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شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
1

معلومات عامة
شرركة اللجررين ("الشرركة" أو "الشررركة األم") هري شررركة مسراهمة سررعودية ،أسسرت وتعمررل فري المملكررة العربيرة السرعودية
بموجب القرار الوزاري رقم  694بتاريخ  15جمادى الثاني 1412هـ ،الموافق  23ديسمبر  .1991حصلت الشركة على
سجلها التجاري رقم  4030084538في  3رجب 1412هـ ،الموافق  7يناير  .1992إن الشركة األم مدرجة فري السروق
المالية السعودية.
تتمثررل أغررراض الشررركة األم فرري التررروير واالسررتثمار فرري الصررناعات المعدنيررة والبتروكيماويررة والمشررروعات الص رناعية
األخرى.
يقع المركز الرئيسي للشركة األم في جدة ،وتم تسجيله ضمن السجل التجاري التابع للشركة األم .أيضا ً يوجد لردى الشرركة
األم الفرع التالي:
موقع الفرع

رقم السجل التجاري

الرياض

1010614417

تشتمل المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة على المعلومات المالية للشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما في
 31مارس :2018
الشركات التابعة

بلد التأسيس

رأس المال
المدفوع

شركة زين للصناعات ()1
شركة اللجين لالستثمار ()2
شركة اللجين الصناعية ()3

السعودية
السعودية
السعودية

60.000
100
100

حصة الملكية الفعلية
2017
2018
٪49.38
٪98.75
٪100
٪100

 .1شركة زين للصناعات  -هي شركة ذات مسؤولية محدودة ("زين") وتعمل زين في مجال منتجات الرعاية المنزلية
(نشا الرذاذ ومعطرات الجو) ومبيدات الحشرات والمبيدات الزراعية ،مع منشأة تصنيع تقع في مدينة الجبيل
الصناعية .خالل عام  ،2017زادت الشركة األم حصة ملكيتها في شركة زين من  ٪49.38إلى  ٪98.75من خالل
شراء الحصص من الشركاء الحاليين.
 .2شركة اللجين لالستثمار  -وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لمالك واحد تم تأسيسها خالل الفترة المنتهية في 31
ديسمبر  .2017إن الغرض من شركة اللجين لالستثمار هو القيام بأعمال بيع وشراء األراضي والعقارات وتقديم
الخدمات التجارية واإلدارية إال أن الشركة لم تبدأ في مزاولة نشاطها بعد .قامت الشركة األم بتحويل
 26.008.709حصة محتفظ بها لدى الشركة الصناعية الوطنية للبتروكيماويات ( "ناتبت") (تمثل نسبة  ٪20من
رأس مال ناتبت) إلى شركة اللجين لالستثمار بموجب االتفاقية المؤرخة  17أغسطس  .2017إن المعامالت القانونية
لتحديث سجل الحصص في ناتبت ليعكس نسبة المساهمة الجديدة قيد اإلنجاز حاليا.
 .3شركة اللجين الصناعية  -وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لمالك واحد تم تأسيسها خالل الفترة المنتهية في 31
ديسمبر  . 2017إن الغرض من شركة اللجين الصناعية هو تقديم الخدمات التجارية واإلدارية إال أن الشركة لم تبدأ
في مزاولة نشاطها بعد .قامت الشركة األم بتحويل  26.008.709حصة محتفظ بها لدى ناتبت (تمثل نسبة  ٪20من
رأس مال ناتبت) إلى شركة اللجين الصناعية بموجب االتفاقية المؤرخة  17أغسطس  .2017إن المعامالت القانونية
لتحديث سجل الحصص في ناتبت ليعكس نسبة المساهمة الجديدة قيد اإلنجاز حاليا.
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شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
2

أساس اإلعداد
 1-2بيان االلتزام
أعدت هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة وف ًقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم " - 34التقارير المالية األولية"
(معيار المحاسبة الدولي رقم  )34والمعايير واالصدارات األخرى ،والمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين في المملكة العربية السعودية.
ال تتضمن هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية
السنوية ويجب قراءتها جنبا ً الى جنب مع البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2017
كان تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ("المعايير الدولية للتقرير المالي") والمعتمدة من قبل
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية وكذلك المعايير والتصريحات األخرى الصادرة عن
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في  1يناير  .2016أعدت المجموعة المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
اعتبارا من السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016بموجب مبادئ المحاسبة المحلية المتعارف عليها سابقا ً
لجميع الفترات
ً
والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ("مبادئ المحاسبة السابقة ").
أ)

أسس القياس

تم إعداد المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ
االستمرارية باستثناء:
 أدوات مالية مشتقة تم قياسها بالقيمة العادلة.
 االلتزامات المحددة المتعلقة بالموظفين ،والتي يتم تحديدها باستخدام حسابات القيمة العالية االكتوارية القائمة
على أساس طريقة ائتمان وحدة المشروع.
 االستثمارات التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر.
باإلضافة إلى ذلك  ،فإن نتائر الفترة االولية المنتهية في  31مارس  2018ليست بالضرورة أن تكون مؤشراً على النتائر
التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2018
تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة مع تلك الخاصة بالسنة المالية السابقة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017باستثناء تبني
معايير جديدة ومعدلة على النحو المبين في االيضاح رقم .4-2
ب)

العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم عرض هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي وهي أيضا ً العملة الوظيفية للمجموعة ويتم
تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف لاير سعودي باستثناء ما هو موضح بخالف ذلك.
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شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
2

أساس اإلعداد (تتمة)
 2-2التغير في معالجة محاسبية بعد تبني المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1لشركة تم اإلعتراف بها كشركة تابعة
سابقا من معلومات مالية موحدة تم نشرها سابقا
تمتلك الشركة األم حصة  ٪57.4في الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("ناتبت") .بالنسبة لجميع الفترات حتى وبما يشمل
السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016قامت المجموعة بتقييم قدرت سيطرتها على ناتبت وفقا لمتطلبات المبادئ المحاسبة
المتعارف عليها سابقاً .وبناء على هذا التقييم ،تم توحيد ناتبت في جميع القوائم المالية للمجموعة التي تم إعدادها وفقا
لمعايير المحاسبة المتعارف عليها سابقاً .استمرت المجموعة في توحيد ناتبت في المعلومات المالية األولية الموحدة
الموجزة التي تم إعدادها ونشرها للفترات المنتهية في  31مارس  2017و 30يونيو  2017بعد تبني المعايير الدولية
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
وبسبب بعض الظروف واألحداث التي وقعت في يونيو  2017وبينما ال تزال المجموعة مستمرة في فترة التحول إلى
المعايير الدولية للتقرير المالي ،أجرت المجموعة إعادة تقييم لقدرة الشركة األم على السيطرة على األنشطة ذات الصلة
لشركة ناتبت وفقا للتوجيهات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .10وخلصت المجموعة إلى أنها لم يكن لها
سيطرة على شركة ناتبت وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ونتيجة لذلك،
اعتمدت المجموعة لحساب االستثمار في شركة ناتبت طريقة حقوق الملكية على أساس أنها تمتلك تأثيرا جوهريا على
الشركة المستثمر بها ولكن دون السيطرة عليها.
عند إعداد المعلومات المالية الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2017والقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017قامت المجموعة بإلغاء توحيد نتائر ناتبت من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي ( 1يناير  )2016وقامت بتسجيل الشركة المستثمر بها باستخدام طريقة حقوق الملكية بموجب متطلبات
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 28االستثمار في المنشآت الزميلة والمشاريع
المشتركة" .وبموجب طريقة حقوق الملكية ،تم تسجيل االستثمار بالتكلفة األولية المعدلة بعد ذلك بتسجيل حصة المجموعة
في صافي الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر بها حتى تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير
المالي.
عند إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموحدة األولية الموجزة ،قامت المجموعة بعرض المعلومات المقارنة لفترة
الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2017والمحاسبة عن ناتبت ﮐإستثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق
الملكية.نتيجة لذلك  ،قامت المجموعة بإعادة قياس فترة المقارنة المذكورة المعدة والمنشورة للمعلومات المالية األولية
الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس .2017
إن التسويات بين المعلومات المقارنة المعروضة في هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة والمعلومات المالية
األولية الموحدة الموجزة المنشورة سابقا ً لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2017هي كما يلي:
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شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
تسوية حقوق الملكية من المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المعدة والمنشورة سابقا ً للفترة المنتهية في  31مارس
:2017
إعادة القياس
االعتراف
قائمة المركز
باالستثمار في لقائمة المركز
المالي األولية
ناتبت كشركة المالي األولية
الموحدة الموجزة إلغاء توحيد
الموحدة الموجزة
زميلة
المنشورة سابقا شركة ناتبت
الموجودات
موجودات غير متداولة
15.895
(- )2.096.517
2.112.412
ممتلكات ومصنع ومعدات
224
()36.319
36.543
موجودات غير ملموسة
إستثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق
1.133.101 1.133.101
()65.487
65.487
الملكية
()56.250
56.250
استثمارات متاحة للبيع
()80
80
األدوات المالية المشتقة
(1.149.220 1.133.101 )2.254.653
2.270.772
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مخزون
ذمم مدينة تجارية وأخرى
مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى
نقد وما يعادله
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

213.560
325.488
68.052
458.297
1.065.397
3.336.169

()211.697
()316.128
()37.271
()434.880
()999.976
()3.254.629

1.133.101

1.863
9.360
30.781
23.417
65.421
1.214.641

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
احتياطي تحوط التدفقات النقدية
حقوق الملكية العائدة لمساهمي شركة اللجين
(الشركة األم)

692.000
64.789
430.883
47

-

-

692.000
64.789
430.883
47

1.187.719

-

-

1.187.719

حصص غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية

841.930
2.029.649

()841.701
()841.701

-

229
1.187.948

مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل
منافع الموظفين المحددة
األدوات المالية المشتقة
مجموع المطلوبات غير المتداولة

713.434
35.983
9.836
759.253

()713.434
()29.280
()9.836
()752.550

-

6.703
6.703

مطلوبات متداولة
الجزء المتداول من قروض طويلة االجل
ذمم دائنة تجارية وأخرى
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
زكاة مستحقة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

233.531
96.440
196.567
20.729
547.267
1.306.520
3.336.169
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()233.531
()80.646
()195.145
()17.955
()527.277
()1.279.827
()2.121.528

-

15.794
1.422
2.774
19.990
26.693
1.214.641

شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
تسوية قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة من المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المعدة والمنشورة سابقا ً للفترة
الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس :2017
قائمةةةةةة الةةةةةدخل
األوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الموحةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة
المةةةةةةةةةةةةةةةةةوجزة
المنشةةةةةةةةةةةةةةورة إلغةةةةاء توحيةةةةد
شركة ناتبت
سابقا
إيرادات
تكلفة مبيعات
إجمالي الربح

397.798
()299.001
98.797

الحصة في صافي الدخل من إستثمار في
شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية -
()11.446
مصروفات بيع وتسويق
()15.376
مصروفات عمومية وإدارية
()2.802
مصروفات تشغيلية أخرى
478
إيرادات أخرى
69.651
الربح التشغيلي

()391.382
294.221
()97.161

-

6.416
()4.780
1.636

10.588
11.482
2.802
()478
()72.767

32.284
32.284

32.284
()858
()3.894
29.168

-

103
-

32.284

29.271

-

()418

32.284

28.853

إيرادات تمويل – ودائع مرابحة
نفقات مالية
حصة من صافي خسارة مشاريع مشتركة
محتسبة باستخدام طريقة الملكية
الربح قبل الزكاة

103
()10.718

10.718

()2.004
57.032

2.004
()60.045

مصروف الزكاة

()4.218

3.800

الربح للفترة

52.814

()56.245

العائد إلى:
مساهمي الشركة األم
حصص غير مسيطرة

28.853
23.961
52.814
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االعتةةةةةةةةةةةةراف
باالستثمار في
ناتبةةت كشةةركة
زميلة

إعةةةادة القيةةةاس
لقائمةةةةة الةةةةدخل
األوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الموحةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة
الموجزة

()32.284
()23.961
()56.245

32.284
32.284

28.853
28.853

شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
تسوية قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة من المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المعدة والمنشورة سابقا ً
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس :2017
قائمةةةة الةةةدخل
الشةةةةةةةةةةةةةةةةامل
األوليةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الموحةةةةةةةةةةةةةةدة
المةةةةةةةةةةةةةوجزة
المنشةةةةةةةةةةورة إلغةةاء توحيةةد
شركة ناتبت
سابقا
ربح الفترة

52.814

()56.245

االعتةةةةةةةةةةةراف
باالسةةةةةةةةةتثمار
فةةةةةةي ناتبةةةةةةت
كشركة زميلة

إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة
القيةةةةةةةةةةةةةةةاس
لقائمة الةدخل
الشةةةةةةةةةةةةةةةةامل
األوليةةةةةةةةةةةةةةةةة
الموحةةةةةةةةةةةةةدة
الموجزة

32.284

28.853

بنود قد يعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل:
الحصة في الخسارة الشاملة األخرى من إستثمار في
شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
مجموع الدخل الشامل للفترة
العائد إلى:
مساهمي الشركة األم
حصص غير مسيطرة

()805

805

()462

()462

52.009

()55.440

31.822

28.391

28.391
23.618
52.009

()31.822
()23.618
()55.440

31.822
31.822

28.391
28.391

تسوية قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة من المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المعدة والمنشورة
سابقا ً لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس :2017
قائمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
التةةةةةةةةةةةةةدفقات
النقديةةةةةةةةةةةةةةةةةة
األوليةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الموحةةةةةةةةةةةةةةدة
المةةةةةةةةةةةةةوجزة
المنشةةةةةةةةةةورة
سابقا
64.838

صافي النقد الناتر عن (المستخدم في) األنشطة التشغيلية
صافي النقد (المستخدم في) الناتر عن األنشطة
()14.803
االستثمارية
14.136
صافي النقد من األنشطة التمويلية
64.171
صافي التغير في النقد وما يعادله
394.126
النقد وما يعادله في بداية الفترة
458.297
النقد وما يعادله في بداية الفترة
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إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة
القيةةةةةةةةةةةةةةةاس
لقائمةةةةةةةةةةةةةةةةةة
التةةةةةةةةةةةةدفقات
النقديةةةةةةةةةةةةةةةةة
األوليةةةةةةةةةةةةةةةةة
الموحةةةةةةةةةةةةةدة
إلغةةةاء توحيةةةد
شركة ناتبت إعادة تصنيف الموجزة
()67.899

-

14.136
14.458
()14.136
()53.441
(- )381.439
(- )434.880

()3.061
13.791
10.730
12.687
23.417

شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
2

أساس اإلعداد (تتمة)
 3-2معايير صادرة لم تدخل حيز التنفيذ
مبين أدناه المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد حتى تاريخ إصدار المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
للمجموعة .هذه القائمة هي للمعايير والتفسيرات الصادرة  ،والتي تتوقع المجموعة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق
في تاريخ مستقبلي .تقوم المجموعة حاليا بتقييم انعﮐاسات المعايير والتعديالت المذﮐورة أدناه علﯽ المعلومات المالية
األولية الموجزة الموحدة وتوقيت اعتمادها.

يسري تطبيقه في
الفترات التي تبدأ
في أو بعد
التاريخ الالحق

المعيار /التفسير

الوصف

المعيررار الرردولي للتقريررر
المالي رقرم " :16عقرود
اإليجارات"

يحل هذا المعيار محل اإلرشادات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم  1يناير ،2019
 17وهو تغيير بعيد المدى في المحاسبة من قبل المستأجرين على وجه ويسمح بالتطبيق
المبكر إذا تم
الخصوص.
تطبيق المعيار
الدولي للتقرير
المالي رقم .15
 1يناير 2019
يخص هذا التعديل تعديل للمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

المعيررار الرردولي للتقريررر
المالي رقرم " 9األدوات
الماليرررررة" علرررررى مزايرررررا
المرردفوعات المقدمررة مررع
تعويض سالب
دورة التحسرررررررررررررررررررينات
السررررررررررررررررررررنوية -2015
2017

تعررررديالت علررررى معيررررار
المحاسررررربة الررررردولي 28
"اسرررررررررررتثمارات فررررررررررري
شررركات زميلررة"  ،علررى
المصررالح طويلررة األجررل
فررري الشرررركات الزميلرررة
والمشاريع المشتركة
تعررررديالت علررررى معيررررار
المحاسرربة الرردولي ، 19
"اسررتحقاقات المرروظفين"
علرررى تعرررديل الخطرررة أو
تقليصها أو سدادها
لجنة تفسريرات المعرايير
الدوليرررة للتقريرررر المرررالي
" ،23عرردم التأكررد بشررأن
معالجرررررررررات ضرررررررررريبة
الدخل"

 1يناير 2019

وتؤثر هذه التعديالت على المعايير التالية:
 المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم " ، 3تجميع األعمال".
 المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم " ، 11الترتيبات المشترﮐة".
 معيار المحاسبة الدولي رقم " 12ضرائب الدخل".
 معيار المحاسبة الدولي رقم " ، 23تﮐاليف االقتراض".
توضح هذه التعديالت أن الشركات تقوم بالمحاسبة عن المصالح طويلة  1يناير 2019
األجل في شركة زميلة أو مشروع مشترك ال تطبق عليه طريقة حقوق
الملكية باستخدام المعيار الدولي للتقرير المالي .9

توضح هذه التعديالت استخدام االفتراضات من قبل المنشأة لتحديد المبالغ  1يناير 2019
المعترف بها في قائمة الدخل.

يوضح هذا التفسير كيفية تطبيق متطلبات اإلدراج والقياس وفقا لمعيار  1يناير 2019
المحاسبة الدولي رقم " 12ضرائب الدخل" عندما يكون هناك عدم تأكد
بشأن معالجات ضريبة الدخل.
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شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
2

أساس اإلعداد (تتمة)
ال توجد أي تفسيرات أخرى ذات صلة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أو المعايير الدولية للتقرير المالي لم تكن
سارية المفعول بعد والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
للمجموعة.
 4-2المعايير الجديدة والمعدلة التي تبنتها المجموعة
أصبح عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة قابلة للتطبيق في فترة التقرير الحالية وكان على المجموعة تغيير سياساتها
المحاسبية نتيجة اعتماد المعايير التالية:
 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 9األدوات المالية ("المعيار الدولي للتقرير المالي )"9 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  - 15اإليرادات من العقود مع العمالء ("المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية.)"15

التبني المبدئي للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
االعتراف وتصنيف وقياس األصول المالية والمطلوبات المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 9األدوات المالية" أحكام معيار المحاسبة الدولي " 39األدوات المالية" التي
تتعلق باإل عتراف وتصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية واستبعاد األدوات المالية وإنخفاض قيمة الموجودات
اعتبارا من  1يناير  2018إلى حدوث
المالية ومحاسبة التحوط .أدى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9
ً
تغييرات في السياسات المحاسبية (انظر إيضاح رقم  .)3وتعديل المبالغ المدرجة في البيانات المالية .وفقًا لأللحكام
اإلنتقالية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9واألرقام المقابلة لم يتم إعادة صياغتها.
في  1يناير ( 2018تاريخ التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية  ، )9قامت إدارة المجموعة بتقييم نماذج
األعمال التي تنطبق على الموجودات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة وقد صنفت أدواتها المالية ضمن فئات
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9المناسبة .لم يكن لعمليات إعادة التصنيف أي تأثير على فئة القياس.
إعادة التصنيف الناتجة عن التغيير في عرض االحتياطيات في مواجهة بيان المركز المالي الموحد

احتياطي استثمارات متاحة للبيع
احتياطي القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

 31ديسمبر
2017
()5.381

بيان المركز المالي
المعيار الدولي
للتقارير المالية  1 9يناير
2018
تعديل
5.381
()5.381
-

()5.381

()5.381
()5.381

االرباح المبقاة
 1يناير 2018
-

لقد اختارت المجموعة تقديم تغييرات في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بحصة القيمة العادلة الستثمارات حقوق
الملكية التي قامت بها شركة زميلة والتي تم تصنيفها سابقا ً كاستثمارات متاحة للبيع  ،وذلك ألن هذه االستثمارات يتم
االحتفاظ بها كاستراتيجية طويلة األجل .االستثمارات التي ال يُتوقع بيعها على المدى القصير والمتوسط .نتيجة لذلك،
تم إعادة تصنيف حصة التغيرات في القيمة العادلة لهذه االستثمارات التي تبلغ  5.4مليون لاير سعودي من إحتياطي
إستثمارات متاحة للبيع إلى احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في  1يناير .2018
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شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
2

أساس اإلعداد (تتمة)
إعادة تصنيف األصول المالية والمطلوبات المالية التي لم ينتر عنها تغيير في العرض في مواجهة بيان المركز المالي:
معيار المحاسبة الدولي 39
 31ديسمبر
2017
التصنيف
الموجودات المالية
النقد في البنوك وودائع المرابحة
قصيرة األجل (المدرجة ضمن النقد
وما في حكمه)
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
القروض وسلف الموظفين والودائع
والضمانات البنكية (المدرجة ضمن
مصروفات مدفوعة مقدما
وموجودات متداولة أخرى)
المطلوبات مالية
ذمم دائنة تجارية وأخرى

المعيار الدولي للتقرير المالي 9
 31ديسمبر
2017
التصنيف

القروض وذمم
مدينة

20.659

بالتكلفة المطفأة

20.659

القروض وذمم
مدينة

4.009

بالتكلفة المطفأة

4.009

القروض وذمم
مدينة

29.120

مطلوبات مالية
أخرى بالتكلفة
المطفأة

10.750

بالتكلفة المطفأة

بالتكلفة المطفأة

29.120

10.750

قامت المجموعة بتسجيل الحصة التراكمية لتعديل القيمة العادلة لمشتقات أسعار الفائدة المبينة كأدوات تحوط ووضعت
من قبل الشركة الزميلة كما في  31ديسمبر  .2017واصلت مقايضات معدل الفائدة هذه بأنها مؤهلة كتحوطات
للتدفقات النقدية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  .9تتماشى إستراتيجيات إدارة المخاطر ووثائق التحوط مع
متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9وبالتالي تعامل باعتبارها تحوطات مستمرة .لذلك  ،سوف تستمر
المجموعة في تسجيل تعديل القيمة العادلة في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع.
انخفاض قيمة الموجودات المالية
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9محل النموذج "الخسارة المتﮐبدة" مع نموذج "خسارة االئتمان المتوقع"
المستقبلي .يتم إيداع النقد والودائع المرابحة قصيرة األجل والضمانات البنكية مع البنوك ذات التصنيف االئتماني
المرتفع .يعتبر السلف للموظفين مخاطر ائتمان منخفضة  ،ولذلك تم استخدام نموذج الخسارة المتوقع لمدة  12شه ًرا
لتقييم اإلنخفاض في القيمة .بﻨا ًء على تقﻴﻴﻢ انﺨفاض قﻴﻤة اإلدارة  ،ال يﻮجﺪ أي مﺨﺼﺺ مﻄلﻮب فﻴﻤا يﺘعلق بهﺬه
األرصﺪة لﺠﻤﻴع الفﺘﺮة الﻤقﺪمة.
بالﻨﺴﺒة للﺬمﻢ الﻤﺪيﻨة  ،تقﻮم الﻤﺠﻤﻮعة بﺘﻄﺒﻴق الﻨهر الﻤﺒﺴﻂ لﺘقﺪيﻢ خﺴائﺮ االئﺘﻤان الﻤﺘﻮقعة الﻤﺤﺪدة في الﻤعﻴار الﺪولي
للﺘقاريﺮ الﻤالﻴة رقﻢ  ، 9والﺬي يﺴﻤح باسﺘﺨﺪام مﺨﺼﺺ الﺨﺴارة الﻤﺘﻮقع للعﻤﺮ لﻜﻞ الﺬمﻢ الﻤﺪيﻨة الﺘﺠارية .لقياس
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  ،تم تصنيف الذمم المدينة التجارية بنا ًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة واأليام
الماضية .عالوة على ذلك  ،فإن خسائر االئتمان المتوقعة تتضمن أيضًا معلومات مستقبلية .على هذا األساس  ،ليس
هناك تأثير كبير على مخصص الخسارة كما في  31ديسمبر .2017
إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9لم ينتر عنه تغيرات جوهرية في السياسات المحاسبية للمجموعة فيما
يتعلق بإثبات وقياس وعرض المبالغ المدرجة في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة وقائمة المركز المالي األولية
الموحدة .لذلك فإن التبني المبكر لهذا المعيار الجديد لم ينتر عنه تأثير كبير على البيانات المالية للمجموعة.
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شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
2

أساس اإلعداد (تتمة)

التبني المبدئي للمعايير الدولية للتقرير المالي 15
المعيار الدولي للتقرير المالي " 15إيرادات من العقود مع العمالء" يستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم 18
"اإليرادات" .بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 15يتم إثبات اإليراد عندما يتم تحويل السيطرة على السلع أو
الخدمات إلى العميل بدا ًل من نقل المخاطر والفوائد الهامة .يجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15بأثر
رجعي باستخدام إما أسلوب التأثير بأثر رجعي أو تراﮐمي .قررت المجموعة تطبيق النهر بأثر رجعي .قررت
المجموعة تطبيق األثر التراكمي .بنا ًء على هذه الطريقة يجب على المجموعة اإلعتراف باألثر التراكمي للتبني
المبدئي للمعاير الدولي للتقرير المالي رقم  15كتعديل للرصيد اإلفتتاحي لألرباح المبقاة في  1يناير  .2018إن تعديل
الفترات المقارنة السابقة غير مطلوب.
إن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15لم ينتر عنه تغييرات جوهرية في السياسات المحاسبية
للمجموعة فيما يتعلق بإثبات وقياس وعرض المبالغ المدرجة في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة والبيان المالي
الموحد المرحلي األولي.
 5-2التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة للمجموعة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على
المبالغ المسجلة لإليرادات والنفقات واألصول والخصوم واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة في تاريخ التقرير .ومع
ذلك  ،قد يؤدي عدم اليقين بشأن هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائر قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة
الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في المستقبل.
تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف وتستخدم
للحكم على القيم الدفترية لألصول والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى .يتم مراجعة التقديرات
واالفتراضات األساسية على أساس مستمر .يتم االعتراف بتعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة
التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
إن التقديرات واالفتراضات المطبقة في بيان المعلومات المالية األولية الموجزة السابقة تتسق مع التقديرات المطبقة في
السنة المالية السابقة المنتهية في  31ديسمبر .2017
3

التغيرات في السياسات المحاسبية من آخر بيانات مالية موحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
إن السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل المجموعة إلعداد هذه المعلومات المالية االولية الموحدة الموجزة تتوافق مع
تلك السياسات المتبعة في إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ، 2017
باستثناء ما يلي ؛
 1-3األدوات المالية
تصنيف الموجودات المالية
تصنف المجموعة موجوداتها المالية تحت الفئات التالية:
• القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛
• القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و
• التكلفة المطفأة.
يتم تصنيف هذه التصنيفات على أساس نموذج العمل الخاص بالمجموعة إلدارة األصول المالية وخصائص التدفقات
النقدية التعاقدية.
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تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عندما تكون ضمن نموذج العمل الحتياطي األصول من أجل
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  ،كما أن الشروط التعاقدية لألصل المالي تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي
تكون فقط مدفوعات رأس المال وفائدة على المبلغ األساسي المعلق.
بالنسبة للموجودات التي تم قياسها بالقيمة العادلة  ،يتم تسجيل األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل
اآلخر.
القياس األولي
عند اإلثبات المبدئي  ،يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمتها العادلة .يتم إدراج تكاليف معامالت
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان الدخل .في حالة الموجودات المالية أو
صا
المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ،فإن قيمتها العادلة مضافًا إليها أو ناق ً
تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر إلى حيازة أو إصدار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية هي مبلغ
االعتراف األولي .يتم قياس الذمم المدينة التجارية بسعر الصفقة.
تصنيف المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بتحديد المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى تقليل أو تقليل
تناقض القياس أو اإل عتراف بشكل كبير أو عند إدارة مجموعة من المطلوبات المالية وتقييم أدائها على أساس القيمة
العادلة.
تمثل هذه المبالغ المطلوبات للبضائع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية السنة والتي لم يتم سدادها .المبالغ غير
شهرا من االعتراف بها .يتم عرض الذمم الدائنة والذمم الدائنة األخرى
مضمونة ويتم دفعها عادة في غضون 12
ً
شهرا بعد فترة التقرير .يتم االعتراف بها مبدئيًا بقيمتها العادلة ويتم
كخصوم متداولة ما لم يتم السداد في غضون 12
ً
قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم بعد ذلك قياس جميع المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية بحيث يتم تسجيل المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي حيث يكون لدى
المجموعة حاليًا حق قانوني قابل للتنفيذ لمقابلة المبالغ المعترف بها  ،وهناك نية للتسوية على أساس صاف أو تحقيق
األصل وتسوية المسؤولية في وقت واحد.
إعادة التصنيف
يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عندما تقوم المجموعة بتغيير نموذج أعمالها إلدارة األصول المالية .على سبيل
المثال  ،عندما يكون هناك تغيير في نية اإلدارة في االحتفاظ باألصل لفترة قصيرة أو طويلة األجل .ال يتم إعادة
تصنيف المطلوبات المالية.
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القياس الالحق
القياس الالحق للموجودات المالية هو كما يلي:
التكلفة المطفأة :يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط
مدفوعات رأس المال وفوائده بالتكلفة المطفأة .تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن عدم التحقق مباشرة في الربح أو
الخسارة ويتم تقديمها في مكاسب ( /خسائر) أخرى  ،باإلضافة إلى مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية .يتم
عرض خسائر انخفاض القيمة كبند منفصل في بيان الربح أو الخسارة.
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر :الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع األصول
المالية  ،حيث تمثل التدفقات النقدية للموجودات فقط مدفوعات أصل وفائدة  ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل .يتم أخذ التحركات في القيمة الدفترية من خالل أوراسكوم لإلنشاء  ،فيما عدا االعتراف بأرباح أو خسائر
انخفاض القيمة وإيرادات الفوائد ومكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية التي يتم االعتراف بها في الربح أو
الخسارة .عندما يتم استبعاد الموجودات المالية  ،يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراﮐمة المعترف بها سابقاً
في قائمة الدخل غير المباشر من حقوق الملﮐية إلﯽ األرباح أو الخسائر ويتم االعتراف بها في المﮐاسب ( /الخسائر)
األخرى  .تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في مﮐاسب ( /خسائر) أخرى وتعرض مصروفات انخفاض القيمة
ﮐبند منفصل في بيان الدخل الشامل
االستبعاد
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بموجودات مالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو
تنقل جميع مخاطر وعوائد ملﮐية الموجودات المالية بشﮐل ﮐبير.
يتم استبعاد المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزامات المحددة في العقد أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها .يعتبر
تغيير جوهري في شروط أداة الدين بمثابة إطفاء للمسؤولية األصلية واالعتراف بمطلوبات مالية جديدة.
 2-3األنخفاض
الموجودات المالية
تقوم المجموعة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بأصولها المالية بالتﮐلفة المطفأة .تعتمد منهجية انخفاض القيمة
على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان .مالحظة  2.4تفاصيل ﮐيف تحدد المجموعة منهجية انخفاض
القيمة للذمم المدينة األخرى.
بالﻨﺴﺒة للﺬمﻢ الﻤﺪيﻨة الﺘﺠارية  ،تقﻮم الﻤﺠﻤﻮعة بﺘﻄﺒﻴق الﻨهر الﻤﺒﺴﻂ الﺬي يﺴﻤح به الﻤعﻴار الﺪولي للﺘقاريﺮ الﻤالﻴة رقﻢ
 9والﺬي يﺘﻄلﺐ إثﺒات الﺨﺴائﺮ الﻤﺘﻮقعة على مﺪى العﻤﺮ مﻦ الﺘﺤقق الﻤﺒﺪئي للﻤﺴﺘﺤقات.
الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتقييم  ،في تاريخ ﮐل تقرير  ،ما إذا ﮐان هناك مؤشر علﯽ انخفاض قيمة أصل ما .في حالة وجود أي
مؤشر  ،أو عند الحاجة إلى اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل  ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد
لألصل .المبلغ القابل لالسترداد لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو الوحدة النقدية المنتجة للنقد بعد خصم تكاليف
التخلص وقيمته المستخدمة .يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد ألصل فردي  ،إال إذا لم ينتر األصل التدفقات النقدية التي
تكون مستقلة إلى حد كبير عن الموجودات من األصول األخرى أو مجموعة األصول.
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 2-3اإلنخفاض (تتمة)
صا ويتم تخفيضه
عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد عن المبلغ القابل لالسترداد  ،يعتبر األصل ناق ً
إلى المبلغ القابل لالسترداد.
عند تقييم القيمة المستخدمة  ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم
صا تكاليف
يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل .عند تحديد القيمة العادلة ناق ً
البيع  ،يتم أخذ معامالت السوق الحديثة في االعتبار .إذا تعذر تحديد مثل هذه المعامالت  ،يتم استخدام نموذج تقييم
مناسب .يتم إثبات هذه الحسابات من خالل مضاعفات التقييم  ،وأسعار األسهم المقتبسة للشركات المتداولة علنا ً أو
غيرها من مؤشرات القيمة العادلة المتاحة.
تقﻮم الﻤﺠﻤﻮعة بﺤﺴاب حﺴاب انﺨفاض القﻴﻤة على الﻤﻴﺰانﻴات الﺘفﺼﻴلﻴة وحﺴابات الﺘﻨﺒﺆ.
يتم اإلعتراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان الخسارة الشاملة الموحد .يتم إجراء تقييم في تاريخ ﮐل تقرير لتحديد ما
إذا ﮐان هناك مؤشر علﯽ أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقاً لم تعد موجودة أو انخفضت .في حالة وجود مثل
هذا المؤشر  ،تقوم المجموعة بتقدير قيمة الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد .يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة
المعترف بها سابقا ً فقط في حالة حدوث تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ
أن تم االعتراف بخسارة االنخفاض األخيرة .يعتبر العﮐس محدودًا حتﯽ ال تتجاوز القيمة الدفترية للموجود القيمة
الممﮐن استردادها  ،وال تتجاوز القيمة الدفترية التي ﮐان من الممﮐن تحديدها  ،بعد خصم االستهالك  ،ولم يتم إدراج
خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة .يتم اإلعتراف بهذا اإلنعكاس في بيان الخسارة الشاملة الموحد
الشامل المختزل ما لم يتم ترحيل األصل بمبلغ إعادة التقييم  ،وفي هذه الحالة يتم التعامل مع اإلنعكاس كزيادة في إعادة
التقييم.
 3-3االيرادات من العقود مع العمالء
تعترف المجموعة بإيرادات العقود المبرمة مع العمالء بنا ًء على نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار
الدولي للتقرير المالي :15
ُعرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقًا والتزامات قابلة للتنفيذ
الخطوة  .1تحديد العقد مع العميل :ي ّ
ويحدد المعايير التي يجب الوفاء بها.
الخطوة  . 2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.
الخطوة  . 3تحديد سعر الصفقة :سعر الصفقة هو مبلغ االعتبار الذي تتوقع المجموعة أن يحق له مقابل تحويل البضائع
أو الخدمات الموعودة إلى العميل  ،باستثناء المبالغ المجمعة نيابة عن أطراف ثالثة.
الخطوة  .4تخصيص سعر الصفقة إلى التزامات األداء في العقد :بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء ،
ستقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ يحدد مقدار االعتبار الذي تقوم به المجموعة يتوقع
أن يكون يحق له مقابل مقابل الوفاء بكل التزام األداء.
الخطوة  :5االعتراف باإليراد عندما (أو كما) يفي الكيان بالتزام األداء.
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 3-3االيرادات من العقود مع العمالء (تتمة)
تلبي المجموعة التزا ًما باألداء وتقر باإليرادات مع مرور الوقت  ،إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:
 .1يتلقى العميل في الوقت نفسه ويستفيد من المزايا التي يوفرها أداء المجموعة أثناء قيام المجموعة بتنفيذها ؛ أو
 . 2يقوم أداء المجموعة بإنشاء أو تحسين أصل يتحكم فيه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه ؛ أو
 . 3ال يقوم أداء المجموعة بإنشاء أصل مع استخدام بديل للمجموعة وللمجموعة حق قابل للتنفيذ في السداد لألداء
المكتمل حتى اآلن.
بالنسبة اللتزامات األداء  ،في حالة عدم استيفاء أحد الشروط المذكورة أعماله ،يتم اإلعتراف باإليرادات في الوقت
الذي يتم فيه استيفاء التزام األداء.
عندما تلبي المجموعة التزام األداء من خالل تسليم السلع أو الخدمات الموعودة  ،فإنها تنشئ مادة للعقد بنا ًء على مبلغ
المقابل الذي يكسبه األداء .عندما يتجاوز مبلغ الفاتورة للعميل مبلغ اإليراد المعترف به  ،ينتر عن ذلك مسؤولية العقد.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق  ،مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقديًا.
يتم إثبات اإل يرادات في بيان الخسارة الشاملة الموحد إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادية إلى
المجموعة ويمكن قياس اإليرادات والتكاليف  ،إذا كان ذلك ممك ًنا  ،بطريقة موثوقة.
يجب استيفاء معايير التحديد المحددة التالية قبل االعتراف باإليراد:
بيع البضائع
تقوم المجموعة بتصنيع وبيع منتجات الرعاية المنزلية لتجار التجزئة .يتم إثبات اإليرادات من بيع البضائع عندما تقوم
فورا عند شراء العميل للبضائع.
المجموعة ببيع منتر إلى العميل .يتم دفع ثمن الصفقة ً
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق بعد خصم الخصومات والضرائب .يتم إثبات اإليرادات
إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس اإليرادات والتكاليف بشكل
موثوق.

4

استثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
يتألف االستثمار في الشركات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية مما يلي:
 31ديسمبر
 31مارس
2017
2018
(غير مراجعة) (مراجعة)
1.144.445 1,214,618
1.144.445 1,214,618

االستثمار في ناتبت (زميلة)
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شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
4

استثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية (تتمة)
فيما يلي الحركة في االستثمار:
 31ديسمبر
 31مارس
2017
2018
(غير مراجعة) (مراجعة)
كما في بداية الفترة  /السنة
الحصة في صافي الدخل للفترة  /للسنة
الحصة في الدخل (الخسارة) الشاملة اآلخرى للفترة  /للسنة
توزيعات أرباح مستلمة
كما في نهاية الفترة  /السنة

1.102.273 1,144,445
133.326
69,875
()8.958
298
()82.196
1.144.445 1,214,618

شركة ناتبت هي شركة مساهمة سعودية مغلقة تأسست وتعمل في المملكة العربية السعودية .يكمن الغرض من الشركة في
إنتاج بولي بروبلين بموجب رخصة وزارة الصناعة رقم  2339بتاريخ  23رجب 1438هـ الموافق  20ابريل .2017
بدأ مجمع البولي بروبلين لناتبت في مدينة ينبع الصناعية اإلنتاج التجاري في  6أغسطس .2010
فيما يلي إجمالي الموجودات والمطلوبات:

مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
صافي الموجودات

 31مارس
2018

 31ديسمبر
2017

(غير مراجعة)

(مراجعة)

3,239,494
()1.125.145
2.114.349

3.126.260
()1.134.166
1.992.094

تسوية حقوق الملكية كما يلي:
 31مارس
2018
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2017
(مراجعة)

صافي الموجودات االفتتاحي في  1يناير
الربح للفترة /السنة
الدخل الشامل للفترة  /السنة
توزيعات األرباح

1,992,094
121,735
520
2,114,349

1.918.623
232.278
()15.607
()143.200
1.992.094

حصة المجموعة المئوية (ألقرب عُشر)
حصة المجموعة في صافي األصول (تم حسابها بنا ًء على الحصة
المطلقة)
تعديالت شركات المجموعة

٪57.4

٪57.4

1,213,623
995
1,214,618

1.143.450
995
1.144.445

23

شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
4

استثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية (تتمة)
فيما يلي ملخص قائمتي الدخل والدخل الشامل:
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس
2017
2018
(غير مراجعة) (غير مراجعة)
اإليرادات
الربح التشغيلي
الربح قبل الزكاة
الربح للفترة
مجموع الدخل الشامل للفترة

5

537,049
139,151
125,785
121,735
122,255

391.382
72.767
60.045
56.245
55.440

رأس المال
رأس مال الشركة األم المصررح بره والمصردر والمردفوع بالكامرل هرو مبلرغ  692مليرون لاير سرعودي ويتكرون مرن 2.69
مليون سهم بقيمة  10لاير سعودي للسهم الواحد.

6

االحتياطي النظامي
طبقا ً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،تلتزم الشركة األم بتحويل  ٪10من صافي دخل السنة إلرى االحتيراطي
النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪30من رأس المال.

7

الزكاة
فيما يلي الحركة في رصيد الزكاة المستحقة الدفع للمجموعة:
 31ديسمبر
 31مارس
2017
2018
(غير مراجعة) (مراجعة)
1.757
435
2.192

في بداية الفترة  /السنة
استحواذ على شركة تابعة
المحمل خالل الفترة  /السنة
تعديل -سنوات سابقة
المدفوع خالل الفترة  /السنة
في نهاية الفترة  /السنة

1.783
583
1.323
8
()1.940
1.757

وضع الربوط الزكوية
ال يوجد هناك تغيير هام في وضع الربوط الزكوية مقارنة مع السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017تعتقد إدارة الشركة
أن المخصص الحالي كافي لتغطية أي تأثير للربوط الزكوية المفتوحة.
24

شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
8

ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل
الفترة.
يتم احتساب ربحية السهم المخفضة بقسمة صافي الربح (بعد تعديل الفائدة على األسهم الممتازة القابلة للتحويل) على
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة زائدا ً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي يتم إصدارها
حال تحويل جميع األسهم العادية المحتملة التخفيض إلى أسهم عادية.
لم يكن ألي بند تخفيض أثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل الفترة ( 31ديسمبر  :2017ال شيء).

9

التقارير القطاعية
قطاع التقارير هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشمل أنشطة منتجة لإليرادات ،ويتم تحليل نتائر عملياتها
بشكل مستمر من قبل اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء والمعلومات المالية التي
تتوفر بشكل منفصل.
يقوم الرئيس التنفيذي ومجلس اإلدارة بمراقبة نتائر عمليات المجموعة من أجل اتخاذ القرارات بخصوص توزيع الموارد
وتقييم األداء .وتتمثل هذه األطراف مجتمعة بالمسؤولين عن صناعة القرارات التشغيلية للشركة (صنّاع القرار).
يقوم صناع القرار حاليا بفحص العمليات وبشكل رئيسي في القطاعين التشغيليين التاليين:
 .1استثمار المجموعة في الشركة التي تعمل في مجال تصنيع المنتجات البتروكيماوية.
 .2تصنيع منتجات الرعاية المنزلية.
فيما يلي ملخص للمعلومات المالية المختارة حسب قطاعات األعمال أعاله:

استثمارات
 31مارس  - 2018غير مراجعة
إيرادات
تكلفة المبيعات باستثناء االستهالك
استهالك
الحصة في صافي الدخل من إستثمار في شركات
محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات تمويل
نتائر القطاعات (الربح قبل الزكاة)

تصنيع منتجات
الرعاية
غير موزعة
المنزلية

المجموع

-

5.067
()4.417
()763

()24

5.067
()4.417
()787

69,875
69,875

()844
()1.107
33
()2.031

()5.007
52
()4.979

69,875
()844
()6.114
85
62,865
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شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
9

التقارير القطاعية (تتمة)

استثمارات

تصنيع منتجات
الرعاية
غير موزعة
المنزلية

المجموع

 31مارس  - 2017غير مراجعة
إيرادات
تكلفة المبيعات باستثناء االستهالك
استهالك
الحصة في صافي الدخل من إستثمار في شركات
محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات تمويل
نتائر القطاعات (الربح قبل الزكاة)

-

6.416
()4.173
()607

()44

6.416
()4.173
()651

32,284
32,284

()858
()759
37
56

()3.091
66
()3.069

32,284
()858
()3.850
103
29.271

مجموع الموجودات والمطلوبات
كما في  31مارس  - 2018غير مراجعة
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

1,214,618
-

48,287
12,104

استثمارات

تصنيع منتجات
الرعاية
غير موزعة
المنزلية

مجموع الموجودات والمطلوبات
كما في  31ديسمبر  - 2017مراجعة
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

1,144,445
-

49,968
11,764

37,700
8,459

43,009
8,344

1,300,605
20,563

المجموع
1,237,422
29.271

فيما يلي مبيعات المجموعة المحلية والصادرات خالل الفترة:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
2017
2018
(غير مراجعة) (غير مراجعة)
المعلومات الجغرافية
إيرادات من عمالء خارجيين
مبيعات محلية
مبيعات التصدير
المجموع

5.067
5.067

6.000
416
6.416

تعتمد معلومات اإليرادات المذكورة أعاله على مواقع العمالء .تتواجد الموجودات غير المتداولة للمجموعة في المملكة
العربية السعودية.
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شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
10

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
قامت اإلدارة بتقييم القيمة العادلة لكافة األصول المالية والمطلوبات المالية التي تقارب قيمها الدفترية بشكل كبير بسبب
مواعيد االستحقاق القصيرة لهذه األدوات.
لم تقم المجموعة بقياس أي موجودات أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة بشكل غير متكرر كما في  31مارس .2018

11

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة
تعويضات موظفي اإلدارة العليا
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
2017
2018
(غير مراجعة) (غير مراجعة)
346
16
362

مزايا موظفين قصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة

852
40
892

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
2017
2018
(غير مراجعة) (غير مراجعة)
1.553

مكافآت أعضاء مجلس المديرين

203

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

*

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
2017
2018
(غير مراجعة) (غير مراجعة)

الطرف ذو العالقة

العالقة

ناتبت
شركة زينل للصناعات المحدودة*

شركة زميلة
تأثير جوهري من خالل اإلدارة
المشتركة

-

307

-

481

كانت شركة زينل للصناعات المحدودة طرف ذو عالقة حتى  21ديسمبر  2017وعليه ،تم اإلفصاح عن جميع
المعامالت التي تمت مع شركة زينل خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  .2017ولم يتم اإلفصاح عن
عن المعامالت مع شركة زينل أو أرصدتها القائمة كما في  31ديسمبر  2017أو  31مارس  2018ضمن
األطراف ذوي العالقة.
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شركة اللجين
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2018غير
مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
11

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (تتمة)
أرصدة األطراف ذات العالقة

الطرف ذو العالقة
أ) مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
ناتبت

 31ديسمبر
 31مارس
2017
2018
(غير مراجعة) (مراجعة)

العالقة

86
86

شركة زميلة

86
86

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بموجب أسعار يتم االتفاق عليها بشكل مشترك وتوافق عليها اإلدارة .األرصدة
القائمة كما في  31مارس 2018م غير مضمونة وال يترتب عليها فائدة وتتم تسويتها نقداً .بالنسبة للفترة المنتهية في 31
مارس  ،2018لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة التي تتعلق بالمبالغ المملوكة لألطراف ذات العالقة.
12

معامالت غير نقدية رئيسية
فيما يلي تفاصيل المعامالت غير النقدية الرئيسية:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
ايضاح
2017
2018
(غير مراجعة) (غير مراجعة)
إستبعاد قيمة دفترية لإلستثمار محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
تسوية الثمن المدفوع عن االستحواذ على شركة تابعة مع "المطلوب من
طرف ذي عالقة"

13

1

()9.055

-

1

()9.052

-

التزامات محتملة
قدمت الشركة األم ضمانات بنكية مقابل الربوط الزكوية المفتوحة بقيمة  28.49مليون لاير سعودي ( 31مارس :2017
 28.49مليون لاير سعودي).
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