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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 3
اهمة سعودية سجلت في مدينة الجبيل الصناعية بموجب السجل التجاري رقم شركة نماء للكيماويات )"الشركة"( )"نماء"( هي شركة مس

 ريـال سعودي. 11مليون سهم قيمة كل سهم  91.59مليون ريـال سعودي وهو مقسم إلى  915.9يبلغ رأس مال الشركة .  9155117491
 

، في إمتالك احدة منها بموجب سجل تجاري مستقلتعمل كل و، والتي لشركات التابعة لها )"المجموعة"(نماء واشركة األنشطة الرئيسية ل تتمثل
 .األنشطة العقاريةكما تمارس  وإقامة وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية في المجاالت البتروكيماوية والكيماوية

 

 المملكة العربية السعودية. - 11961مدينة الجبيل الصناعية  11919هو ص .ب الشركة المسجل  عنوان إن
 

خفض رأس مال  ،9116ديسمبر  97 بتاريخعادية المنعقد عضاء مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات في إجتماع الجمعية العمومية غير الأ رقر
٪ وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس مال 81.7بلغت لاير سعودي بنسبة تخفيض  915.911.111لاير سعودي إلى  1.985.911.111الشركة من 

التاريخ الفعلي إن . سهم عن طريق اإللغاء 91.591.111سهم إلى  198.591.111عدد أسهم الشركة قد إنخفض من  الشركة. نتيجة لذلك فإن
 .9117عام  خاللم . اكتملت اإلجراءات القانونية المرتبطة بالتخفيض 9117مايو 11لتخفيض رأس المال المذكور هو 

 

 استمرارية الشركة
، تجاوزت 9119ديسمبر  11أن المجموعة سوف تستمر وفقا  ألساس اإلستمرارية. كما في  إفتراضرفقة على القوائم المالية الموحدة المتم اعداد 

مليون لاير سعودي( والتي  618.5: 9118ديسمبر  11لاير سعودي )مليون  644.8المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 
مليون لاير سعودي  599.5صيد قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي طويل األجل والذي يبلغ نشأت بشكل رئيسي من الجزء المتداول من ر

 95، كانت المجموعة غير ملتزمة بالتعهدات المالية الخاصة بقروضها. في ن لاير سعودي(. باإلضافة إلى ذلكمليو 595.8: 9118ديسمبر  11)
مية الصناعية السعودي يفيد بأن الصندوق قد رفض طلب إعادة هيكلة قروض المجموعة. ، تلقت المجموعة خطابا  من صندوق التن9118أكتوبر 

هية في الحقا ، قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بإعداد دراسة تفصيلية نافية للجهالة على المجموعة بواسطة طرف خارجي. خالل السنة المنت
دي بالموافقة على إستئناف مناقشة إعادة جدولة تلك القروض. إن اإلدارة على ثقة من أن ، قام صندوق التنمية الصناعية السعو9119ديسمبر  11

بالتعهدات المالية. بناء  على ذلك، فقد تم إعداد  لتزامالمجموعة سوف تنجح في إعادة جدولة قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وحل عدم اإل
 اإلستمرارية، كما تم استمرار تصنيف القروض وفق ا لشروط السداد األصلية.هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ 

 

٪ من رأس مالها. قام المساهمون في شركة جنا، 51، بلغت الخسائر المتراكمة إلحدى الشركات التابعة، جنا، أكثر من  9119ديسمبر  11كما في 
لمالي الالزم، متى تتطلب الحاجة. باإلضافة إلى ذلك لم تلتزم المجموعة ، بدعم استمرارعمل شركة جنا وتزويدها بالدعم ا9191مارس  1في 

ة الالزمة بالتعهدات المالية المطلوبة وفق اتفاقيات القروض للحفاظ على نسب مالية معينة. ومع ذلك، فإن اإلدارة بصدد اتخاذ اإلجراءات التصحيحي
بالتعهدات المالية في المستقبل القريب. وفق ا لذلك، تم تصنيف هذه القروض وفقا   زاملتفي هذا الصدد. تعتقد اإلدارة أنها ستنجح في حل عدم اإل

 (.16ح يضالشروط السداد األصلية )إ
 

مليون لاير  911، لمساهمي المجموعة بزيادة رأس مال المجموعة بمبلغ 9118يوليو  98أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 
 7صدار اسهم حقوق أولوية. تم اتخاذ هذا القرار مكمال  لقرار مجلس اإلدارة المتخذ سابقا  خالل اجتماعهم المنعقد بتاريخ سعودي من خالل ا

في  مليون لاير سعودي. تم تقديم طلب إصدار أسهم حقوق األولوية إلى هيئة سوق المال 411والخاص بزيادة رأس المال بمقدار  9116أغسطس 
ذلك، قرر مجلس اإلدارة الجديد في اجتماعه المنعقد بتاريخ  ثم بعد ، وافقت هيئة سوق مال على الطلب.9119يناير  8ا في كم .9118أكتوبر  11
، إعادة النظر في الزيادة في رأس المال التي تم اإلعالن عنها مسبق ا حيث يعتقد مجلس اإلدارة أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد 9119فبراير  94

 .من الدراسة
 

التراجع عن القرار السابق الخاص بزيادة رأس مال المجموعة بمبلغ  9119أغسطس  95قرر مجلس إدارة المجموعة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 
 .مليون لاير سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية 911

 

 هيكل المجموعة: 3-3
 وشركاتها التابعة التالية:لقوائم المالية للشركة اإن القوائم المالية الموحدة تتضمن 

 

  )"الباقية من قبل 5٪ من قبل شركة نماء ونسبة 95شركة ذات مسؤولية محـدودة ، مملوكة بنسبة  -شركة الجبيل للصناعات الكيماوية )"جنا ٪
 شركة نماء لالستثمار الصناعي ، وهي شركة تابعة لشركة نماء .

 

  )"الباقية من قبل شركة 11٪ من قبل شركة نماء ونسبة 91مسؤولية محدودة، مملوكة بنسبة شركة ذات  -الشركة العربية للقلويات )"صودا ٪
 جنا.

 

  من قبل صودا.5٪ من قبل شركة نماء و 95شركة ذات مسؤولية محدودة ، مملوكة بنسبة  -شركة نماء لالستثمار الصناعي ٪ 
 

  من قبل شركة نماء 99، مملوكة بنسبة تأسيسها في سويسرا لية محدودة تمشركة ذات مسؤو -األوروبية جي.إم.بي.إتش  نماءشركة ٪
 116-4-141-685-8 . تم تسجيل الملكية في السجل التجاري الصادر في بيرن فايد تحت رقم٪ من قبل شركة نماء1الصناعي و  ارلإلستثم

CH. 
 

  مملوكة بالكامل من قبل شركة نماء األوروبية ياية محدودة تم تأسيسها في ألمانشركة ذات مسؤول -نماء األلمانية جي.إم.بي.إتش شركة ،
 جي.إم.بي.إتش .

 
باتها ولطموتها وداجومك لذبما في ، هعالل أکة بالکامولمملالتابعة ت اکارلشإن ا. ٪ في هذه الشركات التابعة111 فعلية بنسبة نماء ملكية تمتلك

 .فقةرلمادة حولمالمالية  ا القوائمن ضمدرج تت لعملياانتائج و
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 س اإلعداداسأ - 9

 لتاامقائمة اإل 9-3
وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي  ،تم إعداد القوائم المالية الموحدة

 أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
 
المجموعة تطبيق نموذج التكلفة  يجب على،  9116أكتوبر  16بتاريخ الصادر من خالل تعميمها  ليةكما هو مطلوب من قبل هيئة السوق الما 

غير الملموسة عند اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي لمدة ثالث  والموجودات يةلقياس الممتلكات واآلالت والمعدات واإلستثمارات العقار
 .9191ديسمبر  11حتى الحقا   التمديد، وقد تم لدولية للتقرير الماليالمعايير ا تطبيقسنوات تبدأ من تاريخ 

 
 إعداد القوائم المالية الموحدة9-9

ق تقييم أخرى كما هو تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية إال اذا سمحت المعايير الدولية للتقرير المالي بالقياس وفقا  لطر
 إيضاح السياسات المحاسبية الرئيسية. مشار إليه في

 
ات التي قد تؤثر فتراضالتقديرات واإلووضع األحكام، ، يتطلب من اإلدارة للمعايير الدولية للتقرير الماليوفقا  إن اعداد القوائم المالية الموحدة 

لقوائم الهامة لات فتراضالتقديرات واإلفصاح عن هذه تم اإل. المصرح عنها بالقوائم المالية الموحدةالمبالغ تطبيق السياسات المحاسبية وعلى 
 (.18-1رقم )يضاح في اإلالمالية الموحدة 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 9-1
 عة.وللمجمرض لعاعملة وئيسية رلالعملة ، وهو اوديلسعل اياربال القوائم المالية الموحدةرض هذه عم ت

 
تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  والتعديالت المحاسبية الجديدة التي اعتمدتها يرات لجنة تفسو معايير الدولية للتقرير الماليال9-4

 للتطبيق المجموعة
وهي إلزامية بواسطة لجنة المعايير المحاسبية التي تم نشرها و ،على المعايير الحاليةالجديدة المعايير والتفسيرات والتعديالت المحاسبية  فيما يلي
 .م أو ما بعدها9119يناير  1المحاسبية التي تبدأ في  للفترات

 

 عدم التأكد المرتبط بمعالجات ضريبة الدخل –( 91رقم ) معايير الدولية للتقرير الماليتفسير لجنة تفسيرات ال
ت الضريبية غير المستخدمة يوضح التفسير تحديد االرباح )الخسائر( الضريبية، الوعاء الضريبي، الخسائر الضريبية غير المستخدمة، الخصوما

ضريبة الدخل. وباألخص  -( 19ومعدالت الضريبة، وذلك عند عدم وجود تيقن حول معالجات ضريبة الدخل وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
يبية، تحديد كال  من الربح ات الخاصة بفحص الهيئات الضرفتراضيؤخذ في اإلعتبار: اذا ما كانت المعالجة الضريبية يتم تطبيقها بشكل مجمع، اإل

)الخسارة( الضريبية، الوعاء الضريبي، الخسائر الضريبية غير المستخدمة، الخصومات الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة، 
 والتغيرات في الظروف واألحداث. ال يوجد للتفسير أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 

 
 9132 -9132 معايير الدولية للتقرير الماليسنوية على الدورة التحسينات ال

يبين أن كافة تبعات ضرائب الدخل الناتجة من توزيعات األرباح )بما فيها المدفوعات لألدوات  -ضرائب الدخل  39معيار المحاسبة الدولي رقم 
لخسائرأو الدخل نتج عنها أرباح قابلة للتوزيع في األرباح أو ا المالية المصنفة كحقوق ملكية(، يتم اإلعتراف بها بشكل ثابت ضمن المعاملة التي

 خر أو حقوق الملكية.الشامل األ
 

توضح أن مجموعة القروض العامة المستخدمة الحتساب تكاليف االقتراض المؤهلة تستثني  -تكاليف االقتراض  91معيار المحاسبة الدولي رقم 
هلة التي الزالت تحت التطوير أو االنشاء أما القروض التي تم الحصول عليها بنية تمويل فقط القروض المحددة لتمويل الموجودات المؤ

المحدد أو البيع أو أي موجودات غير مؤهلة فيتم إدراجها في تلك المجموعة العامة. ونظرا  ألن  ستخدامالموجودات المؤهلة الجاهزة األن لإل
تم تطبيق التغيرات بأثر مستقبلي على تكاليف االقتراض المتكبدة في أو بعد تاريخ تطبيق المنشأة تكاليف التطبيق بأثر رجعي قد تتجاوز المنافع، و

 للتعديالت.
 

 عقود اإليجار -(31المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

"ما إذا كان  -( 4رير المالي   رقم )"عقود اإليجار". تفسير لجنة المعايير الدولية للتق -( 17يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم )
"حوافز عقود اإليجار التشغيلي" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم  -( 15الترتيب يحتوي على عقد إيجار وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم )

تراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود "تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار"، ويحدد مبادئ االع -( 97)
 .اإليجار

 

(، كان ينبغي على المستأجرين التفرقة بين عقد التأجير التمويلي )في قائمة المركز المالي( وعقد التأجير 17بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
اإليجار بما يعکس  إلتزام( حاليا  من المستأجرين االعتراف ب16م )التشغيلي )خارج قائمة المركز المالي(. يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رق

" لجميع عقود اإليجار. وقد أدرج مجلس معايير المحاسبة الدولية إعفاء  اختياريا  لبعض عقود ستخداممدفوعات اإليجار المستقبلية و"أصل حق اإل
 هذا اإلعفاء إال من قبل المستأجرين.  اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار منخفضة القيمة. ال يمكن تطبيق

 

م. قامت المجموعة بتطبيق المعيار، وتم اإلفصاح عن أثر تطبيق هذا المعيار 9119يناير  1إن هذا المعيار إلزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في 
 (.6-9الجديد والسياسات المحاسبية الجديدة ذات العالقة في اإليضاح رقم )
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 )تتمة( س اإلعداداأس - 9

والتعديالت المحاسبية الجديدة التي اعتمدتها  المعايير الدولية للتقرير الماليتفسيرات تفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقرير المالي و9-4
 )تتمة( للتطبيق المجموعة

 تعديالت أخرى
ا من  ، ولكنها ال تؤثر بشكل جوهري على القوائم 9119يناير  1هناك عدد من المعايير الجديدة األخرى، والتعديالت على المعايير سارية اعتبار 

 .للمجموعةالمالية 
 

 .خصائص المبالغ المدفوعة مقدما  مع التعويض السالبعلى تعديالت  - (9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -

 .المشتركة عياروالمش لةيالزم الشركات في األجل لةيطو الحصصتعديل يخص  - (98) رقم الدولي المحاسبة معيار -

 .ةيالتسو أو االختصار أو الخطط التيتعد - (19معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
  

 
 الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد معايير الدولية للتقرير المالي ال 9-2

 ية والتي لم يبدأ سريانها بعد.لم تطبق المجموعة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة التال
 

 الوصف المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة
تسري للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

   
 (17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 م9199يناير  1 عقود التأمين

( و معيار 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 (8بة الدولي رقم )المحاس

 

 م9191يناير  1 تعريف األهمية النسبية

 (1تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

 م9191يناير  1 تعريف النشاط التجاري

تعديالت على مرجع إطار المفاهيم بالمعايير الدولية  اطار مفاهيم التقارير المالية
معدلة ومطالبات تحقق التعريفات الوكذلك للتقرير المالي ، 
 ات وأيضا  بعض المفاهيم الهامة.لتزامالموجودات  واإل

 م9191يناير  1

( 9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
( والمعيار الدولي 19ومعيار المحاسبة الدولي رقم )

 (7للتقرير المالي رقم )
 م9191يناير  1 إصالح مؤشر سعر الفائدة

 (11المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) تعديالت على
 (98رقم )معيار المحاسبة الدولي  و

 

بيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر والشركة 
 الزميلة أو المشروع المشترك

 
 ال يوجد

 
وعة عندما تكون سارية، كما أن تطبيق هذه تتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على القوائم المالية للمج

 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت لن يكون له أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي.
 

 التغيرات فى السياسات المحاسبية 9-1

 جارعقود إي -( 31)رقم المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبيق 9-1-3
المسموح  المعّدل األثر الرجعينهج  إستخدام، ب9119يناير  1( للمرة األولي في 16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 .نتيجة لذلك لم يتم تعديل أرقام المقارنة به بموجب المتطلبات الخاصة في المعيار.
 

 العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار: األمور( ألول مرة، استخدمت المجموعة 16قم )عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ر
 

 معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول إستخدام• 
 االعتماد على التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اإليجار مرهقة• 
ا في  19التشغيلي مع فترة إيجار متبقية تقل عن محاسبة عقود اإليجار •   كإيجارات قصيرة األجل 9119يناير  1شهر 
 في تاريخ التطبيق األولي، و ستخداماستبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس أصل حق اإل• 
 تمديد أو إنهاء عقد اإليجار.على خيارات ليحتوي العقد  وما إذا كانمتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار ال اإلدراك إستخدام• 
 

ا عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد  بدال  من ذلك، بالنسبة للعقود . األولي التطبيقعلى عقد إيجار في تاريخ  ،، أو يحتوييعداختارت المجموعة أيض 
وتفسير لجنة المعايير  (17)محاسبة الدولي رقم اعتمدت المجموعة على التقييم المستخدم عند تطبيق معيار ال، التحولالتي تم إبرامها قبل تاريخ 
 .يحتوي على إيجار أم ال العقدما إذا كان لتحديد ( 4)الدولية للتقرير المالي رقم 

 
 :قامت المجموعة بتغيير سياستها المحاسبية لعقود اإليجار على النحو المفصل أدناه



 شركة نماء للكيماويات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 9132ديسمبر  13في للسنة المنتهية 

 )جميع المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

- 77 - 

 

 
 )تتمة(أساس اإلعداد  - 9

 )تتمة(سبية التغيرات فى السياسات المحا 9-1
 )تتمة(عقود إيجار ( 31تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالي رقم ) 1-3- 9
 اتلتزامواإل ستخداماالعتراف والتصنيف وقياس حق اإل( أ) 9-6-1

غيلية والتي تكون ات اإليجار لجميع عقود اإليجار التشإلتزامو ستخدام، أثبتت المجموعة حق اإل(16)بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 .مدة عقود إيجارها المتبقية تزيد عن سنة واحدة

 

ا من  إستخدامات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، مخصومة بإلتزامتم قياس  يناير  1معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر اعتبار 
ستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذات قيمة مماثلة معدل االقتراض اإلضافي، وهو المعدل الذي يتعين على الم. 9119

 .في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة
 

ات اإليجار، وتم تعديلها بقيمة اإليجارات المدفوعة مقدما  أو المستحقة المعترف بها إلتزامتساوي  المرتبطة بقيمة ستخدامتم قياس أصول حق اإل
ال توجد عقود إيجار مرهقة كانت تتطلب تعديل أصول . والتي تتعلق بعقود اإليجار 9118ديسمبر  11المركز المالي الموحدة كما في في قائمة 
 .في تاريخ التطبيق األولي ستخدامحق اإل

 

سارة والدخل الشامل األخر الموحدة على يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخ. وتكلفة التمويل لتزاميتم توزيع كل دفعة إيجار بين اإل
على العمر  ستخداميتم استهالك أصل حق اإل. لكل فترة لتزاممدار فترة اإليجار وذلك إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من اإل

 .هما أقل، على أساس القسط الثابتاإلنتاجي لألصل، أو فترة اإليجار، أي
 

 
 (.16)يرات في السياسات المحاسبية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم أثر التغي( ب) 9-6-1

 (:16)فيما يلي ملخص للتغييرات الرئيسية في القوائم المالية للمجموعة الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 الموحدة: أثر التطبيق على قائمة المركا المالي
 
 ()لاير سعودي   

 99.979 )مدفوعات اإليجار المستقبلية( 9118ديسمبر  11ات اإليجار التشغيلي كما في إلتزام

 (6.196) معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر إستخدامخصم ب

 31.321 )مدفوعات اإليجار المخصومة( 9132يناير 3اإليجار المعترف به كما في  إلتاام

ا كما في  يضاف: التعديالت المتعلقة باإليجارات  517 9118ديسمبر  11المدفوعة مقدم 

 31.291 9132يناير  3المعترف به كما في  ستخدامأصل حق اإل

 
 9132يناير  3ات اإليجار كما في إلتاامتصنيف 

 )لاير سعودي(  

 9.178 ات اإليجار المتداولةإلتزام
 11.815 ات غير متداولةإلتزام

 31.321 9132يناير  3ات اإليجار كما في إلتاامإجمالي 

 
 أساس التوحيد 9-2

 (. 1تها التابعة )المجموعة( كما ورد في إيضاح رقم )اوشرك لشركة نماء للكيماوياتتتضمن القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية 
 

 تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة:

  .القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 

 العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها. نشوء حق للشركة في 

  سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار. إستخدامالقدرة على 
 

تغيرات تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث 
 احد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله. على و

 

 عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للشركة السيطرة على تلك
نشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد. تأخذ المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األ

 ،لسيطرةالشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها لمنحها ا
 تشمل ما يلي:والتي 
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 )تتمة(أساس اإلعداد  - 9

 )تتمة( أساس التوحيد 9-2
 

  .حجم حقوق التصويت التي تمتلكها المجموعة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت األخرين 

 .حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين أواألطراف األخرى 

  .الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى 

  تشير إلى أن المجموعة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة التخاذ أية حقائق وظروف إضافية قد
 قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

 

ينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد المجموعة تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن المجموعة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، ب
السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل الفترة في 

التاريخ الذي تنتهي فيه سيطرة المجموعة  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى
 على الشركة التابعة.

 

. إن إجمالي الدخل الشامل المجموعةإن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي 
 اآلخر للشركة التابعة موزع على مساهمي المجموعة. 

 
 التابعة لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.  اتديالت على القوائم المالية للشركعند الضرورة، يتم إجراء تع

 
تجة عن يتم إستبعاد جميع المعامالت واألرصدة بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية النا

 كات المجموعة عند التوحيد.المعامالت بين شر
 
 التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية 9-2

م إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القي
ير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. إن أي فرق بين قيمة تعديل حقوق المدرجة لملكية المجموعة وحقوق الملكية غ

 .المجموعةالملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية ويكون عائدا  إلى مساهمي 
 

على أساس يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة ويتم احتسابها  ،التابعةالشركات إحدى عندما تفقد المجموعة السيطرة على 
القيمة الدفترية المدرجة سابقا  للموجودات )بما في ذلك  -9و هإجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقا -1الفرق بين 

ة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة على جميع المبالغ المعترف بها سابقا  في الدخل الشامل اآلخر ومطلوبات الشرك ،الشهرة(
إعادة التصنيف إلى  ،ستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة )بمعنى آخرإالمتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت ب

 لتقرير المالي(. لسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق الملكية كما هو محدد/ مسموح به وفقا  للمعايير الدولية الربح أو الخ
 

لإلستثمار في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيطرة يتم اعتباره كقيمة عادلة  للنسب التي يتم االحتفاظ بها من اإلستثمارإن القيمة العادلة 
وفي حال أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك ( 9الالحقة وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) في الفتراتعند االعتراف األولي ي المتبق

 ستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.إلعتراف األولي باإلفيتم اعتبار القيمة العادلة كتكلفة ل
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 1
 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة: فيما يلي

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات 1-3

األراضي.  نخفاض في القيمة. ال يتم استهالكتظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بسعر التكلفة التاريخية، بعد خصم االستهالك المتراكم وخسارة اال
 لمباشرة القتناء بنود األصول. تتضمن التكلفة التاريخية النفقات ا

 
طريقة القسط الثـابت لتوزيع تكاليف الموجودات ذات العالقة بعد خصم القيم  إستخداميتم تحميل االستهالك على قائمة الربح أوالخسارة الموحدة ب

 المتبقية على مـدى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية: 
 سنوات         

 41 – 91  أجورمباني وتحسينات على الم
 11 – 4  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

 11 – 5  آالت ومعدات 
 4  سيارات

 
بح أو يتم تحديد أرباح وخسائر إستبعادات الممتلكات واآلالت والمعدات بمقارنة العائد مع القيمة الدفترية ويتم إدراج الصافي ضمن قائمة الر

 الخسارة الموحدة. 
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 )تتمة( المحاسبية الهامة ملخص السياسات - 1

 )تتمة( الممتلكات واآلالت والمعدات 1-3
 االنخفاض في القيمة

غيرات يتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض تحديد ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمتها، وذلك في حال وجود أحداث أو ت
تكون قابلة لإلسترداد. عند وجود ذلك المؤشر، وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة  في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال

ية، أيهما ستخداملإلسترداد، يتم شطب الموجودات إلى قيمتها القابلة لإلسترداد والتي تمثل القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع أو قيمته اإل
 أعلى. 

 

ة المولدة للنقد التي يتم قياس اإلنخفاض في قيمتها بأنها أصغر مجموعة محددة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية مستقلة بشكل يتم تحديد الوحد
 كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول أو مجموعات األصول األخرى. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القابلة

 إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته المقدرة القابلة لإلسترداد.  لإلسترداد
 

 المراجعة السنوية للقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية
ذا عاد إالقيمة المتبقية لألصل هي المبلغ المقدر الحالي الذي يمكن للمجموعة الحصول عليه من استبعاد األصل بعد خصم التكاليف المقدرة لالستب

 كان األصل قد وصل بالفعل إلى العمر والحالة المتوقعتين في نهاية عمره اإلنتاجي. 
 

التقديرات تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها، عند الضرورة، في نهاية كل فترة مالية. إذا اختلفت التوقعات عن 
 تغير في التقديرات المحاسبية.السابقة، يتم احتساب التغير )التغيرات( ك

 
 تجائة الموجودات

شكل مستقل( تتكون الممتلكات واآلالت والمعدات غالبا  من أجزاء مختلفة ذات أعمار إنتاجية أو أنماط استهالك مختلفة. يتم استبدال هذه األجزاء )ب
 خالل العمر اإلنتاجي لألصل. وعليه:

  
 آلالت والمعدات، تكون تكلفته هامة نسبيا  بالنسبة للتكلفة اإلجمالية للبند بشكل مستقل )إال إذا كان يتم استهالك كل جزء من بند الممتلكات وا

ن احد االجزاء الهامه لديها نفس العمر االنتاجي وطريقة استهالك جزء آخر من نفس بند الممتلكات واآلالت والمعدات، وفي هذه الحالة، يمك
 (. تجميع الجزئين معا  لغرض اإلستهالك

 

 م في إطار منهج التجزئة. ال تعترف المجموعة بتكاليف الصيانة اليومية للبند ضمن القيمة الدفترية لبند الممتلكات واآلالت والمعدات. يت
منفصل يتم تحديد مكونات الموجودات المختلفة ويتم استهالكها بشكل  االعتراف بهذه التكاليف في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة عند تكبدها.

المبادئ فقط بالنسبة لألجزاء الهامة من بند الممتلكات واآلالت والمعدات ذات األعمار اإلنتاجية أو أنماط االستهالك المختلفة. ومع ذلك، فإن 
عما إذا كانت  على جميع األجزاء المحددة، بغض النظر التكلفة الالحقة للجزء المستبدل( تسري عموما  والتي تمثل المتعلقة بإستبدال األجزاء )

 هامة أم غير هامة. 
 

 رسملة التكاليف ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات
 تتكون تكلفة بند الممتلكات واآلالت والمعدات مما يلي:

 

 .سعر الشراء، بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير المستردة، بعد حسم الخصومات التجارية والتخفيضات 

 اشرة بوصول األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتشغيله بالطريقة التي تتراءى لإلدارة.أي تكاليف مرتبطة مب 

 المتکبد إما نتيجة شراء هذا البند أو  لتزامالتقدير األولي لتكاليف تفكيك ونقل البند وإعادة الموقع الذي يوجد عليه إلى حالته الطبيعية، واإل
 خرى بخالف إنتاج المخزون خالل تلك السنة.ه خالل فترة معينة ألغراض أإستخدامنتيجة 

 

فع تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم االعتراف بها كأصل منفصل، حسب الحالة، فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منا
التوقف عن االعتراف بالقيمة الدفترية ألحد األجزاء ، يتم به اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق

 المثبتة كأصل منفصل عند استبداله.
 

 يتم رسملة تکاليف االقتراض المتعلقة بالموجودات المؤهلة کجزء من تکلفة الموجودات المؤهلة حتی بدء اإلنتاج التجاري.
 

أوالخسارة الموحدة خالل فترة القوائم المالية التي يتم تكبدها فيها. يتم  يتم تحميل كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى على قائمة الربح
حدة عند تحميل الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو مخرجات اإلنتاج على قائمة الربح أوالخسارة المو

 تكبدها.
 

 قطع الغيار الرأسمالية
 اإلرشادات التالية: إستخدامقطع الغيار الرأسمالية إلى قطع غيار هامة )قطع الغيار االستراتيجية( وقطع الغيار العامة، بتقوم المجموعة بتصنيف 

 

 ا هاما  ينبغي االحتفاظ به في  ستخدامقطع الغيار الهامة هي الجزء المعد لإل بشكل عاجل، الذي من المحتمل أن يكون عنصرا رئيسيا / جزء 
ها إستخداماستمرارية تشغيل معدات اإلنتاج. وعادة ما تستخدم فقط عند حدوث أعطال، وليس من المتوقع عموما أن يتم المتناول لضمان 

 بشكل روتيني. يبدأ استهالك قطع الغيار الهامة من تاريخ الشراء مباشرة. 
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 1

 )تتمة( الممتلكات واآلالت والمعدات 1-3
 )تتمة( قطع الغيار الرأسمالية

 نامج قطع الغيار العامة هي قطع الغيار الرئيسية األخرى التي ال تعتبر هامة ويتم شراؤها مقدما  بسبب خطط االستبدال المقررة )تمشيا مع بر
" فقط في ستخدامالبنود "متاحة لإل الصيانة المقرر( وذلك الستبدال قطع الغيار الرئيسية الموجودة بأجزاء جديدة قابلة للتشغيل. تعتبر هذه

علی  تاريخ مستقبلي. ومن ثم تبدأ عملية االستهالك عند تركيبها كجزء مستبدل. إن فترة االستهالك لمثل هذه األجزاء الرأسمالية العامة تكون
 مدى عمرها اإلنتاجي أو العمر اإلنتاجي المتبقي المتوقع للمعدات المرتبطة بها، أيهما أقل.

 
 ل الرأسمالية تحت التنفيذاألعما

الفئة  يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير ضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. يتم تحويل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى
ألصل إلى الموقع و / أو الحالة المناسبة في الممتلكات واآلالت والمعدات أو الموجودات غير الملموسة )تبعا  لطبيعة المشروع(، عند وصول ا

/ التطوير  الالزمة ليتمكن من العمل بالطريقة التي تراها اإلدارة. تتضمن تكلفة بند األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ سعر الشراء وتكلفة اإلنشاء
التي تتراءى لإلدارة. يتم رسملة التكاليف وأية تكاليف أخرى مرتبطة مباشرة بإنشاء أو اإلستحواذ على بند األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ 

( بالصافي بعد خصم متحصالت بيع أي إنتاج خالل فترة ستخدامالمرتبطة باختبار بنود األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ )قبل أن تكون متاحة لإل
 االختبار. ال يتم استهالك أو إطفاء األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.

 
 ستخدامأصول حق اإل

ا لإل ستخدامبأصول حق اإل المجموعةعترف ت (. وُتَقاس ستخدامفي تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاح 
ا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة،  ستخدامأصول حق اإل حسب أي إعادة قياس  ويتم تعديلهبالتكلفة ناقص 

دة إلتزامعلى مبلغ  ستخدامت عقد إليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق اإلالتزامإل ات عقود اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبَّ
ا أي حوافز إيجار مستَلم وتكاليف  دة في أو قبل بدء عقد اإليجار، ناقص  كن . وما لم تإعادة األصل لحالته األولىومدفوعات اإليجار الُمسدَّ

الُمعتَرف  ستخداممتيقنة بصورة معقولة حيال الحصول على ملكية األصل المستأَجر في نهاية مدة عقد اإليجار، ُتسَتهلك أصول حق اإل المجموعة
ن كل معقول مبها وفق ا لطريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي التقديري أو مدة عقد اإليجار، أيُّهما أقصر. إذا كانت المجموعة متأكدة بش

لالنخفاض في  ستخدامعلى مدار العمر اإلنتاجي لألصل األساسي وتخضع أصول حق اإل ستخدام، يتم استهالك أصل حق اإلممارسة خيار الشراء
 القيمة.

 
 اإلستثمارات العقارية 1-9

ا بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعاملة. الحق ا إلى  اإلعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس استثماراتها يتم قياس اإلستثمارات العقارية مبدئي 
ا اإلستهالك المتراكم واإلنخفاض في القيمة، إن وجد. إستخدامالعقارية ب  نموذج التكلفة، أي التكلفة ناقص 

 

لقسط الثابت على مدى يتم احتساب اإلستهالك بطريقة اسنة.  41إن األعمار اإلنتاجية المقدرة لإلستثمارات العقارية لحساب االستهالك هي 
 .األعمار اإلنتاجية المقدرة لإلستثمارات العقارية

 

اإلستثمارات العقارية عند االستبعاد أو عندما تسحب اإلستثمارات العقارية بشكل دائم من الخدمة أو عندما ال يتوقع منافع بعتراف إلغاء اإل يتم
حصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ه. يتم تحديد الفرق بين متدبعاإستاقتصادية مستقبلية من 

 .افيهإستبعاده في الفترة الذي يتم 
 
 مخاون 1-1

الته ه وحيقيم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. يتم احتساب التكلفة المتكبدة للوصول بكل منتج إلى موقع
 كما يلي:  ،الراهنة

 

  وتشمل كافة تكاليف المشتريات والتكاليف األخرى المتكبدة لجلب  التكلفة المرجحمتوسط المواد الخام ومواد التعبئة وقطع الغيار على أساس
 المخزون الى موقعه وحالته الراهنة.

  وحصة مناسبة من المباشرة وتتضمن تكلفة المواد والعمالة متوسط التكلفة المرجح البضاعة تامة الصنع ومنتجات تحت التصنيع على أساس
 استبعاد تكاليف القروض.وناء  على قدرة التشغيل العادية تكلفة التصنيع غير المباشرة ب

 

صافي قياس عادة إالتكاليف التقديرية لإلكمال والبيع. يتم  ناقصا   اإلعتياديةالقيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدر في سياق األعمال صافي 
 لشطب المخزون. القابلة للتحقق بشكل فردي وذلكالقيمة 

 

 إثباتينبغي  حيث ال ،المعايير الدولية للتقرير الماليرؤية يتفق مع  القابلة للتحققإلى صافي القيمة إلى أقل من التكلفة للوصول إن شطب المخزون 
 .الموجودات بأكثر من المبالغ المتوقع تحقيقها من بيعها

 

إجراء الجرد. يتم تقييم مخصص  عندمخزون بطيء الحركة والمتقادم والتالف. يتم تحديد المخزون التالف وشطبه اليتم تكوين مخصص مقابل 
لمخزون توى االمخزون بطيئ الحركة والمتقادم لكل فئة من فئات المخزون كجزء من التقارير المالية الجارية. يتم تقييم التقادم بناء  على مقارنة مس

 بالمبيعات المستقبلية المتوقعة.
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة    -1

 النقد وما في حكمه 1-4
 يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وودائع لدى البنوك والتي تكون فترة إستحقاقها ،قائمة التدفقات النقدية الموحدةاعداد ألغراض 
ببنوك السحب على المكشوف  يتم عرض حسابات .ما لم يذكر خالف ذلك ،المجموعة اتستخداممتاحة إل والتي تكونأقل يوما  أو  91 األصلية

 القروض. بند ضمن تلك الحسابات،  ، وفقا  لطبيعةفي قائمة المركز المالي الموحدة المجموعة
 
 ترجمة العمالت األجنبية 1-2

عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة )"العملة  إستخدامة الموحدة للمجموعة بيتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالي
ا لم يذكر أن الوظيفية"(. يتم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي وهو عملة العرض والعملة الوظيفية. تم تقريب األرقام إلى أقرب لاير م

  سعودي.التقريب إلى أقرب مليون لاير
 

 المعامالت واألرصدة
ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر  يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي وفقا  

 وفقا  ألسعاربالعمالت األجنبية ائمة القفروق صرف العمالت الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 
بالعمالت األجنبية في نهاية  القائمة . يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقديةالربح أو الخسارة الموحدةالصرف السائدة في نهاية السنة في قائمة 

جنبية المتعلقة بالقروض والنقد وما األصرف العمالت كل فترة مالية على أساس أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. يتم إثبات أرباح وخسائر 
". يتم عرض جميع أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية يةتكاليف التمويلالضمن "اإليرادات" أو "الربح أو الخسارة الموحدة في حكمه في قائمة 
 ي".الصاف –)مصاريف( أخرى  /ضمن "إيرادات الربح أو الخسارة الموحدة األخرى في قائمة 

 
 المخصصات  1-1

 االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة: يتم

 إلتزام قانوني أو حكمي ناتج عن أحداث سابقة 

 من المحتمل أنه ستكون هناك حاجة لتدفق موارد لتسوية اإللتزام في المستقبل 

 .يمكن تقدير المبلغ بصورة موثوق بها 
 

معدل حالي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود  إستخدام، يتم خصم المخصصات بإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا  
 والمخاطر المتعلقة باإللتزام.

 

وفي حالة وجود عدد من اإللتزامات  المتشابهة )مثال ذلك ضمانات المنتجات أو عقود مماثلة أو المخصصات األخرى( فإن احتمالية أن يكون 
ا للتسوية يتم تحديده على اساس فئة اإللتزامات  ككل. وبالرغم من أن احتمال التدفق النقدي الصادر ألحد البنود قد يكون التدفق ال صادر مطلوب 

 ضئيال فقد يكون من المحتمل أنه ستكون هناك حاجة لبعض التدفقات النقدية لتسوية فئة اإللتزامات  ككل. تقاس المخصصات بالقيمة الحالية
ها لتسوية اإللتزام. يستخدم معدل الخصم قبل الضرائب الذى يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود إستخداميف المتوقع للمصار

 والمخاطر المحددة لإللتزام. يتم إدراج الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كمصاريف فوائد.
 
 إلتاامات عقود اإليجار 1-2

دء عقد اإليجار، بإلتزامات اإليجار التي ُتَقاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي ُتَدفع على مدى فترة عقد اإليجار. ة، عند بمجموعتعترف ال
ا أي حوافز إيجار ُمستَحقة القبض ومدف وعات وتشتمل مدفوعات اإليجار على المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية( ناقص 

ا مدفوعات اإليجار اإليجار ا ن أيض  ل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمَّ سعر لمتغيِّرة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّ
د بصورة معقولة أن تمارسه  ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة  المجموعةممارسة خيار الشراء المؤكَّ

ل معيَّن، كمصروف في الفترة التي يتسبب خال لمجموعةا لها خيار اإلنهاء. وُيعتَرف بمدفوعات اإليجار المتغيِّرة، التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّ
 الحدث أو الظرف في إجراء السداد.

 

ل االقتراض اإلضافي عن المجموعةوعند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم  ل الفائدة المنصوص ُمعدَّ د بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّ
ر تحديده بُيسر.  ا في عقد اإليجار يتعذَّ اإلضافي هو السعر الذي سيدفعه المستأجر الفرد القتراض األموال الالزمة للحصول  إن المعدلعليها ضمني 

ط وأحكام وشروط مماثلة. بعد تاريخ البدء ، وبعد تاريخ بدء عقد في بيئة اقتصادية مماثلة مع شرو ستخدامعلى أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق اإل
دة. فضال  عن ذلك، ُيَعاد قياس القيمة الدفتر يضافاإليجار،  ية مبلغ إلتزامات عقد اإليجار ليعكس تزايد الفائدة وُيخفَّض حسب ُدفعات اإليجار الُمسدَّ

دة عقد اإليجار؛ سواء كان تغيُّر في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقييم شراء إللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغير في مُ 
   األصل محل العقد.

 

ول على يتم توزيع مدفوعات اإليجار بين رأس المال وتكاليف التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح والخسارة على مدى فترة اإليجار للحص
 .ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل سنة معدل فائدة دوري

 

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة
التي  ُتطبِّق الشركة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للعقارات المستأَجرة )أي عقود اإليجار تلك

ا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول منخفضة  19مدتها  تصل ا أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تتضمَّن خيار شراء(، وُتطبِّق أيض  شهر 
ود يرة األجل وعقالقيمة على عقود إيجار التجهيزات المكتبية التي ُتعتبر منخفضة القيمة. وُيْعَتَرف بُدفعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قص

 اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة كمصروف وفق ا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة    -1

 مكافآت الموظفين  1-2
 اإللتاام قصير األجل

جازات المرضية المتراكمة التي من المتوقع تسويتها بالكامل خالل إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المكافآت غير النقدية واإل
حتى نهاية  شهر بعد نهاية فترة القوائم المالية التي قدم فيها الموظفون الخدمة ذات العالقة يتم اثباتها بناء على الخدمات المقدمة من الموظفين 19

ا عند تسوية المطلوبات. يتم عرض المطلوبات كإلتزامات مكافآت الموظفين الحالية ضمن فترة القوائم المالية ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع سداده
 المصاريف المستحقة في قائمة المركز المالي الموحدة.

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

زام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القيمة يتم اإلعتراف باإللتزام أو األصل في قائمة المركز المالي الموحدة بخصوص المكافأة المحددة. يتمثل الت
 إستخدامين مستقلين بالحالية إللتزام المزايا المحددة في نهاية فترة القوائم المالية، ويتم احتساب إلتزام المزايا المحددة سنويا  من قبل خبراء اكتواري

 طريقة تقييم وحدة االئتمان.
 

معدالت فائدة سندات شركات عالية الجودة  إستخدامحددة بخصم التدفقات النقدية الخارجة التقديرية المستقبلية بوتحدد القيمة الحالية إللتزام المزايا الم
 المقومة بالعملة التي سيتم بها دفع المكافآت، وتكون شروطها مقاربة لشروط اإللتزام ذي العالقة. 

 
 وتصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي:

 
 تكلفة الخدمة

 تتضمن تكاليف الخدمات تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة والتي يتم إثباتها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

الموحدة سارة يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية إللتزامات المزايا المحددة عن تعديالت الخطة أو التخفيضات مباشرة في قائمة الربح أو الخ
 كتكاليف خدمة سابقة. 

 
 تكلفة الفائدة

لموظفين يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد إلتزام المزايا المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف مزايا ا
 في قائمة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
 أرباح أو خسائر إعادة القياس 

ات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها مباشرة ضمن فتراضت أرباح أو خسائر إعادة القياس الناشئة عن التعديالت أو التغيرات في اإليتم إثبا
 الدخل الشامل اآلخر. 

 
 للموظفين وحدات سكنيةبرنامج تمليك  1-2

ث تتاح للموظفين السعوديين المؤهلين فرصة شراء وحدات ين، والذي تديره المجموعة، حيللموظف وحدات سكنيةتمليك لدى المجموعة برنامج 
. يتم اإلعتراف بإجمالي التكلفة المعنيينمع الموظفين المبرم قد العشروط خدمة معينة واستيفاء سنوات  ، وذلك بعد اكتمالسكنية أنشأتها المجموعة

على أنها تكاليف مؤجلة للموظفين ويتم إطفاؤها  سكنية للموظفينالوحدات لابرنامج تمليك المقدرة غير القابلة لالسترداد في بداية المشروع المتعلق ب
ا من الوقت الذي يتم فيه تخصيص الوحدات السكنية للموظفين  .بشكل منفصل لكل وحدة خالل فترة الخدمة المتبقية لكل موظف، بدء 

  
من الموظف طوال فترة الخدمة وفق ا لشروط وأحكام العقد مع الموظف.  بالمدين المطلوعند التسوية الكاملة للرصيد  الوحدات السكنيةيتم نقل ملكية 
أخرى  وحدات سكنيةمن ذمم الموظفين المدينة والذمم المدينة األخرى التي نشأت من بيع أي  برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين تتكون حسابات

مخصصة الغير الوحدات  ، وحسابات"(عن برنامج تمليك وحدات سكنية ذمم مدينة سم ")يشار إليهم مجتمعين بإ خارجيةأخرى ألطراف  / فلل
 :والتكاليف المؤجلة للموظفين. إن السياسات المحاسبية لمعالجة كل حساب هي كما يلي

 
  ذمم مدينة عن برنامج تمليك وحدات سكنية

خارجية والتي تم المحاسبة اء لجهة البن التنازل عن حقوظفين ويمثل هذا الحساب القيمة الحالية لجميع الذمم المدينة المستحقة من بيع الوحدات للم
ا بقياس هذه الذمم المدينة بسعر المعاملة  موجوداتك عنها مة الحالية لتلك الذمم القي والتي تتمثل فيمالية بالتكلفة المطفأة. تقوم المجموعة مبدئي 

 .الطريقة معدل الفائدة الفع إستخدام، يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة بحق االالفائدة السائدة.  المدينة والتي تم خصمها وفقا  ألسعار
 

يتم شرط عدم تحويل ملكية المنازل حتى  أخوذا  باإلعتبارغير القابلة للتحصيل  مدينة عن برنامج تمليك وحدات سكنيةالذمم لليتم احتساب مخصص 
شروط أيضا   فإن إحتساب المخصص يأخذ باإلعتبار، تحقة. باإلضافة إلى ذلكقساط المسد األن سداضمهو ما ي، وسداد كامل األرصدة المستحقة

للخسائر التي قد تنشأ عن إلتزام المجموعة بذلك العقود التي تمنح الموظفين الحق في نقل الوحدات إليهم في حالة الوفاة. يتم تحديد القيمة الحالية 
 ات االكتوارية في تاريخ كل تقريرفتراضبمعدالت الوفيات والخبرة. تتم مراجعة اإله يتعلق حيث أنالتقييمات االكتوارية  إستخدامب الحق الممنوح،

  .مالي
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة    -1

 )تتمة( للموظفين وحدات سكنيةبرنامج تمليك  1-2
 مخصصةالغير الوحدات 

تم تسجيل جميع الوحدات، قبل التخصيص، في بداية البرنامج  ي لم يتم تخصيصها بعد للموظفين.للوحدات التية اإلستخداميمثل هذا الحساب القيمة 
ة المجموعة بناء  على موازن، والتي يتم احتسابها بناء  على التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة، اإلستخداميةتقييمها بقيمتها الحقا  يتم  ثمبالتكلفة، 

 .تكاليف الموظفين المؤجلة استنباطض غرك بلوذلتخصيص هذه الوحدات 
 

 تكاليف الموظفين المؤجلة
الفرق عن ذلك  ةباسحلميتم ا .في بداية البرنامج الواردة والمنصرفةيمثل هذا الحساب الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة للمجموعة 

موظفين في الربح أو تكلفة كلين ويتم تحميله لخدمة المتبقية المتوقعة للموظفين المؤهفترات اعلى  مؤجلة، وبالتالي يتم إطفاؤهتكلفة مزايا موظفين ك
 .الخسارة

 
 اإليرادات من العقود مع العمالء 1-31

تعترف المجموعة باإليرادات عندما يحصل العميل على السيطرة على البضاعة في وقت محدد، أي عند التسليم واإلقرار باستالم البضاعة، 
 نموذج الخمس خطوات. والتي تتضمن: بإستخدام

 تحديد العقد مع العميل، أي االتفاقيات مع الشركة التي تنشئ حقوقا  وإلتزامات قابلة للتنفيذ.  (أ 
 تحديد إلتزامات األداء في العقد، مثل وعود نقل المنتجات أو الخدمات.ب( 
ل عليه مقابل الوفاء بإلتزامات األداء )وبإستثناء أي مبالغ يتم تحصيلها نيابة تحديد سعر المعاملة بناء  على المقابل الذي تتوقع الشركة الحصو ( ج

 (.خارجيةعن أطراف 
 توزيع سعر المعاملة لكل إلتزام أداء استنادا  إلى سعر البيع التقديري المستقل للمنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل.  (د

وفي المنشأة شروط أداء اإللتزام، مثل أن يتم نقل المنتجات أو الخدمات المتعاقد عليها إلى        االعتراف باإليرادات عندما )أو بمجرد أن( تست  هـ(
 العميل ويحصل العميل على السيطرة. قد يكون هذا مع مرور الوقت أو في وقت معين.

 

ة فى العقد واستبعاد الضرائب أو الرسوم. كما يجب تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط السداد المحدد
اإليرادات  اثباتاستيفاء المعاييرالمحددة الموضحة أدناه قبل االعتراف باإليراد. في حالة عدم وجود شروط محددة، يتم تطبيق السياسة أعاله ويتم 

 عند إكتسابها وإستحقاقها.

وعندما ال لشروط العقد التي يتم بموجبها نقل السيطرة على السلع / المنتجات إلى العمالء يتم إثبات اإليرادات عند تسليم أو شحن السلع وفق ا 
 .لدى المجموعة سيطرة فعالة على هذه السلع أو استمرار مشاركة اإلدارة لها يصبح

عند شحن  تنتقل السيطرةت الدولية، . بالنسبة للمبيعااتهد تسليم المنتج إلى مستودععن العميل على السيطرةبالنسبة للمبيعات المحلية، يحصل 
 لى الناقل ذي الصلة عند الميناء.إالبضاعة 

 ايرادات أخرى 1-33
والخسارة الموحدة أتشتمل اإليرادات األخرى على التأمين المستلم وتوزيعات األرباح المستلمة. يتم اإلعتراف بالتأمين المستلم في قائمة الربح 

وزيعات األرباح في الربح أو الخسارة الموحدة في التاريخ الذي يتم فيه إثبات حق المجموعة في استالم يتم إثبات تبينما عند استالمها. 
 .التوزيعات

 القروض 1-39
يتم االعتراف بالقروض مبدئيا  بالقيمة العادلة )کمتحصالت مستلمة(. بالصافي بعد خصم تکاليف المعاملة، إن وجدت. في وقت الحق على 

، يتم قياس القروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. يتم االعتراف بأي فرق بين المتحصالت االعتراف المبدئي
فائدة )بالصافي بعد خصم تكاليف المعاملة( ومبلغ االسترداد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة القرض بإستخدام طريقة معدل ال

يتم االعتراف بالرسوم المدفوعة على تسهيالت القروض ضمن تكاليف معامالت القرض بالقدر الذي يكون فيه من المحتمل سحب بعض أو  الفعال.
القدر كل التسهيالت. وفي هذه الحالة، يتم تأجيل الرسوم حتى يتم سحب التسهيالت، ويتم رسملة الرسوم ضمن المدفوعات مقدما  لخدمات السيولة ب

 يكون هناك دليل على احتمالية سحب جزء او كل التسهيل، ويتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيل ذو العالقة. الذي ال
 

اإللتزام أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. يتم االعتراف بالفرق بين تسوية يتم التوقف عن االعتراف بالقروض في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يتم 
لوبات المالية التي تم إطفاؤها أو تحويلها إلى طرف آخر والمقابل المادي المدفوع، بما في ذلك الموجودات غير النقدية المحولة القيمة الدفترية للمط

 أو المطلوبات المفترضة، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن اإليرادات األخرى أو تكاليف التمويل.
 

شهرا علی األقل بعد  19ة ما لم يكن للمجموعة حق غير مشروط في تأجيل تسوية اإللتزام لمدة يتم تصنيف القروض ضمن المطلوبات المتداول
 فترة القوائم المالية. 

 

بة إلتمام يتم رسملة القروض العامة والمحددة المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة للرسملة خالل الفترة الزمنية المطلو
لالستخدام أو البيع المخصص له، كما هو مناسب. إن األصول المؤهلة هي األصول التي تستغرق بالضرورة فترة طويلة من الوقت  وإعداد األصل

ى لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع المخصصة له. يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة لحين إنفاقها عل
 لة من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.الموجودات المؤه

 

 يتم إثبات تكاليف االقتراض األخرى كمصاريف في السنة التي يتم تكبدها فيها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة    -1

  الاكاة وضريبة الدخل  1-31
إلى جانب ذلك تخضع الشركات التابعة األجنبية إلى المملكة العربية السعودية بكاة والدخل )"الهيئة"( ألنظمة الهيئة العامة للز المجموعةخضع ت

يتم تحميل مخصص الزكاة للمجموعة في . ٪ 9.5بنسبة القوانين المتعلقة بضريبة الدخل في الدول التي تمارس بها أنشطتها. يتم احتساب الزكاة 
وتسويتها مقابل أي  عند إصدار الربوط النهائية وعندها يتم تحديد هذه المبالغ، إن وجدت، يتم احتساب الفروققائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 
 .مخصصات مكونة سابقا ، إن وجد

 

ستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية بموجب نظام ضريبة الدخل إتقوم المجموعة ب
 السعودي.

 
 توايعات األرباح 1-34

كون تحت تبشكل مناسب وال  اتم اعتمادهكون قد ي، لغ أي توزيعات أرباح معلنةاعن مبفي نهاية فترة القوائم المالية يتم تكوين مخصص أو إلتزام 
 المالية.  السنةنهاية  حتىيتم توزيعها  مالمالية  ولكن ل السنةفي أو قبل نهاية  ،تصرف المجموعة

 
 حتياطي النظامياإل 1-32

٪ من 11تماشيا  مع نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، تقوم المجموعة بتكوين احتياطي نظامي وذلك بتحويل 
 تاح للتوزيع كأرباح. ٪ من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير م11صافي الربح، اذا توفر بعد اطفاء الخسائر المتراكمة، حتى يبلغ هذا االحتياطي 

 
 مصاريف  1-31

زيع تصنف المصاريف وفقا  لوظائفها كجزء من من تكلفة المبيعات، أو تكلفة البيع والتوزيع أو األنشطة اإلدارية. تتضمن مصاريف البيع والتو
اج وفقا  للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. ويتم والمصاريف العمومية واإلدارية التكاليف غير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلـــفة اإلنت

 توزيع المصاريف، إذا لزم األمر، بين مصاريف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية وإدارية وتكلفة اإلنتاج على أساس ثابت.
 
 القطاع التشغيلي 1-32

يرادات ويتكبد عنها مصاريف بما فى ذلك اإليرادات إن القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة والذي يقوم بأنشطة أعمال قد يحقق منها إ
ي ية بإنتظام من قبل الرئيس التشغيلوالمصاريف المتعلقة بتعامالت مع جهات أخرى بالمجموعة. يتم مراجعة نتائج عمليات جميع القطاعات التشغيل

تقييم أدائه والذي تتوفر عنه معلومات مالية بشكل منفصل. تتعلق بالموارد التى سيتم تخصيصها للقطاع وإلتخاذ قرارات إلتخاذ القرار للمجموعة 
بنودا  عائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي يمكن الرئيس التشغيلي إلتخاذ القرار للمجموعة تتضمن نتائج القطاعات التي يتم إبالغها إلى 

 تحديدها على أساس معقول. 
 
 ر الرئيسية غير المؤكدةأحكام محاسبية هامة ومصادر التقدي 1-32
 

 تتمثل األحكام والتقديرات الهامة التالية لها تأثير هام على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة فيما يلي:

 .األعمار اإلنتاجية االقتصادية للممتلكات واآلالت والمعدات 

 .مدة عقود اإليجار 

 .الزكاة وضريبة الدخل 

 ت غير المالية.اإلنخفاض في قيمة الموجودا 

 .تقدير إلتزامات  المزايا المحددة 

 .مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 

 برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين 

 ومخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف ، 

 االرتباطات المحتملة 
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
جراء مراجعة دورية لألعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتفق مع نمط المنافع تقوم المجموعة بإ

 االقتصادية المتوقع من هذه الموجودات.
 

 مدة عقود اإليجار
ا لممارسة خيار التمديد أو اإلنهاء.عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حا ا اقتصادي  تتم  فز 

خالل السنة المالية الحالية، لم يكن هناك أي  مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم.
 .أو اإلنهاء أثر مالي جوهري لمراجعة شروط عقود اإليجار لتعكس أثر ممارسة خيارات التمديد
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة    -1

 )تتمة( أحكام محاسبية هامة ومصادر التقدير الرئيسية غير المؤكدة 1-32
 الاكاة 
اثبات إلتزام  للزكاة وفقا  ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. تستحق الزكاة وتحمل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم المجموعةتخضع 

وط النهائية الزكاة اإلضافية، إن وجد، والذي يتعلق بربوط سنوات سابقة صادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل في الفترة التي يتم فيها إصدر الرب
 ويتم تسويتها مع أي مخصصات سبق تكوينها. 

 
 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( القيمة القابلة لإلسترداد، والتي تتمثل في القيمة العادلة لدفترية القيمة وز اندما تتجالقيمة عيحدث االنخفاض في ا
لمتاحة ت البيانااعلى ء لبيع يتم بنااتكاليف بعد خصم لة دلعاالقيمة تساب احإن اعلى. أيهما اإلستخدامية لألصل، ألقيمة أو البيع اتكاليف بعد خصم 

يتم تقدير أو قيمة سوقية يمكن تبيانها بعد خصم التكاليف اإلضافية إلستبعاد األصل. مماثلة ل صوأية بحتة من رتجات لبيع فى معامالت امعامال من
 المخصومة. لنقدية ت التدفقاذج اعلى نموء بنااإلستخدامية لقيمة ا
 
، بها بعدم المجموعة لتي لم تلتزالهيكلة دة اعاإنشطة ألتي ال تتضمن والمقبلة ا اتلمالية للخمس سنوانة ازلموالنقدية من ت التدفقااتلك م استخالص ت

ل مل حساسية لمعدالعواكثر أهي داد لقابلة لالسترالقيمة تحسين أداء األصل للوحدة المولدة للنقد. إن التي من شأنها واجوهرية رات ستثماأو أي ا
 م ألغراض تعظيم القيم.لمستخدالنمو ل امعدولمستقبلية النقدية ت التدفقااكذلك ودية لنقت التدفقااعملية خصم ل الـن خـمم لمستخداصم ـلخا

 
 تقدير إلتاامات  الماايا المحددة

ات مختلفة قد إفتراضيتم تحديد تكلفة إلتزامات  المزايا المحددة والقيمة الحالية لإللتزام بإستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع 
 لف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب. ونظرا  لتعقيد التقييمتخت
ميع ات. تتم مراجعة جفتراضات األساسية وطبيعتها كطويلة األجل، فإن إلتزام المزايا المحددة يكون شديد الحساسية للتغيرات في هذه اإلفتراضواإل
 ات في تاريخ كل مركز مالي. فتراضاإل
 

 التجارية مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة
لمالية تقوم المجموعة، بناء على نظرتها المستقبلية، بقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين الخاصة بها كجزء من موجوداتها ا

شهرا  وخسائر اإلئتمان  19ة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم تحديد خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادل
خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر، والتي  شهرا  تمثل ذلك الجزء من 19خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى  على مدى العمر. إن المتوقعة

شهرا  بعد تاريخ إعداد التقرير المالي والتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما. وعند وجود زيادة  19من المحتمل حدوثها في غضون 
على مدى العمر. فيما يخص الذمم المدينة،  كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، فإنه يتم تحديد المخصص على أساس خسائر اإلئتمان المتوقعة

 يقة المبسطة، التي تتطلب اثبات خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر منذ القياس األولي للذمم المدينة. يتطلب تقييمتقوم المجموعة بتطبيق الطر
تستخدم خسائر اإلئتمان المتوقعة العديد من التقديرات المتعلقة بتصنيف العمالء ومعدالت الخصم والتقييم العام للظروف االقتصادية في السوق. 

 خسائر اإلئتمان المتوقعة. ل تقديراتها واتجاهات العمالء التاريخية لتقييم مخصص الذمم المدينة بموجب طريقةاإلدارة أفض
 

 برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين
 متعددةإفتراضات  إجراءيتضمن التقييم االكتواري . ستخدام التقييمات االكتواريةللموظفين غير القابلة للتحصيل بإ يتم تحديد مخصص الذمم المدينة

الخروج من تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب والوفيات ومعدالت  التي تشملو. قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل
غاية للتغيرات في هذه األجل، فإن التزام المزايا المحددة حساس لل قييم واإلفتراضات األساسية وكونه طويللصعوبة الت نظرا   .السنوي البرنامج

 .اإلفتراضات
 
دمت المجموعة عدة الغير مخصصة، إستخة للوحدات يماستخدوالقيمة اإل مدينة عن برنامج تمليك وحدات سكنيةالذمم لساب القيمة الحالية لتحإل

 .للموظفين المؤهلين لوحداتالمتوقعة والفترات الزمنية المقدرة لتخصيص اإفتراضات تتضمن معدل الخصم وزيادات الرواتب المستقبلية 
 

 مخصص المخاون المتقادم وبطيئ الحركة والتالف
كثر تقوم اإلدارة بتكوين مخصص ببنود المخزون بطيئة الحركة والمتقادمة والتالفة. تكون تقديرات صافي القيمة المحققة بناء  على الدليل األ

العتبار تقلبات األسعار أو التکاليف المرتبطة مباشرة باألحداث التي تقع في وقت موثوقية في وقت إجراء التقديرات. تضع هذه التقديرات بعين ا
 بالقدر الذي تؤكد فيه هذه األحداث الظروف القائمة في نهاية السنة. الموحدة  الحق على تاريخ قائمة المركز المالي

 
 االرتباطات المحتملة

إال عند وقوع أو عدم وقوع حدث أوأحداث مستقبلية. إن تقييم مثل هذه االرتباطات المحتملة  بحكم طبيعتها، فإنه لن يتم تسوية االرتباطات المحتملة
 ينطوي بشكل جوهري على ممارسة األحكام والتقديرات الهامة لألحداث المستقبلية.
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 المعلومات القطاعية - 4

المعلومات القطاعية من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنشطة المجموعة. إن ، تمت الموافقة على قارير المالية الداخلية للمجموعةتمشيا  مع عملية إعداد الت
 :والمعلومات القطاعية هي كما يلي والموجودات والمطلوبات ( / األرباحالخسائر)مبيعات المجموعة وصافي 

 
 
 
 

حبيبات منتجات 
 اإليبوكسي 

قلويات منتجات 
 الكلور

استبعادات ما 
 المجموع أخرى بين المجموعة

   

       9132ديسمبر  13لسنة المنتهية في ل
 797,243 91,022 (34,217) 930,124 113,001 يرادات اإل

 3,352 2,224 (2,975) 92,420 (90,592) ربحالخسارة( / الصافي )
      

 3,119,219 944,112 - 721,079 425,434 إجمالي الموجودات

 222,301 371,221 - 475,073 104,212 إجمالي المطلوبات
      

       9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 626,766   27,961  (22,626)   277,716   796,976  يرادات اإل

 75,235   5,375  (77,599)   17,679  (67,237)  ربحالخسارة( / الصافي )
      

  7,672,319  265,772  -  533,116   559,397  إجمالي الموجودات

 7,732,577  275,737    -  667,256   676,736  إجمالي المطلوبات

 
 تسوية صافي خسارة القطاعات التشغيلية

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  

  61,136  5,419 ربح القطاع 

 (77,599)  (2,972) ربح ما بين القطاعات الاستبعاد 

 75,235 3,352 صافي ربح السنة

 

 المعلومات الجغرافية
 .خرىاأل والدول المنشأ للمجموعة دولةإيرادات المجموعة وموجوداتها غير المتداولة حسب على ل المعلومات الجغرافية يتحليشتمل 

 

 اإليرادات
ديسمبر  13 

9132 
ديسمبر  11  

9118 
  

 237,673 997,335 المملكة العربية السعودية

 752,973  111,094 أخرى دول

 626,766 797,243 مجموع اإليرادات

 
 موجودات غير متداولة

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  

 7,751,161 3,127,154 المملكة العربية السعودية

 
 ممتلكات وآالت ومعدات - 2
 

 
 إيضاح

ديسمبر  13
9132 

ديسمبر  11  
9118 

    

 3575656 5330171 1-5 ت ثابتة تشغيليةموجودا

 - 340421 6-5 أصول حق اإلستخدام

  5970041 3575656 
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 )تتمة( ممتلكات وآالت ومعدات - 2

 األصول الثابتة التشغيلية 2-3

  

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  

 

 مباني 
 وتحسينات 
 آالت ومعدات على المأجور

 اثاث  
وتجهياات 
 سيارات ومعدات مكتبية

 أعمال رأسمالية 
 المجموع التنفيذ تحت

  

       :التكلفة
 2,756,613 77,615 7,157 76,366 2,769,263 55,976 في بداية السنة 

 0,524 7,424 - 172 9,244 - اضافات 

 (1,227) - (237) (3,291) (321) (3,111) استبعادات

 - (9,352) - - 9,352 - تحويالت

 9,372,772 11,251 9,210 31,719 9,174,931 74,212 في نهاية السنة

       

       :اإلستهالك المتراكم

 365,177 - 7,562 77,679 375,692 27,767 في بداية السنة 

 (1,194) - (091) (3,291) (321) (594) استبعادات

 42,132 - 50 902 44,757 3,101 المحمل للسنة

 500,790 - 9,091 39,317 571,315 91,422 في نهاية السنة

       

       :اإلنخفاض في القيمة المتراكم

 655,777 26,193 65 667 675,761 76,523 في بداية السنة 

 4,250 - - - 4,250 - سنةالمحمل لل

 272,250 94,025 27 441 232,542 34,795 في نهاية السنة

       

       :صافي القيمة الدفترية

 533,171 2,151 71 274 204,175 32,231  9132ديسمبر  13في 

       

  

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  

 

 مباني 
 وتحسينات 
 آالت ومعدات على المأجور

 اثاث  
وتجهياات 
 سيارات ومعدات مكتبية

 أعمال رأسمالية 
 المجموع التنفيذ تحت

  

       :التكلفة
 2,766,177 21,399 7,157 76,779 2,766,736 55,976 في بداية السنة 

 72,577 7,717 -  797   9,772  - اضافات 

 (6,179) - -    -  (6,179)  - استبعادات

 - (7,796) -  276   951  - تحويالت

 2,756,613 77,615 7,157 76,366 2,769,263 55,976 في نهاية السنة

       

       :اإلستهالك المتراكم

  693,675     -                   7,659       77,276     651,133   22,757  في بداية السنة 

 (6,179) - - - (6,179) - استبعادات

 57,763 - 777 227 57,676 7,713 المحمل للسنة

 365,177 - 7,562 77,679 375,692 27,767 في نهاية السنة

       

       :اإلنخفاض في القيمة المتراكم

 655,777 26,193 65 667 675,761 76,523 في بداية السنة 

 655,777 26,193 65 667 675,761 76,523 في نهاية السنة

       

       :صافي القيمة الدفترية

 357,656 5,311 226 116 321,613 71,269  9118ديسمبر  11في 
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 )تتمة(ممتلكات وآالت ومعدات  - 2

، 1997فمبر سنة هجرية بدأت من نو 95قامت المجموعة بإستئجار أرض لمباني المصنع ومباني أخرى من الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمدة  2-9
 .9191وتتوقع اإلدارة تجديد عقود اإليجار المنتهية في عام . 9115وسبتمبر 

 
 حت التركيب واألعمال المرتبطة بها.ت آالتفي التنفيذ )األصول تحت اإلنشاء(  تحتاألعمال الرأسمالية  ت، تمثل9119ديسمبر  11 كما في 2-1
 
 مستقل يستشاربخبيرا عن طريق اإلستعانة، في القيمة نخفاضلإلبار بإجراء اخت "جنا"ركة شإحدى الشركات التابعة،  قامت، 9116في عام  2-4

مليون لاير سعودي. خالل  655انخفاض في القيمة بمبلغ  ةرساخنتج عنها إثبات  يلتاالمستمرة على مر السنين و يةالتشغيل هاخسائرل ةتيجنوذلك ك
 مت متعددةات إفتراضبناء  على مستقل ي ستشارخبيرابمساعدة ر السالف الذكفي القيمة نخفاض إلاختبار ا إجراءبإعادة جنا شركة ، قامت السنة

في اإلنخفاض اختبار  إعادة إجراءنتج عن  ،9119ديسمبر  11كما في لشركة التابعة. لة يماستخدقيمة اإلاللتحديد  من قبل إدارة المجموعة هاداعتما
 تم تحميله على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدةوالذي مليون لاير سعودي  4.7لغ في القيمة بمبإضافي إنخفاض وجود القيمة 

ديسمبر  11كما في  في القيمة  بلغ إجمالي قيمة االنخفاض.  ٪11.95، تم خصم التدفقات النقدية بنسبة ةيماستخداإلعند تحديد القيمة  للسنة الحالية.
 (.مليون لاير سعودي 655: 9118 سعودي )مليون لاير 659.7مبلغ  9119

 
 (1-9-16)إيضاح رقم  شركة جنامقابل األصول الثابتة التشغيلية ل التنمية الصناعية السعودي مضمون قرض صندوق 2-2
 
 أصول حق اإلستخدام 2-1

األصول الثابتة بصورة منفصلة عن  لدى المجموعة أصول حق االستخدام لألرض وخطوط األنابيب والسيارات ويتم عرض أصول حق االستخدام
 :. تتمثل الحركة على أصول حق االستخدام خالل العام فيما يليالتشغيلية

 
 9132ديسمبر  13 

 المجموع سيارات خطوط أنابيب أراضي 

     
 - - - - الرصيد اإلفتتاحي

 32,591 3,927 3,423 31,224 6-9إيضاح  - (16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 32,591 3,927 3,423 31,224 الرصيد اإلفتتاحي )معدل(

 (9,911) (127) (179) (3,731) اإلستهالك للسنة

 34,421 211 3,312 39,473 الرصيد النهائي

 
. قائمة المركز المالي الموحدةر في يجااإلعقود  اتزامتإلعقد إيجار ضمن ، يتم عرض القيمة الحالية لكل التزام ستثناء عقود اإليجار قصيرة األجلبا

 .ثابتة سدادسنة مع شروط  16إلى  9اإليجار من  مدة عقودتتراوح 
 
ا على أني ال يمكن ستخدام إلحق اأصول ، رمجموعة لتأجير األصل إلى طرف آخ، ما لم يكن هناك حق تعاقدي للفرض كل عقد إيجار قيود 

إنهاء جوهرية. تحتوي بعض عقود  أتعابار إما غير قابلة لإللغاء أو يمكن إلغاؤها من خالل تكبد إال من قبل المجموعة. عقود اإليجاستخدامها  
، أو لتمديد عقد اإليجار لمدة أخرى. يحظر على المجموعة بيع أو رهن جر األساسي في نهاية عقد اإليجاراإليجار على خيار لشراء األصل المؤ

، يجب أن تحتفظ المجموعة بهذه العقارات في حالة جيدة مباني المكاتب ومباني المصانعللعقود اإليجار األصول المؤجرة األساسية كضمان. بالنسبة 
 .حالتها األصلية في نهاية عقد اإليجار إلىلإلصالح وإعادة الممتلكات 

 
 :لسنةل المحملالممتلكات واآلالت والمعدات وأصول حق اإلستخدام إستهالك توايع  2-2

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  
 52,675 45,341 (1 - 91تكلفة المبيعات )إيضاح 

 96 05 (9 - 91)إيضاح مصاريف بيع وتوزيع 

 761 3,132 (1 - 91مصاريف عمومية وادارية )إيضاح 

 40,942 57,763 



 شركة نماء للكيماويات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 9132ديسمبر  13في للسنة المنتهية 

 )جميع المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 استثمارات عقارية - 1

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  

 11,663 00,425 :التكلفة
   

   :اإلستهالك المتراكم

 77,575 39,535 في بداية السنة 

 2,272 9,939 المحمل للسنة

 72,373 34,292 في نهاية السنة
   

   صافي القيمة الدفترية

 35,357 51,710 ديسمبر  11في 

  
مية في إدارة العقارات ومعتمد من قبل المؤسسة الملكية على درجة عل ةالحاصلالعقارية بس من قبل وايت كيواإلستثمارات العقارية تم تقييم 

ا  78.6: 9118مليون لاير سعودي ) 78.7، بلغت قيمة هذه العقارات 9119ديسمبر  11كما في  للمقيميين العقاريين، وهو مقيم مستقل مؤهل مهني 
 (.مليون لاير سعودي

 

 ما يلي:يفأو الخسارة  على الربحالمعلومات التشغيلية لإلستثمارات العقارية  تتمثل
ديسمبر  13 

9132 
ديسمبر  11  

9118 

  
 275377 910511 السنةعن ايرادات ايجار 

(90939) )إستهالك( مصاريف تشغيلية مباشرة  (25272)  

 
 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات ال - 2

 
ديسمبر  13 

9132 
ديسمبر  11  

9118 
  

 773,936 395,232 اية السنةبدالرصيد في 

 9,965 (37,012) ربح القيمة العادلة)خسارة( / 

 723,979 339,101 السنة نهايةالرصيد في 

 
الصناعية تمثل األسهم المدرجة االستثمار في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات. تم رهن هذا اإلستثمار مقابل القرض المستلم من صندوق التنمية 

 السعودي.
 

 برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين - 2
الذي يوفر للموظفين المؤهلين فرصة الحصول على وحدات سكنية أنشأتها المجموعة و أنشأت المجموعة برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين،

٪ من الراتب األساسي 17ى يتم خصم هذه المدفوعات من بدل سكن الموظفين المعنيين باإلضافة إل. سنوات ةمدار عد من خالل مدفوعات على
من الراتب المخصومة ٪ 17 رد نسبة الـ، يتم سكنيةالوحدات البرنامج تمليك بموجب  .السداد استكماليتم نقل ملكية المنازل عند  .للموظف

يتم احتساب  .لمجموعةيتم استعادة الوحدة إلى او لعقدهالموظف  عدم استكمالفي حالة وذلك ، الوحدة إلمتالكالموظف سددها ي تالواألساسي، 
مؤجلة ويتم استهالكها بشكل منفصل ك وحدات سكنية للموظفين كتكلفة موظفين برنامج تملي إجمالي التكلفة غير القابلة لالسترداد والمتعلقة بتكلفة

ا من الوقت الذي للموظفينلكل وحدة خالل فترة الخدمة المشروطة المتبقية    .لكل موظفتم فيه تخصيص الوحدة السكنية ، بدء 
 

 كما يلي: برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفينبيتم توايع الرصيد المتعلق 
 

 إيضاح
ديسمبر  13

9132 
ديسمبر  11  

9118 
    

  02,714         23,912 1-8 ، صافيمدينة عن برنامج تمليك وحدات سكنيةالذمم لالقيمة الحالية ل

  97,011         93,057 9-8 مخصصةغير اللوحدات ة ليماستخداإلالقيمة 

  23,922         52,442 1-8 تكلفة الموظفين المؤجلة

  302,711       912,752  

 (4,237)         (7,520)  مدينة عن برنامج تمليك وحدات سكنيةالذمم الالجزء المتداول من 

  301,519       913,223  
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 )تتمة(ن برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفي - 2

 
 :، صافيمدينة عن برنامج تمليك وحدات سكنيةالذمم لالقيمة الحالية ل 2-3

 
 إيضاح

ديسمبر  13
9132 

ديسمبر  11  
9118 

    

  776,965        21,155          فتتاحيالرصيد اإل

 (6,652)         (4,237)           مخصوم من رواتب الموظفينالمستلم / ال

 (72,777)        -  )أ( 1-8 اإلنشاءحق  نازل عنالت المحصل من

  -   4,797            الوحدات المخصصة خالل العام

  2,316            9,297            للموظفين لذمم المدينة عن برنامج تمليك وحدات سكنيةخصم افوائد 

  97,733          27,139          إجمالي الذمم المدينة

 (7,537)         (4,311)         )ب( 1-8 الغير متوقع تحصيلهاذمم المدينة للموظفين مخصص ال

           23,912          19,576  

    

 
خارجية لجهة  إنشاء الوحدات السكنية وذلكجزء من حقها في  بالتنازل عن، قامت المجموعة  9118ديسمبر  11خالل السنة المنتهية في  )أ( 2-3

بناء على أن يتم سداد الستة ماليين المتبقية عند استكمال  ،في نفس العامسعودي مليون لاير  19استلمت المجموعة  .مليون لاير سعودي 18ل مقاب
 .يتوقع إتمامه في العام المقبل، والذي مسجد

 
 :الغير متوقع تحصيلهامخصص الذمم المدينة للموظفين  )ب( 2-3

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  

  6,715            1,751           اإلفتتاحيالرصيد 

  (672)               711 تسويات الفوائد المستحقة والخبرة على الذمم المدينة

  7,537            4,311           النهائيالرصيد 

 
 ة للوحدات غير المخصصةيماستخدالقيمة اإل 2-9

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  

 25,222 97,011 اإلفتتاحيالرصيد 

 517 725 تكلفة الفائدة

 - (4,797) الوحدات المخصصة خالل العام

 25,177 93,057 النهائيالرصيد 

 
 للموظفينالوقت المتوقع لتخصيص هذه الوحدات  على بناء  مخصصة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة غير الللوحدات  اإلستخداميةتمثل القيمة 

 .مليون لاير سعودي 59.58صلية انشاءها األتكلفة تبلغ سم المجموعة وإفي البرنامج. ال تزال هذه الوحدات ب المعنيين
 
 تكلفة الموظفين المؤجلة 2-1

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  

  99,532         23,922 اإلفتتاحيالرصيد 

 (1,777)         (34,091) إطفاء خالل السنة

  97,269         52,442 النهائيالرصيد 
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 لمخاونا - 2

 
 

 إيضاح
ديسمبر  13

9132 
ديسمبر  11  

9118 
  

  61,975  95,701 بضاعة تامة الصنع

  23,926  91,019 مواد خام 

  76,725  30,995 قطع غيار

  77,691  0,392 أخرى

 54,543 777,612 

 (75,567) (34,524) 1-9  ومتقادم يخصم: مخصص مخزون بطئ الحركة 

 72,245 15,979 

 
 فيما يلي: مخصص مخزون بطئ الحركة ومتقادمالحركة على  تتمثل 2-3

 

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر 11  
9118 

  
 37,294 37,741 يناير 1الرصيد في 

 (03) (542) رد مخصص للسنة

 37,741 34,524 ديسمبر 11الرصيد في 

 
 ذمم مدينة تجارية - 31

 
 إيضاح

ديسمبر  13
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  
 776,531 314,304 1-11 ذمم مدينة تجارية

 (6,717) (2,355) 9-11 (1 - 11ذمم مدينة تجارية )إيضاح في قيمة نخفاض إلمخصص ا

 20,115 772,793 

 
 كما يلي: ديسمبر 11كما في  ،مم المدينة التجاريةإن تحليل أعمار الذ  31-3
 
 

 المجموع

ليست مستحقة 
ولم تنخفض 

 يوما   11>   قيمتها
13 - 11 

 يوما  
13 - 21 

 يوما  
23 - 391 

 يوما   391<   يوما  

9132  20,115 53,975 37,403 4,123 1,191 335 1,510 

٪ 311٪ 21٪ 31٪ 4٪ 1٪ 1٪ 4٪ 
        

9118  119.197 71.499 94.199 7.185 1.186 9.891 4.789 
٪ 111٪ 61٪ 91٪ 6٪ 1٪ 1٪ 4٪ 

 
 تجاريةالمدينة الذمم الاإلنخفاض في قيمة مخصص  31-9
 

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  
 7,776 4,303 يناير 1الرصيد في 

 163 3,222 المحمل للسنة

 6,717 2,355 ديسمبر 11الرصيد في 
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 )جميع المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

- 21 - 

 

 
 صاريف مدفوعة مقدما  ومدينون أخروندفعات، وم  - 33

  
ديسمبر  13 

9132 
ديسمبر  11  

9118 

  
 1,276 5,714 مقدمة دفعاتين مورد

 3,779 5,025 ذمم مدينة موظفين

 2,366 023 ضريبة القيمة المضافة مدينة

 573 3,072 مقدما   ةمدفوع اتايجار

 2,577 3,313 أخرى

 32,952 27,766 

 نقد وما في حكمه - 39
ديسمبر  13 

9132 
ديسمبر  11  

9118 

  
 79,733 94,124 حسابات جارية

 - 3 نقد في الصندوق

 777 132 ودائع ألجل

 940103 795711 

 
 :مختلفةالعمالت الب النقديةيوضح الجدول أدناه تفاصيل المبالغ   3 -39
 

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  
 9,397 31,227 لاير سعودى

 1,697 39,177 دوالر أمريكي

 112 3,193 يورو

 22 31 فرنك سويسري

 94,103 79,711 

 

 تسوية اإللتزامات  الناشئة عن أنشطة التمويل 39-9

 

 

ديسمبر 77  

 2771  

 التدفقات النقدية

القروض 

 المدفوعة، صافى

 التدفقات النقدية

 الفائدة المدفوعة

 الرسوم غير النقدية

الماليةرسوم الإطفاء   

 

 

 

ديسمبر 13  

 9132  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 729,742 1,242 (5,941) - 595,167  قرض صندوق التنمية الصناعية السعودى

 21,132 2,390 (2,311) (19,011) 727,757 تمويل تورق

 42,492 1,172 (1,491) (93,595) 61,273 قرض المرابحة 

 45,730 9,522 (9,012) (1,309) 57,363 قروض قصيرة األجل

 173,931 (75,512) (32,292) 32,917 552,037 
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 رأس المال - 31

 

  

ديسمبر  13
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  
 2755275777 9107910111 لاير سعودي  للسهم الواحد 11عدد األسهم المصرح بها 

   

    د أسهم صادرة ومدفوعة بالكاملعد

 2755275777 9107910111 الرصيد في بداية السنة

 2755275777 9107910111 الرصيد في نهاية السنة

   

    أسهم عادية صادرة ومدفوعة بالكامل )بآالف الرياالت السعودية(

 2755277 9170911 الرصيد في بداية السنة

 2755277 9170911 الرصيد في نهاية السنة

 
 احتياطيات أخرى - 34

 إيضاح  
ديسمبر  13

9132 
ديسمبر  11  

9118 

   
 773,169 29,111 1-14 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إحتياطي 

 (663) (271) 9-14 العمالت األجنبية  ترجمةاحتياطي 

 2,516 (2,235) 1-14 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين قياس ربح إعادة 

  04,521 779,176 

 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر. بالقيمة العادلة التي يتم قياسهاالربح المتراكم على أدوات حقوق الملكية حتياطي اإليمثل هذا  34-3
 

  

ديسمبر  13
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  
 93,926 315,022 يناير 1كما في  

 9,965 (37,012) ربح القيمة العادلة )خسارة( /  

 773,169 29,111 ديسمبر 11كما في  

 
 توحيد العمليات األجنبية.األجنبية الناتجة عن  تفروق التحويل التراكمية للعمالاإلحتياطي ذا يمثل ه 34-9
 

  

ديسمبر  13
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  
 (676) (245) يناير 1كما في 

 (77) (1) خسارة ترجمة عمالت أجنبية

 (663) (271) ديسمبر 11كما في 

 
ات االكتوارية فتراضيرات في اإلناشئة عن تعديالت الخبرة والتغالقياس العادة إل التراكمية خسائرالأو األرباح  اإلحتياطييمثل هذا   34-1

 المستخدمة لتقدير التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في نهاية كل تاريخ للمركز المالي.

  

ديسمبر  13
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  
 (1,231) 9,704 يناير 1كما في 

 77,162 (2,913) / ربح إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  (خسارة)

 2,516 (2,235) ديسمبر 11ا في كم
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 أسهم خاينة - 32

، تمليك أسهم للموظفين، وافق مجلس اإلدارة على برنامج 9111لموظفين. خالل عام لأسهم تمليك نة األسهم المشتراة لبرنامج يالخز تمثل أسهم
. إن هؤالء الموظفين، بناء  على المجموعةدمة سنوات في خ 5لموظفين المؤهلين والذين أمضوا فترة اخدمة  عنوالذي يتم بموجبه منح مكافآت 

سهم من شركة نماء بسعر تنفيذ متفق  1.111.119اشتراكهم في برنامج أسهم للموظفين واستيفائهم للشروط األساسية، قد أعطوا الخيار لشراء 
لهذه األسهم. إن اإلستحقاق لألسهم  ا  ن كليليلاير سعودي للسهم، لتاريخ آجل )"تاريخ تخويل الحق"( وذلك عندما يصبحون مؤه 8.85عليه بقيمة 

 ٪ على أساس فترة تخويل الحق.41٪ إلى 11سيكون في مراحل مختلفة تتراوح من 
 

من خالل هيئة مالية  9119ماليين لاير سعودي في عام  11، فقد اشترت شركة نماء أسهمها بمبلغ تمليك أسهم للموظفينوفيما يتعلق ببرنامج 
م في عا ءنماکة ربه شت قامذي لل الماض رأس ا. نتيجة لتخفيالمشرفموجب ترتيبات إشراف وهذه األسهم محتفظ بها بواسطة محلية )"مشرف"( ب

کما في ودي سعون لاير ملي 9.91بقيمة  سهما  165.416لی إتمليك أسهم للموظفين ب برنامج جوبها بمظ لمحتفم األسهدد اعض تخفيم ت، 9117
 .9118و  9119 خالل عامين فيوظلملحويل أسهم ت لم يتم. 9119ر يسمبد 11
 

 القروض - 31
 قروض قصيرة االجل 31-3

. وإعتمادات مستنديةحصلت شركة جنا إحدى الشركات التابعة للمجموعة على تسهيالت بنكية من بنوك محلية، في شكل قروض قصيرة االجل 
 .)الشركة القابضة(هذه التسهيالت مضمونة بضمان شامل من شركة نماء . إن هامش دفائدة على أسـاس )"سايبور"( زائتحمل هذه التسهيالت نسب 

قروض  عنسعودي( مليون لاير  1.46: 9118) مليون لاير سعودي 9.71بمبلغ ل العام تكلفة فائدة الضافة إلى ذلك، تكبدت المجموعة خإلبا
 سحب على المكشوف..ن بنوك ع( مليون لاير سعودي  1.18: 9118)مليون لاير سعودي  1.14 بمبلغ ومرابحة ال

 

 قروض طويلة األجل 31-9

 إيضاح  
ديسمبر  13

9132 
ديسمبر  11  

9118 

 595,167 729,742 1-9-16 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 727,757 21,132 9-9-16 يل تورق سهت

 61,273 42,492 1-9-16 قروض مرابحة 

  592,925 313,277 

 (657,677) (245,941)  ليخصم: الجزء المتداو

 776,677 09,174  الجزء غير المتداول -قروض طويلة األجل 
    

 ض صندوق التنمية الصناعية السعوديوقر 31-9-3
 جنا -لمصنع اإليبوكسي 

ة مصنع مليون لاير سعودي لتمويل مشروع توسع 17.4بمبلغ  ألجل، وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على قرض 9117في عام 
، وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على قرض ألجل إضافي بمبلغ 9118اإليبوكسي، والذي تم سحبه بالكامل من قبل شركة جنا. في عام 

 11مليون لاير سعودي من هذا القرض حتى  179.19مبلغ  سحبمليون لاير سعودي لتمويل التوسعة الالحقة لمصنع اإليبوكسي ، وقد تم  911
 .9111مبر ديس

 

ط قساأ 11صبح على تداد للسول اادجعة جرابمم قا، ورضلقن امر المستخدم غيزء لجودي السعالصناعية التنمية دوق اصن، ألغى 9114م عال خال
،  9116م في عاودي. سعون لاير ملي 49.4کة جانا رشددت س، 9114ر يسمبد 11حتی . و9114ر يرافب 15ن متبدأ ية ومتسار ية غيوسنف نص
. 9117ر يناي 14ن مرا  عتبااتبدأ ية ومتسار ية غيوسنف نصط قساأ 5تكون على أن علی  دادلسول اادجمراجعة بدي القتصاالتنمية دوق اصنم قا

(. تقوم إدارة الشركة 1ح يضاق )إلمستحده اصيرفع دلودي لسعالصناعية التنمية دوق اصنن مب لب طاطعة خولمجمت اتلق، 9118 سنةل خال
ض من أجل إعادة هيكلة القرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي. تعتقد اإلدارة أن المجموعة سوف تنجح في إعادة هيكلة قرض حاليا بالتفاو

: 9118مليون لاير سعودي ) 174.7، بلغ رصيد القرض القائم  9119ديسمبر  11صندوق التنمية الصناعية السعودي في المستقبل القريب. في 
 سعودي(. مليون لاير  175.7

 

تكلفة متابعة لقرض صندوق التنمية كمليون لاير سعودي(  9.1: 9118مليون لاير سعودي ) 9.1مبلغ يل ، قامت المجموعة بتحمخالل العام
 .الصناعية السعودي

 
 جنا -لمصنع حصاد 

يون لاير سعودي لتمويل مشروع مل 115ودي على تسهيالت في شكل قرض ألجل بقيمة لسعالصناعية التنمية دوق اصن، وافق 9116في عام 
قسط نصف سنوي غير  15 علىيسدد القرض على أن . 9111ديسمبر  11حصاد ، والذي تم إستخدامه بالكامل من قبل شركة جنا كما في 

، 9119م في عاباإلضافة لذلك مليون لاير سعودي.  65، سددت الشركة مبلغ 9111ديسمبر  11حتى  .9119أكتوبر  4تبدأ من القيمة متساوي 
مشروع حصاد، والذي تشغيل مليون لاير سعودي لتمويل تكاليف  918.7ودي على قرض ألجل إضافي بمبلغ لسعالصناعية التنمية دوق اصنوافق 

ودي بإلغاء الجزء لسعالصناعية التنمية دوق اصن، قام  9114خالل عام . 9111ديسمبر  11لاير سعودي حتى مليون  166.96استخدم منه مبلغ 
. في عام 9114أغسطس  11أ من بدتقسط نصف سنوي غير متساوي  11على كون تول السداد على أن ار المستخدم من القرض ومراجعة جدغي

 91من  تبدأالقيمة أقساط نصف سنوية غير متساوية  9على  عدل جداول سداد القرض لتصبح وديلسعالصناعية التنمية دوق اصن، قام 9116
 . 9116يوليو 
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 )تتمة( لقروضا - 31

 )تتمة( قروض طويلة األجل 31-9
 )تتمة( قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 31-9-3

 

 )تتمة( جنا -لمصنع حصاد 
تكلفة متابعة لقرض صندوق التنمية كمليون لاير سعودي(  5.11: 9118مليون لاير سعودي ) 5.11 مبلغ يل، قامت المجموعة بتحمخالل العام

 .الصناعية السعودي
 

حاليا بالتفاوض من أجل إعادة هيكلة القرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي. تعتقد اإلدارة أن المجموعة سوف تنجح  المجموعةتقوم إدارة 
مليون  417.8، بلغ رصيد القرض القائم 9119ديسمبر  11ودي في المستقبل القريب. في لسعالصناعية التنمية دوق اصنفي إعادة هيكلة قرض 

 مليون(. 491.1: 9118 سعودي )لاير
 

 وديلسعالصناعية التنمية دوق اصنض ولقروالضمانات التعهدات المالية 
أقصى للنفقات الرأسمالية واإلحتفاظ بنسب مالية معينة خالل فترة القرض.  حدا  ودي لسعالصناعية التنمية وق ادصنض وتتضمن التعهدات المالية لقر

 شركة جنا.لصول الثابتة التشغيلية األإن القرض مضمون مقابل رهن 
 

 يل التورقسهت 31-9-9
. تم سحب القرض بالكامل خالل أحد البنوك المحليةمليون لاير سعودي من  961، حصلت شركة نماء على تسهيالت تورق بمبلغ 9111في عام 

، مع فترة سماح 9114يونيو  11سعودي تبدأ من مليون لاير  59.6دفعات سنوية متساوية بمبلغ  5يتم سداد القرض على  ، على أن9111عام 
، تمت إعادة جدولة  9114في عام  .أشهر زائد هامش. إن القرض مضمون بسند ألمر 6مدتها سنتين. تحتسب الفائدة على أساس سايبور لمدة 

ا تبدأ  57سدد على ، قام البنك بإعادة جدولة القرض مرة أخرى على أن ي9117عام وفي  ،القرض ليسدد على مدى فترة عامين ا متساو  ا شهري  قسط 
مليون لاير سعودي(.  191.9: 9118مليون لاير سعودي ) 91.1، مبلغ 9119ديسمبر  11. بلغ رصيد القرض القائم كما في 9118يناير  11من 

 مالية معينة خالل فترة القرض. التسهيل ضرورة الحفاظ على نسبشروط تتضمن 
 

 تسهيلمليون لاير سعودي(على  7.15: 9118) مليون لاير سعودي 6.11جموعة خالل العام تكلفة فائدة بمبلغ  باإلضافة إلى ذلك، تكبدت الم
 .التورق

 
 قروض المرابحة 31-9-1

إجمالي  لتمويل مشاريع توسعة الطاقة اإلنتاجية. بلغ أحد البنوك المحلية، دخلت شركة جنا في اتفاقية مرابحة رئيسية )"االتفاقية"( مع 9119في عام 
ت قاممليون لاير سعودي في شكل مرابحة إسالمية لبيع وإعادة شراء بعض السلع من الوكيل وفقا  لمبادئ الشريعة اإلسالمية.  117مبلغ التسهيل 

ودي عسون لاير ملي 5.85بقيمة وي متساوي بع سنط رقس 91على داد لسيتم اعلى أن . 9119م بحة في عارالمب كامل تسهيالت اكة جانا بسحرش
قسط  47، قام البنك مرة أخرى بإعادة جدولة القرض ليسدد على 9118عام خالل يا . وسن٪ 9.75ش نسبة لهام. بلغ ا9114ر سبتمب 11 في تبدأ

ا. بلغ رصيد القرض القائم كما في 1.95. وكان الهامش 9118مارس  96مليون لاير سعودي ابتداء  من  1.75شهري متساوي بقيمة   11٪ سنوي 
تتضمن شروط التسهيل ضرورة الحفاظ على نسب مالية (. مليون لاير سعودي 97.66: 9118مليون لاير سعودي ) 18.69، مبلغ 9119بر ديسم

 .معينة خالل فترة القرض
 

ى قرض إل أحد البنوك المحليةرأس المال العامل قصير األجل من قبل تمويل مليون لاير سعودي من قرض  51، تم تحويل مبلغ 9118في مارس 
 11. إن الرصيد القائم كما في 9118مارس  19مليون لاير سعودي بداية من  1.16قسطا  شهريا  متساويا  بقيمة  47األجل، يسدد على متوسط 
تتضمن شروط التسهيل ضرورة الحفاظ على نسب مالية (. مليون لاير سعودي 41.56: 9118مليون لاير سعودي ) 97.74بلغ ي 9119ديسمبر 
 .خالل فترة القرض معينة

 
 على قروض مليون لاير سعودي( 1.84: 9118مليون لاير سعودي ) 1.16باإلضافة إلى ذلك، تكبدت المجموعة خالل العام تكلفة فائدة بمبلغ  

 المرابحة.
 

 إلتاام المجموعة بالتعهدات البنكية 31-1
تتفاوض المجموعة  (،1رقم )في إيضاح  مشار إليهكما هو . التسهيالتات مالية معينة بخصوص اتفاقيعلى نسب فاظ الحشروط المجموعة ب تلتزملم 

ا مع صندوق التنمية الصناعية السعودي إلعادة هيكلة قروضها.  صندوق التنمية تعتقد اإلدارة أن المجموعة ستنجح في إعادة هيكلة قرض  حالي 
ستمر تصنيف هذه القروض وفق ا لشروط السداد وبناء  على ذلك، ا .قبل القريبفي المست المالية بالنسبعدم اإللتزام ، مما سيحل الصناعية السعودي

  .المتداول، الذي تم تصنيفه بالكامل إلى الجزء التنمية الصناعية السعودياألصلية ، باستثناء قرض صندوق 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 32

 ما يلي:فيموظفين القيمة الحالية لمكافآت نهاية الخدمة للعلى حركة ال تتمثل
 

 
 إيضاح

ديسمبر  13
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  

 56,131 42,715 في بداية السنةالرصيد 

   الربح أو الخسارة علىمحمل 

 5,796 4,153 تكلفة خدمة حالية -

 - (37,200) 1-17 ةسابقخدمة  ربح -

 7,793 3,029 تكلفة الفائدة -

 (31,177) 6,297 
   

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

   الشامل اآلخر (الدخلالخسارة / ) علىمحمل 

   :ناتجة عن إعادة قياس إلتزامات

 (76,335) 9,721 ات ماليةإفتراضتغيرات في  -

 - 1,491 تغيرات ديموغرافية -

 7,977 1,937 تسويات متعلقة بالخبرة -

 2,913 (77,162) 

 (7,337) (1,329) مكافآت مدفوعة خالل السنة

 66,573 49,793 نهاية السنةالرصيد في 

 
يوليو  8بتاريخ الصادر قرار مجلس اإلدارة  الموظفين، بناء  على منافعنشأ الربح الناتج عن تكلفة الخدمة السابقة كنتيجة للتغيير في خطة   32-3

شهرين مقابل كل  سدادطلبات قانون العمل العادي، بدال  من الخدمة وفق ا لمتمكافأة نهاية ، والذي ينص على أنه يحق للموظفين السعوديين 9119
 .ذلكى لع تساب بناء  حاإلتم تنفيذ القرار بأثر رجعي وتم  سنوات.  11سنة خدمة بعد 

 
 كما يلي:هي ات اإلقتصادية واإلكتوارية الرئيسية المستخدمة في إحتساب المكافآت فتراضإن اإل 32-9
ديسمبر  13 

9132 
ديسمبر  11  

9118 

 ٪6557 ٪9001 سنويالخصم المعدل 

 ٪2577 ٪9011 ةوياتب السنورالمتوسط زيادة 

 
 تحليل الحساسية 32-1

 يلي: فيماات الرئيسية المرجحة للسنة فتراضالمحددة للتغيرات في اإل المزاياإلتزام حساسية تتمثل 
ديسمبر  13 

9132 
ديسمبر  11  

9118 

   ايادة
 665262 410492 (٪1.5 +: 9118) ٪1 +معدل خصم 

 695755 440220 (٪1.5 +: 9118) ٪1+  راتب
   

   نقص

 695775 440053 (٪1.5 -: 9118) ٪1 -معدل خصم 

 665791 410954 (٪1.5 -: 9118) ٪1 - راتب

   
فإن هذا  تة. من الناحية العملية،ات األخرى تبقى ثابفتراضات في حين أن جميع اإلفتراضالتغير في أحد اإل إلىتستند تحليالت الحساسية أعاله 

نهاية الخدمة للموظفين  ات ترتبط مع بعضها البعض. عند حساب حساسية مزايافتراضغير وارد الحدوث فقد تكون بعض التغيرات في بعض اإل
طريقة تكلفة الوحدة  على أساس بةللموظفين محسو فإنه يتم تطبيق نفس الطريقة )القيمة الحالية اللتزام المزايا المحدد ،اكتواري جوهري فتراضإل

 قائمة المركز المالي الموحدة. االئتمانية المقدرة في نهاية فترة التقرير( عند حساب تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المثبتة في
 

 سنوات.  11إن متوسط الفترة الزمنية المرجح إللتزام المكافآت المحددة 
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 إلتاام عقود اإليجار - 32

 9132ديسمبر  13 

 المجموع سيارات خطوط أنابيب أراضي 
     

 - - - - الرصيد اإلفتتاحي

 32,301 3,924 3,411 31,402 (6-9( )إيضاح 16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 32,301 3,924 3,411 31,402 الرصيد اإلفتتاحي )معدل(

 022 22 54 572 الفائدة المستحقة خالل السنة

 (9,155) (417) (925) (3,257) عقود اإليجار خالل السنة اتية التزامتسو

 34,519 297 3,931 39,725 الرصيد النهائي

     

 (3,705) (172) (941) (200) يخصم: الجزء المتداول

 31,337 722 251 33,752 الجزء غير المتداول

     

 :اإليجار إللتزام عقود اإليجار كما يلي، كان الحد األدنى لمدفوعات  9119ديسمبر  11كما في 
 
 المجموع سنوات 91 - 33 سنوات 31-1 سنوات 2 - 3 المتداول 

      
         دفعات اإليجار

9,150  
       2,270  

        

5,302  
      1,452  

91,113 

 (7,922) (744)         (3,722)     (9,127)     (523)         مصاريف تمويلية

 34,519  9,219        7,291         4,721         3,705        الحاليةصافي القيمة 
 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى - 32
ديسمبر  13 

9132 
ديسمبر  11  

9118 
   

 63,327 95,191 مقدما   إيجار مستلمة دفعة

 (23,762) (2,191) يخصم: الجزء غير المتداول

 91,511 27,617 

 29,613 92,710 (9-99)إيضاح  تحقةزكاة مس

 3,315 942 مشتريات مستحقة

 6,677 9,213 مستحقة شحنمصاريف 

 2,175 9,210 ينبالموظف مستحقات متعلقة

 7,116 - العمالء  ات مقدمة من دفع

 26,161 94,223 أخرى

 01,205 96,797 

 المصاريف - 91
 اريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية المصاريف التالية للسنة المنتهية:بناء  على طبيعة المصاريف، تشمل تكلفة المبيعات ومص

 
 تكلفة المبيعات 91-3
ديسمبر  13 

9132 
ديسمبر  11  

9118 

 297,727 973,373 المواد الخام والمواد االستهالكية والتغيير في المنتجات تامة الصنع

 55,161 74,417 تكاليف الموظفين

 52,675 45,341 (6-5الممتلكات واآلالت والمعدات )إيضاح  استهالك

 - 4,250 (4-5)إيضاح  تة التشغيليةالثاب قيمة األصول اإلنخفاض في

  67,163 23,922 اتخدم

 17 1,207 ومتهالكمخصص مخزون بطيء الحركة 

 77,735 92,234 أخرى

 479,117 696,339 

 



 شركة نماء للكيماويات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 9132ديسمبر  13في للسنة المنتهية 

 )جميع المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

- 76 - 

 

 
 )تتمة( المصاريف - 91

 

 بيع وتوايع مصاريف 91-9
ديسمبر  13 

9132 
ديسمبر  11  

9118 
  

 27,756 99,139 مصاريف نقل وشحن

 96 05 (6 - 5استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 

 77,737 31,422 مصاريف أخرى

 19,727 77,671 
 

 مصاريف عمومية وادارية 91-1

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  

 76,913 4,727 *فينتكاليف متعلقة بالموظ

 2,567 1,913 (6إيضاح و  6 - 5)إيضاح واستثمارات عقارية استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 1,777        34,091 (1-8برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين )إيضاح  اطفاء

 9,296 31,422 أخرى

 11,330 73,766 
 

مليون لاير سعودي  16مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ للتكلفة الخدمة السابقة وجود ربح  أثركلفة الموظفين خالل العام بسبب ت إنخفضت * 
 (.17)إيضاح 

 

 ، صافيتكلفة التمويل 91-4
ديسمبر  13 

9132 
ديسمبر  11  

9118 
  

 79,273 32,917 قتراضإلقروض واال فوائد خصمتكاليف 

 - 022 اإليجارعقود على مطلوبات  ةف الفائديرامص

 (7,765)           (1,999)         مدينة عن برنامج تمليك وحدات سكنيةالذمم الفوائد خصم 

 9,773 4,121 رسوم بنكية وأخرى

 35,212 26,159 
 

 إيرادات أخرى  -93
 

 يراد استثمار إ  93-3

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  

 3,773 5,732 دخل توزيعات أرباح

 23 0 ألجل على ودائع دخل

 5,795 3,766 

 / )مصروفات( متنوعة، صافيإيرادات  93-9
ديسمبر  13 

9132 
ديسمبر  11  

9118 
  

 611 514 مسترد تأمين

 - 25 تشغيلية ثابتة  أصولربح بيع 

 526 712 األنابيب خطوط إيجار

 577 3,205 مبيعات الخردة

 266 3,217 عد مطلوبيلم رد مخصص 

 - 3,255 دعم مالي

 (7,796) 3,429 ، صافيىخرأ

 0,110 399 



 شركة نماء للكيماويات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 9132ديسمبر  13في للسنة المنتهية 

 )جميع المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 الاكاة  - 99

 

 ما يلي: فيالعناصر الرئيسية للوعاء الزكوي تتمثل  99-3

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

 7,751,916 3,127,321 موجودات غير متداولة

 277,797 344,131 مطلوبات غير متداولة

 236,273 111,902 تتاحيالرصيد االف -حقوق المساهمين

 67,315 2,342 صافي الربح قبل الزكاة 
   

   تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى الزكاة المحملة للسنة.
   

 الحركة على مخصص الاكاة:  99-9
 

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

 23,397 92,405 في بداية السنة

 6,937 4,251 المكون خالل السنة

 7,573 - ص سنة سابقةنقص مخص

 (6,176) (4,299) المسدد خالل السنة

 29,613 92,710 في نهاية السنة

 
 الربوط الاكوية القائمة ووضع الاكاة 99-1

ئة العامة للزكاة والدخل، الهي حيث مازالت قيد المراجعة من قبل 9117إلى  9111لم تتسلم المجموعة الربوط الزكوية النهائية للسنوات من 
 9118إلى  9118ومن  9118إلى  9111حيث أن الربوط الزكوية النهائية الخاصة بها للسنوات من  صودا( و )جنا ستثناء الشركات التابعةإب

 .الهيئة العامة للزكاة والدخل ال تزال قيد الدراسة من قبل، على التوالي
 

ية زكاة إضاف مطالبةمع  9111إلى  9111للسنوات من من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل  نهائيةالربوط الالشركة  استلمت، 9117خالل عام 
 .بهذا الشأنإضافية  مطالباتأي اإلدارة وال تتوقع  هذه الربوطضد  إعتراضا  قدمت اإلدارة مليون لاير سعودي.  18.8بلغت 

 

للزكاة والدخل لتقديم اإلقرار الزكوي للمجموعة بشكل موحد. وعليه، تم احتساب ، حصلت المجموعة على موافقة الهيئة العامة 9118 عامخالل 
 القوائم المالية الموحدة للمجموعة.أساس  على 9119ديسمبر  11المنتهية في مخصص الزكاة للسنة 

 
 ربحية السهم  - 91

السنة العائد  ربح صافي وذلك بتقسيم 9118و 9119ديسمبر  11المنتهية في  واتللمجموعة للسنوالمخفضة األساسية  احتساب خسارة السهم تم
 القائمة في نهاية السنة. األسهم لعدد المرجح المتوسط على المساهمينإلى 

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

 7557 1017 األرباحنصيب السهم األساسي من 

 75,235 3,352 السنةربح 

 27,755 91,177 آلالف()با المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

 
  

 7557 1017 األرباحنصيب السهم المخفض من 

 75,235 3,352 السنةربح 

 27,527 91,791 )باآلالف( أثر األسهم العادية المعرضة للتخفيض , معتبرةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

   
   تسوية المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

 275527 910791 )باآلالف( عدد األسهم المصدرة

(327) )باآلالف(  القائمة : أسهم الخزينةيخصم  (765)  

 275755 910177 )باآلالف( عدد األسهم القائمة

 275755 910177 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة



 شركة نماء للكيماويات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 9132ديسمبر  13في للسنة المنتهية 

 )جميع المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة   - 94

ن هم األشخاص الذين ياإلدارة الرئيسي يموظفإن عالقة من الشركات الزميلة ومجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين . تتكون االطراف ذات ال
ن تنفيذيا  أو غير ذلك( لديهم السلطة ومسؤولية تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المنشأة بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك أي مدير )سواء كا

مع  التعامالتإن  .معامالت من قبل إدارة المجموعةلمعامالت بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ويتم إعتماد شروط واحكام هذه ال. تتم اللمجموعة
 كما يلي : كانت موظفي اإلدارة الرئيسيين

  

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  
 75779 10324 فوائد قصيرة األجل

 265 111 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 937 30911 مكافآت مجلس اإلدارة

 40224 65276 

 
 موجودات مالية ومطلوبات مالية - 92

 

 بالتكلفة المطفأة المجموع

بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

  
    موجودات مالية

    
9132:    

 339,101 - 339,101 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات

 - 20,115 20,115 ذمم مدينة تجارية 

 - 2,190 2,190 مدينون أخرون

 - 23,912 23,912 ذمم مدينة عن برنامج تمليك وحدات سكنية

 - 94,103 94,103 نقد وما في حكمه

 114,517 999,297 339,101 

9132:    

 723,979 - 723,979 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات

 - 772,793 772,793 ذمم مدينة تجارية 

 - 9,629 9,629 مدينون أخرون

 - 19,576         19,576         ذمم مدينة عن برنامج تمليك وحدات سكنية

 - 79,711 79,711 نقد وما في حكمه

 751,173 277,971 723,979 

    
. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان في 97في إيضاح رقم  اعرضه ات المالية تمفة المرتبطة باألدوإن تعرض المجموعة للمخاطر المختل

 نهاية سنة هو القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية المذكورة أعاله.
 



 شركة نماء للكيماويات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 9132ديسمبر  13في للسنة المنتهية 

 )جميع المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( موجودات مالية ومطلوبات مالية  - 92

 

 ديسمبر 13كما في  

 مطلوبات مالية
 المجموع

ة مطلوبات مالي
 بالتكلفة المطفأة

9132:   
 592,925 592,925 قروض طويلة األجل

 45,730 45,730 قروض قصيرة األجل

 34,519 34,519 إلتزام عقود اإليجار

 54,017 54,017 ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون 

 11,542 11,542 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 025,313 025,313 

9132:   

 313,277 313,277 ة األجلقروض طويل

 57,363 57,363 قروض قصيرة األجل

 66,157 66,157 ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون 

 62,767 62,767 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 966,132 966,132 

   
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية - 91

ت خالدلم، وإستخدام الةدلعاالقيمة س اکافية لقيات لها بيانار فوتتروف المحيطة والتي ظلامناسبة في م التي تعد تقييب ساليأعة ولمجمدم اتستخ
ودات جولماجميع إلى أدنى حد ممكن. إن ة ظلمالحر الجديرة باغيت خالدلمدام استخذات العالقة إلى أقصى حد ممكن واة ظلمالحالجديرة با

ن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. يتم توضيح هذا  ضممصنفة لمالية م ائوالقافي عنها أو اإلفصاح لة دلعااقيمتها س قيام لتي يتت اباولطلموا
 :التسلسل الهرمي بناء  على أساس المستوى األدنى لقياس القيمة العادلة ككل على النحو التالي

 

 .ةأسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثل - 1المستوى   -
ر غيرة أو مباشبصورة ة ظلمالحجديرا  بالة دلعاالقيمة س القياوى من المدخالت هاما  نی مستون أدلتي يکم التقييأساليب ا - 9وى لمستا - 

 .رةمباش
 ة.ظلمالحغير جدير بالة دلعاالقيمة س القياوى من المدخالت هاما  نی مستون أدلتي يکم التقييأساليب ا - 1وى لمستا - 
 
 

القيمة  
 الدفترية

القيمة 
 المجموع 1المستوى  9المستوى  3المستوى  العادلة

       3291ديسمبر  13في 
       موجودات مالية

 339.121 - - 339.121 339.121 339.121 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
       

       3291ديسمبر  13ي ف
       موجودات مالية

 197.919 - - 197.919 197.919 197.919 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إستثمارات

       

 دارة المخاطر الماليةإ - 92
 

لمخاطر، والضوابط اعلى حدود  المخاطر المالية في أنشطة المجموعة ويتم إدارتها من خالل التحديد والقياس والمراقبة المستمرة، بناء   تتأصل
، والتي تشمل بشكل متنوعة ماليةشطة المجموعة لمخاطر دارة المخاطر هذه بالغة األهمية لربحية المجموعة. تتعرض أناألخرى. تعتبرعملية إ

 .رئيسي مخاطر السوق ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة
 

عند الحاجة، للتحوط من  ،شتقةتسعى المجموعة إلى تقليل آثار هذه المخاطر المالية من خالل طرق متنوعة، بما في ذلك األدوات المالية الم
 .التعرض للمخاطر

 
 يشرف مجلس إدارة المجموعة على هذه المخاطر.



 شركة نماء للكيماويات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 9132ديسمبر  13في للسنة المنتهية 

 )جميع المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية  - 92

 مخاطر اإلئتمان 92-3
ل إجراءات إلدارة اته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. قامت المجموعة بعمإلتزامهي عبارة عن مخاطر فشل طرف ما على الوفاء ب

حدود االئتمان ومراقبة المستحقات غير المسددة وضمان  والموافقات االئتمانية الرسمية ووضعاالئتمانية  الجدارةمخاطر االئتمان بما في ذلك تقييم 
 المتابعة عن كثب.

 
 الذمم المدينة التجارية

سة وإجراءات المجموعة المعمول بها. لدى المجموعة سياسة التعامل فقط مع تتم إدارة مخاطر ائتمان العميل من قِبل كل وحدة أعمال وفق ا لسيا
ن تکم ل، وإذا متاحةون ما تکدلمستقلة عنف التصنيت اکاالن ومء للعمالن الئتمام اتقييت ماوعلی معلول لحصم ايتاألطراف ذات الجدارة االئتمانية. 

م العمالء الرئيسيين. يتم إنشاء حدود االئتمان لجميع لخاصة بها لتقييداول التت اسجالور ولمتاحة للجمهت اماولمعلاعة ولمجمدم اتستخ، متاحة
الضمانات غير ائتمان مساوية لمعايير الصناعة. بفوائد ولديها عادة فترة  ال تحملالذمم المدينة التجارية إن العمالء وفق ا لمعايير التصنيف الداخلية. 

 في أسواق معينة، ال سيما في األسواق األقل نموا.  ات المستنديةعتماداإلوف معينة وكذلك ها في ظرإستخدام، ولكن يمكن مطلوبة عموما  
 

 ليس لدى المجموعة أي تركيز لمخاطر االئتمان حيث يتم توزيع قاعدة العمالء على نطاق واسع اقتصادي ا وجغرافي ا على حد سواء.
 

فترة تقرير لضمان وجود  للتجارية على أساس فردي في نهاية كمن الذمم المدينة ا تقوم المجموعة بمراجعة المبلغ القابل لإلسترداد لكل بند
ا في تاريخ كل تقرير استن ا إلى مخصص خسارة مناسب للمبالغ غير القابلة لالسترداد. باإلضافة إلى ذلك ، يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة أيض  اد 

 د ومخاطر االئتمان.وة على حساب القيمة الزمنية للنقوقعالخسائر المتك التاريخ لتحديد الحقائق والظروف المتوفرة في ذل
 

 موجودات مالية أخرى
اء هذه يشمل هذا البند بشكل أساسي الودائع لدى البنوك واإلستثمارات. إن مخاطر االئتمان الناشئة عن هذه الموجودات المالية محدودة. يتم إجر

 .المعترف بها التي لديها تصنيف ائتماني عالي موضوع من قبل وكاالت التصنيف االئتماني الدولية اإلستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية
 

 مخاطر السيولة 92-9
مالي آخر. هي مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة في الوفاء باإللتزامات المرتبطة باألدوات المالية والتي يتم تسويتها من خالل تسليم النقد أو أصل 

طر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. إن هدف المجموعة هو الحفاظ في قد تنتج مخا
نظام  جميع األوقات على مستويات مثالية من السيولة للوفاء بمتطلباتها النقدية والضمانات. تراقب المجموعة عن كثب وضع السيولة لديها وتتبع

 قدي قوي.إدارة ن
 
لی المركز المالي إيخ رتافي لمتبقية رة الفتس اساأعلی قات ذات الصلة ستحقااإللی إعة ولمشتقة للمجمر المالية غيت اباولطلمل ايحله نادول أدلجا
 .دي. إن المبالغ المفصح عنها في الجدول أدناه هي عبارة عن التدفقات النقدية التعاقدية المخصومةلتعاقق االستحقاايخ رتا
 

 المجموع سنوات 2أكثر من  سنوات 2 - 3بين  خالل سنة 

  
     9132ديسمبر  13

 592,925 - 09,174 245,941 قروض طويلة األجل

 45,730 - - 45,730 قروض قصيرة األجل

 34,519 0,779 4,721        3,705          إلتزام عقود اإليجار

 54,017 - - 54,017 ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون 

 11,542 - - 11,542 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 013,219 02,235 0,779 025,313 
     

     9132ديسمبر  13

 313,277 - 776,677 657,677 قروض طويلة األجل

 57,363 - - 57,363 قروض قصيرة األجل

 66,157 - - 66,157 ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون 

 62,767 - - 62,767 ستحقة ومطلوبات أخرىمصاريف م

 177,267 776,677  -    966,132 

     

 



 شركة نماء للكيماويات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 9132ديسمبر  13في للسنة المنتهية 

 )جميع المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية  - 92

 مخاطر السوق 92-1
ون مخاطر تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتك

السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى ، مثل مخاطر أسعار حقوق الملكية 
 .ومخاطر السلع

 
 .9118ديسمبر  11و 9119ديسمبر  11ات مالية، معرضة لمخاطر أسعار أخرى كما في إلتزاممالية أو  موجوداتليس لدى المجموعة أية 

 
 مخاطر العملة 92-1-3
مخاطر العملة هي مخاطر تقلب األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تخضع المجموعة لمخاطر التقلبات في إن 

يل التأثيرات على ت وتحمتقلبات في أسعار صرف العمالأسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها اإلعتيادية. تقوم المجموعة بمراقبة ال
 .المالية وفقا  لذلك القوائم

 
، الين الياباني، ، الدرهم اإلماراتيبالدوالر األمريكي، اليورو األجنبية بشكل رئيسي من المعامالت التي تتمتعرض المجموعة لمخاطر العمالت ينشأ 

رف لصر اسعأن  حيثلعملة طر امخان نی مد أدحك فهنا، يکيرألماالر التي تتم بالدوت بالنسبة للعمليا. والفرنك السويسري ،الجنيه اإلسترليني
 .يکيرألمالدوالر ا مرتبط بسعرودي لسعل اياربال
 

 أدناه: بالعمالت األجنبية الرئيسية المدرجةاألدوات المالية النقدية باللاير السعودي عن  بالمبلغ المكافئص ملخفيما يلي 
 
 9132ديسمبر  13 

 الفرنك السويسري الجنيه اإلسترليني الين الياباني الدرهم اإلماراتي اليورو الدوالر األمريكي 

  

 31 - - - 3,193 39,195 نقد وما في حكمه

 27 90 3,440 31 0,252 71,112 ذمم مدينة تجارية

 (994) (91) - (4) (3,212) (32,702) ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 (332) 0 3,440 2 0,170 40,554 إجمالي صافي التعرض النقدي

       

 9132ديسمبر  13 

 الفرنك السويسري الجنيه اإلسترليني الين الياباني الدرهم اإلماراتي اليورو الدوالر األمريكي 

   

 22 - - - 112 1,697 نقد وما في حكمه

 - 731 - 697 6,777 62,377 ذمم مدينة تجارية

 (233) (6) - (31) (72,762) (7,663) ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 (255) 732 - 677 (5,737) 63,979 إجمالي صافي التعرض النقدي

       

 مخاطر أسعار الفائدة 92-1-9
ة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادل

تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار السوق يتعلق بشكل أساسي بإلتزامات المجموعة للديون طويلة األجل للمجموعة بأسعار فائدة 
 .متغيرة

 
 المتغيرة فيما يلي:تتمثل تفاصيل القروض ذات الفائدة 

ديسمبر  13 مطلوبات مالية
9132 

ديسمبر  11  
9118 

  
 191.168 311.242 قروض طويلة األجل

 
ر مة بأسعادلمقروض القدارة اعة بإولمجموم اتقتراقب المجموعة التقلبات في أسعار السوق بعد التغييرات الهامة وتقدير األثر على أداء المجموعة. 

 .عةولمجمت السياسا فقا دة متغيرة وفائ



 شركة نماء للكيماويات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 9132ديسمبر  13في للسنة المنتهية 

 )جميع المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية  - 92

 إدارة المخاطر الرأسمالية  92-4
إن أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة المجموعة على اإلستمرار كمجموعة مستمرة، بحيث تتمكن من اإلستمرار فى توفير 

لى هيكل رأس المال األمثل لتقليل تكلفة رأس المال. للمحافظة على هيكل رأس المال أو عوائد للمساهمين ومنافع ألطراف أخرى، والحفاظ ع
 تعديله، قد تقوم المجموعة  بتعديل توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو الحصول على / سداد التمويل من / إلى

 المؤسسات المالية.
 

اعة، تدير المجموعة مخاطر رأس المال من خالل مراقبة مستويات الدين والموجودات السائلة، مع مراعاة وتماشيا  مع األخرين في هذه الصن
عامل متطلبات اإلستثمار المستقبلية وتوقعات المساهمين. القروض تشمل التمويل طويل األجل والقروض قصيرة األجل. يتكون إجمالي رأس المال ال

 وصافي القروض ) بالصافي بعد النقد وما في حكمه(. رأس المالقائمة المركز المالي الموحدة تحت بند  من حقوق المساهمين كما هو ظاهر في
 

 كانت كما يلي: 9118و  9119ديسمبر  11مخاطر الرأسمالية للمجموعة كما في الإن المعلومات المتعلقة بإدارة 
 

 

ديسمبر  13
9132 

ديسمبر 11  
 9118  

    

 173,931 552,037 إجمالي القروض

 (79,711) (94,103) يخصم: النقد واألرصدة لدى البنوك

 171,597 579,414 صافى القروض

 777,216 112,432 مجموع حقوق الملكية 

 7,761,136 3,170,071 إجمالى رأس المال العامل

 ٪71 ٪23 نسبة المديونية
 
 ارتباطات وإلتاامات - 92

 لمجموعة اإللتزامات واالرتباطات القائمة التالية:كان لدى ا

ديسمبر  13 
9132 

ديسمبر  11  
9118 

 255777 350210 إعتمادات مستندية

 35351 00047 خطابات ضمان

 
 اعادة تبويب   -92

على أرقام األرصدة  الهامة التبويبادة فيما يلي تفاصيل وآثار إعمع العرض للعام الحالي.  لتتالئم 9118تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لعام 
 المقارنة:

9118 ديسمبر  11 إيضاح    

 دائن مدين  

   1 -99 إعادة تبويب الخسارة اإلكتوارية

 - 1,231  إحتياطيات أخرى

 1,231 -  خسائر متراكمة
    

   9-99 الفلل غير المخصصة تبويبإعادة 

 - 57,237  برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين

 57,237 -  استثمارات عقارية

    

 :لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين إعادة تبويب الخسارة اإلكتوارية 92-3
حتياطيات أخرى". تم إ"خسائر متراكمة" بدال  من "بند  تحتنهاية الخدمة للموظفين  تمكافأل، تم تصنيف الخسارة االكتوارية 9117عام ل سابقا  

 مليون لاير سعودي من "الخسائر المتراكمة" إلى "االحتياطيات األخرى". 8.1مبلغ  تبويبم إعادة تصحيح هذا التصنيف وت
 

 :الفلل غير المخصصةإعادة تبويب  92-9
برنامج تم إعادة تصنيفها إلى "مليون لاير سعودي  51.9 وقدرت بمبلغ استثمارات عقارية ضمن بند الفلل غير المخصصة، تم تصنيف سابقا  

 " وذلك لتقديم عرض أفضل. وظفينحدات سكنية للمتمليك و



 شركة نماء للكيماويات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 9132ديسمبر  13في للسنة المنتهية 

 )جميع المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 الحقةث احدأ -11

القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  إنخفضتالمجموعة  بتاريخ اإلعتماد والموافقة على اصدار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة
 .مليون لاير سعودي 99.87 الدخل الشامل اآلخر بمبلغ

 
كما تم أحداث الحقة أخرى هامة منذ نهاية السنة والتي قد يكون لها أثر جوهري على المركز المالي للمجموعة أية اإلدارة، لم تكن هناك في رأي 
 .في هذه القوائم المالية الموحدة عرضها

 
 
 الموحدة  اعتماد القوائم المالية -13

 .9191مارس  95 إلدارة بتاريختم اعتماد القوائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس ا
 


