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  المختصرةاألولية الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
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 معلومات عامة  3

 
هي شرركة مسراهمة سرعودية، أسسرت وتعمرل فري المملكرة العربيرة السرعودية "( األمالشركة "أو " الشركة)"شركة اللجين 

حصرلت الشرركة . 0١١0ديسرمبر  80هرـ، الموافرق 0308جمرادى الثراني  04بتاريخ  9١3بموجب القرار الوزاري رقم 
ة فري إن الشركة األم مدرجر. 0١١8يناير  ٢هـ، الموافق 0308رجب  0في  3303323402على سجلها التجاري رقم 

 .السوق المالية السعودية
 

تتمثررل أغررراض الشررركة األم فرري التررروير واالسررتثمار فرري الصررناعات المعدنيررة والبتروكيماويررة والمشررروعات الصررناعية 
 .  األخرى

 
أيضرراً يوجررد لرردى . وتررم تسررجيله ضررمن السررجل التجرراري التررابع للشررركة األميقررع المركررز الرئيسرري للشررركة األم فرري جرردة، 

 :م الفرع التاليالشركة األ
 

 رقم السجل التجاري  موقع الفرع

   
 030390330٢  الرياض

 
كما "( المجموعة)"وشركاتها التابعة وفرعها للشركة  القوائم الماليةعلى  المختصرةاألولية الموحدة  القوائم الماليةتشتمل 

 :8302 يونيو 03في 
 

 بلد التأسيس الشركات التابعة
رأس المال 

 المدفوع
 

 حصة الملكية الفعلية

   1338 830٢ 
 %١2.٢4 ٪38.25 93.333 السعودية (0)شركة زين للصناعات 

 - ٪333 033 السعودية (8)شركة اللجين لالستثمار 

 - ٪333 033 السعودية (0)شركة اللجين الصناعية 

 
منتجات الرعاية المنزلية تعمل زين في مجال و"( زين)"هي شركة ذات مسؤولية محدودة  -شركة زين للصناعات  .0

منشأة تصنيع تقع في مدينة الجبيل  وهيومبيدات الحشرات والمبيدات الزراعية، ( نشا الرذاذ ومعطرات الجو)
٪ من ١2.٢4٪ إلى 3١.02حصة ملكيتها في شركة زين من  األم ، زادت الشركة830٢ عامخالل  .الصناعية

 .خالل شراء الحصص من الشركاء الحاليين
 
 00خالل الفترة المنتهية في ها سيتأستم وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لمالك واحد  -شركة اللجين لالستثمار  .8

إن الغرض من شركة اللجين لالستثمار هو القيام بأعمال بيع وشراء األراضي والعقارات وتقديم . 830٢ ديسمبر
 قامت الشركة األم بتحويل. لة نشاطها بعدإال أن الشركة لم تبدأ في مزاو الخدمات التجارية واإلدارية

من  ٪83تمثل نسبة "( )ناتبت) "حصة محتفظ بها لدى الشركة الصناعية الوطنية للبتروكيماويات  ٢3١.89.332
إن المعامالت . 830٢أغسطس  0٢إلى شركة اللجين لالستثمار بموجب االتفاقية المؤرخة  (رأس مال ناتبت

 .القانونية لتحديث سجل الحصص في ناتبت ليعكس نسبة المساهمة الجديدة قيد اإلنجاز حاليا
 
 00في  خالل الفترة المنتهيةها سيتأستم وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لمالك واحد  -شركة اللجين الصناعية  .0

إال أن الشركة لم تبدأ  إن الغرض من شركة اللجين الصناعية هو تقديم الخدمات التجارية واإلدارية. 830٢ ديسمبر
 ٪83تمثل نسبة )حصة محتفظ بها لدى ناتبت  89.332.٢3١قامت الشركة األم بتحويل . في مزاولة نشاطها بعد

إن المعامالت . 830٢أغسطس  0٢االتفاقية المؤرخة إلى شركة اللجين الصناعية بموجب ( من رأس مال ناتبت
 .القانونية لتحديث سجل الحصص في ناتبت ليعكس نسبة المساهمة الجديدة قيد اإلنجاز حاليا
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 المختصرةاألولية الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
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 (بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلكجميع المبالغ )
 

 أساس اإلعداد 1
 
 لتزامالا قائمة 1-3
 

" ألوليةاالتقارير المالية " - 03وفًقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  المختصرةالموحدة  ألوليةا القوائم المالية أعدت هذه
الهيئة السعودية للمحاسبين  قبل من والمعتمدةاألخرى،  صداراتواالوالمعايير ( 03معيار المحاسبة الدولي رقم )

 .القانونيين في المملكة العربية السعودية
 

المالية السنوية  القوائمواإلفصاحات المطلوبة في  القوائمجميع  المختصرة الموحدة ألوليةا القوائم الماليةال تتضمن هذه 
 .830٢ديسمبر  00المالية السنوية للسنة المنتهية في  القوائممع  جنب الى جنباً ويجب قراءتها 

 
 من قبل والمعتمدة"( المعايير الدولية للتقرير المالي)"المجموعة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ل تحوكان تاريخ 

األخرى الصادرة عن  واإلصداراتالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية وكذلك المعايير 
 المختصرةالموحدة  األولية القوائم الماليةأعدت المجموعة . 8309يناير  0الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في 

بموجب مبادئ المحاسبة المحلية المتعارف عليها سابقاً  8309ديسمبر  00من السنة المنتهية في اً لجميع الفترات اعتبار
 "(. مبادئ المحاسبة السابقة)"الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  والصادرة عن

 
 أسس القياس (أ 

 
 بدأوم المحاسبيباستخدام أساس االستحقاق  وفًقا لمبدأ التكلفة التاريخية المختصرةالموحدة  األولية القوائم الماليةتم إعداد 

 :باستثناء االستمرارية

  العادلة قيمةبال تم قياسهاأدوات مالية مشتقة. 

  االكتوارية القائمة العالية االلتزامات المحددة المتعلقة بالموظفين، والتي يتم تحديدها باستخدام حسابات القيمة
 . على أساس طريقة ائتمان وحدة المشروع

 األخر الشامل دخلالبالقيمة العادلة من خالل  قياسهاالتي تم  اتستثماراال. 
 

على النتائر  مؤشراً تكون  أنليست بالضرورة  8302 يونيو 03المنتهية في ية ولاالفإن نتائر الفترة  باإلضافة إلى ذلك ،
 .8302ديسمبر  00التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في 

 
 استثناء، ب830٢ديسمبر  00مع تلك الخاصة بالسنة المالية السابقة المنتهية في ة طبقالمتتوافق السياسات المحاسبية 

 .3-8 رقم االيضاحمعايير جديدة ومعدلة على النحو المبين في  بنيت
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض (ب 

 
ويتم للمجموعة  يفيةأيضاً العملة الوظ يباللاير السعودي وه المختصرةاألولية الموحدة  القوائم الماليةيتم عرض هذه 

 .باستثناء ما هو موضح بخالف ذلكإلى أقرب ألف لاير سعودي  مبالغالتقريب جميع 
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 (تتمة) أساس اإلعداد 1
 
تم اإلعتراف بها كشركة لشركة  3بعد تبني المعيار الدولي للتقرير المالي رقم التغير في معالجة محاسبية  1-1

 من معلومات مالية موحدة تم نشرها سابقا   سابقا  تابعة 
 

بالنسبة لجميع الفترات حتى وبما  "(.ناتبت)"٪ في الشركة الوطنية للبتروكيماويات 4٢.3تمتلك الشركة األم حصة 
 المبادئعلى ناتبت وفقا لمتطلبات  تهاسيطر ة، قامت المجموعة بتقييم قدر8309 ريسمبد 00 فيمل السنة المنتهية يش

في جميع القوائم المالية للمجموعة التي تم  وبناء على هذا التقييم، تم توحيد ناتبت. المحاسبة المتعارف عليها سابقاً 
األولية  القوائم المالية في ناتبت استمرت المجموعة في توحيد. إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها سابقاً 

 بنيتبعد  830٢يونيو  03و 830٢مارس  00التي تم إعدادها ونشرها للفترات المنتهية في  المختصرةالموحدة 
  .المعتمدة في المملكة العربية السعودية للتقرير الماليالمعايير الدولية 

 
وبينما ال تزال المجموعة مستمرة في فترة التحول إلى  830٢وبسبب بعض الظروف واألحداث التي وقعت في يونيو 

يطرة على األنشطة ذات الصلة ، أجرت المجموعة إعادة تقييم لقدرة الشركة األم على السللتقرير الماليالمعايير الدولية 
وخلصت المجموعة إلى أنها لم يكن لها . 03رقم  للتقرير الماليلشركة ناتبت وفقا للتوجيهات الواردة في المعيار الدولي 

ونتيجة لذلك، . المعتمدة في المملكة العربية السعودية للتقرير الماليسيطرة على شركة ناتبت وفقا للمعايير الدولية 
مجموعة لحساب االستثمار في شركة ناتبت طريقة حقوق الملكية على أساس أنها تمتلك تأثيرا جوهريا على اعتمدت ال

 . الشركة المستثمر بها ولكن دون السيطرة عليها
 

والقوائم المالية  830٢سبتمبر  03أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال المختصرةالموحدة األولية  القوائم الماليةعند إعداد 
ناتبت من تاريخ التحول إلى  شركة ، قامت المجموعة بإلغاء توحيد نتائر830٢ديسمبر  00الموحدة للسنة المنتهية في 

وقامت بتسجيل الشركة المستثمر بها باستخدام طريقة حقوق الملكية ( 8309يناير  0) للتقرير الماليالمعايير الدولية 
 منشآتفي ال اتاالستثمار" 82ومعيار المحاسبة الدولي رقم  0رقم  للتقرير الماليلدولي بموجب متطلبات المعيار ا

وبموجب طريقة حقوق الملكية، تم تسجيل االستثمار بالتكلفة األولية المعدلة بعد ذلك ". المشتركة روعاتالزميلة والمش
لشركة المستثمر بها حتى تاريخ التحول بتسجيل حصة المجموعة في صافي الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ل

 . للتقرير الماليإلى المعايير الدولية 
 

 رشهأ الستة رةلفت نةقارلما القوائم عرضب عةولمجما تقام، المختصرة دةحولما األولية لماليةا القوائمهذه  دادعإ دعن
تيجة ن .في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية إستثمارک تناتب عن المحاسبةو 830٢يونيو  03 في لمنتهيةا

لفترة  المختصرةالموحدة  األوليةالمالية  للقوائم سابقاً  المعدة والمنشورةة رن، قامت المجموعة بإعادة قياس فترة المقالذلك
 .830٢ يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةال
 

 األولية القوائم الماليةو المختصرةالموحدة  األولية القوائم الماليةة المعروضة في هذه رنالمقا القوائمإن التسويات بين 
 :هي كما يلي 830٢ يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال المنشورة سابقاً  المختصرةالموحدة 
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يونيو  03في للفترة المنتهية  المنشورة سابقاً والمعدة  المختصرةالموحدة  األولية القوائم المالية منحقوق الملكية  تسوية 
830٢: 

 

 المركز قائمة
ألولية االمالي 

الموحدة 
 المختصرة

 المنشورة سابقا  
إلغاء توحيد 

 ناتبتشركة 

 االعتراف
 في باالستثمار

 كشركة ناتبت
 زميلة

 إعادة القياس
المركز  لقائمة
 األولية المالي

 الموحدة
 المختصرة

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

 04.099-  (8.030.433) 8.049.9٢3 ممتلكات واآلت ومعدات
 883-  (04.909) 04.233 موجودات غير ملموسة

 بطريقة عنها محاسب شركاتستثمار في إ
 0.399.309 0.399.309 (98.١23) 98.١23 الملكية حقوق

- -  (49.843) 49.843 استثمارات متاحة للبيع
 0.320.389 0.399.309 (8.8١9.043) 8.000.٢33 مجموع الموجودات غير المتداولة

     

     موجودات متداولة
 0.١98-  (038.894) 033.88٢ مخزون

 9.383-  (002.029) 083.939 ذمم مدينة تجارية وأخرى
 03.333-  (09.803) 99.802 موجودات متداولة أخرىومبالغ مدفوعة مقدما 

 ١٢.2١٢-  (899.084) 093.388 نقد وما يعادله
 009.820-  (٢98.٢١3) 2١١.3٢0 مجموع الموجودات المتداولة

 0.80٢.٢3١ 0.399.309 (0.34١.033) 0.803.200 الموجوداتمجموع 
     

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية

 9١8.333- -  9١8.333 رأس المال
 99.30١- -  99.30١ احتياطي نظامي

 0٢8.١89- -  0٢8.١89 أرباح مبقاة
 (0.303)- -  (0.303) احتياطي تحوط التدفقات النقدية 

حقوق الملكية العائدة لمساهمي شركة اللجين 
 0.08١.١04- -  0.08١.١04 (الشركة األم)
     

 803 - (٢١0.024) ٢١0.304 حصص غير مسيطرة
 0.003.094 - (٢١0.024) 0.١80.043 مجموع حقوق الملكية

     

     مطلوبات غير متداولة
- -  (49١.0٢١) 49١.0٢١ األجل طويلة قروض

 3.23١-  (00.١42) 09.٢9٢ منافع الموظفين المحددة 
- -  (١.١42) ١.١42 األدوات المالية المشتقة
 - - (0.٢١٢) 0.٢١٢ مطلوبات مالية أخرى

 3.23١-  (900.3١8) 90٢.١30 مجموع المطلوبات غير المتداولة
     

     مطلوبات متداولة
 - - (0٢.433) 0٢.433 قروض قصيرة األجل

- -  (8٢3.942) 8٢3.942 االجل طويلة قروض من المتداول الجزء
 00.490-  (89١.833) 823.234 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 9١.833-  - 9١.833 توزيعات أرباح
 0.١٢3-  (٢.384) ١.0١١ زكاة مستحقة

 28.٢04-  (422.28٢) 9٢0.498 مجموع المطلوبات المتداولة

 2٢.433-  (0.830.١0١) 0.82١.390 مجموع المطلوبات
 0.80٢.٢3١ - (0.١١0.033) 0.803.200 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
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المعدة  المختصرةالموحدة  األولية القوائم المالية من المختصرة الموحدة وليةاأل الربح أو الخسارةقائمة  تسوية
 :830٢يونيو  03المنتهية في  شهرأ الستةفترة ل المنشورة سابقاً و
 

 

الةةربح أو  قائمةةة
ألولية ا الخسارة

الموحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 
 المختصةةةةةةةةةةةةةةرة
 المنشورة سابقا  

إلغةةةةاء توحيةةةةد 
 ناتبتشركة 

االعتةةةةةةةةةةةةراف 
باالستثمار في 
ناتبةةت كشةةركة 

 زميلة

إعةةةةادة القيةةةةاس 
 الةةةةةدخل لقائمةةةةةة
الموحةدة  األولية

 المختصرة

     
 03.0٢١-  (9١3.302) ٢32.0١٢ إيرادات

 (03.80١)-  48١.32٢ (40١.٢39) تكلفة مبيعات

 3.093-  (093.400) 092.9١0 إجمالي الربح
     

في  إستثمارالحصة في صافي الدخل من 
 3٢.3١9 3٢.3١9- -  عنها بطريقة حقوق الملكية محاسبشركات 

 (0.٢9١)-  83.4٢4  (88.033) مصروفات بيع وتسويق
 ( ٢.١94)-  88.١٢8  (03.١0٢) مصروفات عمومية وإدارية

- -  3.492 (3.492) أخرى ةتشغيليمصروفات 
 0١3-  (١٢4) 0.094 إيرادات أخرى

 38.008 3٢.3١9 ( 00٢.0١0) 008.83٢ الربح التشغيلي
     

- -  80.900 (80.900) مالية نفقات
 مشتركة مشروعات خسارة صافي من حصة

- -  3.400 (3.400) الملكية طريقة باستخدامحاسب عنها م

 38.008 3٢.3١9 ( 2١.83٢) 23.390 الربح قبل الزكاة 
     

 (١99)-  9.433 (٢.399) مصروف الزكاة

     
 30.039 3٢.3١9 ( 28.٢3٢) ٢9.4١٢ الربح للفترة

     
     

     :العائد إلى
 30.039 3٢.3١9 ( 3٢.3١9) 30.039 مساهمي الشركة األم   
- -  ( 04.840) 04.840 حصص غير مسيطرة   

 ٢9.4١٢ (28.٢3٢ ) 3٢.3١9 30.039 
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 المختصرةاألولية الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 (غير مراجعة) 1338 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال 
 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

المنشورة والمعدة  المختصرةالموحدة  األولية القوائم الماليةمن  المختصرةاألولية الموحدة  الشاملقائمة الدخل  تسوية
 :830٢ يونيو 03المنتهية في أشهر  ستةاللفترة  سابقاً 

 

 

 الةةةدخلقائمةةةة 
 الشةةةةةةةةةةةةةةةةةامل

ألوليةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا
الموحةةةةةةةةةةةةةةدة 
 المختصةةةةةةةةةرة
المنشةةةةةةةةةةورة 

 سابقا  
إلغةةاء توحيةةد 

 ناتبتشركة 

االعتةةةةةةةةةةةةراف 
باالسةةةةةةةةةتثمار 
فةةةةةةي ناتبةةةةةةت 
 كشركة زميلة

إعادة القياس 
 الةدخل لقائمة

 الشةةةةةةةةةةةةةةةةامل
 األوليةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الموحةةةةةةةةةةةةةدة 

 المختصرة

     
 30.039 3٢.3١9 ( 28.٢3٢) ٢9.4١٢ ربح الفترة

     
     :الربح أو الخسارةبنود قد يعاد تصنيفها إلى قائمة 

     
في  إستثمارمن  خرىاأل ةالشامل الحصة في الخسارة

 (0.40١) (0.40١) 8.928 (8.928) بطريقة حقوق الملكية محاسب عنها شركات

     
 0١.23٢ 34.١4٢ (23.394) ٢0.١04 الشامل للفترة  مجموع الدخل

     
     :العائد إلى

 0١.23٢ 34.١4٢ (34.١4٢) 0١.23٢ الشركة األم  مساهمي   
- -  (03.032) 03.032 حصص غير مسيطرة   

 ٢0.١04 (23.394) 34.١4٢ 0١.23٢ 

 
المنشورة والمعدة  المختصرةالموحدة  األولية القوائم المالية من المختصرةالنقدية األولية الموحدة  التدفقاتقائمة  تسوية
 :830٢ يونيو 03المنتهية في أشهر  ستةاللفترة  سابقاً 

 

 

قائمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 فقاتدتةةةةةةةةةةةةةةال

 النقديةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
األوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الموحةةةةةةةةةةةةةةةدة 
 المختصةةةةةةةةةرة
المنشةةةةةةةةةةةورة 

 سابقا  
إلغةةةاء توحيةةةد 

 إعادة تصنيف ناتبتشركة 

إعادة القياس 
قائمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل

التةةةةةةةةةةةةةدفقات 
النقديةةةةةةةةةةةةةةةةة 
األوليةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الموحةةةةةةةةةةةةةدة 

 المختصرة

     
 (03.442)-  (838.823) 0١0.٢88 التشغيلية األنشطة( المستخدم في) نع الناتر النقد صافي
  األنشطة الناتر عن( المستخدم في) النقد صافي

 ١4.٢92 03.009 0١3.330 (032.٢9١) االستثمارية  
-  (03.009) 08٢.0١0 (000.34٢) التمويلية األنشطة المستخدم في النقد صافي

 24.803-  004.003 (03.033) يعادله وما النقد في التغير صافي
 08.92٢-  (020.30١) 0١3.089 فترةال بداية في يعادله وما النقد

 ١٢.2١٢  (899.084) 093.388 فترةال نهاية في يعادله وما النقد
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  المختصرةاألولية الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 (غير مراجعة) 1338 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

 (تتمة) أساس اإلعداد 1
  
 معايير صادرة لم تدخل حيز التنفيذ 1-0
 

 المختصرةاألولية الموحدة  القوائم الماليةمبين أدناه المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية بعد حتى تاريخ إصدار 
هذه القائمة هي للمعايير والتفسيرات الصادرة ، والتي تتوقع المجموعة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق  .للمجموعة

 األولية لماليةا القوائم علی هناأد ورةکذلما تيالدلتعوا رلمعاييا تنعکاساا مبتقيي حاليا عةولمجما ومتق. في تاريخ مستقبلي
 .ادهعتماا تقيوتو دةحولما زةجولما
 
 
 
 

 التفسير/ المعيار

 
            

 
 الوصف

يسري تطبيقه في 
الفترات التي تبدأ 

في أو بعد 
 التاريخ الالحق

للتقريررر المعيررار الرردولي 
عقرود : "09رقرم  المالي

 "اإليجارات

ار المحاسبة الدولي رقم ييحل هذا المعيار محل اإلرشادات الحالية في مع
المحاسبة من قبل المستأجرين على وجه وهو تغيير بعيد المدى في  0٢

 .الخصوص

، 830١يناير  0
ويسمح بالتطبيق 

المبكر إذا تم 
تطبيق المعيار 

للتقرير الدولي 
 .04رقم  المالي

للتقريررر المعيررار الرردولي 
األدوات " ١رقرم  المالي

علرررررى مزايرررررا " الماليرررررة
مررع مررة دالمقالمرردفوعات 

 تعويض سالب

 830١يناير  0 مطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأةللهذا التعديل تعديل  خصي

التحسرررررررينات السرررررررنوية 
8304- 830٢ 

 :وتؤثر هذه التعديالت على المعايير التالية

 لألعماا تجميع"،  0 مقر لماليا ريرلتقا دادإلع ليدولا رلمعياا." 

 مشروعات"،  00 مقر لماليا ريرلتقا دادإلع ليدولا رلمعياا 
 ".کةرلمشتا

 لخدلا بئراض" 08 مقر ليدولا لمحاسبةا رمعيا." 

 راضالقتا فتکالي"،  80 مقر ليدولا لمحاسبةا رمعيا." 

 830١يناير  0

تعررررديالت علررررى معيررررار 
 82المحاسررررربة الررررردولي 

اسرررررررررررتثمارات فررررررررررري "
، علررى " شررركات زميلررة

المصررالح طويلررة األجررل 
فررري الشرررركات الزميلرررة 

 المشتركة والمشروعات

عن المصالح طويلة  بالمحاسبة تقومتوضح هذه التعديالت أن الشركات 
شركة زميلة أو مشروع مشترك ال تطبق عليه طريقة حقوق  فياألجل 

 .١ للتقرير الماليالملكية باستخدام المعيار الدولي 

 830١يناير  0

معيررررار تعررررديالت علررررى 
،  0١الرردولي  المحاسرربة

علرى  "المروظفين منافع"
تعررررررررررديل الخطررررررررررة أو 

 تقليصها أو سدادها

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

 830١يناير  0

لجنة تفسريرات المعرايير 
 للتقريرررر المررراليالدوليرررة 

عرردم التأكررد بشررأن "، 80
معالجرررررررررات ضرررررررررريبة 

 "الدخل

يوضح هذا التفسير كيفية تطبيق متطلبات اإلدراج والقياس وفقا لمعيار 
عندما يكون هناك عدم تأكد " ضرائب الدخل" 08المحاسبة الدولي رقم 

 .بشأن معالجات ضريبة الدخل

 830١يناير  0
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 المختصرةاألولية الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 (غير مراجعة) 1338 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال 
 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

 (تتمة) أساس اإلعداد 1
 

المالي لم تكن  لتقريرال توجد أي تفسيرات أخرى ذات صلة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أو المعايير الدولية ل
 .للمجموعة المختصرةالموحدة  األولية القوائم الماليةسارية المفعول بعد والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على 

 
 المجموعة تبنتهاالمعايير الجديدة والمعدلة التي  1-2
 

الحالية وكان على المجموعة تغيير سياساتها أصبح عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة قابلة للتطبيق في فترة التقرير 
 :المحاسبية نتيجة اعتماد المعايير التالية

 
 ("١ للتقرير الماليالمعيار الدولي ")األدوات المالية  - ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ")مالء اإليرادات من العقود مع الع - 04المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  -

04".) 
 

 3 رقم للتقرير الماليار الدولي يالتبني المبدئي للمع
 

 االعتراف وتصنيف وقياس األصول المالية والمطلوبات المالية
 

التي " الماليةدوات األ" 0١أحكام معيار المحاسبة الدولي " الماليةدوات ألا" ١رقم  للتقرير المالييستبدل المعيار الدولي 
دوات المالية وإنخفاض قيمة الموجودات ألات والمطلوبات المالية واستبعاد عتراف وتصنيف وقياس الموجوداإلتتعلق با

إلى حدوث  8302يناير  0اعتباًرا من  ١تقرير المالي رقم للأدى تطبيق المعيار الدولي . المالية ومحاسبة التحوط
حكام أللوفًقا . المالية القوائموتعديل المبالغ المدرجة في  (.0 رقم إيضاحانظر )تغييرات في السياسات المحاسبية 

 .ولم يتم تعديل أرقام المقارنة ١عداد التقارير المالية رقم إلفي المعيار الدولي  اإلنتقالية
 

، قامت إدارة المجموعة بتقييم نماذج ( ١رقم تاريخ التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية ) 8302ناير ي 0في 
األعمال التي تنطبق على الموجودات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة وقد صنفت أدواتها المالية ضمن فئات 

 .لم يكن لعمليات إعادة التصنيف أي تأثير على فئة القياس .المناسبة ١المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 األولية الموحدة المختصرة المركز المالي قائمةإعادة التصنيف الناتجة عن التغيير في عرض االحتياطيات في مواجهة 
 

 االرباح المبقاة المركز المالي قائمة 

 
 ديسمبر 03

1332 

المعيار الدولي 
للتقارير المالية 

 3رقم 
 تعديل

يناير  3
 1338يناير  3 1338

 - - 4.020 (4.020) للبيع ةمتاح اتاحتياطي استثمار

 خالل من العادلة القيمةاحتياطي 
 - (4.020) (4.020) - اآلخر الشامل الدخل

 (4.020) - (4.020) - 

 
يمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية التي قامت بها شركة في القتغييرات ال عرض حصتها منلقد اختارت المجموعة 

كاستثمارات متاحة للبيع ، وذلك ألن هذه االستثمارات يتم  ابقاً والتي تم تصنيفها سفي الدخل الشامل اآلخر زميلة 
 مت، كلذل نتيجة. طاالستثمارات التي ال ُيتوقع بيعها على المدى القصير والمتوس. االحتفاظ بها كاستراتيجية طويلة األجل

 يطحتياإ نم وديسع لاير ونملي 4.3 تبلغ لتيا راتالستثماا ذهله لةدلعاا لقيمةا في راتلتغيا حصة فتصني دةعاإ
 .8302 ريناي 0 فيلى احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إإستثمارات متاحة للبيع 
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  المختصرةاألولية الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 (غير مراجعة) 1338 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

 (تتمة) أساس اإلعداد 1
 

 :المركز المالي قائمةإعادة تصنيف األصول المالية والمطلوبات المالية التي لم ينتر عنها تغيير في العرض في مواجهة 
 

 3 رقم المعيار الدولي للتقرير المالي 03رقم معيار المحاسبة الدولي  

 التصنيف 
 ديسمبر 03

 التصنيف 1332
 ديسمبر 03

1332 

     المالية الموجودات

النقد في البنوك وودائع المرابحة 
المدرجة ضمن النقد )قصيرة األجل 

 (هوما في حكم

 ذممالقروض و
 مدينة

 83.94١ بالتكلفة المطفأة 83.94١

 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
 ذممالقروض و

 مدينة
 3.33١ بالتكلفة المطفأة 3.33١

لموظفين والودائع االقروض وسلف 
المدرجة ضمن )والضمانات البنكية 

مقدما  ةمدفوع مصروفات
 (أخرى متداولة موجوداتو

ذمم القروض و
 مدينة

 8١.083 المطفأةبالتكلفة  083.8١

     مالية المطلوبات

 ذمم دائنة تجارية وأخرى
مطلوبات مالية 
أخرى بالتكلفة 

 المطفأة
 03.٢43 بالتكلفة المطفأة ٢43.03

 
قامت المجموعة بتسجيل الحصة التراكمية لتعديل القيمة العادلة لمشتقات أسعار الفائدة المبينة كأدوات تحوط ووضعت 

واصلت مقايضات معدل الفائدة هذه بأنها مؤهلة كتحوطات للتدفقات . 830٢ديسمبر  00من قبل الشركة الزميلة كما في 
تتماشى إستراتيجيات إدارة المخاطر ووثائق التحوط مع متطلبات . ١ رقم ةالنقدية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالي

لذلك ، سوف تستمر المجموعة . وبالتالي تعامل باعتبارها تحوطات مستمرة ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 .الموحدةالتغيرات في حقوق الملكية  قائمةفي تسجيل تعديل القيمة العادلة في 

 
 المالية الموجوداتاض قيمة انخف

 
" المتوقعة نالئتماا رةخسا" وذجنم مع" دةلمتکبا رةلخساا" وذجلنما لمح ١ مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا ليح

يتم إيداع النقد والودائع المرابحة قصيرة األجل والضمانات البنكية مع البنوك ذات التصنيف االئتماني . لمستقبليا
 ًراشه 08 دةلم المتوقعة رةلخساا وذجنم دامستخا مت كلذل، و منخفضة نئتماا طرمخا نفيوظلما فسل تعتبر. المرتفع

 بهذه يتعلق فيما بمطلو مخصصأي  يوجد ال، دارةإلا قيمة ضنخفاا تقييم على ءً بنا. اإلنخفاض في القيمة ملتقيي
 .المعروضة اتلفترا لجميع ةصدرألا

  
 ليولدا رلمعياا في دةلمحدا لمتوقعةا نالئتماا خسائر لتقديم لمبسطا المنهر بتطبيق لمجموعةا متقو،  لمدينةا للذمم بالنسبة

. يةرلتجاا لمدينةا لذمما لكلالمتوقعة على مدى الحياة  رةلخساا مخصص امباستخد يسمح يلذ، وا ١ قمر لماليةا يررللتقا
المشتركة  ئتماناالالذمم المدينة التجارية بناًء على خصائص مخاطر  نيفئتمانية المتوقعة ، تم تصإللقياس الخسائر ا

 . علومات مستقبليةعالوة على ذلك ، فإن خسائر االئتمان المتوقعة تتضمن أيًضا م. التأخير في التحصيلو
 

مجموعة فيما لم ينتر عنه تغيرات جوهرية في السياسات المحاسبية لل ١رقم  للتقرير الماليتطبيق المعيار الدولي  إن
قائمة المركز و المختصرةالموحدة  األولية الربح أو الخسارةيتعلق بإثبات وقياس وعرض المبالغ المدرجة في قائمة 

المالية  القوائمالجديد لم ينتر عنه تأثير كبير على  المعيارلذلك فإن التبني المبكر لهذا . المختصرة المالي األولية الموحدة
 .للمجموعة
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  المختصرةاألولية الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 (غير مراجعة) 1338 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

 (تتمة) أساس اإلعداد 1
 

 35 رقم المبدئي للمعايير الدولية للتقرير المالي التبني
 

 02يستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم " إيرادات من العقود مع العمالء" 04 رقم الدولي للتقرير المالي المعيار
أو  يراد عندما يتم تحويل السيطرة على السلعإل، يتم إثبات ا04 رقم لمعيار الدولي للتقرير الماليبموجب ا". اإليرادات"

 ربأث 04 مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا قبيطت بيج. الهامة دفوائمن نقل المخاطر وال الً الخدمات إلى العميل بد
بناًء على هذه . قررت المجموعة تطبيق األثر التراكمي .کميراتأو  جعير ربأث رلتأثيا وبسلأ ماإ دامباستخ جعير

كتعديل  04الدولي للتقرير المالي رقم  الطريقة يجب على المجموعة اإلعتراف باألثر التراكمي للتبني المبدئي للمعاير
 .إن تعديل الفترات المقارنة السابقة غير مطلوب. 8302يناير  0للرصيد اإلفتتاحي لألرباح المبقاة في 

 
لم ينتر عنه تغييرات جوهرية في السياسات المحاسبية  04عداد التقارير المالية رقم إلتطبيق المعيار الدولي  إن

 المختصرةاألولية الموحدة  الربح أو الخسارةبإثبات وقياس وعرض المبالغ المدرجة في قائمة  للمجموعة فيما يتعلق
 .ة الموحدة المختصرةوليالمالي األ المركز قائمةو
 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 1-5
 

للمجموعة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر  المختصرة الموحدة األولية القوائم الماليةيتطلب إعداد 
ومع . على المبالغ المسجلة لإليرادات والنفقات واألصول والخصوم واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة في تاريخ التقرير

لى القيمة ذلك ، قد يؤدي عدم اليقين بشأن هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائر قد تتطلب إجراء تعديل جوهري ع
 .الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في المستقبل

 
تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف وتستخدم 

ات يتم مراجعة التقدير. للحكم على القيم الدفترية لألصول والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى
ت التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة العتراف بتعدياليتم ا. األساسية على أساس مستمر واالفتراضات

. التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية
لمطبقة ا تلك مع تتوافقالسابقة  المختصرة الموحدة األولية القوائم الماليةإعداد مطبقة في إن التقديرات واالفتراضات ال

 .830٢ديسمبر  00في السنة المالية السابقة المنتهية في 
 

 1332ديسمبر  03مالية موحدة للسنة المنتهية في  وائمقالتغيرات في السياسات المحاسبية من آخر  0
 

تتوافق مع تلك  المختصرةالموحدة  االولية القوائم الماليةإن السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل المجموعة إلعداد هذه 
، باستثناء ما 830٢ديسمبر  00لسنة المنتهية في السنوية للمجموعة ل الموحدةالمالية  القوائمالسياسات المتبعة في إعداد 

 :يلي
 
 األدوات المالية 0-3
 

 المالية الموجوداتتصنيف 
 

 :المالية تحت الفئات التالية موجوداتهاتصنف المجموعة 
 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛• 
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و• 
 .التكلفة المطفأة• 
 

األصول المالية وخصائص التدفقات النقدية على أساس نموذج العمل الخاص بالمجموعة إلدارة نعتمد هذه التصنيفات 
 .التعاقدية
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تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عندما تكون ضمن نموذج العمل الحتياطي األصول من أجل 
قدية لألصل المالي تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ، كما أن الشروط التعا

 .تكون فقط مدفوعات رأس المال وفائدة على المبلغ األساسي المعلق
 

أو الدخل  الربح أو الخسارة قائمة ، يتم تسجيل األرباح والخسائر فيالتي تم قياسها بالقيمة العادلة بالنسبة للموجودات
 .الشامل اآلخر

 
 األولي القياس

 
 التيتم إدراج تكاليف معام. ، يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمتها العادلةثبات المبدئيإلاعند 

في حالة الموجودات . ربح أو الخسارةال قائمةالربح أو الخسارة في  اللالمدرجة بالقيمة العادلة من خ الموجودات المالية
، فإن قيمتها العادلة مضاًفا إليها أو لعادلة من خالل الربح أو الخسارةالية غير المدرجة بالقيمة االمالية أو المطلوبات الم

ناقًصا تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر إلى حيازة أو إصدار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية هي مبلغ 
 .الصفقة يتم قياس الذمم المدينة التجارية بسعر. االعتراف األولي

 
 المالية المطلوباتتصنيف 

 
ل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى تقليل أو تقليل الت المالية بالقيمة العادلة من ختقوم المجموعة بتحديد المطلوبا

بشكل كبير أو عند إدارة مجموعة من المطلوبات المالية وتقييم أدائها على أساس القيمة  عترافإلتناقض القياس أو ا
 .العادلة

 
المبالغ غير . تمثل هذه المبالغ المطلوبات للبضائع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية السنة والتي لم يتم سدادها

يتم عرض الذمم الدائنة والذمم الدائنة األخرى . اشهًرا من االعتراف به 08مضمونة ويتم دفعها عادة في غضون 
ا بقيمتها العادلة ويتم عتراف بها مبدئيً اليتم ا. شهًرا بعد فترة التقرير 08كخصوم متداولة ما لم يتم السداد في غضون 

 .حًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعليةالقياسها 
 

 .خرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلياأللك قياس جميع المطلوبات المالية يتم بعد ذ
 

 الموجودات والمطلوبات المالية مقاصة
 

المركز المالي حيث يكون لدى  قائمةالموجودات والمطلوبات المالية بحيث يتم تسجيل المبلغ الصافي في  مقاصةيتم 
ي قابل للتنفيذ لمقابلة المبالغ المعترف بها ، وهناك نية للتسوية على أساس صاف أو تحقيق المجموعة حالًيا حق قانون

 .األصل وتسوية المسؤولية في وقت واحد
 

 إعادة التصنيف
 

على سبيل . ةيتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عندما تقوم المجموعة بتغيير نموذج أعمالها إلدارة األصول المالي
ال يتم إعادة تصنيف . ا يكون هناك تغيير في نية اإلدارة في االحتفاظ باألصل لفترة قصيرة أو طويلة األجل، عندمالمثال

 .المطلوبات المالية
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 القياس الالحق
 

 :المالية هو كما يلي للموجودات الالحقالقياس 
 

لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط  يتم قياس الموجودات المحتفظ بها: التكلفة المطفأة
تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل . مدفوعات رأس المال وفوائده بالتكلفة المطفأة

تحقق مباشرة في الربح أو يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن عدم ال. باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
يتم . ، باإلضافة إلى مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبيةأخرى( خسائر/ )تقديمها في مكاسب الخسارة ويتم 

 .الربح أو الخسارة قائمةعرض خسائر انخفاض القيمة كبند منفصل في 
 

التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع األصول  الموجودات المحتفظ بها لتحصيل: األخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة
المالية ، حيث تمثل التدفقات النقدية للموجودات فقط مدفوعات أصل وفائدة ، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

أو ، فيما عدا االعتراف بأرباح الدخل الشامل اآلخرلقيمة الدفترية من خالل يتم أخذ التحركات في ا. اآلخر الشامل
خسائر انخفاض القيمة وإيرادات الفوائد ومكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية التي يتم االعتراف بها في الربح أو 

 في سابقاً بها رفلمعتا کمةرالمتا رلخسائأو ا حبارألا فتصني دةعاإ ميت،  لماليةا وداتجولما دستبعاا ميت مادعن. الخسارة
تدرج . رىألخا( رلخسائا/ ) األرباح في بها رافالعتا ميتو رلخسائأو ا حبارألا لیإ لملکيةا وقحق نماآلخر  لخدلا قائمة

 حباأر رضع ميت. إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
 في لمنفص دکبن لقيمةا ضنخفاا تفارومص رضتعو رىخأ( رخسائ/ ) أرباح في ألجنبيةا تلعمالا رفص رخسائو

 .للشاما لخدلا قائمة
 

 االستبعاد
 
أو  لماليا لألصا نم يةدلنقا تفقادللت يةدلتعاقا وقلحقا تنتهي مادعن المالية بالموجودات رافالعتا ءبإلغا عةولمجما ومتق

 .رکبي لبشک لماليةا وداتجولما ملکية دئواعو طرمخا جميع تنتقل
 

يعتبر و. استبعاد المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزامات المحددة في العقد أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها يتم
 .األصلية واالعتراف بمطلوبات مالية جديدة المطلوباتجوهري في شروط أداة الدين بمثابة إطفاء ال التغيير

 
 نخفاضاأل 0-1
 

 المالية الموجودات
 
تعتمد منهجية انخفاض القيمة . ةفأطلما بالتکلفة لماليةا لهاوبأص ةطتبرلما قعةولمتا نالئتماا رخسائ مبتقيي عةولمجما ومتق

 ضنخفاا منهجية عةولمجما ددتح فکي لتفاصي 8.3 ةظمالح. على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
 .رىألخا ينةدلما ممذلل لقيمةا
 

 قمر لماليةا يررللتقا ليولدا رلمعياا به يسمح يلذا لمبسطا المنهر بتطبيق لمجموعةا متقو،  يةرلتجاا لمدينةا للذمم بالنسبة
 .تللمستحقا لمبدئيا لتحققا من الحياة ىمد على لمتوقعةا لخسائرا تثباإ يتطلب يلذوا ١
 

 غير المالية الموجودات
 
. ما لصأ قيمة ضنخفاا علی رشؤم كناه نکاإذا  ما بتقييم للقوائم المالية الموحدة ريرتق لک يخرتا في عةولمجما ومتق

في حالة وجود أي مؤشر ، أو عند الحاجة إلى اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل ، تقوم المجموعة بتقدير القيمة 
لمنتجة للنقد بعد العادلة لألصل أو الوحدة النقدية ا ةالمبلغ القابل لالسترداد لألصل هو القيم. القابلة لالسترداد لألصل

يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد ألصل فردي ، إال إذا لم ينتر األصل التدفقات . االستخدام ةوقيم البيعخصم تكاليف 
 .النقدية التي تكون مستقلة إلى حد كبير عن الموجودات من األصول األخرى أو مجموعة األصول
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 (تتمة) نخفاضاإل 0-1
 

ويتم  قيد هبطت قيمته، يعتبر األصل عن المبلغ القابل لالسترداد النقد توليدتزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدة  عندما
 .تخفيضه إلى المبلغ القابل لالسترداد

 
يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس  عند تقييم القيمة المستخدمة ،

، يمة العادلة ناقًصا تكاليف البيععند تحديد الق. تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل
يتم . يد مثل هذه المعامالت ، يتم استخدام نموذج تقييم مناسبإذا تعذر تحد. عتبارالت السوق الحديثة في االأخذ معام يتم

، وأسعار األسهم المقتبسة للشركات المتداولة علناً أو غيرها من لحسابات من خالل مضاعفات التقييمإثبات هذه ا
 .مؤشرات القيمة العادلة المتاحة

 
 .المتوقعة واالحتسابات لتفصيليةا الموازنات على لقيمةافي  ضنخفااال ببحسا لمجموعةا متقو

 
 يخرتا في متقيي راءجإ ميت. األولية الموحدة المختصرةالخسارة الربح أو  قائمةعتراف بخسائر انخفاض القيمة في إلا يتم
 دتع مل سابقاً لمسجلةا لقيمةا ضنخفاا رخسائأن  علی رشؤم كناه نکاإذا  ما ديدلتح للقوائم المالية الموحدة ريرتق لک
القيمة القابلة أو  وداتفي حالة وجود مثل هذا المؤشر ، تقوم المجموعة بتقدير قيمة الموج. تنخفضأو ا ودةجوم

فتراضات يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقاً فقط في حالة حدوث تغيير في اال. لالسترداد
عكس  ريعتب. ف بخسارة االنخفاض األخيرةلألصل منذ أن تم االعتراقيمة القابلة لالسترداد المستخدمة لتحديد ال

 لتيا يةرفتدلا لقيمةا وزتتجا ال، و اردادهستا نلممکا لقيمةا ودجوللم يةرفتدلا لقيمةا وزتتجا ال حتی دوًدامح االنخفاض
. لسابقةا واتلسنا في للألص لقيمةا في ضنخفاا رةخساإدراج  ميت مل، وكالستهالا مخص دبع،  ادهيدتح نلممکا نم نکا

صل بمبلغ إعادة ألا حيلما لم يتم تر المختصرة ةالموحد األولية الخسارة الشاملة قائمةنعكاس في إلعتراف بهذا اإليتم ا
 .نعكاس كزيادة في إعادة التقييمإلالتقييم ، وفي هذه الحالة يتم التعامل مع ا

 
 من العقود مع العمالء االيرادات 0-0
 

مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار تعترف المجموعة بإيرادات العقود المبرمة 
 :04الدولي للتقرير المالي 

 
ُيعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوًقا والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد : تحديد العقد مع العميل. 0الخطوة 

 .المعايير التي يجب الوفاء بها
 

 .التزام األداء هو وعد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل: تزامات األداء في العقدتحديد ال. 8الخطوة 
 

أو  الذي تتوقع المجموعة أن يحق له مقابل تحويل البضائع المقابلسعر الصفقة هو مبلغ : تحديد سعر الصفقة. 0الخطوة 
 .باستثناء المبالغ المجمعة نيابة عن أطراف ثالثة ،الخدمات الموعودة إلى العميل

 
، ي يحتوي على أكثر من التزام أداءبالنسبة للعقد الذ: تخصيص سعر الصفقة إلى التزامات األداء في العقد. 3الخطوة 

يحدد ة ستقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ يحدد مقدار االعتبار الذي تقوم به المجموع
 .أداءابل الوفاء بكل التزام مقابل مقمبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه 

 
 .يفي الكيان بالتزام األداء( أو كما)االعتراف باإليراد عندما : 4الخطوة 
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 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

 (تتمة) 1332ديسمبر  03مالية موحدة للسنة المنتهية في  وائمقالتغيرات في السياسات المحاسبية من آخر  0
 
 (تتمة) من العقود مع العمالء االيرادات 0-0
 

 :التالية الضوابط، إذا تم استيفاء أحد على مدى زمنيباإليرادات  تثبتوء األدا اتالتزامبالمجموعة  تفي
 
 ؛ أوالمنافع التي يقدمها أداء المجموعة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت المجموعة باألداءيتلقى العميل . 0
 
 ؛ أولعميل عند إنشاء األصل أو تحسينها يسيطر عليهأداء المجموعة بإنشاء أو تحسين أصل . 8
 
ألداء دفعة مقابل ا فيواجب النفاذ مجموعة حق لدى اللمجموعة واستخدام بديل ل لهأصل  ينشئ أيال أداء المجموعة . 0

 .تاريخهالمكتمل حتى 
 

يرادات في الوقت الذي إلعتراف باإل، يتم االه، في حالة عدم استيفاء أحد الشروط المذكورة أعاألداءبالنسبة اللتزامات 
 .األداءيتم فيه استيفاء التزام 

 
على  اً لعقد بناءأصل ، فإنها تنشئ  المتعهد بهااألداء من خالل تسليم السلع أو الخدمات  مالتزابالمجموعة  تفيعندما 

 .عقد التزامعندما يتجاوز مبلغ الفاتورة للعميل مبلغ اإليراد المعترف به ، ينتر عن ذلك . ألداءلمبلغ المقابل 
 

 .، مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقدًياادلة للمقابل المستلم أو المستحقبالقيمة الع اإليراداتيتم قياس 
 

قتصادية إلى إلإلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع ا ةالموحد الشاملدخل ال قائمةيرادات في إليتم إثبات ا
 .، بطريقة موثوقةت والتكاليف، إذا كان ذلك ممكًنايراداإلويمكن قياس ا المجموعة

 
 :يجب استيفاء معايير التحديد المحددة التالية قبل االعتراف باإليراد

 
 بيع البضائع

يرادات من بيع البضائع عندما تقوم إليتم إثبات ا. تقوم المجموعة بتصنيع وبيع منتجات الرعاية المنزلية لتجار التجزئة
 .يتم دفع ثمن الصفقة فوًرا عند شراء العميل للبضائع. منتر إلى العميلالمجموعة ببيع 

 
يرادات إليتم إثبات ا. يرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق بعد خصم الخصومات والضرائبإليتم قياس ا

يرادات والتكاليف بشكل إلاس اقتصادية إلى المجموعة ويمكن قيإلإلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع ا
 .موثوق

 
 عنها بطريقة حقوق الملكية محاسباستثمار في شركات    2

 
 :عنها بطريقة حقوق الملكية مما يلي حاسبيتألف االستثمار في الشركات الم

 

  
 يونيو 03

1338 
 ديسمبر 00

830٢ 
 (مراجعة) (مراجعةغير )  
    

 0.033.334 3.181.038  (زميلة)االستثمار في ناتبت 

  3.181.038 0.033.334 
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 المختصرةاألولية الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 (غير مراجعة) 1338 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

 (تتمة) الملكيةبطريقة حقوق عنها  محاسباستثمار في شركات    2
 

 :فيما يلي الحركة في االستثمار
 

 
 يونيو 03

1338 
 ديسمبر 00

830٢ 
 (مراجعة) (غير مراجعة) 
   

 0.038.8٢0 3.322.225  السنة/  الفترة بداية في كما
 000.089 303.028 للسنة/  للفترة الربحالحصة في صافي 
 (2.١42) 3.525 للسنة / للفترة ىالشامل اآلخر (الخسارة) الحصة في الدخل

 (28.0١9) - توزيعات أرباح مستلمة

 0.033.334 3.181.038  السنة/  الفترة نهاية في كما

 
يكمن الغرض من الشركة . تأسست وتعمل في المملكة العربية السعودية مقفلةشركة ناتبت هي شركة مساهمة سعودية 

ابريل  83هـ الموافق 0302رجب  80بتاريخ  800١في إنتاج بولي بروبلين بموجب رخصة وزارة الصناعة رقم 
 .8303أغسطس  9روبلين لناتبت في مدينة ينبع الصناعية اإلنتاج التجاري في ببدأ مجمع البولي . 830٢

 
 :يلي إجمالي الموجودات والمطلوباتفيما 

 

  
 يونيو 03
 1338 

 ديسمبر 00
830٢ 

 (راجعةم) (غير مراجعة)  

    
 0.089.893 0.132.822  مجموع الموجودات
 (0.003.099) (321.225)  مجموع المطلوبات 

 0.١١8.3١3 1.101.201  صافي الموجودات

 
 :حقوق الملكية كما يلي تسوية

 

  
 يونيو 03
 1338 

 ديسمبر 00
830٢ 

 (مراجعة) (غير مراجعة)  

    

 0.١02.980 3.331.332  يناير 0صافي الموجودات االفتتاحي في 
 808.8٢2 102.532  السنة/  الربح للفترة

 (04.93٢) 1.222  السنة/ الشامل للفترة  (الخسارة) الدخل
 (030.833) -  األرباح توزيعات

  1.101.201 0.١١8.3١3 

    
 ٪4٢.3 ٪52.2  (ألقرب ُعشر)حصة المجموعة المئوية 

 تم حسابها بناًء على الحصة )صافي األصول حصة المجموعة في 
 (المطلقة  

 
3.183.230 

 
0.030.343 

 ١١4 335  تعديالت شركات المجموعة

  3.181.038 0.033.334 
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 المختصرةاألولية الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 (غير مراجعة) 1338 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال 
 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
 (تتمة)عنها بطريقة حقوق الملكية  محاسباستثمار في شركات    2

 
 :األولية الموحدة المختصرة والدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة الربح أو الخسارةفيما يلي ملخص قائمتي 

 

 
 أشهر ستةاللفترة 

 يونيو 03المنتهية في 

 1338 830٢ 

 (غير مراجعة) (غير مراجعة) 

   
 9١3.302 3.330.200 اإليرادات

 093.400 025.302 الربح التشغيلي
 2١.83٢ 125.322 الربح قبل الزكاة

 28.٢3٢ 102.532 الربح للفترة
 23.394 123.008 للفترةمجموع الدخل الشامل 

 
 رأس المال 5

 
 9١.8مليرون لاير سرعودي ويتكرون مرن  9١8مال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل هرو مبلرغ  رأس

 . لاير سعودي للسهم الواحد 03مليون سهم بقيمة 
 

 النظامي االحتياطي 3
 

السررنة إلررى  ربررح٪ مررن صررافي 03تلتررزم الشررركة األم بتحويررل  طبقرراً لنظررام الشررركات فرري المملكررة العربيررة السررعودية،
 . ٪ من رأس المال03االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

 
 مستحقة زكاة 2

 
 :فيما يلي الحركة في رصيد الزكاة المستحقة الدفع للمجموعة

 

 
 يونيو 03

1338 
 ديسمبر 00

830٢ 
 (راجعةم) (غير مراجعة) 
   

 0.٢20 3.252 السنة/ في بداية الفترة 
 420 - استحواذ على شركة تابعة

 0.080 831 السنة/ خالل الفترة  حملالم
 2 - سنوات سابقة -تعديل

 (0.١33) (032) السنة/ المدفوع خالل الفترة 

 0.٢4٢ 1.151 السنة/ في نهاية الفترة 

   
 

 وضع الربوط الزكوية
 

، تعتقد إدارة الشركة 830٢ديسمبر  00ال يوجد هناك تغيير هام في وضع الربوط الزكوية مقارنة مع السنة المنتهية في 
 .المفتوحة بوط الزكويةحالي كافي لتغطية أي تأثير للرالأن المخصص 
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  المختصرةاألولية الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 (غير مراجعة) 1338 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

 ربحية السهم 8
 

يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 
 . الفترة

 
على ( بعد تعديل الفائدة على األسهم الممتازة القابلة للتحويل)السهم المخفضة بقسمة صافي الربح يتم احتساب ربحية 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي يتم إصدارها 
 .  أسهم عاديةحال تحويل جميع األسهم العادية المحتملة التخفيض إلى 

 
 (. ال شيء: 830٢ ديسمبر 00)لم يكن ألي بند تخفيض أثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل الفترة 

 
 التقارير القطاعية 3

 
ويتم تحليل نتائر عملياتها  قطاع التقارير هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشمل أنشطة منتجة لإليرادات،

 الموحدة القوائم الماليةبشكل مستمر من قبل اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء و
 .التي تتوفر بشكل منفصل

 
ومجلس اإلدارة بمراقبة نتائر عمليات المجموعة من أجل اتخاذ القرارات بخصوص توزيع التنفيذي رئيس اليقوم 

صّناع )وتتمثل هذه األطراف مجتمعة بالمسؤولين عن صناعة القرارات التشغيلية للشركة . الموارد وتقييم األداء
 (.  القرار

 
 :شغيليين التاليينيقوم صناع القرار حاليا بفحص العمليات وبشكل رئيسي في القطاعين الت

 
 .استثمار المجموعة في الشركة التي تعمل في مجال تصنيع المنتجات البتروكيماوية .0
 .تصنيع منتجات الرعاية المنزلية .8
 

 :فيما يلي ملخص للمعلومات المالية المختارة حسب قطاعات األعمال أعاله
 

 استثمارات 

تصنيع منتجات 
الرعاية 
 المجموع موزعة غير المنزلية

     غير مراجعة - 1338 يونيو 03
 31.332 - 08.003 - إيرادات

 (8.303) - (2.١09) - تكلفة المبيعات باستثناء االستهالك
 (3.521) (30) (0.48١) - استهالك

الحصة في صافي الدخل من إستثمار في شركات 
 303.028 - - 009.0٢2 محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

 (3.231) - (0.٢98) - مصروفات بيع وتسويق
 (3.323) (٢.848) (0.283) - مصروفات عمومية وإدارية

 323 ٢3 99 - إيرادات تمويل
 312.183 (٢.880) (0.2٢0) 009.0٢2 (الربح قبل الزكاة)نتائر القطاعات 
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 (غير مراجعة) 1338 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال 
 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

 (تتمة) التقارير القطاعية 3
 

 استثمارات 

تصنيع منتجات 
الرعاية 
 المجموع موزعة غير المنزلية

     
     غير مراجعة - 1332 يونيو 03

 32.023 - 03.0٢١ - إيرادات
 (8.233) - (2.٢39) - باستثناء االستهالكتكلفة المبيعات 

 (3.333) (2٢) (0.400) - استهالك
الحصة في صافي الدخل من إستثمار في شركات 

 22.233 - - 3٢.3١9 محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
 (3.233) - (0.٢9١) - مصروفات بيع وتسويق

 (2.828) (4.900) (8.894) - مصروفات عمومية وإدارية
 033 0١0 0١٢ - إيرادات تمويل

 21.031 (4.43٢) 080 3٢.3١9 (الربح قبل الزكاة)نتائر القطاعات 

     
     

 مجموع الموجودات والمطلوبات
     غير مراجعة - 1338 يونيو 03كما في 

 0.099.923 04.494 32.٢80 0.828.0١2 مجموع الموجودات

 80.0٢0 2.٢١4 08.4٢9 - مجموع المطلوبات

 

 استثمارات 

تصنيع منتجات 
الرعاية 
 المجموع موزعة غير المنزلية

 مجموع الموجودات والمطلوبات
     مراجعة - 1332 ديسمبر 03كما في 

 0،80٢،388 30،33١ 3١،١92 0،033،334 مجموع الموجودات

 83.032 2،033 00،٢93 - مجموع المطلوبات

 
 :والصادرات خالل الفترةفيما يلي مبيعات المجموعة المحلية 

 
 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال 

  يونيو

 1338 1332  
  (غير مراجعة) (غير مراجعة) 
    

    الجغرافية القوائم
    إيرادات من عمالء خارجيين

  03.043 33.828 مبيعات محلية   
  88١ 103 مبيعات التصدير   

  03.0٢١ 31.332 المجموع 

    
تتواجد الموجودات غير المتداولة للمجموعة في المملكة . تعتمد معلومات اإليرادات المذكورة أعاله على مواقع العمالء

 .العربية السعودية
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 (غير مراجعة) 1338 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 (بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلكجميع المبالغ )
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 33
 

التي تقارب قيمها الدفترية بشكل كبير بسبب  القيمة العادلة لكافة األصول المالية والمطلوبات الماليةقامت اإلدارة بتقييم 
 . مواعيد االستحقاق القصيرة لهذه األدوات

 
 .8302 يونيو 03لم تقم المجموعة بقياس أي موجودات أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة بشكل غير متكرر كما في 

 
  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 33
 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا
 

أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال  
 يونيو 03

  1338 830٢ 
 (غير مراجعة) (غير مراجعة)  
    

 8.30٢ 528  مزايا موظفين قصيرة األجل
 099 01  مكافآت نهاية الخدمة

  583 8.830 

 
أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال  

 يونيو 03

  1338 830٢ 
 (غير مراجعة) (غير مراجعة)  
    

 0.409 19232  مجلس المديرينمكافآت أعضاء 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 

   
 

 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 يونيو

 830٢ 1338 العالقة طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة 
 (غير مراجعة) (غير مراجعة)    
      

  ناتبت 
 -مصروفات محملة 

 (348) - زميلةشركة  بالصافي
 28.0١9 - توزيعات أرباح 

 
شركة زينل للصناعات 

 *المحدودة
 -مصروفات محملة 

 بالصافي
تأثير جوهري من خالل 

 0.34٢ - اإلدارة المشتركة
 

عن جميع اإلفصاح تم وعليه،  830٢ديسمبر  80حتى للصناعات المحدودة طرف ذو عالقة زينل شركة كانت  * 
يتم اإلفصاح عن  لمو .830٢ يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةمع شركة زينل خالل فترة ال تالمعامالت التي تم

ضمن  8302 يونيو 03أو  830٢ديسمبر  00المعامالت مع شركة زينل أو أرصدتها القائمة كما في  عن
 .األطراف ذوي العالقة
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 (غير مراجعة) 1338 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 (السعودية ما لم يذكر غير ذلكجميع المبالغ بآالف الرياالت )
 

 (تتمة)معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  33
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة
 

    

 الطرف ذو العالقة 
 

 العالقة
 يونيو 03

1338 
 ديسمبر 00

830٢ 
 (مراجعة) (غير مراجعة)   
     
    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (أ

 29 83 زميلةشركة  ناتبت 

   83 29 

 
 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 
األرصدة . تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بموجب أسعار يتم االتفاق عليها بشكل مشترك وتوافق عليها اإلدارة

 03بالنسبة للفترة المنتهية في  .تسويتها نقداً  ويتمم غير مضمونة وال يترتب عليها فائدة 8302 يونيو 03القائمة كما في 
، لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة التي تتعلق بالمبالغ المملوكة لألطراف ذات 8302 يونيو

 . العالقة
 

 
 التزامات محتملة 31

 
 يونيو 03)ليون لاير سعودي م 82.324المفتوحة بقيمة  قدمت الشركة األم ضمانات بنكية مقابل الربوط الزكوية

 (. مليون لاير سعودي 82.324 830٢
 

 عتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةا 30
 

 القوائمالقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بما في ذلك اإليضاحات و وإصداروافق مجلس اإلدارة على اعتماد 
 .(8302أغسطس  00)هـ 030١ذو القعدة  8١اإليضاحية األخرى في 

 
 
 

 




