوق رئیسیة.   •
 

 سیة أو السوق األجدى متاحة أمام الشركة.  یجب أن تكون السوق الرئی
 

یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمھا األطراف العاملة في السوق حال تسعیر 
لة  األصل أو االلتزام، على افتراض أن ھذه األطراف تسعى لتحقیق أكبر منفعة اقتصادیة لھا. یأخذ قیاس القیمة العاد

لألصل غیر المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على تولید منافع اقتصادیة باستخدام األصل فیما یحقق أفضل منفعة 
 منھ أو بیعھ إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامھ من أجل تحقیق أفضل منفعة منھ.

 
أو اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن    یتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس القیمة العادلة لھا

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، كما ھو موضح على النحو التالي، بناًء على أدنى مستوى دخل مھم لقیاس القیمة العادلة  
 ككل: 

 
 األسعار المتداولة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة  - ۱المستوى  •
سالیب التقییم التي یكون فیھا الحد األدنى من المدخالت الجوھریة ملحوظا بصورة مباشرة أو غیر  أ  -  ۲المستوى   •

 مباشرة لقیاس القیمة العادلة  
 أسالیب التقییم التي یكون فیھا الحد األدنى من المدخالت الجوھریة غیر ملحوظا لقیاس القیمة العادلة.  - ۳المستوى  •
 

قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة  إذا كانت المدخالت المستخدمة ل
العادلة، فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن نفس مستوى التسلسل الھرمي كأقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھریاً 

 للقیاس ككل.
 

 ة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر.  تثبت الشركة التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیم
 

ال تختلف القیمة العادلة ألداة حقوق الملكیة في نھایة الفترة الدوریة الحالیة بشكل جوھري عن قیاس القیمة العادلة المحدد  
 في فترة التقریر السابقة. 

 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  

     م (غیر مراجعة)۲۰۲۲یونیو   ۳۰
اســــتثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر
    

 ۱٦٬٦۹۹٬٥۱۰ ۱٦٬٦۹۹٬٥۱۰ --  --  استثمار  -
     

     م (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

     الشامل اآلخر 
 ۱٦٬٦۹۹٬٥۱۰ ۱٦٬٦۹۹٬٥۱۰ --  --  استثمار  -



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۲۳ 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات (یتبع)  .۱۸
 

م وللسنة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰لم یكن ھناك تحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل الفترة المنتھیة في  
 التقییم.م. باإلضافة إلى ذلك، لم تكن ھناك تغییرات في أسالیب ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 
 فیما یلي الطرق واالفتراضات المستخدمة في تقدیر القیم العادلة:  

 
النقدیة  التدفقات  نموذج  باستخدام  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقیمة  "لالستثمار  العادلة  القیمة  تقدیر  تم 
النقدیة   التدفقات  ذلك  بما في  النموذج،  افتراضات معینة حول مدخالت  اإلدارة وضع  التقییم من  المخصومة. ویتطلب 

قییم احتماالت التقدیرات المختلفة ضمن النطاق بشكل معقول وتستخدم  المتوقعة، ومعدل الخصم ، والتقلبات.  ویمكن ت
 في تقدیر اإلدارة للقیمة العادلة لھذا االستثمار. 

 
 وصف المدخالت الھامة غیر القابلة للرصد للتقییم:

 
سلسل الھرمي  من الت  ۳المدخالت الھامة غیر القابلة للرصد المستخدمة في قیاس القیمة العادلة المصنفة ضمن المستوى  

 م موضحة أدناه: ۲۰۲۲یونیو  ۳۰للقیمة العادلة، إلى جانب تحلیل الحساسیة الكمیة كما في 
    

 
 

 أسلوب التقییم  البند 

المدخالت 
الھامة غیر 

القابلة 
 للمالحظة 

 المدخالت
 حساسیة المدخالت إلى القیمة العادلة  المستخدمة 

استثمارات بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 

طریقة التدفق  
النقدي  

 المخصوم 

معدل النمو 
 ٪ ۳ النھائي

بنسبة   النمو  معدل  زیادة    ٪ ۱ارتفاع  إلى  سیؤدي 
 ملیون لایر سعودي. ۱٫۷القیمة العادلة بمبلغ 

 
النمو بنسبة   إلى نقص    ٪ ۱انخفاض معدل  سیؤدي 

 ملیون لایر سعودي.  ۱٫٤في القیمة العادلة بمبلغ 

المتوسط 
المرجح لتكلفة  

 رأس المال 
۱٤٫۷٥ ٪ 

٪ في معدل الخصم  ۰٫۸۹قد ینتج عن الزیادة بنسبة  
العادلة بمقدار   القیمة    ۲قبل الضریبة انخفاض في 

 ملیون لایر سعودي. 
 

بنسبة   االنخفاض  تكالیف  ۱سیؤدي  معدل  في   ٪
االستھالك الشخصي إلى زیادة القیمة العادلة بمبلغ 

 سعودي. ملیون لایر  ۲٫۹
 
 

  



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۲٤ 

 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت  .۱۹
 
 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت الصادرة   )أ
 

 م. ۲۰۲۲ینایر   ۱یسرد ھذا الجدول التغییرات األخیرة على المعاییر المطلوب تطبیقھا لفترة سنویة تبدأ بعد 
 

 الوصف التفسیر  المعیار /
ساري اعتبارا من الفترات التي 

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي 
   
 

 ۳۷معیار المحاسبة الدولي 
 تكلفة تنفیذ عقد  -عقود غیر مجدیة 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ ۳۷(التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  

التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر  التحسینات السنویة  
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ ۲۰۲۰–۲۰۱۸ المالي

   

 ۱٦معیار المحاسبة الدولي 
الممتلكات واآلالت والمعدات: متحصالت 

من االستخدام المحدد (التعدیالت على معیار 
 )۱٦المحاسبة الدولي 

 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱
 

   
(التعدیالت على   إشارة إلى إطار المفاھیم ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ ) ۳المالي  المعیار الدولي للتقریر
 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد ) ب
 

فیما یلي المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة المختصرة. 
 تطبیق ھذه المعاییر، متى كان ذلك ممكنا، عندما تصبح ساریة المفعول. شركةتعتزم ال

 
 

 الوصف التفسیر  المعیار /
ساري اعتبارا من الفترات التي 

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي 
   

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود تأمین ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 
المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة  تصنیف  ۱معیار المحاسبة الدولي 

 )۱(التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

   
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعریف التقدیرات المحاسبیة    ۸معیار المحاسبة الدولي 

   
موجودات ضریبة مؤجلة متعلقة بموجودات   ۱۲معیار المحاسبة الدولي 

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ منفردةومطلوبات ناشئة من معاملة 
  ۱معیار المحاسبة الدولي 

 والمعاییر الدولیة للتقریر المالي 
 ۲بیان الممارسة 

 اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱

   
  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي 
بیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر  

الزمیلة أو المشروع المشترك وشركتھ 
(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر 

 ) ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰المالي 

متاح للتطبیق االختیاري / تاریخ 
السریان مؤجل إلى أجل غیر  

 مسمى 
 



 العبیكان للزجاج شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 (باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۲٥ 

 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت (یتبع)  .۱۹
 

م لیس لھا أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة األولیة الموحدة ۲۰۲۲ینایر    ۱المعاییر التفسیرات والتعدیالت اعتبارا من  
حالیا بتقییم اآلثار    شركة، أما بالنسبة للمعاییر والتفسیرات والتعدیالت األخرى المذكورة أعاله، تقوم الشركة المختصرة لل

 عند التطبیق. شركةالمترتبة على القوائم المالیة األولیة الموحدة لل
 

 التغیر في أرقام المقارنة  .۲۰
 

تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لضمان التصنیف والعرض الصحیحین وفقًا للمعاییر الدولیة  
حركة التدفق النقدي من القروض والسلف تم إعادة عرضھا لعرض حركة التدفق النقدي  للتقریر المالي. ونتیجة لذلك،  

 اإلجمالي.
 

 األحداث الالحقة .۲۱
 

 داث ھامة منذ نھایة الفترة تتطلب إفصاحات أو تعدیالت في ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة. لم تكن ھناك أح
  

 اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة  .۲۲
 

  ۲۳(الموافق    م۲۰۲۲أغسطس    ۲۱تمت الموافقة على القوائم المالیة األولیة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  
 ھـ. ۱٤٤٤محرم 
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