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 يانتيت العربية السعودية شركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 عامة علوماتم - 1

تتألف شركة أميانتيت العربية السعودية )"الشركة" أو "أميانتيت"( وشركاتها التابعة )المشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"( من 

لقة بها الشركة وشركاتها التابعة المختلفة السعودية واألجنبية. تقوم المجموعة بتصنيع وبيع أنواع مختلفة من األنابيب والمنتجات المتع

 .ومنح التراخيص للتقنيات المتعلقة بها وتقديم خدمات إدارة المياه والتي تشمل االستشارات واألعمال الهندسية والتشغيلية المتعلقة بها

صادر  2050002103إن الشركة هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية وتعمل بموجب سجل تجاري رقم 

، المنطقة الصناعية 589م(. إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب 1968يونيو  13هـ )1388ربيع األول  17ريخ في الدمام بتا

 سهم الشركة في سوق األسهم السعودية )"تداول"(.أويتم تداول  ، المملكة العربية السعودية.31421األولى، الدمام 

 للمجموعة:التابعة فيما يلي اهم الشركات العاملة 

 الملكية كما في نسبة    

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 بلد النشاط 

 2017  2018 التأسيس الرئيسي الشركة التابعة

   %  % 

 100  100 السعودية أ شركة أميانتيت لصناعة الفيبرغالس المحدودة )أفيل(مصنع 

 شركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودةمصنع ال

 100  100 السعودية أ    )ساديب(

 100  100 السعودية ب الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة )أميواتر(

 100  100 السعودية ج شركة هندسة البنية التحتية للمقاوالت المحدودة

 100  100 السعودية أ 2إيضاح  – شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة )أريل(مصنع 

 100  100 السعودية ,هـأ ميرون العربية السعودية المحدودة )أسال(شركة ا

 60  60 السعودية أ شركة بوندستراند المحدودة )بوندستراند(

 100  100 السعودية ,هـأ الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة )ساكوب(

 100  100 السعودية أ )اف بي سي(شركة مصنع أنابيب الفيبرجالس وحديد الدكتايل المحدودة 

 100  100 البحرين د فلوتايت تكنولوجي بحرين المحدودة

 100  100 ألمانيا ج بي دبليو تي واسر اند ابواسرتكنيك جي ام بي اتش )بي دبليو تي(

 51  51 كازاخستان أ أميتك استانا إل. إل. سي

 تصنيع األنابيب -أ

 إدارة المياه -ب

 مقاوالتال -ج

  البحث والتطوير -د

 (2.3 إيضاحالعمليات الغير مستمرة ) -هـ

 .و نفسه البلد الذي تمارس به نشاطها الرئيسيبلد التأسيس للشركات التابعة هإن 

 التغير في المنشأة المعدة للتقارير - 2

 أريلاالستحواذ على حصص إضافية في  2-1

الواقع مقرها في  ديكان انتيربرايس برايفت المحدودةصص مع اتفاقية استحواذ على ح المجموعة، نفذت 2017 ديسمبر 20بتاريخ 

. استحوذت )أريل( شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة على الحصة غير المسيطرة في الشركة. حيث استحوذت الهند

مليون ريـال  1.8بالكامل مقابل مبلغ وقدره  أريلتمتلك  المجموعةوعليه، أصبحت  ،أريلمن أسهم  %20على نسبة  المجموعة

المقابل المدفوع إن  .2018مارس  31 الربع المنتهي في سعودي. تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بعملية االستحواذ خالل

مليون ريـال سعودي.  0.8بفارق  مليون لاير 2.6والبالغة  لالستحواذ على حصة الشريك غير المسيطر كان أقل من قيمتها الدفترية

 االعتراف بهذا الفرق مباشرة كزيادة في حساب األرباح المبقاة. تم



 السعودية  يانتيت العربيةشركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة( (الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( التغير في المنشأة المعدة للتقارير - 2

 اندماج اميانتيت مع هوباس في أوروبا  2-2

مع شركة نمساوية قابضة تدعى دبليو اي جي ، أعلنت المجموعة رسميا عن توقيع مذكرة تفاهم 2016ديسمبر  15بتاريخ 

م بي اتش القابضة )"دبليو اي جي"( بشأن اندماج شركات صناعة وبيع االنابيب وتقنيات الفلوتايت االوروبية التابعة ويترسدوفر جي ا

بتوقيع اتفاقية  المجموعةقامت  2017فبراير  6وفي مع مجموعة شركات هوباس ايه جي. )"مجموعة االستبعاد"(  للمجموعة

سيتم دمج مجموعة االستبعاد مع مجموعة شركات هوباس ايه جي في أوروبا  بليو أي جي والتي من خاللهامشروع مشترك مع د

تمام االندماج ، تم االنتهاء من غالبية اإلجراءات القانونية المطلوبة إل2017 سسطاغ 28"(. بتاريخ أميبلو)" ةمشتركشركة تحت 

 . أميبلووتأسيس 

 

 تتكون مجموعة االستبعاد من المنشآت التالية:

 

 كية كما في نسبة المل   

 ديسمبر 31  ديسمبر 31   

 2017  2018  بلد التأسيس اسم الشركة

   ٪  ٪ 

 5.5  5.5  ألمانيا أميانتيت جيرماني جي ام بي اتش

 -  -  النرويج فلوتايت تكنولوجي ايه. اس.

 -  -  بولندا أميتك بوالند اس بي. زد. أو.أو.

 -  -  إسبانيا أميانتيت سبين 

 -  -  فرنسا فرانس  أميانتيت

 -  -  النرويج أميانتيت نورواي ايه. اس.

 

اعمال إن ، توقفت المجموعة عن توحيد اعمال مجموعة االستبعاد وتم عرضها كأعمال غير مستمرة. 2017أغسطس  28بتاريخ 

 . 2017أغسطس  28مجموعة االستبعاد تمثل جزء من اعمال قطاع أوروبا )القطاع الجغرافي( حتى تاريخ 

 نتائج مجموعة االستبعاد للفترة هي كما يلي:إن 

 

  
يناير  1للفترة من 

 28إلى  2017

 2017أغسطس 

)بآالف الرياالت  

 السعودية(

 257,850 إيرادات

 (264,189) مصاريف

 (6,339) ةالتشغيلي لخسارةا

 (561) مصاريف مالية

 (1,355) مصاريف أخرى

 (8,255) قبل الضريبة ن االعمال الغير مستمرةم الخسارة

 (119) الضريبة

 (8,374) الفترة من االعمال االعتيادية خسارة

 63,596 ربح استبعاد مجموعة االستبعاد

 55,222 ربح االعمال الغير مستمرة بالصافي من الضريبة
  

  ربحية السهم من االعمال الغير مستمرة

 0.49 األساسي )بالريال السعودي(

 0.49  ال السعودي(المخفض )بالري



 السعودية  يانتيت العربيةشركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة( (الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( التغير في المنشأة المعدة للتقارير - 2

 اندماج اميانتيت مع هوباس في أوروبا )تتمة( -2-2

 هي كما يلي: 2017أغسطس  28الرئيسية لمجموعة االستبعاد كما في  لتزاماتواال صولاألإن 

 

 

 28 كما في

 2017أغسطس 
)بآالف الرياالت   

 السعودية(

  األصول

 21,191 ع قصيرة االجلنقد وودائ

 161,855 مدينون

 80,978 مخزون

 117,967 عقارات ومصنع ومعدات

 442 أصول غير ملموسة

 382,433 مجموع أصول مجموعة االستبعاد

  

  االلتزامات

 116,244 دائنون

 51,310 قروض 

 167,554 مجموع التزامات مجموعة االستبعاد

 214,879 لمتعلقة بشكل مباشر بمجموعة االستبعادالقيمة الدفترية لصافي األصول ا
 

 صافي التدفقات النقدية لمجموعة االستبعاد هي كما يلي:إن 

                                                              

 

  

يناير  1للفترة من 

 28إلى  2017

 2017أغسطس 

 

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 10,901 األنشطة التشغيلية

 (8,782) األنشطة االستثمارية

 (23,633) األنشطة التمويلية

 (21,514) التدفقات النقديةصافي 

 

 63.6بمبلغ  الصفقة من بربحواستبعاد مجموعة االستبعاد، قامت المجموعة باالعتراف  أميبلومن ملكية  %50نتيجة لالستحواذ على 

 .تحت بند ربح االعمال الغير مستمرة الخسارة الربح أو مليون لاير سعودي وقامت بعرض الربح في قائمة

 العمليات الغير مستمرة -2-3

األصول ونقل  ساكوبو أسال كل من انشطةقررت اإلدارة إيقاف (، هـ1440 اآلخرجمادى  15)الموافق  2019فبراير  20في 

االجراءات إن  .على موافقة السلطة التنظيميةمن تاريخ الحصول ، بالقيمة الدفترية ساكإلى  والعمليات الخاصة بهما تزاماتلواال

 .القانونية المتعلقة بهذا االمر قيد التنفيذ

 :التالية المنشئاتغير مستمرة الالعمليات  تشمل

 نسبة الملكية  بلد التأسيس   اسم الشركة
    

  ٪ 100  المملكة العربية السعودية ساكوب

 ٪ 100  المملكة العربية السعودية أسال
 

تمثل االعمال من العمليات الغير مستمرة  .غير مستمرةعمليات هذه الشركات التابعة كعمليات  عرضتم  ،2018ديسمبر  31 في

 .2018ديسمبر  31للمجموعة )القطاع الجغرافي( حتى  قطاع التشغيل السعوديجزءا من 



 السعودية  يانتيت العربيةشركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة( (الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( التغير في المنشأة المعدة للتقارير - 2

 العمليات الغير مستمرة )تتمة( -2-3

 من ساكوب العمليات الغير مستمرة    2-3-1
  

 :لهذه السنة شركة ساكوبفيما يلي نتائج 

   2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(   

 2,983  6,980   داتإيرا

 (15,350)  (15,693)   مصاريف

 (12,367)  (8,713)   خسارة تشغيلية

 (3,945)  (3,704)   مصاريف تمويل

 762  6,339   بالصافي ،رىدات اخإيرا

 (15,550)  (6,078)   الخسارة قبل الزكاة

    -  (40)   الزكاة

 (15,550)  (6,118)   الخسارة للسنة من العمليات الغير مستمرة 
 

 خسارة السهم من االعمال المستمرة
 

 (0.14)  (0.05) األساسي )بالريال السعودي( 

 (0.14)  (0.05) المخفض )بالريال السعودي( 
 

 

 :لتزامات شركة ساكوب هي كما يليصول واالحسابات الرئيسية ألإن 
 

                                                              

 

 31كما في 

 2018ديسمبر 

)بآالف الرياالت  

 السعودية(

  األصول

 27 أرصدة بنكية ونقد

 32,601 ذمم مدينة تجارية 

 8 ة مقدما وأرصدة مدينة اخرىمصاريف مدفوع

 3,736 مخزون

 500 ومصانع ومعداتعقارات 

 36,872 
  

  االلتزامات

 48,052 (مليون لاير سعودي 47.2الدفع لشركة أميانتيت العربية السعودية  ةمستحقذمم دائنة )

 1,033 مصاريف مستحقة وذمم دائنة اخرى

 1,014 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

 50,099 

 (13,227) المحملة التي لها عالقة مباشرة بالعمليات الغير مستمرة صولصافي قيمة األ

 

 :ساكوبفيما يلي صافي التدفقات النقدية التي تكبدتها شركة 

                                                              2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 (3)  (12,382) تشغيلي

 (88)  12,370 استثماري

    -     - تمويلي

 (91)  (12) صافي التدفقات النقدية

 

 



 السعودية  يانتيت العربيةشركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة( (الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( التغير في المنشأة المعدة للتقارير          -2

 العمليات الغير مستمرة )تتمة(       -2-3

 من أسال العمليات الغير مستمرة    2-3-2
 

 :ةلهذه السن أسالشركة فيما يلي نتائج 

   2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(   

 25,265  5,294   داتإيرا

 (29,780)  (16,567)   مصاريف

 (4,515)  (11,273)   خسارة تشغيلية

 (2,396)  (872)   مصاريف تمويل

 1,443  (5,029)   بالصافي ،دات اخرىإيرا)مصاريف( 

 (5,468)  (17,174)   الخسارة قبل الزكاة

 (270)  (1,176)   الزكاة

 (5,738)  (18,350)   الخسارة للسنة من العمليات الغير مستمرة 
 

 خسارة السهم من االعمال المستمرة
 

 (0.05)  (0.16) األساسي )بالريال السعودي( 

 (0.05)  (0.16) المخفض )بالريال السعودي( 
 

 

 :هي كما يلي اسالالحسابات الرئيسية لالصول والتزامات شركة إن 
 

                                                              

 

 31كما في 

 2018ديسمبر 

)بآالف الرياالت  

 السعودية(

  األصول

 336 أرصدة بنكية ونقد

 1,972 ذمم مدينة تجارية 

 1,819 مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة اخرى

 40,042 مخزون

 969 ومعداتومصانع عقارات 

 45,138 
  

  االلتزامات

 18,911 (مليون لاير سعودي 16.1الدفع لشركة أميانتيت العربية السعودية  ةمستحقذمم دائنة )

 1,757 مصاريف مستحقة وذمم دائنة اخرى

 6,707 الزكاة المستحقة

 1,554 التزامات منافع موظفين

 28,929 

 16,209 عالقة مباشرة بالعمليات الغير مستمرةالمحملة التي لها  صولصافي قيمة األ

 

 :أسالفيما يلي صافي التدفقات النقدية التي تكبدتها شركة 

                                                              2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 (501)  215 تشغيلي

 451  - استثماري

    -     - تمويلي

 (50)  215 صافي التدفقات النقدية

 

 



 السعودية  يانتيت العربيةشركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة( (الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 السياسات المحاسبية الهامة - 3

 أساس االعداد -3-1

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في  2018ديسمبر  31تم اعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  وفقا

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. عتمدتهااي تاألخرى ال معايير واإلصداراتالمملكة العربية السعودية وال

رض تم اعداد القوائم المالية الموحدة على اساس التكلفة التاريخية، باستثناء المشتقات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. يتم ع

 لف لاير سعودي(، ماأم تقريب كافة المبالغ القرب )القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة، ويت

 لم يرد خالف ذلك.

 أساس التوحيد -3-2

 . 2018 ديسمبر 31تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في 

ة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر عرضة او لها الحق في الحصول على العوائد المتغير المجموعةتتحقق السيطرة عندما تصبح 

القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها. وبشكل خاص فإن  المجموعةبها، ولدى 

 :شركة بشكل مباشر أو غير مباشركان لدى ال ،وفقط اذا ،تسيطر على المنشأة المستثمر بها اذا المجموعة

 منشأة المستثمر بها )مثل: وجود حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالمنشأةنفوذ على ال ⁻

 المستثمر بها(.

 مع المنشأة المستثمر بها. عالقتهاالتعرض لمخاطر ولديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة نتيجة  ⁻

 مر بها في التأثير على عوائدها.القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة المستث ⁻

 

السيطرة. ومن اجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون لدى إلى  حيازة غالبية حقوق التصويت ستؤدين أبشكل عام، هناك افتراض 

يع ة مستوى اقل من غالبية حقوق التصويت او حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار جمشركال

سيطرة على المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل  المجموعةكان لدى إذا الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما 

 ما يلي:

 

 الترتيب التعاقدي مع االخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها. ⁻

 الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية االخرى. ⁻

 ة.لشركلتصويت وحقوق التصويت المحتملة لحقوق ا ⁻

 

ما اشارت الحقائق والظروف ان هناك إذا ذا كانت تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بها ام ال إعادة تقييم ما إب المجموعةتقوم 

ة على الشركة شركطرة التغيراً على عنصر او اكثر من العناصر الثالثة للسيطرة. يبدا توحيد الشركة التابعة اعتباراً من تاريخ سي

دات والمصروفات الخاصة بالشركة يراواإل لتزاماتواال صولالتابعة وتستمر حتى زوال السيطرة على الشركة التابعة. يتم ادراج األ

 المجموعةدان وحتى تاريخ فق المجموعةإلى  التابعة المقتناة او المباعة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ انتقال السيطرة

 للسيطرة على الشركة التابعة.
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 اساس التوحيد )تتمة( -3-2

غير المسيطرة  والحصصالمساهمين في الشركة  على يتم توزيع الربح او الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل الموحدة

ق غير المسيطرة. وعند اللزوم، يتم اجراء التعديالت على القوائم المالية عجز في رصيد الحقوإلى  هذا التوزيع قد يؤدين أحتى لو 

 لتزاماتواال صولللمجموعة. يتم استبعاد جميع األ حاسبيةللشركات التابعة من اجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات الم

عامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم دات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالميراوحقوق الملكية واإل

 المالية.

فقدت المجموعة إذا فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. وفيما إلى  يتم احتساب اي تغير في حصة التملك في شركة تابعة ال يؤدي

 :السيطرة على شركة تابعة فانها تقوم بـ

 .لتزامات)بما فيها الشهرة( واال صولاستبعاد األ ⁻

 استبعاد الحصة غير المسيطرة. ⁻

 استبعاد االثر المتراكم لفروقات ترجمة العمالت المقيد في حقوق الملكية. ⁻

 االعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم. ⁻

 االعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المتبقي. ⁻

 والخسائر. رباحاالعتراف بأي فائض او عجز في قائمة األ ⁻

 رباحاو األ الربح أو الخسارةقائمة إلى  حصة الشركة من العناصر المقيدة سابقا في الدخل الشامل االخراعادة تصنيف  ⁻

 بشكل مباشر. لتزاماتاو اال صولكما هو مناسب، كما هو مطلوب في حال قامت المجموعة باستبعاد األ المبقاة،

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية -3-3

 الهامة التي استخدمتها المجموعة في اعداد هذه القوائم المالية الموحدة: فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية

 عقود مع العمالءالمن  اتديرااإل 3-3-1

العميل حسب القيمة التي إلى  دات من العقود مع العمالء عندما يتم تحويل السيطرة على البضائع او الخدماتيرايتم االعتراف باإل

  .هذه البضائع والخدماتاستحقاقه مقابل  المجموعةتعكس العوض الذي تتوقع 

 مبيعات البضائع

المشتري، ويتم ذلك عادة إلى  من المجموعة لهاالمتوقعة  والمنافعدات من مبيعات البضائع عند انتقال المخاطر المحتملة يراتتحقق اإل

د من مبيعات يراموعة انه يجب االعتراف باإلقررت المج .التزام أداء واحد المبيعات تتضمن عادة عقود للمشتري. البضائععند تسليم 

 .البضائعويتم ذلك عادة عند تسليم  ،العميلإلى  صلالبضائع في لحظة نقل ملكية األ

 المقابل المتغير

كمبلغ محتمل على أساس ومقدار الخصم ت التجارية لتزاماوالبدالت واال المرتجعاتمثل  المقابل المتغيرتقوم المجموعة بتقدير 

يكون من  قد المتغير فقط إلى الحد الذي المقابل قيمةالمجموعة في سعر المعاملة بعض أو كل  . تضيفالسوق المتاحة معلومات

عدم التأكد حالة  حل الحقايتم عندما  لن تظهرالمعترف بها  المتراكمةحدوث انعكاس كبير في مقدار اإليرادات  بشكل كبيرالمحتمل 

 .المتغير بالمقابلالمرتبطة 

 امات الضمانالتز

هذه مثل تال ت الممارسات التجارية المقدمة للعمالء. في سياقتقدم المجموعة عادة ضمانات إلصالح العيوب العامة المعتادة ن

المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول  " 37بموجب معيار المحاسبة الدولي يتم تسجيلها منفصالً و اداءالتزام الضمانات 

 الضمان". مخصصاتالسياسة المحاسبية " احإيض – ". المحتملة
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 عقود مع العمالء )تتمة(المن  اتديرااإل 3-3-1
 

 تقديم الخدمات

ذات األسعار فيما يتعلق بالعقود  الخدمات. هذه ذتنفي ايتم فيه التيزمنية الفترة اليتم االعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات على مدار 

" التي تقيس التكاليف الفعلية المتكبدة حتى نهاية فترة التقرير كنسبة من نسبة االنجاز، يتم إثبات اإليرادات بناًء على طريقة "المحددة

حدث تغير إذا في االعمال ويتم تعديلها التقدم تتم مراجعة تقديرات اإليرادات أو التكاليف أو مدى  .إجمالي التكاليف التي سيتم تكبدها

تنعكس أي زيادة أو نقصان في اإليرادات أو التكاليف المقدرة في الربح أو الخسارة في الفترة التي تصبح فيها الظروف  .الظروففي 

 .معروفة لدى اإلدارة مراجعة التقديراتالتي أدت إلى 

 المصاريف 3-3-2

باستخدام عوامل توزيع ثابتة  وعمومية وإداريةتكلفة اإليرادات ومصاريف بيع يل بشكل ثابت على يتم توزيع جميع مصاريف التشغ

 يتم تحديدها بما يتناسب مع انشطة المجموعة.

 ضريبة الالزكاة و 3-3-3

 الزكاة

المخصص على قائمة . يحمل الهيئة العامة للزكاة والدخلنظمة شركاتها التابعة السعودية وفقا أليجنب مخصص للزكاة للشركة و

 يتم قيد الفروقات التي قد تنتج عن االنتهاء من الربوط عند االنتهاء منها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. .ربح أو الخسارةال

 الحالية األجنبية ضريبة الدخل

. يتم استخدام معدالت لسلطات الضريبةاإلى  ضريبة الدخل للفترة الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده او سداده التزاماتو أصولتقاس 

 المركز المالي في الدول حيث تعمل المجموعة وتولد الدخل الخاضع للضريبة. قائمةالضرائب وقوانينها السارية او الواقعية في تاريخ 

 وأ لربحوليس على قائمة ا فيما يتعلق بضريبة الدخل المتعلقة بالعناصر المقيدة مباشرة في حقوق الملكية يتم قيدها على حقوق الملكية

. تقوم االدارة بتقييم االوضاع المأخوذة في االقرارات الضريبية بشكل دوري فيما يتعلق بالحاالت الخاضعة لتفسيرات وتقوم ةالخسار

 بتكوين مخصصات عند الحاجة.

 الضريبة المؤجلة

وقيمتها  لتزاماتواال صولتة بين االساس الضريبي لألعلى الفروق المؤق لتزاماتيتم تقدير الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة اال

الضرائب المؤجلة لجميع الفروق الضريبية  التزاماتيتم االعتراف ب المركز المالي. قائمةالدفترية حسب القوائم المالية في تاريخ 

 المؤقتة باستثناء الحاالت االتية:

صل او التزام في معاملة خالف تجميع االعمال وال تؤثر رة او ألنشأ االلتزام الضريبي المؤجل عن االثبات االولي للشهإذا  ⁻

    على الربح المحاسبي او الربح او الخسارة الخاضعة للضريبة. -في وقت المعاملة

الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة او الشركات الزميلة او المشاريع المشتركة،  ⁻

الفروق المؤقتة ال تنعكس في المستقبل ن أكن السيطرة على توقيت عكس الفروق المؤقتة ويكون من المحتمل عندما يم

 .منظورال

الضريبية غير المستخدمة او  اتلتزامالضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة المسموح بخصمها واال صوليتم االعتراف باأل

 ى الذي يمكن عنده خصم هذه الفروق المؤقتة من الربح الضريبي باستثناء:المدإلى  الخسائر الضريبية غير المستخدمة

او التزام في معاملة  أصلالضريبة المؤجل المتعلق بالفروق المؤقتة المسموح بخصمها من االعتراف االولى ب أصلذا نشأ إ ⁻

 لخسائر الخاضعة للضريبة.على الربح المحاسبي او الربح او ا –في وقت المعاملة  -خالف تجميع االعمال وال تؤثر

فيما يتعلق بالفروق المؤقتة المسموح بخصمها المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة او الشركات الزميلة او المشاريع  ⁻

ضرائب الدخل المؤجلة فقط عند احتمال عكس الفروق المؤقتة في المستقبل القريب، وهناك ربح  أصولالمشتركة، تتحقق 

 ينتج عن استخدام الفروق المؤقتة.خاضع للضريبة 
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 )تتمة( الضريبة المؤجلة

الحد الذي ال يحتمل معه توافر ما لى إ الضريبية المؤجلة في تاريخ اعداد كل مركز مالي وتخفض صوليتم مراجعة القيمة الدفترية لأل

المؤجلة غير  صولالضريبية المؤجلة. يعاد تقييم األ صوليكفي من الربح الخاضع للضريبة بما يسمح باستخدام جزء او جميع األ

مؤجلة من الضريبية ال صولالحد الذي يحتمل معه تغطية األإلى  المعترف بها في تاريخ اعداد كل مركز مالي، ويتم االعتراف بها

 المستقبلية الخاضعة للضريبة. رباحاأل

او يسوى  صلالضريبية المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة المتوقع سريانها في الفترة التي يتحقق فيها األ لتزاماتواال صولتقاس األ

 .اليااللتزام بناًء على نسب الضرائب )وقوانين الضرائب( السارية المفعول في تاريخ اعداد المركز الم

 يتم ادراج الضريبة المؤجلة المتعلقة بمعاملة او حدث يسجل مباشرة ضمن حقوق الملكية مباشرة ضمن حقوق الملكية.

ضرائب  التزاماتالضريبية المتداولة في سداد  صولمنح القانون حق استخدام األ إذاالضرائب المؤجلة  التزاماتو أصوليتم مقاصة 

 دخل المؤجلة تخص نفس المنشأة الخاضعة للضريبة امام نفس سلطة الضرائب.الدخل المتداولة وكانت ضرائب ال

تفي بمعايير االعتراف المستقل يتم االعتراف بها في مرحلة ن أالضرائب التي يتم الحصول عليها نتيجة لعمليات تجميع االعمال دون 

عديل بصفته انخفاض في الشهرة )طالما ال يتجاوز رصيد تالية في حالة توافر معلومة جديدة او وقوع تغيير في الحقائق. ويعامل الت

 .لربح أو الخسارةاو في قائمة ا ،الشهرة( في حالة حصوله خالل فترة القياس

 ضرائب المبيعات والقيمة المضافة

 ت االتية:بالصافي من قيمة ضرائب المبيعات والقيمة المضافة باستثناء الحاال صولدات والمصروفات واأليرايتم االعتراف باإل

او خدمات ال يتم استردادها من الجهة المختصة بالضرائب، وفي هذه  أصولاستحقت ضرائب المبيعات على اقتناء إذا  ⁻

 او جزء من بند المصروفات بحسب الحالة. صولالحالة يعترف بضرائب المبيعات كجزء من تكلفة شراء األ

 المبيعات والقيمة المضافة. تظهر الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضرائب ⁻

الجهة المختصة بالضرائب ضمن الذمم المدينة  –إلى  او دفعه –ويتم تسجيل صافي الضرائب على المبيعات الذي يمكن استرداده من 

 .الموحدة مركز الماليللوالدائنة في قائمة 

 النقد وما في حكمه     3-3-4

من النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة االجل والتي لها  الموحدة لييتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز الما

 تواريخ استحقاق أصلية من ثالثة شهور أو أقل والتي ليست معرضة لمخاطر تغير في القيمة جوهرية. 

 االعتراف االولي والقياس الالحق -األدوات المالية   3-3-5

 االعتراف االولي والقياس

 مالية او أداة ملكية لمنشأة أخرى. التزاماتمالية لمنشأة ما و أصولية تمثل العقود التي ينتج عنها األداة المال

مباشرة إلى حيازة أو إصدار  المتعلقةتكاليف المعامالت  او تخصم تضاف المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. األصول وااللتزاماتيتم قياس 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( من القيمة  لتزاماتبخالف األصول المالية واالالمالية ) تزاماتلاالاألصول المالية و

 االعتراف األولي. عند ،ما هو مالئمحسب  ،العادلة لألصول المالية أو االلتزامات المالية
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 االعتراف االولي والقياس الالحق -األدوات المالية   3-3-5
 

 المالية صولاأل ( 1

 الالحق االولي والقياس التصنيف

 لية:تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية على أنها األصول التي سيتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة إذا كانت تستوفي المعايير التا

 و  ،المالي ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية صلباألتفاظ االح -

       لتدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ لفي تواريخ محددة  تنشأالشروط التعاقدية لألصل المالي  -

 .المستحق الرئيسي

 .المالية لألصوليعتمد التصنيف على نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصول المالية والشروط التعاقدية للتدفق النقدي  -
 

 .جوهريال تحتوي على عنصر تمويل  الذمم المدينةبسعر المعاملة ألن  الذمم المدينةتقوم المجموعة في البداية بقياس 
 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )القيمة العادلة من  الصناديقفي األوراق المالية أو تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات 

الربح أو الخسارة(. ال يتم تصنيف أي أصل مالي ضمن القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )القيمة العادلة من  قائمةخالل 

 خالل الدخل الشامل اآلخر(.
 

 األصول المالية( الهبوط في قيمة 2

يتم االعتراف  ."( لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأةECLمتوقعة )"بمخصص خسائر ائتمانية  باالعتراف المجموعة تقوم

التي  على مدى العمر الخسائرمتوقعة الئتمانية االخسائر ال تمثل شهرا. 12أو  على مدى العمرإما بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

متوقعة الئتمانية االخسائر التمثل  بينماالمحتملة على مدى العمر المتوقع لألصول المالية.  خسائر االئتمانجميع أحداث ستنجم عن 

على األصول  احداث التعثرعن  تنتجيتوقع أن  على مدى العمر والتي متوقعةالئتمانية االخسائر من الشهًرا جزًءا  12 على مدى

على  متوقعةالئتمانية االسائر الخب . يستند تقييم ما إذا كان يجب االعترافالتقريرشهًرا من تاريخ  12ل المالية التي يمكن تحقيقها خال

بدالً من إثبات أن األصل المالي قد انخفضت  األوليمنذ االعتراف تعثر أو خطر حدوث  الجوهرية ةالزياد يةاحتمال على مدى العمر

 .التقريرفي تاريخ  فعلي ثرتع وجود دليل بناءاً علىقيمته االئتمانية 

في  جوهريةالسداد عند االعتراف المبدئي لألصل وما إذا كانت هناك زيادة  التعثر في يةاحتمالأخذت المجموعة بعين االعتبار 

تقارن  ،في مخاطر االئتمان جوهريةلتقييم ما إذا كانت هناك زيادة . تقريرمدة كل  خاللمخاطر االئتمان على أساس مستمر 

ويؤخذ  .في تاريخ االعتراف المبدئي التعثر في السدادصل كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في السداد لألموعة مخاطر المج

 المؤشرات التالية: خاصةً  .متوفرةبعين االعتبار المعلومات المستقبلية المعقولة والداعمة ال

مالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تسبب تغييًرا كبيًرا في قدرة تغييرات سلبية فعلية أو متوقعة في األعمال أو الظروف ال -

 العميل على الوفاء بالتزاماته.

 للعميل. األعمالفعلية أو متوقعة في نتائج  يةجوهرتغييرات  -

 في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس العميل. جوهريةزيادات  -

اعمال بما في ذلك التغييرات في حالة الدفع للعمالء والتغييرات في نتائج  ،المتوقع وسلوك المقترضفي األداء  جوهريةتغييرات  -

 لعميل.ا

 معلومات االقتصاد الكلي )مثل أسعار الفائدة في السوق أو معدالت النمو(. -

 معلومات االستحقاق السابقة المعدلة للحصول على معلومات مستقبلية -
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 )تتمة( ( الهبوط في قيمة األصول المالية2

 تحقاق الذمة المدينةتجاوز تاريخ اسفي مخاطر االئتمان إذا  جوهريةيُفترض حدوث زيادة  ،بغض النظر عن التحليل الوارد أعاله

 ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة تثبت خالف ذلك. يوًما 30 المتعاقد عليه
 

حيث  9على النحو المسموح به في المعيار الدولي للتقارير المالية  ةالمبسط الطريقةالمجموعة  طبقت ،المدينة التجاريةفيما يتعلق ب

خسائر االئتمان المتوقعة لجميع الذمم التجارية المدينة الحالية الناتجة عن العقود المبرمة  يساويمخصص الخسارة بمبلغ  وم بقياستق

يتم تقديرها  ،المخصصالتجارية الحالية باستخدام مصفوفة  المدينة المتوقعة على الذمم االئتمانتحدد المجموعة خسائر  مع العمالء.

وتعديلها حسب مقتضى الحال لتعكس  ،الذمم المدينة المتأخرة سابقااستنادًا إلى وضع  نيةاالئتمالخسارة الخبرة التاريخية لبناًء على 

 .الظروف الحالية وتقديرات الظروف االقتصادية المستقبلية
 

عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية  ذات مستوى ائتماني هابطيتم تقييم الموجودات المالية على أنها 

 تقبلية المقدرة لذلك األصل.المس
 

أو تأخر الطرف  تعثرأو  ،جوهريةالمالية ال صعوباتاليمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األصول المالية 

أو  ،في حالة إفالس يصبحأو إشارات إلى أن العميل سوف  ،ال تقبلها المجموعة عادةً المبالغ المستحقة بشروط  جدولةوإعادة  ،المقابل

عن السداد من قبل  التعثرتغيرات سلبية في الظروف االقتصادية التي ترتبط مع مبيانات أخرى يمكن مالحظتها تتعلق بعمالء مثل 

 العمالء.
 

األصول ب فيما يتعلق. لألصول المالية بشكل فردي و على مستوى مجموعات هبوط في القيمةال ادلةالمجموعة في االعتبار  اخذت

تمانية ئهبوط في قيمتها بشكل منفرد، يتم تقييمها ضمن مجموعات ذات خصائص اة بشكل فردي والتي لم يتم تحديد المالية الهام

 .بعد اولكن لم يتم تحديدهلتحديد الهبوط في القيمة المتكبدة متشابهة 
 

ضمن بند خسائر هبوط إظهارها  ويتم ةالربح أو الخسارة الموحد قائمةالمالية في  صولاألقيمة الهبوط في بخسائر  االعترافيتم 

القيمة من خالل في  الهبوطفي  االنخفاضيتم عكس  ،القيمةفي  الهبوط. عندما يتسبب حدث الحق في انخفاض قيمة خسارة ائتمانية

 .ةالربح أو الخسارة الموحد قائمة
 

األصول بعد االنتهاء من جميع  . يتم شطب هذهالمخصص المتعلق بهيتم شطبه مقابل  ،عندما يكون األصل غير قابل للتحصيل

الربح أو الخسارة  قائمةالمصاريف في  منتم شطبها مسبقًا تخفض المبالغ المستردة التي اإلجراءات الالزمة وتحديد مبلغ الخسارة. 

 .عند استردادها ةالموحد

 

 المالية  صولاستبعاد األ( 3

النقدية التعاقدية من األصل أو تقوم بنقل حقوقها في تلقي التدفقات النقدية  األصل المالي عندما تنتهي التدفقات باستبعادتقوم المجموعة 

ألصول المالية المحولة لجزء من ايتم االعتراف با الملكية. وعوائدالتعاقدية على األصل المالي في معاملة يتم فيها نقل جميع مخاطر 

المركز المالي عندما تكون قائمة يتم إلغاء االلتزام المالي من  بها من قبل المجموعة كأصل أو التزام منفصل. يحتفظأو  تنشأالتي 

 .العقد او نهاية إلغاء عندالمجموعة قد أوفت بالتزاماتها أو 
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 المالية لتزاماتاال

 االعتراف االولي والقياس

قروض أو ذمم كمالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو  كالتزامات ،األوليعند االعتراف  ،المالية االلتزاماتيتم تصنيف 

 .بحسب طبيعتهادائنة أو مشتقات أدوات 

بالصافي من تكاليف  ،والذمم الدائنةة مبدئية بالقيمة العادلة وفي حالة القروض المالية بصور لتزاماتيتم االعتراف بجميع اال

 المعامالت المرتبطة مباشرة بها.

 ذمم دائنة تجارية وأخرى وقروض وأدوات مالية مشتقة. منالمالية للمجموعة  االلتزامات تتكون

 القياس الالحق

 :و التاليالمالية على تصنيفها على النح لتزاماتيعتمد قياس اال

 والسلف القروض

 رباحبعد االعتراف االولي تقاس القروض التي تحمل العمولة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف باأل

 معدل العمولة الفعلية. إطفاءكذلك من خالل عملية و، لتزاماتعند سداد اال ربح أو الخسارةاو الخسائر في قائمة ال

حسب التكلفة المطفأة بعد االخذ بعين االعتبار العالوة او الخصم عند الشراء وكذلك االتعاب او التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ ت

  .الموحدة لربح أو الخسارةمعدل العمولة الفعلية كتكاليف تمويلية في قائمة ا إطفاءمن معدل العمولة الفعلية. يدرج 

 م على القروض الخاضعة للفوائد.تنطبق هذه الفئة بشكل عا

 المالية لتزاماتاستبعاد اال

 لتزاماتعندما يتم استبدال احد اال .عقدالمالية عندما يتم سداد االلتزام او الغاؤه او انتهاء االلتزام بموجب ال لتزاماتيتم استبعاد اال

القائمة تم تغييرها جوهرياً، عندئذ يعامل ذلك التعديل  لتزاماتن شروط االأو أالمالية بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريا 

جديدة ويعترف باالختالف في القيمة الدفترية المعنية في  التزاماتية واالعتراف بصلاأل لتزاماتاو االستبدال باعتباره استبعاد لال

 .الموحدة ربح أو الخسارةقائمة ال
 

 مقاصة االلتزامات المالية

في حال وجود حق يكفله  الموحدة المالية مع اظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي لتزاماتواال ولصيتم اجراء مقاصة بين األ

 في نفس الوقت. لتزاماتواال صولالتسوية بالصافي او تحقق وتسوية األإلى  القانون لمقاصة المبالغ المعترف بها، و توافر النية
 

 اإليجارات  3-3-6

ي اتفاق يمثل أو يتضمن إيجار على جوهر االتفاق في تاريخ بدايته. يمثل االتفاق أو يتضمن إيجار إذا اعتمد يعتمد تحديد ما إذا كان أ

معينة حتى لو لم يكن هذا الحق  أصولمعينة، او أن االتفاق يحول حق استخدام أصل او  أصولالوفاء به على استخدام أصل أو 

 .مذكور صراحة في العقد

 المجموعة كمستأجر 

 منافعداية االستئجار، يتم رسملة التأجير التمويلي الذي بناًء عليه تنتقل إلى المجموعة بصورة جوهرية جميع المخاطر والفي ب

أيهما أقل. ويتم توزيع  ،المرتبطة بتملك البند المستأجر بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

ثابت للفائدة على  معدلواالنخفاض في التزام اإليجار للتوصل إلى  المصاريف الماليةباستخدام سعر الفائدة السائد بين دفعات اإليجار 

  .الموحدة ربح أو الخسارةفي قائمة البالمصاريف المالية الرصيد المتبقي من االلتزام. ويتم االعتراف 
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 اإليجارات )تتمة(  3-3-6

 المجموعة كمستأجر )تتمة(

يتم استهالك األصول المستأجرة على مدار العمر اإلنتاجي لألصل إال أنه في حالة عدم وجود تأكيد مقبول بحصول المجموعة على 

 أيهما أقصر. ،اإلنتاجي التقديري لألصل أو فترة اإليجارالملكية في نهاية فترة اإليجار يتم استهالك األصل على مدار العمر 

لربح أو اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار غير اإليجار التمويلي. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروفات في قائمة ا

 على أساس القسط الثابت على مدار فترة اإليجار.  الخسارة
 

مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروفات تشغيلية في ب عترافااليتم  .تمويلياليجار اإل بخالف رجاعقد اإليجار التشغيلي هو عقد إي

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. ةالربح أو الخسارة الموحد قائمة

 

 المخزون   3-3-7

 يظهر المخزون بسعر التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل.

 مكانه وحالته الحالية كما يلي:إلى  تكلفة الوصول بالمخزون يتم احتساب

 :مواد خام

 تكلفة الشراء على اساس متوسط التكلفة المرجح. ⁻

 وبضاعة تامة للصنع: بضاعة تحت التصنيع

لعادي تكلفة المواد المباشرة والعمالة المباشرة زائداً جزء من المصاريف غير المباشرة الخاصة بها وفقاً لمستوى النشاط ا ⁻

 وال تتضمن تكاليف اقتراض.

وخسائر تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة المشمولة في الدخل الشامل اآلخر. القيمة القابلة للتحقق  أرباحتتضمن تكلفة المواد الخام 

 متوقعة.هي سعر البيع المتوقع في سياق االعمال االعتيادية ناقصا تكاليف اكتمال التصنيع المتوقعة وتكاليف البيع ال

 

 مسجلة بطريقة حقوق الملكيةاستثمارات    3-3-8

حقوق في صافي  تي لها سيطرة مشتركة على الترتيبيعتبر المشروع المشترك نوًعا من الترتيبات المشتركة حيث يكون لألطراف ال

ب، والتي ال توجد إال عندما تتطلب أصول المشروع المشترك. السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاقديًا للتحكم في الترتي

 من األطراف التي تتقاسم السيطرة.جماعية القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة 

الشركة الزميلة هي تلك التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً هاماً. التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في القرارات المالية 

 السيطرة، او السيطرة المشتركة على تلك السياسات.إلى  للشركة المستثمر فيها، لكنه ال يصلوالسياسات التشغيلية 

كانت الشركة تمارس تأثير هام او سيطرة مشتركة في تقييم السيطرة على إذا ويتم استخدام نفس االعتبارات المستخدمة لتحديد ما 

 الشركات التابعة.

 باستخدام طريقة حقوق الملكية. ومشاريع مشتركة زميلة يتم حساب استثمارات المجموعة في شركات 

ً لطريقة حقوق الملكية، تدرج اال بالتكلفة مضافا اليها  الموحدة في قائمة المركز المالي ستثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكيةطبقا

تدرج الشهرة يع المشتركة. والمشارالشركات الزميلة  أصولالتغيرات التي تحدث نتيجة تغير في نصيب المجموعة من صافي 

في قيمتها بصورة هبوط  ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اجراء اختبار الزميلة والمشاريع المشتركةالمرتبطة بالشركات 

 مستقلة.



 السعودية  يانتيت العربيةشركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة( (الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

- 25 - 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية -3-3

 )تتمة( حقوق الملكية مسجلة بطريقةاستثمارات  3-3-8

ويدرج التغير في الدخل  الزميلة والمشاريع المشتركةالحصة من نتائج عمليات الشركات  ربح أو الخسارة الموحدةتدرج ضمن قائمة ال

للمجموعة. وفي حال وجود اي تغييرات مباشرة في حقوق ملكية  الموحدة الشامل اآلخر لتلك الشركات ضمن قائمة الدخل الشامل

في قائمة  –كان ذلك مناسبا إذا  –تعترف المجموعة بحصتها من هذه التغييرات وتفصح عنها  كة الزميلة او المشروع المشتركالشر

الشركة الزميلة او . اما المكاسب او الخسائر غير المحققة الناتجة من عمليات بين المجموعة والموحدة التغيرات في حقوق الملكية

 . الشركة الزميلة او المشروع المشتركعادها في حدود نصيب المجموعة في فيتم استب المشروع المشترك

التشغيل  أرباحبعد  لربح أو الخسارة الموحدةفي قائمة ا الزميلة والمشاريع المشتركةيتم عرض حصة الشركة في نتائج الشركات 

 الشركة الزميلة او المشروع المشتركبة بالصافي من ضري الشركة الزميلة او المشروع المشتركويمثل حصة الشركة من نتائج 

 .الزميلة والمشاريع المشتركةغير المسيطرة في الشركات التابعة للشركات  الحصصو

عن نفس الفترة المالية للمجموعة. ويتم اجراء التعديالت عند الضرورة  الزميلة والمشاريع المشتركةيتم اعداد القوائم المالية للشركات 

 مع السياسات المحاسبية للمجموعة. الزميلة والمشاريع المشتركةحاسبية للشركات لتتفق السياسات الم

الشركة الزميلة كان هناك ضرورة لقيد خسارة هبوط في قيمة االستثمار في إذا بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما 

مدى وجود دليل موضوعي على الهبوط في قيمة االستثمار في  . تحدد المجموعة في تاريخ اعداد القوائم الماليةاو المشروع المشترك

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب الهبوط وهو الفرق بين المبلغ  الزميلة والمشاريع المشتركةالشركات 

الشركة الزميلة او وخسائر  أرباحفي الممكن استرداده من قيمة االستثمار والقيمة الدفترية ويتم قيد هذه الخسائر ضمن حصة الشركة 

 .لربح أو الخسارة الموحدةفي قائمة ا المشروع المشترك

 تبقية بالقيمةتقوم المجموعة بقياس واالعتراف بأي استثمارات م الشركة الزميلة او المشروع المشتركعند فقدان التأثير الهام على 

عند فقد التأثير الواضح والقيمة العادلة  الزميلة والمشاريع المشتركةرية للشركة بالقيمة العادلة. يعترف بأي اختالف بين القيمة الدفت

 .لربح أو الخسارة الموحدةلالستثمارات المحتفظ بها ومتحصالت االستبعاد في قائمة ا

 عقارات ومصانع ومعدات 3-3-9

وجدت، إن كم والخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة منها االستهالك المتراخصوما ميتم تسجيل العقارات والمصانع والمعدات بالتكلفة 

قتراض وال يتم استهالك مشروعات تحت التنفيذ. تتضمن التكلفة تكلفة الجزء المستبدل من العقارات والمصانع والمعدات وتكاليف اال

هامة من العقارات والمصانع  عتراف. عندما يتم استبدال اجزاءلمشروعات االنشاءات طويلة األجل في حالة الوفاء باشتراطات اال

فردية ذات عمر انتاجي محدد واستهالك  أصولوالمعدات على فترات معينة، تقوم المجموعة باالعتراف بتلك األجزاء باعتبارها 

 عند تكبدها.ربح أو الخسارة الموحدة عتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة المحدد. ويتم اال

 والمباني بالتكلفة ويخصم منها االستهالك المتراكم للمباني واي خسائر هبوط في القيمة. تقيد االراضي 

 كالتالي: صولستهالك على اساس القسط الثابت على مدار العمر االنتاجي المقدر لأليتم احتساب اال

 سنة 35إلى  3 :مباني ⁻

 سنة 25إلى  4 :المصانع واآلالت والمعدات ⁻

 سنوات 8إلى  3 :ات المكتبيةاالثاث والتركيبات والمعد ⁻

يتم الغاء االعتراف بأي بند من بنود العقارات والمصانع والمعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية 

ت من استخدامه أو بيعه في المستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عن استبعاد األصل )تحسب بالفرق بين صافي متحصال

 عند استبعاد األصل. ربح أو الخسارة الموحدةاالستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة ال

ة مالية ويتم إجراء سنيتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية، وطرق استهالك العقارات والمصانع والمعدات في نهاية كل 

 التعديالت على أساس مستقبلي، إذا تطلب األمر. 
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يتم االعتراف بتكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده 

صل. ويتم تسجيل جميع التكاليف األخرى كمصروفات في فترة استحقاقها. وتتمثل تكاليف لالستخدام أو البيع كجزء من تكلفة ذلك األ

 قتراض األموال.افيما يتعلق بعملية  المجموعةاالقتراض في تكاليف الفائدة وغيرها من التكاليف األخرى التي تتكبدها 

 تجميع االعمال والشهرة 3-3-11

 هجمالي المبلغ المحول والذي يتم قياسإتخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بتتم المحاسبة عن عمليات تجميع االعمال باس

في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع  الحصص غير المسيطرةبالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ومبلغ 

المحددة  صولة المستحوذ عليها بنسبة حصتهم في صافي األفي الشرك الحصص غير المسيطرةاالعمال، تقوم المجموعة بقياس 

 للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ المتكبدة كمصاريف وتدرج ضمن المصاريف االدارية.

ً للشروط  تحملهاالمالية التي تم  لتزاماتواال صولاأل ييم تصنيفوعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تق التعاقدية وفقا

والظروف االقتصادية واالوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن االدوات المالية االخرى في 

 العقود الرئيسية العائدة للشركة المستحوذ عليها.

تاريخ االستحواذ. يتم قياس كل المبلغ المحتمل يتم اثبات المبلغ المحتمل الذي سيتم تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة ب

 سقيا دةعاإ ميت ال. ربح أو الخسارة)باستثناء األصول المصنفة كحقوق ملكية( بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة في ال

 . لملکيةا وقحق نضم لتاليةا يةولتسا نع لمحاسبةا ميتو ملکية وقکحق لمصنفةا لمحتملةا لمبالغا

المحددة التي تم االستحواذ  صولصافي األ حصة المجموعة في عن ستحواذتكلفة االفي والتي تمثل الزيادة  قياس الشهرة ،مبدئياتم ي

، تقوم االستحواذتكلفة المستحوذ عليها عن  صولالتي تم التعهد بها. وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي األ لتزاماتعليها واال

التي تم التعهد بها،  لتزاماتالمستحوذ عليها وكافة اال صولقديرها للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة األعادة تإالمجموعة ب

زيادة في  همازال ينتج عن اعادة التقدير هذإذا ومراجعة االجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المراد اثباتها بتاريخ االستحواذ. و

الربح أو الخسارة الموحدة كربح من في قائمة  رباحيتم اثبات األ ،االستحواذتكلفة المستحوذ عليها عن  لصوالقيمة العادلة لصافي األ

 .شراء مخفض 

ً خسائر الهبوط المتراكمة. ولغرض اجراء االختبار للتأكد من وجود هبوط في القيمة، تخصص الشهرة  تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا

كل وحده او مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع إلى  ،اعتبارا من تاريخ االستحواذ ،لالمستحوذ عليها عند تجميع االعما

تلك إلى  اخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها التزاماتاو  أصولخصصت إذا بأن تستفيد من تجميع االعمال، بصرف النظر عما 

 الوحدات.

بعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، عندئذ يتم ادراج الشهرة المتعلقة الوحدة المنتجة للنقد واستإلى  وعند تخصيص الشهرة

او خسائر االستبعاد. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على  أرباحبالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد 

 وحدة المنتجة للنقد.اساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من ال

 غير الملموسة صولاأل 3-3-12

غير الملموسة التي تم  صولغير الملموسة المقتناة بصورة منفردة عند االعتراف االولي بالتكلفة. وتعتبر تكلفة األ صوليتم قياس األ

غير الملموسة  صولراف االولي، تقيد األ. وبعد االعتاالستحواذتجميع االعمال هي القيمة العادلة في تاريخ  عملية اقتنائها بناًء على

غير الملموسة المطورة داخليا فال يتم  صولوجدت. اما األإن  ،بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم واي خسائر متراكمة للهبوط في القيمة

 في عند تكبدها. ربح أو الخسارة الموحدةرسملتها وتدرج المصروفات في قائمة ال

 غير الملموسة بفترة زمنية محددة او لمدة غير محددة.  صولاجية المتوقعة لأليتم تقدير االعمار اإلنت
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مدار فترة العمر اإلنتاجي االقتصادي لها ويتم تقييم غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد فيتم اطفاؤها على  صولبالنسبة لأل

غير الملموسة  صولالهبوط في القيمة عند وجود مؤشر على احتمال الهبوط في القيمة. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لأل

تاجي المتوقع او الطريقة المتوقعة ة مالية. وتحسب التغيرات في العمر اإلنسن ذات العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل

وتعامل كتغيرات في  ،وفق الحاجة ،إلطفاء المزايا االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل بتغيير فترة او طريقة اإلطفاء

ربح أو لالتقديرات المحاسبية. ويتم االعتراف بمصروفات اإلطفاء لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد في قائمة ا

 ضمن المصروفات التي تتناسب مع وظيفة األصل غير الملموس. الخسارة

بالنسبة لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد فال يتم اطفاؤها بل يتم اختبارها لقياس الهبوط في القيمة سنويا سواء 

ما زال إذا قييم العمر غير المحدد لألصل سنويا لتحديد فيما بصورة منفردة او على مستوى الوحدات المنتجة للنقد. ويتم مراجعة ت

عمر إلى  الستخدام العمر اإلنتاجي غير المحدد ما يبرره. وفي حالة عدم استمرار هذه المبررات يتم تغيير تقدير العمر اإلنتاجي

 انتاجي محدد على أساس مستقبلي.

ير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل تقاس األرباح او الخسائر الناشئة من استبعاد األصول غ

 عند استبعاد األصل. لربح أو الخسارة الموحدةويتم االعتراف بها في قائمة ا

 تكاليف االبحاث والتطوير

ملموسة عندما تثبت غير  أصوليتم قيد نفقات البحث كمصاريف عند تكبدها. يتم االعتراف بنفقات التطوير لمشاريع محددة ك

 المجموعة ان:

 غير الملموس حيث يصبح متاح للبيع. صلهناك جدوى من اكمال األ ⁻

 .صلكمال وقدرتها على استخدام او بيع األلإلنيتها  ⁻

 سيدر منافع اقتصادية مستقبلية. صلاأل ⁻

 توافر الموارد إلكمال األصل. ⁻

 امكانية قياس النفقات بشكل موثوق خالل مراحل التطوير. ⁻

المتراكم  طفاءبالتكلفة ناقصا اإل صلغير ملموس، يتم تطبيق مبدأ التكلفة والتي تتطلب قيد األ أصلقا لالعتراف بنفقات التطوير كالح

جاهز لالستخدام. ويتم اطفاؤه على مدار فترة  صلعند اكتمال التطوير وعندما يصبح األ صلاأل إطفاءوالهبوط في القيمة. يبدأ 

 بشكل سنوي. صل. يتم اختبار الهبوط في قيمة األيراداتضمن تكلفة اإل طفاءقيد مصروف اإل االنتفاع المقدرة. يتم

 الهبوط في قيمة األصول غير المالية 3-3-13

تقوم المجموعة في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على هبوط قيمة أصل. وفي حالة وجود أي مؤشر على 

لألصل. وتتمثل القيمة  ردادستقابلة لالحاجة إلى إجراء اختبار سنوي لهبوط قيمة األصل تقوم المجموعة بتقدير القيمة الذلك، أو عند ال

لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا تكلفة البيع أو القيمة قيد االستخدام لألصل أيهما أعلى،  ردادستقابلة لالال

المتولدة من أصول أو مجموعات  تدفقاتمستقلة بشكل كبير عن ال غير د ما لم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقديةوتحدد لألصل المفر

لألصل يتعين تخفيض قيمة األصل  ردادستقابلة لالالأخرى من األصول. وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد 

 ه. ل ردادستقابلة لالالوتخفض قيمته إلى 

كس وعند تحديد القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم قبل الضريبة بما يع

عاة التقديرات السوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع، يتم مرا

عند توافرها، أو يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. ويتم التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعفات التقييم  –المعامالت السوقية الحديثة 

 وأسعار األسهم المدرجة للشركات التابعة المطروحة للتداول للجمهور أو من خالل أي مؤشرات أخرى للقيمة العادلة. 
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ت تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة توليد نقد وازناتعتمد المجموعة في حساب الهبوط في القيمة على م

 ت التفصيلية والحسابات التقديرية خمس سنوات.وازنال الفردية لها. وعادة ما تغطي هذه المبالمجموعة التي يتم تخصيص األصو

 لتغطية فترات أطول، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.

وظيفة المالئمة ل ضمن المصاريف الموحدة لربح أو الخسارةائمة اقالقيمة للعمليات المستمرة في  الهبوط فيعتراف بخسائر اليتم ا

 في القيمة. لهبوطالتي تعرضت  صولاأل

 الهبوطيتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر  ،باستثناء الشهرة لألصول،بالنسبة 

 المدرةأو الوحدة  األصولتقوم المجموعة بتقدير قيمة  ،ي حالة وجود مثل هذا المؤشرالمثبتة مسبقًا لم تعد موجودة أو قد انخفضت. ف

في القيمة المعترف بها سابقاً فقط في حالة حدوث تغيير في االفتراضات المستخدمة  الهبوط. يتم عكس خسارة ردادستالقابلة لال للنقد

. يتم عكس خسارة الهبوط بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية ط معترف بهاالحقا آلخر خسائر هبولتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل 

ً ستألصل قيمته القابلة لال  الهبوط رةخساإدراج  ميت .رداد أو قيمته الدفترية التي كان سيصل إليها فيما لو يتعرض لخسارة هبوط سابقا

 .الموحدة الخسارةأو ربح في قائمة ال للألص لقيمةا في

 ير الهبوط في القيمة المحددة والخاصة ببعض األصول:فيما يلي بعض معاي

 الشهرة

 القيمة الدفترية. وعند وجود مؤشر للهبوط فيديسمبر  31سنويًا كما في  للهبوطيتم اختبار الشهرة 

دات المولدة الوح)أو مجموعة من و مدرة للنقدقيمة الشهرة من خالل تقييم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة الهبوط في يتم تحديد 

يتم إثبات خسارة  ،لنقد أقل من قيمته الدفتريةل الوحدة المدرة( التي تتعلق بها الشهرة. عندما يكون المبلغ القابل لالسترداد من للنقد

 القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية. الهبوط فيعكس خسائر  يتمقيمة. ال هبوط في ال

 األصول غير الملموسة

 يةردف ورةبص ماإ ريسمبد 31 في کما يًاوسن لقيمةا في للهبوط ددةلمحا رغي إلنتاجيةا رألعماذات ا سةولملما رغي األصول رباختا ميت

 .يةرفتدلا لقيمةا ضنخفاا لیإ ظروفلا رتشي مادعنو بمناسهو  ما بحس، الوحدة المدرة للنقد وىمست علیأو 

 المخصصات 3-3-14

 عام

ن أد التزامات حالية )قانونية أو ضمنية( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل يتم إثبات المخصصات عند وجو

يتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي 

أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم اثبات المبالغ  الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة استرداد بعض

المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة 

 بعد خصم أية مبالغ مستردة. والخسارة الموحدةألربح ا

منية للنقود جوهرياً، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما وإذا كان أثر القيمة الز

يكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم اثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت 

 كتكاليف تمويلية.

 مخصصات ضمان

خصصات مقابل التكاليف المتعلقة بالضمانات عند بيع المنتجات او تقديم الخدمات للعميل. يتم االعتراف مبدئيا بناًء يتم االعتراف بم

 ثم مراجعته بشكل سنوي. ،على التجارب السابقة
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 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.  بشكل منفصل لكل برنامج المنافع يتم تحديد تكلفة المنافع للموظفين بموجب برامج محددة

وضمن  الموحدة كتوارية، على الفور في قائمة المركز الماليإعادة القياس، والتي تتألف من المكاسب والخسائر االبيتم االعتراف 

 والخسارة الموحدةألربح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في فترة حدوثها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في قائمة ااألرباح 

 في الفترات الالحقة. 

 إما: ربح والخسارة الموحدةيتم تسجيل تكاليف الخدمات السابقة في قائمة ال

 أو بتاريخ تعديل البرنامج أو تاريخ خفض مدة البرنامج،  ⁻

 بتاريخ قيام المجموعة بتسجيل تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة. أيهما يقع أواًل.  ⁻

يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام أو أصل برنامج المنافع المحددة. تقوم المجموعة بتسجيل التغيرات 

 ربح والخسارة الموحدةفي قائمة البيع وعمومية وإدارية" ت" و "مصاريف تحت بند "تكلفة المبيعا المنفعة التالية في التزام محدد

 )حسب الوظيفة(:

 تكاليف الخدمة  ⁻

 د الفائدة.إيراصافي مصروف أو  ⁻

 احتياطي نظامي 3-3-16

٪ من ربحها للسنة لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا  10نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحويل  متطلبات تماشيا مع

 .أرباحهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كإن ٪ من راس المال.  30االحتياطي 

 إلى متداول او غير متداول لتزاماتواال صولتصنيف األ 3-3-17

 صلعلى اساس متداول او غير متداول. يتم تصنيف األ الموحدة في قائمة المركز المالي لتزاماتواال صولتعرض المجموعة األ

 ولة في حالة:المتدا صولضمن األ

 او هناك نية لبيعه او استهالكه خالل دورة العمل العادية صلتوقع تحقق األ ⁻

 بشكل رئيسي من اجل المتاجرة صلمحتفظ باأل ⁻

 ، اوالموحدة شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي 12خالل  صلتوقع تحقق األ ⁻

شهراً على االقل من  12استخدامه لتسوية التزام ما خالل  او صلكان محظوراً تبادل األإذا كونه نقداً او في حكم النقد اال  ⁻

 تاريخ قائمة المركز المالي.

 يتم تصنيف جميع األصول االخرى كأصول غير متداولة.

 يعتبر االلتزام ضمن االلتزامات المتداولة في حالة:

 توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية  ⁻

 المتاجرة محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من اجل ⁻

 او الموحدة شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي 12توقع تسوية االلتزام خالل  ⁻

 .الموحدة شهراً على االقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي 12عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة  ⁻

 ة.تقوم المجموعة بتصنيف جميع االلتزامات االخرى كالتزامات غير متداول

 يتم تصنيف أصول والتزامات الضريبة المؤجلة كأصول والتزامات غير متداولة.
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 .موحدة ريخ كل قائمة مركز ماليبالقيمة العادلة بتا المالية تقوم المجموعة بقياس االدوات المالية مثل المشتقات

بين طرفين بموجب معاملة تتم على اسس  التزاماتاو سداده عند تسوية  أصولالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استالمه عند بيع 

 ستتم اما: لتزاماتاو تحويل اال صولمعاملة بيع األإن تجارية بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض 

 ، اولتزاماتاو اال صولي السوق الرئيسي لهذه األف ⁻

 .لتزاماتاو اال صولسواق منفعة لألكثر األأفي حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في  ⁻

 تكون قابلة للوصول اليها من قبل المجموعة.ن أالسوق الرئيسي او االكثر منفعة يجب إن 

 صولفتراضات التي قد يستخدمها المتعاملين في السوق عند تسعير األباستخدام اال لتزاماتاو اال صولتقاس القيمة العادلة لأل

 فضل المصالح االقتصادية لهم.أ، بافتراض انهم يسعون لما يحقق لتزاماتواال

غير المالية، يتم االخذ في االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من  صولعند قياس القيمة العادلة لأل

على النحو  صلعن طريق االستخدام االفضل واالقصى له او عن طريق بيعه لمتعاملين اخرين في السوق يستخدمون األ لصاأل

 غير المالية. صولاالفضل وبأقصى حد عند قياس القيمة العادلة لأل

لعادلة متوفرة، والتي تمكن من والتي تكون البيانات الالزمة لها لقياس القيمة ا ،تستخدم المجموعة طرق التقييم المناسبة للظروف

 .بأقل قدر ممكن يمكن مالحظتها مدخالت التي الالاستخدام  ن, وتمكن مبأكبر قدر ممكن مدخالت التي يمكن مالحظتهاالاستغالل 

رمي لمستويات عنها في القوائم المالية وفقا للتسلسل اله فصاحالتي يتم قياسها بالقيمة العادلة او اإل لتزاماتواال صولتصنف كافة األ

 , الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:أدنى مستوى للمدخالتوهي مذكورة ادناه على اساس  ،القيمة العادلة

 مماثلة. التزاماتاو  صولالمستوى االول: االسعار المتداولة )الغير معدلة( في سوق نشط أل ⁻

القيمة العادلة يمكن مالحظتها بصورة مباشرة او  الهامة لقياسيكون أدنى مستوى لمدخالتها المستوى الثاني: طرق قياس  ⁻

 غير مباشرة.

 غير قابلة للمالحظة. الهامة لقياس القيمة العادلةيكون أدنى مستوى لمدخالتها المستوى الثالث: طرق قياس  ⁻

تم التحويل إذا تحدد المجموعة ما بالقيمة العادلة بشكل متكرر، الموحدة التي يتم اثباتها في القوائم المالية  لتزاماتواال صولبالنسبة لأل

الهامة لقياس القيمة العادلة  بين مستويات التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )على أساس المستوى االدنى للمدخالت

 مالية. سنةككل( في نهاية كل 

 دلة.تحدد ادارة المجموعة السياسات واالجراءات للقياس المتكرر والغير متكرر للقيمة العا

، تقوم االدارة بتحليل التغيرات في قيم األصول وااللتزامات التي يجب اعادة قياسها او تقييمها طبقا موحدة بتاريخ اعداد كل قوائم مالية

للسياسات المحاسبية للمجموعة. وألغراض هذا التحليل، تقوم االدارة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في اخر تقييم عن 

 مطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات االخرى ذات العالقة.طريق 

 التغيير منطقي.ن أكما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل ومطلوب مع مصادر خارجية ذات عالقة للتأكد من 
 

حديد فئات األصول وااللتزامات على اساس طبيعة وخصائص ومخاطر عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بت فصاحولغرض اإل

 األصول وااللتزامات ومستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبين اعاله.
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بالريال السعودي وهي العملة التشغيلية للشركة. تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية لكل  الموحدة وائم الماليةتعرض المجموعة الق

وعند  ،ويتم قياس البنود المتضمنة في قوائمها المالية بهذه العملة. تستخدم المجموعة طريقة التوحيد المباشرة ،منشأة ضمن المجموعة

 الربح أو الخسارة المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.إلى  الخسائر المعاد تصنيفها او رباحس األتعك ،استبعاد عمليات اجنبية

 المعامالت واالرصدة 

 تسجل المعامالت بالعملة االجنبية مبدئيا من قبل منشآت المجموعة بالسعر السائد للعملة الوظيفية لكل منشأة في التاريخ التي تكون فيه

 لالعتراف.المعاملة مؤهلة 

العملة الوظيفية بالسعر السائد في تاريخ اعداد القوائم إلى  النقدية القائمة بالعمالت االجنبية لتزاماتواال صولويتم اعادة ترجمة األ

 المالية. وتسجل جميع الفروق الناشئة من التسويات او المعامالت على البنود النقدية على الربح او الخسارة.

ير النقدية التي تم قياس التكلفة التاريخية لها بعملة اجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعامالت أساسا. أما البنود يتم ترجمة البنود غ

تها غير النقدية بالعمالت األجنبية التي تم قياس القيمة العادلة لها بعملة اجنبية فيتم ترجمتها بسعر العملة السائد في تاريخ تحديد قيم

او الخسائر الناتجة عن ترجمة البنود الغير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالتوافق مع االعتراف  رباحمعاملة األ العادلة. يتم

وخسائر  أرباحوالخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لذلك البند. أي أن فروقات الترجمة للبنود التي يتم االعتراف ب رباحباأل

وخسائر  أرباحوالبنود التي يتم االعتراف ب ،ة في قائمة الدخل الشامل االخر يتم االعتراف بها في الدخل الشامل االخرقيمتها العادل

 والخسائر. رباحوالخسائر يتم االعتراف بها في األ رباحقيمتها العادلة في األ

 شركات المجموعة

الريال السعودي بسعر التحويل السائد في تاريخ اعداد القوائم إلى  للعمليات األجنبية لتزاماتواال صولعند التوحيد يتم ترجمة األ

بسعر التحويل السائد في تاريخ المعامالت. يتم االعتراف بفروقات العملة الناشئة من  ربح أو الخسارةالمالية، ويتم ترجمة قائمة ال

ية فيتم االعتراف بالجزء المتعلق بها من الدخل الشامل . وعند استبعاد احدى العمليات األجنباآلخر الدخل الشامل رجمة مباشرة فيالت

 .الموحدة لربح أو الخسارةاالخر في قائمة ا

 المعلومات القطاعية 3-3-20

القطاع هو جزء يمكن تمييزه من المجموعة يقوم إما بتقديم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في 

 تلك التي تتعرض لها القطاعات االخرى.  عن  ويكون معرضا لمخاطر ومنافع تختلف ،بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي(
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كانت قيمتها الدفترية سيتم استردادها إذا غير المتداولة ومجموعات االستبعاد على انها محتفظ بها للبيع  صولتصنف المجموعة األ

او مجموعات االستبعاد المصنفة على انها محتفظ  صولس هذه األبشكل رئيسي من خالل البيع بدال من االستخدام المستمر. ويتم قيا

تكبدها وهي  ايهما اقل. وتتمثل تكاليف البيع في التكاليف التي سيتم ،بها للبيع بقيمتها الدفترية او العادلة مطروحا منها تكاليف البيع

 .ربح أو الخسارة الموحدةالتمام عملية البيع باستثناء األعباء التمويلية وضرائب امتعلقة بشكل مباشر ب

او مجموعات االستبعاد متاحة للبيع  صولتكون األن أويكون البيع محتمال بدرجة عالية ن أيشترط لتصنيفها على انها محتفظ بها للبيع 

مهمة على انه من غير المرجح اجراء تغييرات إلى  كمال الخطةتشير االجراءات المطلوبة إلن أالفوري في حالته الراهنة. وينبغي 

الخطة، او ان قرار االستبعاد سيتم ايقافه. ويجب على اإلدارة االلتزام بخطة بيع متوقع اتمامها خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف 

 على انها محتفظ بها للبيع.

محتفظ بها للبيع. الغير ملموسة عندما تصنف على انها  صولللعقارات والمصنع والمعدات واأل طفاءيتوقف احتساب االستهالك واإل

المتداولة في قائمة  لتزاماتواال صولالمصنفة على انها محتفظ بها للبيع بشكل منفصل ضمن األ لتزاماتواال صوليتم عرض األ

 المركز المالي. 

 تم استبعادها او تصنيفها على انها محتفظ بها للبيع وهي:إذا تعتبر مجموعة االستبعاد عمليات غير مستمرة 

 ال رئيسي منفصل او منطقة جغرافية لعمليات تمثل خط اعم -

 تعد جزء من خطة واحدة منسقة الستبعاد خط اعمال رئيسي منفصل او منطقة جغرافية لعمليات -

 او تكون منشأة تابعة تم اقتناؤها حصريا بنية إعادة البيع.  -

نها بشكل منفصل ببند أرباح او خسائر االعمال ال تتضمن نتائج االعمال المستمرة نتائج االعمال غير المستمرة حيث يتم اإلفصاح ع

 . الموحدة الربح أو الخسارةغير المستمرة بالصافي من الضريبة في قائمة 

 جميع اإليضاحات حول القوائم المالية تتضمن مبالغ متعلقة بعمليات مستمرة ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات - 4- 3
 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة   
( "اإليراد من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 تم اإلفصاح عن اثر هذه التغيرات ادناه. .( "األدوات المالية" ألول مرة9)

 ( "اإليراد من العقود مع العمالء"١٥) يالمال للتقريرالمعيار الدولي 

( 15) المالي رقم للتقريرأصدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معياراً جديداً لالعتراف باإليرادات، وهو المعيــار الدولــي 

( تلغي 15) المالي رقم للتقرير م. إن قواعد وتعريفات المعيــار الدولــي2014مايــو  28العمالء" بتاريــخ  مع عقودال"اإليراد من 

معايير التقرير ( "اإليرادات" وتفسير لجنة تفسيرات 18( "عقود اإلنشاء" ومعيار المحاسبة الدولي )11معيار المحاسبة الدولي )

لي تحسين القائمة وبالتا التنظيمات( "برامج والء العميل". ويهدف المعيار المعدل بشكل خاص إلى توحيد 13) المالي الدولية رقم

م. طبقت المجموعة المعيــار الدولــي 2018يناير  1شفافية وقابلية مقارنة المعلومات المالية. أصبح التغير سارياً على المجموعة من 

 1ولي )وهو تطبيق هذا المعيار في تاريخ التطبيق األلأثر  تسجيل اي ( باستخدام طريقة األثر التراكمي، مع15) المالي رقم للتقرير

 18تعديل المعلومات المعروضة للسنة السابقة، كما هو مفصح سابقاً، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  لم يتموعليه،  م(.2018اير ين

 والتفسيرات ذات العالقة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 )تتمة( التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات - 4- 3

 ( "اإليراد من العقود مع العمالء" )تتمة(١٥) المالي لتقريرلالمعيار الدولي 
نموذًجا شاماًل واحدًا للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العميل.  (15)تقرير المالي رقم لل يحدد المعيار الدولي

رمة مع العمالء. بموجب المعيار الدولي نموذج جديد من خمس خطوات ينطبق على اإليرادات الناشئة عن العقود المب من خالل

يتم إثبات اإليرادات عندما تفي المنشأة بالتزام األداء من خالل نقل البضائع أو الخدمات الموعودة إلى  ،(15المالي رقم )تقرير لل

  العميل. يتم نقل األصل عندما يتم نقل السيطرة إما مع مرور الوقت أو في وقت ما.
 

 ال،. ونتيجة لذلك(15)رقم  الماليتقرير للالمعيار الدولي  فرضهالذي  النحوعلى نفس  داتيراباإل سابقا تعترفكانت المجموعة 

مليون لاير  214.3. أعادت المجموعة تصنيف (15)رقم  الماليتقرير لللمعيار الدولي العتماد ا نتيجةتوجد أي تغييرات جوهرية 

 .2017ديسمبر  31في كما  التجارية الذمم المدينةكجزء من  عرضهاسعودي من أصول العقود التي سبق 
 

 ( "األدوات المالية"9) المالي للتقريرالمعيار الدولي 
معيار ( ملغيا 9اإلصدار األخير للمعيار الدولي للتقرير المالي ) أصدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة، م2014 يوليو 24بتاريــخ 

( متطلبات جديدة تتعلق 9المالية: االعتراف والقياس". يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي ) "األدوات( 39المحاسبة الدولي )
بتصنيف وقياس األدوات المالية وتغييرات أساسية متعلقة بالمعالجة المحاسبية للهبوط في قيمة األصول المالية ونموذج معدل لمحاسبة 

 . 2018يناير  1 التحوط. تسري هذه التغيرات على المجموعة بتاريخ
يتعلق فقط  2018يناير  1المالية في  وااللتزامات صوللألعلى القيمة الدفترية ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) تطبيقإن تأثير 
 :القيمة كما هو موضح أدناه هبوطبمتطلبات 

ديسمبر  31 

2017 
أثر معيار  

 9رقم 

 
 2018يناير  1

 )بآالف الرياالت السعودية( 

      صول األ

 981,485  (63,223)  1,044,708 ذمم مدينة تجارية

      

      حقوق الملكية 

 (282,387)  (64,446)  (217,941) خسائر متراكمة

 32,374  1,223  31,151 حصة غير مسيطرة

      

 .فاض القيمةالمعلومات المقارنة فيما يتعلق بمتطلبات انخ تعديلالمجموعة إعفاًء من عدم استخدمت 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

للمجموعة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات  الموحدة يتطلب إعداد القوائم المالية

محتملة. إن عدم التأكد من هذه االفتراضات ات االلتزامات الإفصاحات المرفقة وفصاحواإل لتزاماتواال صولوالمصروفات واأل

المعرضة للتأثر في الفترات  لتزاماتأو اال صولوالتقديرات يمكن أن ينتج عنه نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لأل

 المستقبلية.

 ات األخرى المتعلقة بتعرض المجموعة للمخاطر وعدم التأكد ما يلي:فصاحتتضمن اإل

 6إيضاح  ة رأس المالإدار - 

 7إيضاح  إدارة مخاطر األدوات المالية والسياسات - 

 19و  7و  4إيضاح  ات تحليل الحساسيةإفصاح - 
 

 األحكام  -4-1

في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية والتي لها أكبر أثر على المبالغ المدرجة في 

 المالية الموحدة: القوائم
 

 مفهوم االستمرارية المحاسبي

ض أن المجموعة سوف تكون قادرة على الوفاء بشروط السداد والذي يفتراالستمرارية  مفهومتم إعداد القوائم المالية على أساس 

 .16إيضاح  كما هي مبينة فيالتسهيالت البنكية وللذمم الدائنة التجارية  اإللزامية
 

مليون لاير  91,5 :2017) 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  230.3افي خسارة بمبلغ تكبدت المجموعة ص

 29,7 :2017) مليون لاير سعودي 270.7في ذلك التاريخ، تجاوزت االلتزامات المتداولة األصول المتداولة بمبلغ كما ، وسعودي(

ا هالمفصح عن البنكية بالتسهيالتالمالية المتعلقة  االحكامبعض ب خاللباإلموعة المج قامتباإلضافة إلى ذلك،  .مليون لاير سعودي(

 .16في إيضاح 

من بين أمور  ،. ويتوقع من المقرضين إجراء مراجعة تتضمنبشكل سنوي للتجديد خاضعةفإن التسهيالت البنكية  ،عالوة على ذلك

 أخرى، تقييم ما يلي:

 ازنةمقارنة بالمواألداء المالي للمجموعة  -

 التقدم في عملية إعادة هيكلة رأس المال. -

سيتم كما هو مطلوب، وهي واثقة من أن تدفقاتها النقدية من األنشطة والتسهيالت البنكية تعتقد اإلدارة أن سداد الذمم الدائنة التجارية 

 .2019التشغيلية ستكون كافية لتلبية متطلبات السداد عند استحقاقها خالل عام 
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 )تتمة( م والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكا  - 4
 

 التقديرات واالفتراضات -4-2

إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لتقدير حاالت عدم التأكد بتاريخ التقرير المالي والتي لها 

خالل السنة المالية التالية، موضحة أدناه.  لتزاماتواال صوللأل تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية قد مخاطر جوهرية

المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، قد تتغير الظروف  البياناتاستندت المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على 

لتي تنشأ خارج سيطرة المجموعة. تنعكس هذه واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف ا

 التغيرات على االفتراضات عند حدوثها.

 أوضاع زكوية وضريبية غير مؤكدة

بتقييم اإلدارة لمبلغ الزكاة والضريبة المستحقة  لاير سعودي مليون 128.9بقيمة  الحالية للمجموعة الزكاة والضريبة المستحقة تتعلق

مع السلطات الضريبية ذات الصلة. البنود  لتزاماتية المفتوحة حيث ال يزال يتعين االتفاق على االعلى المراكز الزكوية والضريب

لاير سعودي تتعلق أساسا بتفسير التشريعات  مليون 26.1الزکوية والضريبية غير المؤکدة التي يتم تخصيص مخصص لها بقيمة 

لمجموعة. وبسبب عدم التأكد المرتبط بهذه البنود الزكوية والضريبية، من الزكوية والضريبية المطبقة على الترتيبات التي أبرمتها ا

 المحتمل أن تختلف النتيجة النهائية بشكل كبير عند اختتام المسائل الزكوية والضريبية المفتوحة في تاريخ مستقبلي.
 

 انخفاض قيمة األصول غير المالية

: 2017ساديب )باستثناء شركة  ي المجموعة تزيد عن القيمة الدفترية بفارق ال بأس بهتوليد النقد ف اتإن القيمة القابلة لالسترداد لوحد

تحقيق موازنة عام يتأثر بشكل كبير بقدرة اإلدارة على . إن تقييم القيمة القابلة لالسترداد للعقارات والمصانع والمعدات بوند ستراند(

علی ظروف السوق الحالية بناءً فين والمصروفات غير المباشرة . تتضمن الموازنات توقعات اإليرادات وتکاليف الموظ2019

الوحدات المدرة في حين أن المجموعة قادرة على إدارة معظم تكاليف  والمتوقعة التي تم األخذ بها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

تتأثر بشكل  الوحدات المدرة للنقدإيرادات  فإن توقعات اإليرادات غير مؤكدة بطبيعتها بسبب ظروف السوق غير المستقرة. إن، للنقد

 كبير بحجم االنفاق الحكومي.
 

مليون لاير سعودي. في  8,5إضافية في القيمة بمبلغ  يسبب خسائر هبوط %10بنسبة  لساديبانخفاض القيمة القابلة لالسترداد إن 

 تأثر وحدات توليد النقد األخرى للمجموعة بهذا االنخفاض. لن تحين 
 

 داتيراف باإلاالعترا

قبل من  طريقة نسبة االنجاز. يتطلب استخدام المقاوالت طويلة األجلفي المحاسبة عن عقود  تستخدم المجموعة طريقة نسبة اإلنجاز

٪ من تقديرات اإلدارة، فسيتم تخفيض 10المجموعة تقدير إجمالي التكاليف إلكمال العقد. إذا كان إجمالي التكاليف المقدرة أعلى بنسبة 

 .مليون لاير سعودي( 21: 2017) مليون لاير سعودي 34,6بمبلغ 2018ديسمبر 31بلغ اإليرادات المحققة في السنة المنتهية في م
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 والذمم المدينة غير المتداولةالعقود  أصولالمدينة و مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم التجارية

إلى نسب المخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تستند مصفوفة معينة الحتساب مخصص تستخدم المجموعة 

)أي حسب نوع العميل والتغطية المستحقة لمجموعات من قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسارة مماثلة  منذ االستحقاقاأليام 

 بالضمانات وغيرها من أشكال التأمين على االئتمان(.

للمجموعة ويعكس احتساب المخصص أوزان االحتماالت  نسب التعثر في السداد التاريخيةإلى  تستند مصفوفة المخصص مبدئيا

التقرير حول األحداث السابقة والظروف االقتصادية المتعلقة بالنتائج والقيمة الزمنية لألموال والمعلومات المعقولة في تاريخ 

وغيرها من أشكال الضمان مقابل الذمم جزءا ال يتجزأ من الذمم المدينة التجارية ويتم أخذها في  الضمانتعتبر خطابات  .المستقبلية

داد ويتم تحليل التغيرات في الس يتم تحديث نسب التعثر في ،وفي تاريخ كل تقرير مالي .االعتبار عند احتساب االنخفاض في القيمة

 .يرات المستقبليةالتقد

إن  .جوهريتقدير  الخسائر االئتمانية المتوقعةوالظروف االقتصادية المتوقعة و  ،التاريخية الملحوظة التعثر نسبالعالقة بين  تعتبر

تجربة الخسارة االئتمانية  تعكسقد ال االقتصادية. والتوقعات حساسة للتغيرات في الظروف  الخسائر االئتمانية المتوقعة مبلغ

الخسائر عن المعلومات حول  فصاحاإلالتاريخية للشركة وتوقعاتها للظروف االقتصادية أيًضا تقصير العميل الفعلي في المستقبل. تم 

 .12و  9 يضاحاإلفي  على الذمم المدينة التجارية االئتمانية المتوقعة
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 اتمعلومات القطاع -5

 إن المجموعة مقسمة إلى وحدات أعمال حسب طبيعة منتجاتها وخدماتها بهدف إدارتها. يوجد لدى المجموعة قطاعي أعمال كما يلي: 

 تصنيع وبيع أنواع مختلفة من األنابيب وتطوير ومنح التراخيص للتقنيات المتعلقة بها.   -1

 سية وتشغيلية.إدارة المياه وما يتعلق بها من خدمات استشارية وهند  -2

 :األعمال المذكورة أعاله قطاعاتوالتي تم تلخيصها حسب  ،2017و  2018ديسمبر  31 المنتهية في نواتكما في وللس وفيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب قطاعات األعمال

 

 تصنيع وتقنية  

 األنابيب

 إدارة 

 المياه

  

 اتاالستبعاد

  

 المجموع

 )بآالف الرياالت السعودية( ذلك التاريخ في  وللسنة المنتهية 2018ديسمبر  31كما في 

 947,594     -  175,561  772,033  البيع للعمالء الخارجيين

    -  (50,165)     -  50,165  مبيعات بين القطاعات

 947,594  (50,165)  175,561  822,198  مجموع اإليرادات 

 (40,399)     -  8,834  (49,233)  ة باستخدام طريقة حقوق الملكيةمسجلت استثمارا نتائجحصة في ال

 (86,422)     -  (15,988)  (70,434)  مصاريف مالية

 (95,314)     -  (1,562)  (93,752)  في القيمة وهبوط إطفاءو إهالك

 (24,845)     -  (2,781)  (22,064)  الزكاة وضريبة الدخل

 (230,285)     -  (26,195)  (204,090)  صافي الخسارة
         

 372,542     -  81,916  290,626  مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكيةاستثمارات 

 2,755,500     -  698,102  2,057,398  مجموع األصول

 (2,068,697)     -  (724,131)  (1,344,566)  مجموع االلتزامات

 (5,008)     -  (754)  (4,254)  المصاريف الرأسمالية
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 )تتمة( اتمعلومات القطاع  -5

 

 تصنيع وتقنية  

 األنابيب

قطاع  

 المياه

  

 اتاالستبعاد

  

 المجموع

 )بآالف الرياالت السعودية( ذلك التاريخفي وللسنة المنتهية  2017ديسمبر 31كما في 

 792,344  -  158,206  634,138  البيع للعمالء الخارجيين

 -  (85,952)  -  85,952  يعات بين القطاعاتمب

 792,344  (85,952)  158,206  720,090  مجموع اإليرادات 

 923  -  11,442  (10,519)  مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكية استثمارات نتائجفي حصة ال

 (102,518)  -  (11,378)  (91,140)  مصاريف مالية

 (62,969)  -  (1,889)  (61,080)  قيمةفي الوهبوط  إطفاءو إهالك

 (22,871)  -  (1,328)  (21,543)  الزكاة وضريبة الدخل

 (91,546)  -  (63,412)  (28,134)  صافي الخسارة
         

 416,407  -  74,030  342,377  مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكية استثمارات

 3,178,906  -  990,918  2,187,988  مجموع األصول

 (2,180,876)  -  (1,030,487)  (1,150,389)  مجموع االلتزامات

 (21,454)  -  -  (21,454)  المصاريف الرأسمالية
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 )تتمة( اتمعلومات القطاع    -5

م 2017م و2018ديسمبر  31لبعض المعلومات المالية حسب المناطق الجغرافية كما في  تمارس المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية وأوروبا وبعض المناطق الجغرافية األخرى. فيما يلي ملخص

 وللسنوات المنتهية في ذلك التاريخ:

 السعودية     

 

 المجموع  استبعادات  دول اخرى  اوروبا

 السعودية( الرياالت )بآالف  :2018 ديسمبر 31 في وللسنة المنتهية في كما

     
 

 
    

   
 

 من العقود مع العمالء اتديرااإل
  

754,176 
 

175,561  68,022  (50,165)  947,594 

 متداولة الغير األصول
    

       

 ومعدات ومصانع عقارات  -
 385,524  

5,520  11,744  -     402,788 

 أخرى متداولة غير أصول - 
 475,893  

264,626  59,495  -     800,014        
       

 :2017 ديسمبر 31 في وللسنة المنتهية في كما
  

 

              
       

 من العقود مع العمالء داتيرااإل
  

700,664 
 

158,206  19,426  (85,952)  792,344 

 متداولة الغير األصول
    

       

 ومعدات ومصانع عقارات  -
 483,446  

6,491  10,508  -     500,445 

 أخرى متداولة غير أصول  -
 541,029  

328,592  68,610  -     938,231 
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 إدارة رأس المال -6

إلى  العائدةاحتياطيات حقوق الملكية األخرى  على رأس المال وجميعلغرض إدارة رأس المال للمجموعة، يشتمل رأس المال 

 مساهمين.للقيمة الالهدف الرئيسي إلدارة رأس المال للمجموعة هو تعظيم  إن .مساهمي الشركة

ت في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات الجهات التقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعدي

 .المالية. للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى المساهمين

لحقوق المساهمين. هدف المجموعة هو الحفاظ  لتزاماتمعدل المديونية، وهو إجمالي االتراقب المجموعة رأس المال باستخدام 

بالقروض التي تحمل فوائد والتي تحدد متطلبات  المتعلقةالمالية  االحكام٪ للتأكد من أنها تلبي 200على نسبة المديونية أقل من 

 هيكل رأس المال. 

ح للبنوك بالطلب الفوري للقروض وتغيير األسعار المتفق عليها. تم اإلفصاح عن سميالمالية من شأنه أن  حكامباأل اإلخاللإن 

 .16في الفترة الحالية في إيضاح  التي تحمل فوائد ماليةالمالية للقروض  باألحكام االخاللتفاصيل 

و  2018ديسمبر  31ية في لم يتم إجراء أي تغييرات في األهداف والسياسات والعمليات إلدارة رأس المال خالل السنوات المنته

2017. 

 

 



 السعودية  يانتيت العربيةشركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة( (الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

- 41 - 

 

 األدوات المالية -7

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية   1 - 7

ت والمطلوبات المالية التي ال تقاس المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة. وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودا تزاماتللألصول وااليظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة 

 بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.

 2018ديسمبر  31  

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

القيمة   

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  اإلجمالي  التكلفة المطفأة  العادلة

 السعودية( الرياالت ف)بآال  

               أصول مالية

 -  -  -  -  869,375  869,375  -  (وغير متداولة ذمم مدينة تجارية )متداولة

 -  -  -  -  216,124  216,124  -  العقود أصول

  -  1,085,499  1,085,499  -  -  -  - 

               التزامات مالية

 -  -  -  -  929,726  929,726  -  قروض قصيرة األجل

 -  -  -  -  413,160  413,160  -  قروض طويلة األجل

 -  -  -  -  417,508  417,508  -  تجارية وآخرى ذمم دائنة

 182  182  -  -  182     -  182  األدوات المالية المشتقة

  182  1,760,394  1,760,576  -  -  182  182 
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 )تتمة( األدوات المالية         -7

 )تتمة( قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  1 - 7

 

 2017ديسمبر  31  

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

القيمة   

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي  التكلفة المطفأة  العادلة

 السعودية( الرياالت )بآالف  

               أصول مالية

 -  -  -  -  1,044,708  1,044,708  -  (وغير متداولة ذمم مدينة تجارية )متداولة

 -  -  -  -  214,276  214,276  -  العقود أصول

  -  1,258,984  1,258,984  -  -  -  - 

               التزامات مالية

 -  -  -  -  1,062,785  1,062,785  -  قروض قصيرة األجل

 -  -  -  -  522,852  522,852  -  قروض طويلة األجل

 -  -  -  -  295,773  295,773  -  تجارية وآخرى ذمم دائنة

 1,506  1,506  -  -  1,506  -  1,506  األدوات المالية المشتقة

  1,506  1,881,410  1,882,916  -  -  1,506  1,506 
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 ة )تتمة(األدوات المالي     -7

 إدارة مخاطر األدوات المالية  2 -7

 طر سعر السوق.اخمسيولة و مخاطرأنشطة المجموعة تعرضها لمخاطر ائتمان و
 

 مخاطر االئتمان 7-2-1

األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على أرصدتها لدى البنوك والذمم التجارية المدينة والذمم المدينة غير  .لخسارة مالية

 كما يلي: والمطلوب من أطراف ذات عالقة  المتداولة

ديسمبر  31  

2018  

ديسمبر  31

2017 

 السعودية( الرياالت )بآالف  

 118,371  91,766  ووديعة ألجل وكالنقد لدى البن

 581,243  487,719  متداولة –ذمم مدينة تجارية 

 463,465  381,656  غير متداولة –ذمم مدينة تجارية 

 40,419  26,460 ثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية استقروض إلى 

  987,601  1,203,498 

 .المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان صولتمثل القيمة الدفترية لأل

 :الحد من مخاطر االئتمان على الذمم المدينة واألرصدة لدى البنوك بما يلييتم 

 .عالياالحتفاظ باألرصدة النقدية لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني  يتم -

 .في قيمة الذمم التجارية المدينة هبوطيتم إظهار الذمم المدينة بالصافي بعد مخصص ال -

وفقا لسياسات وإجراءات  مراقبتهاعلق بالذمم المدينة من العمالء عن طريق تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان فيما يت

االئتمان فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانية لكل عميل ومراقبة  وتسعى المجموعة للحد من مخاطر .محددة

ويمثل  المجموعة للديون المعدومة.تعرض تال بحيث  األرصدة المدينة الذمم المدينة غير المحصلة بشكل مستمر. يتم مراقبة

 . (٪ 21.3 :2017) 2018ديسمبر  31من الذمم التجارية المدينة القائمة كما في  %31,4مالء الخمسة األعلى حوالي الع

 .9 إيضاحالمعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان مفصح عنها بإن 
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 األدوات المالية )تتمة(  -7

 )تتمة( يةإدارة مخاطر األدوات المال  2 -7

 السيولة مخاطر 7-2-2

باألدوات المالية. قد تنتج  المتعلقةاألموال للوفاء بااللتزامات  تحصيلمخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في 

في نهاية فيما يلي االستحقاقات التعاقدية  سرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة.مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ب

 :المالية لتزاماتفترة التقرير لال
 

 2018ديسمبر  31    

القيمة     

 الدفترية

  

 أقل من عام

من عام وحتى  

 أعوام 5

 5أكثر من  

 أعوام

 السعودية( الرياالت )بآالف    

         االلتزامات المالية

 -  157,916  1,184,970  1,342,886  القروض

 -     -  417,508  417,508 رىذمم دائنة تجارية وأخ

 -  13,329     -  13,329 التزامات غير متداولة أخرى

 -  182     -  182 مقايضة سعر الفائدة

 1,773,905  1,602,478  171,427  - 

 

 2017ديسمبر  31    

القيمة     

 الدفترية

  

 أقل من عام

من عام وحتى  

 أعوام 5

 5أكثر من  

 أعوام

 السعودية( الرياالت ف)بآال    

         االلتزامات المالية

 -  320,409  1,265,228  1,585,637  القروض

 -     -  295,773  295,773 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 -  14,038     -  14,038 التزامات غير متداولة أخرى

 -  1,506     -  1,506 مقايضة سعر الفائدة

 1,896,954  1,561,001  335,953  - 

 

  سعر السوق  7-2-3

مخاطر أسعار السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت 

المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة  صولاألعلى دخل المجموعة أو قيمة  مما يؤثر األجنبية وأسعار الفائدة

 التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد. ومراقبة

 المقبولة. تسعى المجموعة إلى تطبيق محاسبة التحوط الحدودتستخدم المجموعة المشتقات إلدارة مخاطر السوق التي تتجاوز 

 إلدارة التقلبات في الربح أو الخسارة.
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 األدوات المالية )تتمة(  -7

 )تتمة( ت الماليةإدارة مخاطر األدوا  2 -7

 تمخاطر العمال  7-2-4

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر 

عملة العرض  العمالت عندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها بعملة مختلفة عن

 مجموعة. إن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية يقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمريكيلل

المجموعة عرض وتعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها لمخاطر العمالت المرتبطة بالدوالر األمريكي محدود ألن عملة  واليورو

في أسعار الصرف مقابل العمالت األخرى بشكل مستمر. فيما يلي البيانات  مربوطة بالدوالر األمريكي. يتم مراقبة التذبذب

 الكمية المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر العمالت الناشئة عن اليورو:

   

 يورو

بالريال  هما يعادل 

 السعودي

 )باآلالف(  

     2018ديسمبر 31

 32,427  7,555  وما في حكمهالنقد 

 166,642  38,827  العقود أصولو ذمم مدينة تجارية

 (26,263)  (6,119)  ذمم دائنة تجارية

 172,806  40,263  صافي التعرض للمركز المالي

 

     2017ديسمبر  31

 42,156  9,370  وما في حكمهالنقد 

 180,701  40,162  العقود أصولو ذمم مدينة تجارية

 (26,009)  (5,781)  ذمم دائنة تجارية

 196,848  43,751  رض للمركز الماليصافي التع
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 األدوات المالية )تتمة(  -7

 )تتمة( إدارة مخاطر األدوات المالية  2 -7

 )تتمة( تمخاطر العمال 7-2-4

٪ مقابل جميع العمالت األخرى كان سيؤثر على قياس األدوات المالية المقومة 10 بنسبة( اليورو انخفاض/ ) ارتفاعإن 

 وكان سيزيد / )يخفض( حقوق المساهمين بالمبالغ المبينة أدناه. بالعملة األجنبية

  

ديسمبر  31  

2018 

ديسمبر  31 

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 19,685  17,281  ى حقوق المساهمينفي اليورو عل %10تأثير زيادة 

 (19,685)  (17,281)  ى حقوق المساهمينفي اليورو عل %10تأثير نقص 

 

 أسعار الفائدةمخاطر  7-2-5

 المجموعةإن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي 

مليون لاير سعودي  1.343المالية ذات المعدل المتغير كما في تاريخ بيان المركز المالي  لتزاماتوالتدفقات النقدية. بلغت اال

 .مليون لاير سعودي( 1.586: 2017بر ديسم 31)
 

 :ثابتة األخرى يوضح الجدول التالي حساسية الدخل إلى تغيرات محتملة معقولة في أسعار الفائدة، مع بقاء جميع المتغيرات
 

زيادة / نقصان   

في نقاط األساس 

 لمعدالت الفائدة

  

التأثير على الربح 

 للسنة

 )بآالف الرياالت السعوية(  

 (14,545)  100+  2018مبر ديس 31

  -100  14,545 

 (14,727)  100+  2017ديسمبر  31

  -100  14,727 
 

حدود ت أسعار الفائدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة التي تتجاوز بادالتراقب اإلدارة التغيرات في أسعار الفائدة وتستخدم م

 معينة.
 

 نقد وما في حكمه -8

 

ديسمبر  31

2018  

ديسمبر  31

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
    

 1,181  1,514 نقد 

 89,870  68,526 ارصدة لدى البنوك

 28,501  23,240 ودائع ألجل

 93,280  119,552 

 تحقق إيرادات مالية بأسعار السوق السائدة.و بنوك تجاريةالودائع ألجل لدى  تحتفظ
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 تجارية ذمم مدينة -9

 

ديسمبر  31

2018  

 ديسمبر 31

2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
    

أطراف ثالثة -ذمم مدينة  587,720  621,034 

أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة  44,904  69,955 

 632,624  690,989 

القيمة الهبوط فيناقصاً: مخصص   (144,905)  (109,746) 

 487,719  581,243 
 

 يوم. 90إلى  30ام خالل ال تحمل الذمم المدينة فوائد وتستحق بشكل ع

 في القيمة هي كما يلي:  هبوطالحركة على حساب مخصص الإن 
 

 ديسمبر  31  ديسمبر  31    

    2018  2017 

 السعودية( الرياالت )بآالف    

  123,359  109,746  يناير  1

     -  20,074   9تطبيق المعيار الدولي رقم 

  1,032  18,918  اضافات

  (8,635)     -  توحيدالغاء 

  (7,470)  (3,722)  شطبعكس / 

  1,460  (111)  تعديالت ترجمة عمالت اجنبية

ديسمبر  31  144,905  109,746  

 

مليون لاير  21.7من أطراف ذات عالقة بمبلغ  بالذمم المدينة التجاريةيشمل المخصص أعاله مخصص انخفاض القيمة المتعلق 

مخصص اليتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير باستخدام مصفوفة  ون لاير سعودي(.ملي 25: 2017سعودي )

. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو 4.2 إيضاحلقياس خسائر االئتمان المتوقعة كما هو مذكور في 

 اه.كما هو موضح أدن للذمم المدينة التجاريةالقيمة الدفترية 

 :المخصصباستخدام مصفوفة  ثالثة طرافألالتجارية  المدينة فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان على الذمم

 ارصدة تجاوزت موعد استحقاقها ولم تهبط قيمتها   

 

 تستحقلم 

 180اقل من  

  يوم

إلى  181

  يوم 365

إلى  366

  يوم 730

 730اكثر من 

 المجموع  يوم

 )بآالف الريـاالت السعودية( 

    2018ديسمبر  31

إجمالي القيمة الدفترية 

 96,544 االفتراضية

 

205,627  80,010  123,833  81,706  587,720 

االئتمانية  الخسائر

 (2,231) المتوقعة

 

(6,075)  (4,019)  (51,412)  (59,456)  (123,193) 

المدينة  صافي الذمم

 94,313 التجارية

 

199,552  75,991  72,421  22,250  464,527 

 

معلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بمتطلبات  عرضعدم باتخذت المجموعة إعفاًء  ،3.4 إيضاحكما هو مذكور في 

 .2018يناير  1في  ،2017ديسمبر  31في  ،خسائر االئتمان المتوقعةتم االعتراف ب ،انخفاض القيمة. وبالتالي

 



 السعودية  يانتيت العربيةشركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة( (الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 وذمم مدينة أخرى ةوعات مقدممدف -10

 ديسمبر  31  ديسمبر  31    

    2018  2017 

 السعودية( الرياالت )بآالف     

 8,605  14,202  دفعات مقدمة لموردين

 68,061  62,989  مصاريف مدفوعة مقدما

 5,637  1,221  اخرى

 78,412  82,303 

 

 مخزون -11

 ديسمبر  31  ديسمبر  31    

    2018  2017 

 السعودية( الرياالت )بآالف     

 148,752  117,856  مواد خام

 255,415  216,820  بضاعة تحت التصنيع

 95,784  52,008  ، غير معدة للبيعلوازم

 241,864  287,728  منتجات تامة الصنع

 1,041  1,282  بضاعة في الطريق

 675,694  742,856 

 

 6.8القيمة القابلة للتحقق )إلى  مليون لاير سعودي كمصاريف لتخفيض المخزون 0.2موعة بقيد ، قامت المج2018خالل عام 

 .اإليرادات( وتم قيدها ضمن تكلفة 2017خالل عام  مليون لاير سعودي

 

 الذمم المدينة الغير متداولة -12

 ما يلي:مالرصيد الذمم المدينة غير المتداولة  يتكون
 

 ديسمبر  31  ديسمبر  31    

    2018  2017 

 السعودية( الرياالت )بآالف     
     

 467,235  450,513  ذمم مدينة تجارية تحت التحصيل القانوني

 97,402  50,919  حجوزات مستحقة

  501,432  564,637 
     

 ً  (101,172)  (119,776)  في القيمة هبوطمخصص  :ناقصا

 381,656  463,465 

 

، بسبب طول عملية مدينة تحت التحصيل القضائي"(ال)"الذمم  المتنازع عليها قضائيا التجارية المدينةتحصيل الذمم من المتوقع   12-1

 مسددةغير  مدينة تحت التحصيل القضائيالالذمم  أرصدةجميع  .التقريرسنة واحدة من تاريخ فترة تتجاوز بعد  ،التحصيل

مخصص  بالصافي من مدينة تحت التحصيل القضائيالالذمم رصيد  يظهر ،2018ديسمبر  31كما في  .ألكثر من عامين

يتم احتساب مخصص  مليون لاير سعودي(. 97.1: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 115.8بمبلغ  هبوط في القيمة

 .تحصيلهعلى أساس تقدير المستشارين القانونيين والمحامين للمبلغ الذي سيتم  الهبوط في القيمة
 

تم إدراج رصيد  ،2018ديسمبر  31كما في  .عند إتمام المشروع عادةً تحصيلها  ويتمفائدة ال تحمل  المستحقة حجوزاتالإن   12-2

مليون لاير  4: 2017ديسمبر  31لاير سعودي )مليون  4القيمة البالغ  مخصص الهبوط فيبعد خصم  الحجوزات المستحقة

 سعودي(.
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  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

- 49 - 

 

 الذمم المدينة الغير متداولة )تتمة( -12

 

 يلي:ما ضمن األصول غير المتداولة  الذمم المدينة تحت التحصيل القضائيرصيد  يضم  12-3

 

 ديسمبر  31  ديسمبر  31    

    2018  2017 

 السعودية( الرياالت )بآالف     
     

 150,229  137,956  ألحكام قضائيةوفقا  تحصيلها مجدولرصدة أ

 307,287  309,860  ال تزال التسويات مع العمالء قائمةوعة المجمولصالح  احكام قضائيةاألرصدة 

 9,719  2,697  أرصدة ال تزال قيد اإلجراءات القانونية

  450,513  467,235 
 

  : قيمة الذمم المدينة غير المتداولة في الهبوطمخصص يلي حركة فيما 
 

 ديسمبر  31  ديسمبر  31    

    2018  2017 

 السعودية( ياالتالر )بآالف     
     

 103,553  101,172  يناير 1

    -  43,149  9رقم ر المالي ريلتقلالمعيار الدولي  تطبيقأثر 

 3,492  183  اضافات

 (5,873)  (24,728)  شطب/  عكس

 101,172  119,776  ديسمبر 31

 

 سجلة بطريقة حقوق الملكيةماستثمارات  -13

 ديسمبر  31  ديسمبر  31      

 2018  إيضاح    
 

2017 

 السعودية( الرياالت )بآالف       

       استثمارات في مشاريع مشتركة
)"أميبلو"( القابضة جي ام بي اتش أميبلو  274,143  230,179  أ  

 63,825  71,950  ب  الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة )"توزيع"(

 16,044     -  ج  مشاريع مشتركة اخرى

 354,012  302,129    مجموع االستثمارات في مشاريع مشتركة

         

       استثمارات في شركات زميلة

 38,617  46,839  د  شركة أميانتيت قطر لألنابيب المحدودة )"اقاب"(

ـه  شركات زميلة اخرى   23,574  23,778 

 62,395  70,413    مجموع االستثمارات في شركات زميلة
         

مسجلة بطريقة حقوق الملكيةالستثمارات مجموع اال     372,542  416,407 
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 أميبلو (أ

. وهي شركة غير مدرجة مسجلة في %50تمارس المجموعة عليه سيطرة مشتركة بنسبة ملكية  هو مشروع مشترك أميبلو

"( في صناعة االنابيب والتقنيات المتعلقة بها وتمارس أميبلووشركاتها التابعة )"مجموعة  أميبلوالنمسا. تتمثل أنشطة 

في شركة زميلة  %20استثمارا استراتيجيا بنسبة  أميبلوأنشطتها التجارية بشكل أساسي في دول االتحاد األوروبي. تمتلك 

 ابيب.مسجلة في الواليات المتحدة االمريكية يتمثل نشاطها في انتاج االن
 

المستخرجة من قوائمها المالية الموحدة معدلة لتعكس تعديالت القيمة العادلة  ميبلويلخص الجدول التالي المعلومات المالية أل

 :أميبلوالقيمة الدفترية الستثمار المجموعة في إلى  التسويات للوصولإلى  عند االستحواذ باإلضافة

 

 ديسمبر  31  ديسمبر  31    

    2018  2017 

 السعودية( الرياالت )بآالف     
     

 مليون لاير سعودي 48أصول متداولة متضمنة نقد وما في حكمه بمبلغ 

مليون لاير سعودي( 33 :2017)   363,925   413,562  

 409,153  335,805  أصول غير متداولة

 مليون لاير سعودي 8.113التزامات متداولة متضمنة قروض بنكية بمبلغ 

مليون لاير سعودي( 140.9 :0172)   (282,702)  (350,159) 

مليون  43.1التزامات غير متداولة متضمنة قروض طويلة االجل بمبلغ 

مليون لاير سعودي( 29 :2017) لاير سعودي   (95,267)  (70,161) 

 402,395  321,761  حقوق الملكية
     

%50حصة المجموعة بواقع    160,881  201,198 

رةشه   69,298  72,945 

 274,143  230,179  صافي القيمة الدفترية لالستثمار
 

 :2018ديسمبر  31 / للسنة المنتهية في الميلبو للفترة رةالخساأو لربحفيما يلي ملخص لقائمة ا
 

   

للسنة المنتهية 

 31في 

ديسمبر 

2018  

 29للفترة من 

 2017أغسطس 

ديسمبر  31إلى 

2017 

 السعودية( االتالري )بآالف    

داتإيرا   789,184 
 

541,300 

تمويليةمصاريف   (7,052)  (4,805) 

ضريبة دخلمصاريف   (10,459) 
 

1,818 

للسنة / للفترة الخسارة  (46,596) 
 

(30,688) 

 (46,596) ةالشامل الخسارةمجموع 
 

(30,688) 
   

 

  

 (23,297)  %50بواقع  المجموعةحصة 
 

(15,344) 

 

 

 

 

 

 

 



 السعودية  يانتيت العربيةشركة أم
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 )تتمة( أميبلو (أ
 

 :هي كما يلي أميبلوالحركة على االستثمار في إن  
 

 2018  2017 

 السعودية( الرياالت )بآالف    

    

أغسطس  92ينار /  1  274,143  289,600 

 (15,344)  (23,297) الحصة من الخسائر

 (113)  (20,667) جنبيةتعديالت ترجمة عمالت ا

2017ديسمبر  31  230,179  274,143 
 

 توزيع (ب

. وهي شركة غير مدرجة %50تمارس المجموعة عليه سيطرة مشتركة بنسبة ملكية  توزيع هو مشروع مشترك

وصيانة شبكات المياه مسجلة في المملكة العربية السعودية. تتمثل أنشطة توزيع في الخدمات المتعلقة بإنشاء وتشغيل 

 وخدمات الصرف الصحي.
 

يلخص الجدول التالي المعلومات المالية لتوزيع المستخرجة من قوائمها المالية معدلة لتعكس تعديالت القيمة العادلة 

 القيمة الدفترية الستثمار المجموعة في توزيع:إلى  التسويات للوصولإلى  عند االستحواذ باإلضافة
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31      

      2018 
 

2017 

 السعودية( الرياالت )بآالف       

     
مليون لاير سعودي  15.7أصول متداولة، متضمنة نقد وما في حكمه بمبلغ 

 44,799  51,220  (2017ديسمبر  31كما في  مليون لاير سعودي 10.1)

 224,080  215,290     أصول غير متداولة

مليون لاير سعودي  1.26 تضمنة قروض بنكية بمبلغالتزامات متداولة م

(7201ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  5.22)   (87,676)  (80,460) 

مليون لاير  30.6التزامات غير متداولة متضمنة قروض بنكية بمبلغ 

 (60,768)  (34,935)  (2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  56,8سعودي )

 127,651  143,899      يةحقوق الملك

 63,825  71,950  (%50: 2017) %50حصة المجموعة بواقع 

 63,825  71,950   صافي القيمة الدفترية لالستثمار

 

 :2017و 2018ديسمبر  31لتوزيع للسنة المنتهية في  لربح أو الخسارةفيما يلي ملخص لقائمة ا

      

   

      2018 
 

2017 

 رياالت السعودية()بآالف ال      

 257,091     داتإيرا

 
268,906 

 (13,118)    إطفاءو إهالك

 
(12,903) 

 (2,949)     مصاريف مالية

 
(4,951) 

 15,551     صافي الربح للسنة

 
18,178 

 16,249    مجموع الدخل الشامل

 
16,492 

 8,125  (%50 :2017) %50بواقع  المجموعةحصة 

 

8,246  
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 )تتمة( توزيعب( 

 الحركة على االستثمار في توزيع هي كما يلي:إن 

      2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(      

 55,579  63,825     يناير 1

 9,089  7,776     رباحالحصة من األ

 (843)  349  الشامل االخر )الخسارة( الحصة في الدخل

 63,825  71,950     ديسمبر 31

 

 اخرى مشاريع مشتركة (ج

لدى المجموعة استثمارات في مشاريع مشتركة أخرى تعتبر قيمة كل منها ليست ذات أهمية نسبية للمجموعة. تتلخص 

 حركة هذه االستثمارات فيما يلي:
 

      

  
2018 

 

2017 

      

  
 )بآالف الرياالت السعودية(

     يناير 1

  

16,044  21,676 

     لنتائجالحصة من ا

  
(34,761)  (4,947) 

 -  19,070   محول من مطلوب من أطراف ذات عالقة

    تعديالت فروقات عمالت اجنبية

  
(353)  (685) 

     ديسمبر 31

  

-     16,044 

 مالية متوفرة لهذه المشاريع فيما يلي:  على آخر معلومات بناءً تتلخص المعلومات المالية لهذه المشاريع المشتركة 
        

صافي الربح 

 )الخسارة(

 

  

بلد 

 التزامات أصول التأسيس
 

داتإيرا  
نسبة ملكية  

 المجموعة

            %  (بآالف الرياالت السعودية)  اسم الشركة

2018:   

 

 

 

 

 

  
 %50 (11,860)  76,759  210,351 209,372 تركيا  سبور

 %50 (27,058)  42,199  63,408 94,010 المغرب ك المغرباميتي

   

 

 

 

 

 

  
2017:   

 

 

 

 

 

  
 %50 6,394  371,785  289,907 302,672 تركيا  سبور

 %50 (16,288)  40,407  105,987 125,309 المغرب اميتيك المغرب
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 قاب"(أيت قطر لألنابيب المحدودة )"شركة أميانت (د

 من حقوق ملكيتها وهي شركة غير مدرجة مسجلة وتمارس أنشطتها في قطر. %40 المجموعةقاب هي شركة زميلة تمتلك أ

 قاب المستخرجة من قوائمها المالية معدلة لتعكس تعديالت القيمة العادلة عند االستحواذيلخص الجدول التالي المعلومات المالية أل

 قاب:أالقيمة الدفترية الستثمار المجموعة في إلى  التسويات للوصولإلى  باإلضافة
 

 ديسمبر  31  ديسمبر  31        

      

  
2018 

 

2017 

      

  
 )بآالف الرياالت السعودية(

     أصول متداولة

  
165,211  144,583 

     أصول غير متداولة

  
87,146  99,335 

 (132,163)  (125,829)       ةالتزامات متداول

    التزامات غير متداولة

  
(9,431)  (15,212) 

     حقوق الشركاء

  

117,097  96,543 

 38,617  46,839  %(  40: 2017) %40حصة المجموعة في حقوق الشركاء 
 

 :2017و  2018ديسمبر  31للسنوات المنتهية في  لـ)أقاب( ةموجزال الربح أو الخسارةقائمة 
 

       2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(       

          
 151,045  219,910       داتإيرا

  الربح من العمليات المستمرة

 

   20,556  15,406 

  موع الدخل الشاملجم

 

   20,556  15,406 

 %40حصة الشركة من مجموع الدخل الشامل بواقع 

 

   8,222  6,163 

           
    قاب فيما يلي: أتتلخص الحركة على حساب االستثمار في 

 

 

 

      

  
2018  2017 

      

  
 )بآالف الرياالت السعودية(

    
 

   
 

 
 

     يناير 1

  
38,617  32,454 

     رباحالحصة في األ

  
8,222  6,163 

     ديسمبر 31

  

46,839  38,617 
 

 شركات زميلة اخرى (ه

وعة استثمارات في شركات زميلة أخرى تعتبر قيمة كل منها ليست ذات أهمية نسبية للمجموعة. تتلخص حركة هذه لدى المجم

 االستثمارات فيما يلي:
 

      

 

 2018  2017 

      

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
      

 
 

 
 

 

     يناير 1

 

 23,778  17,034 

     اضافات

 

 -     3,302 

     نتائجالحصة في ال

 

 1,661  5,962 

     أرباحتوزيعات 

 

 (1,711)  (2,878) 

    تعديالت ترجمة عمالت اجنبية

 

 (154)  358 

     ديسمبر 31

 

 23,574  23,778 
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 )تتمة( استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية   -13

 )تتمة( شركات زميلة اخرى (ه

 فيما يلي:  ثماراتستعلى آخر معلومات مالية متوفرة لهذه اال بناءً يلة تتلخص المعلومات المالية لهذه الشركات الزم
 

  االسم

بلد 

 االلتزامات صولاأل التأسيس
 

 داتيرااإل
صافي   

 الربح
 ملكية نسبة 

 المجموعة

  
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
 %             

2018   

 

 

 

 

 

 

 

 
 %13  9,892  68,221  15,502 91,434 السعودية الشرق غاز

 %15  7,053  21,673  180,913 247,380  المغرب  امينسوس
   

 
 

 
 

 
 

 
 

2017   

 

 

 

 

 

 

 

 
 18,922 94,289 السعودية الشرق غاز

 
49,520 

 
7,760 

 
13% 

 119,663 185,291  المغرب  امينسوس
 

27,599 
 

7,461 
 

15% 

 عقارات ومصانع ومعدات -14

 

  

    

إلغاء توحيد 

 بعاداتاست/

ديالت تع 

ترجمة 

عمالت 

 اجنبية

  

 

  

  يناير 1

/  إضافات

 ديسمبر 31    تحويالت

 

  
 )بآالف الرياالت السعودية(

8201 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكلفة

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 196,549     -     -     -  196,549   اراضي

 271,485  (843)  (31,722)  4,126  299,924 مباني وتحسينات على اراضي

 861,727  (2,720)  (32,544)  7,306  889,685 وآالت ومعدات مصانع

 55,031  (763)  (912)  1,018  55,688 اثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 42,870  -  (604)  (7,442)  50,916 اعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 

  

1,492,762  5,008  (65,782)  (4,326)  1,427,662 

 

  
         

         والهبوط في القيمة هالكمجمع اإل

 اراضي
  

(150,000)  -  -  -  (150,000) 

 (179,711)  676  24,467  (13,233)  (191,621) مباني وتحسينات على اراضي

 (651,568)  2,359  32,544  (77,550)  (608,921) مصانع وآالت ومعدات

 (43,595)  551  912  (3,283)  (41,775) اثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 

  

(992,317)  (94,066)  57,923  3,586  (1,024,874) 

 صافي القيمة الدفترية

 

500,445        402,788 
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 )تتمة( عقارات ومصانع ومعدات -14

 

 

  

  يناير 1

/  إضافات

  تحويالت

إلغاء توحيد 

  بعاداتاست/

تعديالت 

ترجمة 

عمالت 

 ديسمبر 31  اجنبية

 آالف الرياالت السعودية()ب   

7201 

  
         

 التكلفة

  
         

 196,549  1,266  (14,068)     -  209,351   اراضي

 299,924  4,440  (110,190)  4,251  401,423 مباني وتحسينات على اراضي

 889,685  6,550  (345,676)  5,548  1,223,263 مصانع وآالت ومعدات

 55,688  3,362  (37,100)  753  88,673 ومعدات مكتبية اثاث وتركيبات

 50,916  107  (26,356)  10,902  66,263 اعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 

  

1,988,973  21,454  (533,390)  15,725  1,492,762 

 

  
         

         والهبوط في القيمة هالكمجمع اإل

 اراضي
  

(150,000)  -  -  -  (150,000) 

 (191,621)  (2,077)  59,867  (12,472)  (236,939) مباني وتحسينات على اراضي

 (608,921)  (9,549)  328,086  (47,983)  (879,475) مصانع وآالت ومعدات

 (41,775)  (3,244)  26,797  (1,813)  (63,515) اثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 

  

(1,329,929)  (62,268)  414,750  (14,870)  (992,317) 

 صافي القيمة الدفترية

 

659,044        500,445 

 

لشراء اآلالت  الموردينإلى  الدفعات المقدمة بشكل رئيسيتمثل  2018ديسمبر  31في  األعمال الرأسمالية تحت التنفيذإن  ⁻

 والمعدات.

 

 ونتج عنلوحداتها المدرة للنقد )"الوحدات"(.  2018قامت المجموعة بإجراء اختبار الهبوط في القيمة السنوي في ديسمبر  ⁻

اعلى من صافي قيمتها الدفترية بشكل جوهري فيما عدا الوحدة الخاصة  قابلة لالستردادجميع الوحدات ذات قيمة ن أالدراسة 

القابلة  ةقيمالساب . تم احت2018ديسمبر  31مليون لاير كما في  85.5القابلة لالسترداد والتي بلغت صافي قيمتها ساديب بشركة 

عن طريق احتساب قيمة االستخدام باحتساب التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والتي تم استخراجها من الموازنة لالسترداد 

وتم استخدام  %8.5بلغ معدل الخصم قبل الضرائب المستخدم لخصم التدفقات النقدية  .2019الموافق عليها من قبل اإلدارة لعام 

القيمة العادلة ناقصا تكلفة االستبعاد ن أ. كما واستنتجت اإلدارة %1بمعدل  2019مو للتدفقات النقدية لألعوام الالحقة لعام معدل ن

عام مليون لاير سعودي خالل  41.9ال يمكن احتسابها بشكل موثوق. وعليه، قامت اإلدارة بقيد خسائر هبوط في القيمة بمبلغ 

ديسمبر  31مليون لاير قبل الهبوط كما في  127.4عدات والتي كانت صافي قيمتها الدفترية مقابل عقارات ومصانع وم 2018

 . ربح أو الخسارة الموحدةبوط في القيمة ضمن تكلفة المبيعات في قائمة اله. تم قيد خسائر ال2018
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ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  37.4وند ستراند البالغ ـبلوحدة الخاصة بتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد ل ⁻

 بحسب ةالنقدي اتباستخدام توقعات التدفق قيد االستخداممليون لاير سعودي( بناًء على القيمة  14.3: 2017) 2018

ماليين  6البالغة  المبلغ القابل لالسترداد يزيد عن القيمة الدفتريةن إ. 2019تغطي واتلي معتمدة من المجلس ال الموازنة

 ،مليون لاير سعودي. نتيجة لهذا التحليل 20.5مما أدى إلى ارتفاع قدره  ،2018ديسمبر  31لاير سعودي كما في 

ماليين لاير سعودي مع ما يقابل ذلك من تأثير  5والبالغة  2017عكست اإلدارة االنخفاض في القيمة المسجلة في عام 

على توقعات التدفق المستخدم خصم قبل الضريبة المعدل إن  .ةح أو الخسارة الموحدالرب قائمةفي تكلفة المبيعات في 

كما واستنتجت ٪.  1.0يتم تقديرها باستخدام معدل نمو بنسبة  2019٪ والتدفقات النقدية بعد عام  10.5النقدي هو 

 ن القيمة العادلة ناقصا تكلفة االستبعاد ال يمكن احتسابها بشكل موثوق.أاإلدارة 

، وعليه، وساكوبو  أسال وقف اعمالأعلنت المجموعة  ،(هـ1440جمادى الثاني  15)الموافق  2019فبراير  20في  ⁻

محتفظ بها للبيع". تم قياس المبلغ القابل لالسترداد لساكوب البالغ أصول كـ " تم تصنيف األصول العائدة السال وساكوب

ً منها تكلفة البيع. نتيجة لذلكعلى  2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  0.5  ،أساس القيمة العادلة مطروحا

عام  خاللمليون لاير سعودي  3.4 في قيمة ممتلكات ومصنع ومعدات بمبلغانخفاض  اعترفت المجموعة بخسائر

مة القيخسائر الهبوط في  تم قيد. 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  3.9 والتي بلغت قيمتها الدفترية 2018

تم قياس القيمة القابلة  ،. عالوة على ذلكةالموحد الربح أو الخسارة قائمةخسائر من العمليات المتوقفة في  ضمن

على أساس القيمة العادلة  2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  3.3والتي تبلغ  أساللالسترداد لوحدة 

وبالتالي لم  ،مليون لاير سعودي 2.3بقيمة  ة أسالالقيمة الحالية لقيممطروحاً منها تكلفة البيع. هذا التقييم يتجاوز صافي 

 يتم االعتراف باي مخصص مقابل وحدة اسال.

 بلغت 2018ديسمبر  31الدفترية كما في تقع بعض المباني والمصانع والمعدات العائدة للمجموعة التي صافي قيمتها  ⁻

مستأجرة بمبالغ رمزية من حكومة  سعودي( على أراضيمليون ريـال  59,5: 2017مليون ريـال سعودي ) 51,2

 المملكة العربية السعودية بموجب عقود إيجار تشغيلية متعددة قابلة للتجديد.

 1,4مقيدتين في حسابات المجموعة بقيمة  1971تمتلك المجموعة قطعتي ارض صناعيتين في مدينة الدمام منذ عام  ⁻

إن القيمة العادلة لهذه االراضي بحسب آخر  .(مليون لاير سعودي 1,4 :2017) 2018في عام  مليون ريـال سعودي

فروقات  تسجيللم يتم  مليون ريـال ســعودي. 323,4من مقيم مستقل بلغت  2016تقييم حصلت عليه اإلدارة خالل عام 

 التقييم ضمن قيمة هذه االراضي.

االستحواذ، من جهة ذات عالقة، على شركة من خالل  2009تمتلك المجموعة قطعة أرض صناعية في جدة منذ عام  ⁻

تابعة تمتلك هذه االرض. إن ملكية هذه األرض محل نزاع قانوني يتم النظر فيه أمام النظام القضائي السعودي. إن القيمة 

مليون ريـال  150كانت  2018ديسمبر  31الدفترية اإلجمالية لهذه األرض، قبل مخصص هبوط في القيمة، كما في 

وتم عمل مخصص بكامل القيمة الدفترية في تاريخ االستحواذ. إن صافي مليون لاير سعودي(  150: 2017)سعودي 

 ديسمبر هي كما يلي: 31القيم الدفترية للمباني والمصانع والمعدات المقامة على هذه األرض كما في 

 2018  2017 

 )بآالف الريـاالت السعودية( 

 30,277  27,946 مباني وتحسينات على أراضي  

 36,604  31,038     مصانع وآالت ومعدات

 394  312 تجهيزات مكتبية

 59,296  67,275 

تعتقد إدارة المجموعة أنه لن ينتج عن هذا النزاع أثر على القيم الدفترية او االعمار االنتاجية للمباني والمصانع والمعدات 

 المقامة على هذه االرض.
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 أصول غير متداولة أخرى -15

تفاصيل هذه إن تتمثل األصول غير المتداولة األخرى في أصول ال تعتبر مجتمعة او بشكل منفرد ذات أهمية نسبية للمجموعة. 

 األصول هي كما يلي: 

      

ديسمبر  31

2018  

 ديسمبر 31

2017  

 )بآالف الريـاالت السعودية(      

       
 8,250  10,750     عقارات استثمارية

 9,690  8,606      ير ملموسةأصول غ

 40,419  26,460   (21 إيضاح) قروض لشركات زميلة ومشاريع مشتركة

      45,816  58,359 
 

 قروض  -16

 قروض قصيرة االجل 16-1

 تتمثل القروض قصير االجل فيما يلي: 

      

ديسمبر  31

2018  

 ديسمبر 31

2017  

 )بآالف الريـاالت السعودية(      

       
 1,062,785  929,726      قروض قصيرة االجل

تم الحصول عليها من عدة بنوك تجارية وتحمل رسوم مالية باألسعار السائدة في السوق ثل هذه القروض تسهيالت ائتمانية تم

ند على أساس أسعار العرض بين البنوك باإلضافة إلى هامش ثابت. تنوي اإلدارة إعادة تدوير القروض قصيرة األجل ع

 استحقاقها.

 القيمة الدفترية للقروض القصيرة االجل مقومة بالعمالت التالية:إن 

      

ديسمبر  31

2018  

 ديسمبر 31

2017  

 )بآالف الريـاالت السعودية(      

       
 916,164  866,367     لاير سعودي

 146,621  63,359   دوالر امريكي

      929,726  1,062,785 
 

 االجل طويلةقروض  16-2

 تتمثل القروض طويلة االجل مما يلي:
 

 
 

 ديسمبر  31
 

 ديسمبر  31

 

  
2018 

 
2017 

 
 

 )بآالف الريـاالت السعودية(

 522,852  413,160  قروض من بنوك تجارية

 (202,443)  (255,244)  الجزء المتداول المدرج ضمن االلتزامات المتداولة
     

داول المدرج ضمن األلتزامات غير المتداولةالجزء غير المت  

 

157,916  320,409 
 

 قروض من بنوك تجارية

حصلت المجموعة على عدد من القروض من بنوك تجارية متعددة. تحمل هذه القروض عموماً رسوم مالية على أساس أسعار 

، طبقاً لجداول 2018ديسمبر  31قائمة كما في العرض بين البنوك باإلضافة إلى هامش ثابت. إن إجمالي استحقاقات القروض ال

 .2021حتى  2019تمتد من عام  ،سدادها
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 )تتمة( قروض -16

 )تتمة( االجل طويلةقروض  16-2

 :التالية تبالعمال مقومةالقيم الدفترية للقروض طويلة األجل إن 
 

 
 

 ديسمبر  31
 

 ديسمبر  31

 

  
2018 

 
2017 

 
 

 )بآالف الريـاالت السعودية(

  سعوديلاير
 

403,669  512,875 

 9,977  9,491   الدوالر االمريكي

   413,160  522,852 
 

 استحقاق القروض طويلة األجل: جدولفيما يلي 
 

 
 

 ديسمبر  31
 

 ديسمبر  31

 

  
2018 

 
2017 

 
 

 )بآالف الريـاالت السعودية(

     :ديسمبر 31السنوات المنتهية في 

2018  -     202,443 

2019  255,244  184,659 

2020  154,089  130,527 

2021 
 

3,827 
 

5,223 

  413,160  522,852 
 

 االخالل بأحكام القروض 16-3

تتطلب أحكام اتفاقيات بعض القروض قصيرة وطويلة األجل من المجموعة الحفاظ على الوضع المالي في مستويات محدده،  

مقرضين على توزيعات األرباح التي تزيد عن مبالغ محددة، كما تحدد مبالغ المصروفات وتتطلب الموافقة المسبقة من ال

المتعلقة باتفاقيات التسهيالت االئتمانية. تتمثل  بعض الشروط الماليةالمجموعة في أخلت المتطلبات األخرى. الرأسمالية وبعض 

 االحكام المالية الرئيسية المخل بها من قبل المجموعة فيما يلي: 
 

 األحكام
 

 المتطلبات

 مجموع المطلوبات لصافي القيمة الملموسة
 

200% - 250% 

 النسبة الجارية
 

100% - 125% 

 الحد األدنى لحقوق الملكية العائدة للمساهمين
 

 مليون لاير سعودي 1,31205إلى  950من 

المستقبلية. تعتقد ادارة  الدفعاتو تعجيل جدول لم يقم أي من البنوك المقرضة بممارسة حقهم بإلغاء التسهيالت االئتمانية ا 

 هذه المخالفات لن تؤثر على استحقاق هذه القروض او التسهيالت االئتمانية المتاحة.ن أالمجموعة 

 أخرى  والتزاماتمصاريف مستحقة  -17
 

 ديسمبر  31  ديسمبر  31   

   2018  2017 

 )بآالف الريـاالت السعودية(   
      

 9,301  11,943   ر ومزايا مستحقةرواتب وأجو

 24,229  28,943   دفعات مقدمة من العمالء

 9,929  11,255   أتعاب وكالء مبيعات مستحقة

 30,790  17,711   نفقات مالية مستحقة

 42,368  52,474   أخرى والتزاماتمصاريف مستحقة 

   122,326  116,617 
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 زكاة وضريبة دخل -18

 ويمكونات الوعاء الزك

٪ من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الربح 2.5تخضع الشركة وشركاتها التابعة السعودية للزكاة. تستحق الزكاة بواقع  

وتستحق ضريبة الدخل بحسب نسب الضريبة في الشركات التابعة االجنبية. إن أهم مكونات الوعاء الزكوي  .المعدّل، أيهما أعلى

تتكون بشكل رئيسي من حقوق المساهمين ومخصصات كما في بداية السنة وقروض طويلة األجل  لكل شركة وفقاً ألنظمة الزكاة

 منها صافي القيمة الدفترية للعقارات والمصانع والمعدات واالستثمارات وبعض البنود األخرى.خصوما وصافي الربح المعدّل م
 

 ديسمبر مما يلي: 31الموحدة للسنة المنتهية في  الربح أو الخسارةتتكون الزكاة وضريبة الدخل المحملة على قائمة 

 

 2018  2017 

 )بآالف الريـاالت السعودية( 

    :الحالية للسنة الزكاة وضريبة الدخل

 29,513  24,845 العمليات المستمرة   - 

 270  1,216 العمليات الغير مستمرة  - 

    الدخلضريبة التعديالت المتعلقة بالزكاة و

 (6,642)     - ت سابقةلسنوا   

 26,061  23,141 

 

 ديسمبر فيما يلي:  31تتلخص الحركة على مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية في  
 

 2018  2017 

 )بآالف الريـاالت السعودية( 

يناير 1  105,263  94,463 

 23,141  26,061 المحمل خالل العام

 (12,341)  (2,396) المدفوع حالل العام

 105,263  128,928 ديسمبر 31

 وضع الشهادات والربوط الزكوية 

. استلمت 2014استلمت الشركة وشركاتها التابعة السعودية شهادات الزكاة وضريبة الدخل النهائية أو المقيدة للسنوات حتى  

لم  2014حتى  2010نهائية لألعوام من ال اتالربوطإن . 2009الشركة ربوط نهائية من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام 

 .تصدر بعد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل

 الفرق بين الربح المحاسبي والربح الزكوي/الضريبي:

 البنود التالية مدرجة ضمن عناصر الربح المحاسبي وليست ضمن عناصر الربح الزكوي/الضريبي: إن 

 مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة. -

 الهبوط في قيمة العقارات والمصانع والمعدات.مخصص  -

 مخصص تعويض نهاية الخدمة. -
 

 البنود التالية مدرجة ضمن عناصر الربح الزكوي/الضريبي وليست ضمن عناصر الربح المحاسبي:إن 

 شطب ذمم مدينة. -

 عقارات ومصانع ومعدات مكون لها مخصص هبوط في القيمة. إهالك -

 تعويض نهاية الخدمة المدفوع. -



 السعودية  يانتيت العربيةشركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة( (الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -19

 خالل السنة هي كما يلي:المنافع الحركة على مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وهي خطة محددة إن  
 

 2018  2017 

 )بآالف الريـاالت السعودية( 

 67,019  66,609 يناير 1

 11,397  7,725 الربح أو الخسارةالمحمل على قائمة 

 767  532 اآلخر كتواري المحمل على قائمة الدخل الشاملاعادة القياس األ

 (12,574)  (7,175) الل العامخالمدفوع 

 66,609  67,691 ديسمبر 31

 الموحدة مما يلي:  الربح أو الخسارةيتكون المصروف المحمل على قائمة 

 2018  2017 

 )بآالف الريـاالت السعودية( 

 8,287  5,099 تكاليف الخدمات الحالية

 3,110  2,626 تكاليف الفوائد

 11,397  7,725 الموحدة الربح أو الخسارةالتكلفة المحملة على قائمة 
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية:

 ديسمبر 31كما في  

 2018  2017 

  

 %4.60  %3.90 معدل الخصم المستخدم

 %4.7  %5.4 معدل زيادة الرواتب

 متوسطة  وسطةمت معدل دوران الموظفين
 

 فيما يلي تحليل حساسية االفتراضات االكتوارية الرئيسية:

 2017 ديسمبر 31  2018 ديسمبر 31 

 0%   

)بأالف الرياالت 

%0  السعودية(   

)بأالف الرياالت 

 السعودية(

        معدل الخصم

 64,724  %0.50+   66,137  %0.50+  الزيادة

 68,602  %0.50 -  69,332  %0.50 - النقص

        النسبة المتوقعة لزيادة الراتب

 68,575  %0.50+   69,326  %0.50+  الزيادة

 64,733  %0.50 -  66,128  %0.50 - النقص

 مخصص ضمان -20
 

 2018  2017 

 )بآالف الريـاالت السعودية( 

 19,419  8,375 يناير 1

 (6,000)  (1,874) عكس

 (5,275)  (229) المستخدم والتعديالت

 231  (56) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 8,375  6,216 ديسمبر 31

 



 السعودية  يانتيت العربيةشركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة( (الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 ات تتعلق بأطراف ذات عالقةإفصاح -21

. 1رقم تم عرض معلومات حول هيكل المجموعة متضمنة المعلومات التفصيلية حول الشركة والشركات التابعة للمجموعة في إيضاح 

 ذات عالقة:  أطرافتمت مع  يوضح الجدول التالي المعامالت الهامة التي

 

   

مبيعات 

ألطراف 

ذات 

 عالقة

 

مشتريات 

من/ دفعات 

ألطراف 

  ذات عالقة

 

مطلوب من 

 أطراف

ذات 

 عالقة*

 

إلى  مطلوب

 أطراف

ذات 

 عالقة*

 

 

 

 

 (بآالف الريـاالت السعودية)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 شركات زميلة
 

 

 

 

 

 

 

   
 شركة أميانتيت للفيبرجالس 

 مصر

 
2018 

 
-     -  -     -  

2017 
 

-     -  220  - 

 شركة أميانتيت قطر لألنابيب

 المحدودة 

 
2018 

 
-     -  9,041  -  

2017 
 

11,244  -  14,801  - 

 امينسوس
 

2018 
 

-     -  -     -  
2017 

 
2,358  -  2,387  - 

 -  520  -     -  2018  الشرق غاز

 2017  -     -  -     - 
           

 مشاريع مشتركة
 

 

 
       

  أميبلو
 

2018 
 

-     -  3,502  -  
2017 

 
897  -  4,014  - 

 -     -  -     -  2018  المغرباميتيك 

 2017  4  -  15,226  - 

 سبور
 

2018 
 

-     -  8,029  -  
2017 

 
-     (6,056)  7,926  - 

 الشركة الدولية لتوزيع المياه
 

2018 
 

-     -  2,100  -  
2017 

 
-     -  -     - 

 

 تم تصنيف هذه األرصدة ضمن الذمم المدينة والذمم الدائنة على التوالي.* 
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 )تتمة( ات تتعلق بأطراف ذات عالقةإفصاح -21

  

   

 

 

 

 
فوائد مستلمة من 

)مدفوعة الى( 

ذات عالقة  أطراف  

 
مطلوب من )الى( 

ذات  أطراف

 عالقة

ذات عالقة أطرافقروض من/الى   
 

 

 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

  شركات زميلة

 

 

 

 

 

 

 

   
 2018 اميتيك المغرب

 
    -     -    

  

 
2017 

 
    250  10,138 

  اخرى

 
2018 

 
    -     (3,450) 

  

 
2017 

 
    (75)  (7,105) 

 مشاريع مشتركة
 

 

 
       

   أميبلو

 
2018 

 
    -     26,460 

   2017      144  30,282 

 

 تتمثل منافع موظفي اإلدارة الرئيسيين فيما يلي:

 2018  2017 

 )بآالف الريـاالت السعودية( 

 5,806  5,972 منافع موظفين قصيرة االجل

 8,250  6,723 تعويض نهاية الخدمة

 12,695  14,056 
 

 .خالل السنة ألكبر خمس مدراء تنفيذيين الموحدة الربح أو الخسارةمة تم تحميل المنافع المذكورة أعاله على قائ

 

 رأس المال -22

ريـال سعودي للسهم  10مليون سهم عادي بقيمة إسمية  115.5من  2018ديسمبر  31يتكون رأس مال الشركة كما في  

 (.2017 ديسمبر 31لاير سعودي كما في  10ة يمليون سهم عادي بقيمة اسم 115,5الواحد )

 

 سهملأل لموظفينابرنامج واحتياطي تملك  -23

يناير  1والذي ينص على تقديم مكافآت لدرجات وظيفية محددة ابتداء من  سهملأل قامت الشركة بتطبيق برنامج تملك الموظفين 

مليون سهم من أسهمها من خالل مؤسسة مالية لغرض برنامج تملك  2.5، قامت الشركة بشراء 2012. خالل 2012

تم في قائمة المركز المالي الموحدة.  سهملأل والتي تم قيدها تحت مسمى "برنامج واحتياطي تملك الموظفين سهملأل الموظفين

منح الموظفين بناًء على اشتراكاتهم في البرنامج واتمام ثالث سنوات في الخدمة والمحافظة على مستوى اداء معين اسهم 

، بلغ عدد االسهم الممنوحة للموظفين من خالل هذا 2015الل عام . خ2015مجانية حتى تاريخ االستحقاق خالل عام 

 .2017و  2018سهم. لم يكن هناك حركة على اسهم البرنامج خالل االعوام  564,309البرنامج 

قيمة األسهم المتبقية المحتفظ بها لدى الوصي للخيارات المستقبلية لكي يتم  سهملأل يمثل برنامج واحتياطي تملك الموظفين 

 عرضها على موظفي الشركة. إن اإلدارة حالياً بصدد انهاء اإلجراءات الرسمية لبرنامج الخيارات المستقبلية.

مليون سهم والبالغة  1.9إن األسهم المتبقية التي لم يتم منحها من خالل البرنامج السابق كما هو موضح أعاله، والبالغة  

وما  2019لى برنامج جديد، والذي من المتوقع أن يمتد على مدى السنوات مليون لاير سعودي، سيتم تخصيصها إ 16تكلفتها 

. جاري العمل على الحصول على الموافقات الالزمة من السلطات 2019وستستحق الخيارات ذات الصلة في عام بعد 

 المختصة.

 



 السعودية  يانتيت العربيةشركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة( (الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

- 63 - 

 عقد مبادلة سعر الفائدة -24

)"العقد"( مع بنك محلي متعلق بقروض تحمل معدالت ربح  ، لدى المجموعة عقد مبادلة سعر فائدة2018ديسمبر  31كما في  

مليون ريـال سعودي كما  137.9مليون لاير سعودي ) 116.2، بلغت القيمة االعتبارية للعقد 2018ديسمبر  31متغيرة. كما في 

انخفاض عودي )مليون ريـال س 0.182إلى  2018ديسمبر  31(. انخفضت القيمة العادلة للعقد كما في 2017ديسمبر  31في 

 (.2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  1.5 بمقدار

قامت المجموعة بالمحاسبة عن العقد على انه تغطية فعالة لمخاطر تقلبات التدفقات النقدية. وعليه، قامت المجموعة بقيد  

المطلوبات الغير متداولة في قائمة المركز االنخفاض في القيمة العادلة للعقد ضمن حقوق الملكية وتم قيد االلتزام المقابل ضمن 

 المالي الموحدة.

 

 إيرادات من العقود مع العمالء -25
 

 داتيراالمعلومات التفصيلية لإل 25-1

 2017   2018  القطاعات

 )بآالف الريـاالت السعودية(  

     نوع البضائع او الخدمات

 569,258  721,354  بيع بضائع

 223,086  226,240  عقود اإلنشاءات

 792,344  947,594  اجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

     نوع العمالء     

 64,823  97,443  عمالء القطاعات الحكومية وشبه الحكومية

 727,521  850,151  عمالء الشركات

 792,344  947,594  اجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

     يةالمناطق الجغراف     

 116,467  110,834  المنطقة الوسطى

 51,326  40,669  المنطقة الغربية

 236,324  263,617  المنطقة الشرقية

 44,858  86,509  المنطقة االوربية

 343,369  445,965  األجنبية األخرى التابعة الشركات و ادراتالص

 792,344  947,594  اجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

      

 رصدة العقودأ   25-2

  

ديسمبر  31

2018  

 ديسمبر 31

 2017 

 )بآالف الريـاالت السعودية(  

     
 1,044,708  869,375  (12و 9مدينون تجاريون )إيضاح 

 214,276  216,124  (أدناهأ  مالحظة انظرعقود )  أصول

 79,446  63,014  (أدناهب  مالحظة انظرالتزامات عقود )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعودية  يانتيت العربيةشركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( إيرادات من العقود مع العمالء -25

 

 عقود أصول (أ

باإلنهاء مشروط العوض حيث أن استالم  ،ءاتيرادات المحققة من عقود اإلنشاعقود من اإل أصولب المبدئي يتم االعتراف

كأصول ف المبالغ المعترف بها يتم إعادة تصني المراحل الرئيسية وقبولها من العميل،. عند االنتهاء من رئيسيةمراحل الناجح ل

د بصافي تأثير خسائر االئتمان المتوقعة والعق أصولتم إدراج  ،2018ديسمبر  31كما في  عقود إلى الذمم التجارية المدينة.

 مليون لاير سعودي. 0,5بقيمة 

 

 التزامات عقود (ب

قصيرة األجل المستلمة  نشاءات والدفعات المقدمةاالمقابل عقود المستلمة طويلة األجل  الدفعات المقدمةتشمل التزامات العقود 

 .التي لم يتم الوفاء بها بعدوكذلك سعر المعاملة المخصص اللتزامات األداء  لتركيب االنابيب
 

 2018من المبالغ التي تم ادراجها ضمن التزامات العقود في بداية عام المعترف بها مع العمالء من العقود  داتيرااإلبلغت 

 لاير سعودي(. يونلم 3.4: 2017لاير سعودي ) مليون 16.4مبلغ 

 

 التزامات األداء     25-3

 البضائعبيع  (أ

  يوًما من تاريخ التسليم. 90أو خالل  عادةً مقدًما يتم الوفاء بالتزام األداء عند تسليم البضائع ويكون الدفع 
 

 عقود االنشاءات (ب

طريقة نسبة التكاليف المتكبدة فعلياً إلى اجمالي التكاليف المتوقعة. يتم ستخدام ايتم اإلعتراف باإليرادات على المدى الزمني ب

إثبات التكاليف ذات الصلة في الربح أو الخسارة عند تكبدها. تشمل شروط الدفع دفعات المقدمة طويلة االجل ودفعات إنجاز 

مشروع على حجم وتعقيد تصاميم العميل ودفعات حجوزات حسن التنفيذ بعد عام أو عامين من إتمام المشروع. تعتمد مدة كل 

 وعادة ما تمتد ألكثر من عام واحد.

 

 مصاريف بيع وتسويق     - 26

 2018  2017 

 )بآالف الريـاالت السعودية( 

      
 44,307  40,608 منافع موظفين

حقوق الملكية  بطريقة المسجلةاالستثمارات قروض إلى قيمة  في هبوط

    -  6,815 (21و  15  إيضاح)

 4,524  19,101 (12و  9 إيضاح) قيمة الذمم المدينة الهبوط في

 25,616  21,726 اتعاب مهنية

 3,404  3,401 سفر

 11,875  12,216 تقنية المعلومات واتصاالت

 8,392  7,575 إطفاءاستهالك و

 2,168  1,962 صيانةصالح وإ

 5,056  6,710 تسويق وعموالت مبيعات

 24,430  17,114 اخرى

 137,228  129,772 
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 ، بالصافيدات أخرىإيرا)مصاريف(     - 27

 2018  2017 

 )بآالف الريـاالت السعودية( 

 (7,874)  (15,164) فروقات تحويل عمالت أجنبية

 4,412     - مدينة تجاريةعكس مخصص هبوط في قيمة ذمم 

 72  1,590 معداتمصانع ووعقارات  استبعادأرباح 

 7,649  541 إيرادات متنوعة

 (13,033)  4,259 
 

 مصاريف مالية       - 28

 2018  2017 

 )بآالف الريـاالت السعودية( 

 84,926  67,066 عموالت مرابحة وتورق

 11,370  15,686 فوائد على القروض

 3,112  1,044 فروقات مبادلة سعر الفائدة

 3,110  2,626 (19 ضاحإي)إطفاء خصم مكافأة نهاية الخدمة 

 86,422  102,518 

 

 الموحدة الربح أو الخسارةفي القيمة، وفروق صرف العمالت األجنبية المدرجة في قائمة  والهبوطاإلهالك، واإلطفاء،  -29
 

 2018  2017 

 )بآالف الريـاالت السعودية( 

اإليراداتمدرجة ضمن تكلفة      

 48,932  46,790 إهالك

 663  643 إطفاء

 4,982  40,306 هبوط في القيمة

    مدرجة ضمن مصاريف بيع وعمومية وإدارية

 8,354  6,970 إهالك

 38  605 إطفاء

أخرى، بالصافي )مصاريف( إيراداتمدرجة ضمن      

 (7,874)  (15,164) صافي فرق صرف العمالت األجنبية

 

 مصاريف منافع الموظفين   -30

 2018  2017 

 ت السعودية()بآالف الريـاال 

اإليراداتمدرجة ضمن تكلفة      

وأجور بروات  219,553  190,870 

 2,306  2,460 تأمينات اجتماعية

 5,456  3,165 نهاية خدمة

    مدرجة ضمن مصاريف بيع وعمومية وإدارية

وأجور بروات  35,097  38,126 

 3,350  3,577 تأمينات اجتماعية

 2,831  1,934 نهاية خدمة

جموع رواتب واجور ومزايا الموظفينم  265,786  242,939 
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  تتمة( (الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

- 66 - 

 خسارة السهم -31

بقسمة الخسارة من العمليات المستمرة وصافي  2017و 2018ديسمبر  31تم احتساب خسارة السهم للسنتين المنتهيتين في 

 المجموعةن. ال يوجد لدى خالل العامي 113,564,309الخسارة لكل سنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة وعددها 

 أي أدوات مالية مخفضة.
 

 توزيعات أرباح -32

 توزيع وألم تقم الشركة باإلعالن عن  2017أرباح، )خالل العام  أية توزيع وأ، لم تقم الشركة باإلعالن عن 2018خالل عام 

 (.أرباح أية

 مطلوبات محتملة وارتباطات -33

 ترتيبات عقود ايجار تشغيلية

 .يع اتفاقيات استئجار ألراضي صناعية معينةقامت المجموعة بتوق

 ديسمبر هي كما يلي: 31الحد األدنى لدفعات االيجار التشغيلي الغير قابلة لإللغاء كما في إن 

 2018  2017 

 )بآالف الريـاالت السعودية( 

 2,571  2,571 خالل سنة

 

 التزامات رأسمالية

مليون لاير  3.9مبلغ تقريبا  2018ديسمبر  31لمجموعة ولم يتم تكبدها حتى بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها ا

 (2017ديسمبر  31مليون ريـال سعودي كما في  1.8سعودي )

 

 التزامات محتملة

من خالل االستحواذ، من جهة ذات عالقة، على شركة  2009تمتلك المجموعة قطعة أرض صناعية في مدينة جدة منذ عام 

األرض. إن ملكية هذه األرض محل نزاع قانوني يتم النظر فيه أمام النظام القضائي السعودي. تعتقد ادارة  تابعة تمتلك هذه

 المجموعة أنه لن ينتج عن هذا النزاع اي التزام.

 

 ضمانات

مليون  164.7محتملة عن ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية للمجموعة بمبلغ  التزاماتلدى المجموعة 

أيضاً،  المجموعة(. لدى 2017ديسمبر  31مليون ريـال سعودي كما في  220.2) 2018ديسمبر  31ريـال سعودي كما في 

مليون ريـال  179.4مجتمعة مع شركاء آخرين في شركات زميلة ومشاريع مشتركة، مطلوبات محتملة عن ضمانات بمبلغ 

( متعلقة بتسهيالت قروض لهذه 2017ديسمبر  31ي كما في مليون ريـال سعود 180.1) 2018ديسمبر  31سعودي كما في 

 الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

 

 المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد  -34

 فصاحللمجموعة التي تم اإلفيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات الصادرة غير سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية 

 تطبيق هذه المعايير، متى كان ذلك مناسبا، عندما تصبح سارية المفعول. المجموعة. وتنوي سفلعنها باأل



 السعودية  يانتيت العربيةشركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة( (الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 ""عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

"عقود اإليجار"  17معيار المحاسبة الدولي رقم م ويحل محل 2016في يناير  16صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

تفسير معايير المحاسبة شتمل على عقد إيجار" وت"تحديد ما إذا كانت االتفاقية  4تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 

التي المعامالت  "تقييم مضمون 27تفسير معايير المحاسبة الدولية رقم و ""حوافز عقود اإليجار التشغيلي 15الدولية رقم 

على مبادئ االعتراف بعقود اإليجار  16الشكل النظامي لعقد اإليجار". وينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تتضمن 

مالي بما يماثل المركز الوقياسها وعرضها واإلفصاح عنها، ويُلزم المستأجرين بالمحاسبة عن كافة عقود اإليجار ضمن قائمة 

. ويتضمن المعيار إعفاءين لالعتراف لدى 17حسب معيار المحاسبة الدولي رقم  التمويلي اإليجارالمحاسبة عن عقود 

عقود إيجار األصول "منخفضة القيمة" )مثل الحواسب الشخصية( وعقود اإليجار القصيرة األجل )مثل عقود  -المستأجرين 

اإليجار، سيعترف المستأجر بااللتزامات لسداد دُفعات  شهرا أو أقل(. وفي تاريخ بدء عقد 12اإليجار ذات فترة إيجار لمدة 

اإليجار )مثل التزام عقد اإليجار( واألصل الذي يمثل حق استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد اإليجار )مثل حق استخدام 

ر ومصروف التزام عقد اإليجا الفائدة علىاألصل(. وسيتعيَّن على المستأجرين االعتراف بصورة مستقلة بمصروف 

 االستهالك من حق استخدام األصل.

كما سيتعيَّن على المستأجرين إعادة قياس التزام اإليجار عند تكرار أحداث معينة )مثل تغير في مدة عقد اإليجار وتغير في 

عامة  دفعات اإليجار المستقبلية ناشئ عن تغير في مؤشر أو سعر مستخدم لتحديد تلك الدفعات(. وسيعترف المستأجر بصفة

 بمبلغ إعادة قياس التزام اإليجار كتسوية لحق استخدام األصل.

لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة الحالية بموجب  16إن محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

م نفس مبدأ التصنيف كما . وسوف يستمر المؤجرون في تصنيف جميع عقود اإليجار باستخدا17المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 والتمييز بين نوعين من عقود اإليجار: عقود التشغيل والتمويل. 17هو موضح في معيار المحاسبة الدولي رقم 

من المستأجرين والمؤجرين بأن يقدموا إفصاحات أكثر توسعًا من تلك اإلفصاحات  16كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .17لدولي رقم وفقًا لمعيار المحاسبة ا

م أو بعد ذلك 2019يناير  1من تاريخ  اً حيز التنفيذ على الفترات السنوية ابتداء 16ويدخل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

. ويمكن للمستأجر 15لكن ليس قبل أن تُطب ّق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،التاريخ، ويسمح بالتطبيق المبكر

لمعيار باستخدام إما طريقة األثر الرجعي الكامل أو األثر الرجعي المعدل. وتسمح أحكام تحول المعيار بإعفاءات اختيار ا

 محددة. 

 .على قوائمها المالية 16تقييم التأثير المحتمل للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ل المجموعةم، تخطط 2018وفي عام 
 

 معايير أخرى

 ت المعدلة التالية ال يتوقع أن يكون لها تأثيراً كبيراً على القوائم المالية للشركة:المعايير والتفسيراإن 

 "عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل". 23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  -

 (.9ي رقم مالمح المدفوعات مقدما مع تعويض سلبي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المال -

 (.28حصص طويلة االجل في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 (.19تعديالت الخطط، تخفيض او تسوية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 تلفة.( معايير مخ2017 - 2015تحسينات المعايير الدولية للتقرير المالي السنوية )دورة  -

 المعايير الدولية للتقرير المالي.الخاص بمفاهيم الإطار تعديالت على مراجع  -

 "عقود التامين". 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
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