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شركة التصنيع الوطنية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
.1

وضع وطبيعة األنشطة
شركة التصنيع الوطنية ("الشركة" أو "التصنيع") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010059693بتاريخ 7
شوال  1405هـ (الموافق  25يونيو  .)1985تأسست الشركة بموجب القرار الوزاري رقم  601بتاريخ  24ذو الحجة  1404هـ (الموافق  19سبتمبر
.)1984
تتمثل األنشطة األساسية للشركة وشركاتها التابعة (يُشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة") في االستثمار الصناعي ونقل التقنية الصناعية المتقدمة إلى المملكة
العربية السعودية والمنطقة العربية بشكل عام ،في مجاالت صناعة وتحويل الصناعات البتروكيماوية والكيماوية والهندسية والميكانيكية وإدارة وتملك المشاريع
البتروكيماوية والكيماوية وتسويق من تجاتها .كما تتضمن األنشطة تقديم الخدمات الصناعية الفنية وتصنيع المسبوكات الحديدية وغير الحديدية وإنتاج أسالك
الحديد المسحوبة وأسالك النوابض وأسالك التسليح للكابالت وأسالك تقوية مبرومة لحمل الموصالت الكهربائية وأسالك تقوية مبرومة للخرسانة وأسالك
اللحام .وتشمل أيضًا إنتاج وتسويق البطاريات السائلة للسيارات واالستخدامات الصناعية وإنتاج وتسويق الرصاص وسلفات الصوديوم .كما تعمل في إجراء
الفحوصات الفنية على المنشآت الصناعية والمصانع الكيماوية والبتروكيماوية والمعدنية ومحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية ،وكذلك إقامة جميع
أنواع الصناعات البالستيكية وإنتاج وتسويق ألواح األكريليك وإنتاج وتسويق ثاني أكسيد التيتانيوم وإنتاج اإليثيلين والبولي إيثيلين والبروبيلين والبولي بروبيلين،
وامتالك مناجم وعمليات متخصصة إلنتاج الرتيل وهو المادة الخام إلنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم.
إن العنوان المسجل لـ:
شركة التصنيع الوطنية
ص.ب26707 .
الرياض  ،11496المملكة العربية السعودية
تم تأكيد استمرار وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في أوائل سنة  2020وانتشر في جميع أنحاء العالم مما تسبب في تعطيل األعمال واالقتصاد بما
في ذلك المملكة العربية السعودية وإعالن منظمة الصحة العالمية عن هذا الجائحة استلزم من إدارة المجموعة إعادة النظر في أحكامها الهامة في تطبيق
السياسات المحاسبية للمجموعة وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية للتقدير المطبقة على القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنة المنتهية في 31
ديسمبر .2020
في حين أنه من الصعب اآلن التنبؤ بالمدى الكامل ومدة أثره التجاري واالقتصادي ،قامت إدارة المجموعة بتقييم األثر على العمليات واألعمال الكلية للمجموعة
بما في ذلك عوامل مثل سالسل التوريد وقيود السفر وأسعار النفط والطلب على المنتجات وما إلى ذلك ،وخلصوا إلى أنه حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية
الموحدة،لدى المجموعة سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل المنظور .ومع ذلك ،في ضوء عدم التأكد الحالي ،يمكن أن يؤدي أي تغير مستقبلي
في االفتراضات والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعد يل جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تأثرت في الفترات المستقبلية .تعتقد
اإلدارة أنه من أجل االستجابة لتصورات االنخفاض الحاد ،وزيادة التدفق النقدي للمجموعة والحفاظ على السيولة فإن اإلدارة لديها القدرة على اتخاذ اإلجراءات
المخففة التالية لخفض التكاليف وتحسين التدفقات النقدية للمجموعة والحفاظ على السيولة.
خفض النفقات الرأسمالية غير األساسية وتأجيل أو إلغاء اإلنفاق االختياري.
•
تجميد التوظيف غير الضروري.
•
خفض اإلنفاق التسويقي.
•
اس تنادًا إلى هذه العوامل ،لدى اإلدارة توقعات معقولة بأن المجموعة لديها موارد كافية لمواجهة التحديات.
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شركة التصنيع الوطنية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
.1

وضع وطبيعة األنشطة (تتمة)
 1-1الشركات التابعة
فيما يلي الشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة ونسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة المجمعة:
الشكل القانوني

اسم الشركة
شركة الرواد الوطنية للبالستيك ("رواد") وشركاتها التابعة ()1
الشركة الوطنية لصهر الرصاص ("رصاص") وشركاتها التابعة ()2
الشركة الوطنية للتسويق والخدمات الصناعية ("خدمات )3( )"2
شركة تلدين للحلول البالستيكية المحدودة ("تلدين") ()4
شركة البيئة الخضراء لتدوير المخلفات الصناعية ("خضراء") ()5
شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات ()6
شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات ()7
الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي المحدودة ()7
شركة نبراس الوطنية للتقنية المحدودة ()7
الشركة الوطنية الخليجية لتقنية البتروكيماويات ()7
شركة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعية ()7
الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية ("خدمات")  -تحت التصفية ()8
شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة ("أميك") ()9
الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم المحدودة ("كريستل") وشركاتها التابعة ()10
الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني المحدودة ("فحص") ()11
شركة تي يو في – الشرق األوسط ("تي يو في") ()12
التصنيع والصحراء لالوليفينات وشركاتها التابعة ()13
.1

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
شركة مساهمة مقفلة

نسبة الملكية ()٪
2019
2020
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.67
89.50
79.00
73.42
73.42
60.45

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.67
89.50
79.00
73.42
73.42
60.45

شركة الرواد الوطنية للبالستيك وشركاتها التابعة ("رواد")

شركة الرواد الوطنية للبالستيك هي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية يقع مقرها الرئيسي في الرياض ،المملكة العربية السعودية .يتمثل نشاط الشركة
الرئيسي في صناعات جميع أنواع إنتاج البالستيك وإدارة وتشغيل المنشآت الصناعية.
تمتلك شركة الرواد الوطنية للبالستيك نسبة  ٪97و ٪ 62.5من حصص حقوق الملكية في كل من شركة الرواد الدولية لألغشية الصناعية المحدودة وشركة
الرواد ا لعالمية للتغليف المحدودة ،على التوالي ،وهي شركات سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.
.2

الشركة الوطنية لصهر الرصاص وشركاتها التابعة ("رصاص")

الشركة الوطنية لصهر الرصاص هي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية يقع مقرها الرئيسي في الرياض ،المملكة العربية السعودية .يتمثل نشاط الشركة
الرئيسي في إنتاج الرصاص ،وكذلك البولي بروبيلين وسلفات الصوديوم.
تمتلك الشركة الوطنية لصهر الرصاص نسبة  ٪ 100من شركة التقنية الرباعية لتدوير الرصاص ،وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة
جدة في المملكة العربية السعودية.
تمتلك الشركة الوطنية لصهر الرصاص نسبة  ٪ 90من حصة حقوق الملكية في الشركة الوطنية للبطاريات ("بطاريات") ،وهي شركة سعودية ذات مسؤولية
محدودة مسجلة في الرياض ،المملكة العربية السعودية.
.3

الشركة الوطنية للتسويق والخدمات الصناعية ("خدمات )"2

الشركة الوطنية للتسويق والخدمات الصناعية هي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية يقع مقرها الرئيسي في الرياض ،المملكة العربية السعودية .يتمثل
نشاط الشركة في تسويق وبيع وتوزيع المنتجات الصناعية ،بما في ذلك بطاريات السيارات واأللواح البالستيكية والواردات والصادرات والوكاالت التجارية
للمنتجات الصناعية واالستثمار في مجاالت الخدمات الصناعية.
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شركة التصنيع الوطنية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
.1

وضع وطبيعة األنشطة (تتمة)
 1-1شركة تابعة (تتمة)
.4

شركة تلدين للحلول البالستيكية المحدودة ("تلدين")

شركة تلدين للحلول البالستيكية المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة يقع مركزها الرئيسي في حائل ،المملكة العربية السعودية .تملك الشركة
أربعة مصانع إلنتاج المنصات البالستيكية واألنابيب البالستيكية وإنتاج أفالم البيوت الزراعية وإنتاج وحدات معالجة المياه.
.5

شركة البيئة الخضراء لتدوير المخلفات الصناعية ("خضراء")

شركة البيئة الخضراء لتدوير المخلفات الصناعية هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها الرئيسي في جدة ،المملكة العربية السعودية .تتمثل
أنشطة الشركة في بيع وتجميع وتدوير البطاريات المستعملة والتالفة ومادة الرصاص والبالستيك والمواد الصناعية والمخلفات البيئية.
.6

شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات

شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها في الرياض ،المملكة العربية السعودية .تتمثل أنشطة
الشركة في تقديم خدمات تسويق للمواد الكيماوية والبتروكيماوية والبالستيكية بما فيها البولي بروبلين والبولي إثيلين.
.7

شركات تابعة أخرى

هي الشركات التابعة المباشرة والمسجلة في المملكة العربية السعودية .تُعتبر الشركات التابعة بشكل رئيسي شركات قابضة الستثمارات المجموعة.
.8

الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية ("خدمات")  -تحت التصفية

إن الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها الرئيسي في الرياض ،المملكة العربية السعودية .تتمثل
أنشطة الشركة في تسويق وبيع وتوزيع المنتجات الصناعية ،بما في ذلك بطاريات السيارات واألغطية البالستيكية والتصدير واالستيراد والوكاالت التجارية
للمنتجات الصناعية واالستثمار في مجاالت الخدمات الصناعية .إن الشركة حاليًا تحت التصفية وإجراءات التصفية جارية كما في تاريخ هذه القوائم المالية
الموحدة.
.9

شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة ("أميك")

تم تأسيس شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة (أميك) بنسبة ملكية مباشرة  ٪50لكل من التصنيع وكريستل .وأميك هي شركة سعودية ذات
مسؤولية محدودة ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جدة ،المملكة العربية السعودية .يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إقامة مشاريع صناعية تتعلق بمعادن التيتانيوم
بمختلف األنواع والمواد األخرى ذات الصلة بما في ذلك خام التيتانيوم وخام الحديد وتصنيع ثاني أكسيد التيتانيوم من خالل أكسدة الضغط العالي( .راجع
إيضاح رقم .)44
.10

الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم المحدودة ("كريستل")

الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل) هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها الرئيسي في جدة ،المملكة العربية السعودية.
تمتلك كريستل نسبة  ٪100من حصة حقوق الملكية في كريستل الدولية القابضة بى فى ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في هولندا وشركة سينكلير
للتأمين المحدودة ،تأسست في برمودا.
خالل  ،2019قامت شركة كريستل ببيع أعمال ثاني أوكسيد التيتانيوم محليًا ودوليًا (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر بيع (أ) جميع الشركات الدولية
التابعة لشركة كريستل( .ب) الموجودات (بما في ذلك مصنع كريستل في مدينة ينبع) والمطلوبات ذات الصلة بهذه األعمال( .ج) العقود والملكية الفكرية
والشهرة ذات الصلة بهذه األعمال ("موجودات كريستل")) إلى ترونوكس المحدودة .حتى تاريخ البيع كانت الشركات التابعة تعمل في إنتاج وتسويق ثاني
أوكسيد التيتانيوم وحمض الكبريتيك وتصنيع بودر معدن التيتانيوم واستكشاف المعادن والتعدين (راجع أيضًا إيضاح .)43
خالل  ،2020باعت كريستل  ٪100من حصصها في شركة سينكلير للتأمين المحدودة ،شركة تابعة مسجلة في برمودا( .راجع أيضًا إيضاح .)43
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شركة التصنيع الوطنية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
.1

وضع وطبيعة األنشطة (تتمة)
1-1

شركة تابعة (تتمة)

.11

الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني المحدودة ("فحص")

الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها الرئيسي في الدمام ،المملكة العربية السعودية .تتمثل
أنشطة الشركة في تقديم الخدمات الفنية في مجاالت الفحص واالختبار والمعايير والصيانة ونظم إدارة الجودة والبيئة (آيزو).
 .12شركة تي يو في – الشرق األوسط
شركة تي يو في – الشرق األوسط هي شركة ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها في مملكة البحرين .تتمثل أنشطة الشركة في فحص المعدات الميكانيكية
واألدوات الصناعية وإدارة الجودة واألنظمة البيئية (آيزو) والتدريب األكاديمي واستشارات تقنية المعلومات وخدمات الفحص المخبرية لعدد من المنتجات
ضمن دول مجلس التعاون الخليجي .تمتلك شركة تي يو في – الشرق األوسط ملكية نفعية بنسبة  ٪100من شركة تابعة ،وهي الشركة األلمانية للسالمة
وفحص الجودة المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها في الدوحة ،قطر.
.13

شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات

شركة التص نيع والصحراء لالوليفينات هي شركة مساهمة سعودية مقفلة يقع مقرها الرئيسي في الرياض ،المملكة العربية السعودية .تتمثل األنشطة الرئيسية
للشركة في إنتاج وتسويق البتروكيماويات والمواد الكيماوية.
تمتلك شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات حصة بنسبة  ٪65من الشركة الس عودية لحامض األكريليك ،وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة
في الرياض ،المملكة العربية السعودية.
2-1

الشركات الزميلة والترتيبات المشتركة

فيما يلي قائمة بالشركات الزميلة والترتيبات المشتركة للمجموعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة ونسبة الملكية الفعلية:
اسم الشركة
الشركة السعودية اوليفينات
شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وشركة توهو للتيتانيوم
والمعادن المحدودة
الشركة السعودية لإليثلين والبولي إيثلين
شركة كالريانت السعودية للملونات المحدودة
الشركة السعودية لمونمرات األكريليك المحدودة
الشركة السعودية لبوليمرات األكريليك
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن ("معدنية")
شركة إيفونيك للتصنيع والتسويق المحدودة
ترونوكس القابضة ("ترونوكس") (راجع إيضاح )43
شركة البيوتانول السعودية المحدودة

العالقة

الشكل القانوني

مشروع مشترك

ذات مسؤولية محدودة

مشروع مشترك
مشروع مشترك
شركة زميلة
مشروع مشترك
مشروع مشترك
شركة زميلة
شركة زميلة
شركة زميلة
عمليات مشتركة
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نسبة الملكية ()٪
2019
2020
75.00

75.00

58.18
ذات مسؤولية محدودة
45.34
ذات مسؤولية محدودة
40.00
ذات مسؤولية محدودة
39.22
ذات مسؤولية محدودة
39.22
ذات مسؤولية محدودة
35.45
شركة مساهمة سعودية
25.00
ذات مسؤولية محدودة
مدرجة في بورصة نيويورك 20.68
17.43
ذات مسؤولية محدودة

58.18
45.34
40.00
39.22
39.22
35.45
25.00
20.92
17.43

شركة التصنيع الوطنية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
.2

أسس اإلعداد
()2

بيان االلتزام

يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة طبقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
()3

أسس القياس

أُعدت هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء موجودات ومطلوبات معينة (بما في األدوات المالية المشتقة) التي تُقاس بالقيمة
العادلة.
()4

العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي ،وهو العملة الوظيفية للشركة األم .وتم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف (بآالف الرياالت السعودية)،
ما لم يذكر غير ذلك.
.3

أسس التوحيد
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر باستثناء العمليات المشتركة الموحدة وفقًا للحصة النسبية للمجموعة
في الترتيب.
معرضة لعوائد متغيرة أو لديها حقوق
الشركات التابعة هي جميع المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على منشأة عندما تكون المجموعة ّ
فيها نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر فيها كما يكون لديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل النفوذ الذي تمارسه على الشركة المستثمر فيها.
وتسيطر المجموعة على وجه التحديد على الشركة المستثمر فيها فقط في حال استوفت المجموعة الشروط التالية:
-

السلطة على الشركة المستثمر فيها (على سبيل المثال الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها).
التعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها في الشركة المستثمر فيها.
القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مستثمر فيها عندما تشير الوقا ئع والظروف إلى وجود تغييرات في عنصر أو أكثر من العناصر
الثالثة لتقييم السيطرة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على
الشركة التابعة.
يتم إدراج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة
على السيطرة حتى تاريخ فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة.
تعود األرباح أو الخسارة وكل مكون من الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي حقوق الملكية في الشركة األم للمجموعة وللحصص غير المسيطرة حتى إن نتج عن
ذلك عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.
عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لجعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
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شركة التصنيع الوطنية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
.3

أسس التوحيد (تتمة)
يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية بين المجموعات المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة
بالكامل عند التوحيد.
يتم المحاسبة عن التغير في حصة ملكية شركة تابعة بدون فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة ،تقوم بإلغاء
إثبات الموجودات والمطلوبات للشركة التابعة ،والحصص غير مسيطرة ذات الصلة والمكونات األخرى لحقوق الملكية .يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة
في الربح أو الخسارة .يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة .إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة
التابعة ،فتقوم بما يلي:
-

.4

إلغاء إثبات موجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.
استبعاد القيمة الدفترية للحصة غير المسيطرة.
استبعاد فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.
إثبات القيمة العادلة للمقابل المستلم.
إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.
إثبات أي فائض او عجز في الربح أو الخسارة.
يُعاد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المقيدة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو في األرباح المبقاة ،حسب ما هو مالئم ،ويجب
ذلك عندما تقوم المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.

التغيرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة متوافقة مع السياسات المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2019باستثناء تطبيق هذه التعديالت على المعايير الحالية التي لم يكن لها أثر مالي جوهري على القوائم المالية الموحدة
للمجموعة:
()1

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  :3تعريف المنشأة

يوضح التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3أنه لكي يتم اعتبار عمل ما على أنه منشأة ،يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة من االنشطة
والموجودات ،على األقل ،من مدخالت وعملية موضوعية تسهم معًا بشكل كبير في القدرة على إنشاء مخرجات .عالوة على ذلك ،أوضح أن المنشأة يمكن أن
توجد من دون أن تتضمن جميع المدخالت والعمليات إلنشاء مخرجات.
()2

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9ومعيار المحاسبة الدولي رقم  - 39إصالح مؤشر سعر
الفائدة

توفر التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 39األدوات المالية :اإلثبات والقياس" عددًا من اإلعفاءات التي تنطبق
على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بإصالح مؤشر سعر الفائدة .تتأثر عالقة التحوط إذا نتج عن اإلصالح حاالت من عدم التأكد بشأن توقيت
و/أو حجم التدفقات النقدية القائمة على المؤشر للبند المتحوط أو أداة التحوط.
()3

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1ومعيار المحاسبة الدولي رقم  :8تعريف األهمية النسبية

أمرا يمكن توقعه بشكل معقول لألثر على
تقدم التعديالت تعري ًفا جديدًا لألهمية التي تنص على أن "المعلومات مهمة إذا كان حذفها أو تحريفها أو حجبها ً
القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية حول منشأة محددة
معدة للتقارير" .توضح الت عديالت أن األهمية ستعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات ،سواء كانت فردية أم مقترنة بمعلومات أخرى ،مهمة في سياق القوائم
المالية .يعتبر أي تحريف في المعلومات هو أمر مهم إذا كان من المتوقع بشكل معقول األثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون.
لم يكن لل تعديالت أعاله أي أثر جوهري على هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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شركة التصنيع الوطنية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
.5

ملخص السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي وصف السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة والتي يتم تطبيقها بشكل منتظم في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:
 1-5تجميع المنشآت والشهرة
يتم المحاسبة عن تجميع المنشآت باستخدام طريقة االستحواذ في المحاسبة .ويتم قياس تكلفة االستحواذ وفقا إلجمالي القيمة العادلة للمقابل المحول المقاس
بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ومبلغ أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها .ولكل عملية تجميع منشآت ،تختار المجموعة قياس الحصص غير
المسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها بالحصة المناسبة لصافي الموجودات القابلة للتحديد للمنشأة المستحوذ عليها .ويتم إدراج التكاليف المتعلقة باالستحواذ
كمصاريف عند تكبدها ويتم إدراجها ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.
إذا تحقق تجميع المنشآت على مراحل ،سيتم إعادة قياس القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ للحصص المملوكة سابقا ً للشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ
عليها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ من خالل الربح أو الخسارة.
عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على األعمال ،فإنها تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المفترضة لتقوم بتصنيفها بشكل مناسب وفقا للشروط التعاقدية
والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ .ويتضمن هذا فصل المشتقات المتضمنة في العقد الرئيسي بواسطة المنشأة المستحوذ
عليها.
يتم إثبات أي مقابل محتمل تحويله من قبل المنشأة المستحوذة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .كل مقابل محتمل (باستثناء المصنف كحقوق الملكية) يتم
قياسه بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة .وال يعاد قياس المقابل المحتمل المصنف كحقوق الملكية وتحتسب تسويته الالحقة
ضمن حقوق الملكية.
يتم قياس الشهرة مبدئيا بالتكلفة (التي تمثل الفائض في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المدرج للحصص غير المسيطرة وأي حصة محتفظ بها سابقا على
صافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة) .إذا تجاوزت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها إجمالي المقابل
المحول ،يتم بعد ذلك إثبات الربح في الربح أو الخسارة .بعد اإلثبات المبدئي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا ً أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة .إذا
كانت عملية إعاد ة التقييم ما تزال تؤدي إلى فائض في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها على إجمالي المقابل المحول ،يتم إثبات الربح في
الربح أو الخسارة.
في حال عدم اكتمال المحاسبة المبدئية لتجميع المنشآت في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التجميع ،تقوم المجموعة في قوائمها المالية الموحدة باإليضاح
عن مبالغ المخصصات للبنود التي لم تكتمل المحاسبة بشأنها .خالل فترة القياس ،التي عامةً ال تتجاوز سنة واحدة من تاريخ االستحواذ ،تقوم المجموعة بتعديل
مبالغ المخصصات المثبتة في تاريخ االستحواذ لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف التي كانت قائمة كما في تاريخ
االستحواذ والتي ،إذا كانت معروفة ،ستؤثر على المبالغ المثبتة كما في ذلك التاريخ .كما يتم إثبات أي موجودات أو مطلوبات إضافية خالل فترة القياس إذا تم
الحصول على معلومات جديدة عن الحقائق والظروف القائمة كما في تاريخ االستحواذ.
صا أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة .لغرض اختبار االنخفاض في القيمة ،يتم تخصيص الشهرة
بعد اإلثبات المبدئي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناق ً
المقتناة في تجميع المنشآت ،من تاريخ االستحواذ ،على أساس وحدات توليد النقد للمجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من تجميع المنشآت ،بغض النظر عما
إذا تم تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للمنشأة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات .إن وحدات توليد النقد هي أصغر مجموعة من الموجودات التي
تولد تدفقات نقدية واردة من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إ لى حد كبير عن التدفقات النقدية الواردة من الموجودات أو المجموعات األخرى ذات
العالقة .يتم تحديد وحدات توليد النقد من فترة لفترة بشكل منتظم لنفس الموجودات أو أنواع الموجودات ،ما لم يكن هناك ما يبرر التغيير.
عندما يتم تخصيص الشهرة لوحدة توليد النقد ويتم استب عاد جزء من العملية من تلك الوحدة ،تدرج الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة ضمن القيمة الدفترية
للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد العملية.
تقاس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة المتعلقة بالعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-5االستثمارات في شركات زميلة وترتيبات مشتركة ومحاسبة حقوق الملكية
()1

شركات زميلة

إن الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي يكون للمجموعة نفوذ جوهري فيها ولكن دون وجود سيطرة أو سيطرة مشتركة عليها .والنفوذ الجوهري هو حق
المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ،ولكن دون وجود سيطرة على تلك السياسات .هذه هي الحالة بشكل
عام حيث تمتلك المجموعة بين  ٪20و ٪50من حقوق التصويت .إن االعتبارات التي تم االخذ بها عند تحديد النفوذ الجوهري مماثلة لتلك االعتبارات
الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة .يتم المحاسبة عن االستثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية ،بعد إثباتها مبدئيا ً بالتكلفة.
()2

ترتيبات مشتركة

بنا ًء على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )11الترتيبات المشتركة ،السيطرة المشتركة هي التي تنشأ عن االتفاق التعاقدي بتقاسم السيطرة على ترتيب ما،
وال تدخل حيز التنفيذ إال عندما تستدعي القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة األطراف المشاركة في السيطرة باإلجماع .إن االعتبارات التي تم االخذ
بها عند ت حديد وجود السيطرة المشتركة من عدمها مماثلة لتلك االعتبارات الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.
يتم تصنيف االستثمارات في الترتيبات المشتركة كمشاريع مشتركة أو كعمليات مشتركة .يتوقف ذلك على الحقوق وااللتزامات التعاقدية لكل مستثمر بغض
النظر عن الشكل القانوني للترتيب المشترك .لدى المجموعة مشاريع مشتركة وعمليات مشتركة( .راجع إيضاح  1-2للتفاصيل)
مشاريع مشتركة:
إن المشروع المشترك هو نوع من الترتيبات المشتركة الذي يكون بموجبه لألطراف الذين لديهم سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في صافي موجودات
المشروع المشترك.
يتم احتساب الحصص في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية بعد اإلثبات المبدئي للحصص بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموحدة.
عمليات مشتركة:
إن العملية المشتركة هي نوع من الترتيبات المشتركة التي يكون بموجبها لألطراف الذين لديهم سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في موجودات ومطلوبات
العملية المشتركة.
تقوم المجموعة بإثبات حقها المباشر في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف للعمليات المشتركة فضالً عن حصتها في أي موجودات ومطلوبات
وإيرادات ومصاريف متكبدة أو محتفظ بها بشكل مشترك .وقد أدرجت في القوائم المالية الموحدة ضمن أقسامها المناسبة.
طريقة حقوق الملكية
بموجب طريقة حقوق الملكية المحاسبية ،يتم إثبات االستثمارات مبدئيًا بالتكلفة .يتم إجراء التعديالت المناسبة من أجل المحاسبة عن حصة المجموعة في القيمة
العادلة لصافي موجودات الشركة الز ميلة أو المشروع المشترك في تاريخ االستحواذ .يتم إثبات فائض حصة المجموعة في القيمة العادلة لصافي موجودات
الشركة الزميلة على تكلفة االستثمار في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم تعديل القيمة الدفترية الحقًا لالستثمار إلثبات التغيرات في حصة المجموعة في
صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ االستحواذ .يتم إجراء التعديالت لحساب حصة المجموعة في أرباح وخسائر الشركة الزميلة
أو المشروع المشترك بعد االستحواذ من أجل المحاسبة عن ،على سبيل المثال ،استهالك الموجودات القابلة لالستهالك بناء على قيمها العادلة في تاريخ
االستحواذ .وبالمثل ،يتم إجراء التعديالت المناسبة على حصة المجموعة في أرباح وخسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بعد االستحواذ بخسائر
االنخفاض في قيمة الشهرة أو الممتلكات والمصنع والمعدات.
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استثمارات في شركات زميلة وترتيبات مشتركة ومحاسبة حقوق الملكية(تتمة)

يتم إجراء التعديالت إلثبات حصة المجموعة في أرباح وخسائر ما بعد االستحواذ في الشركة المستثمر فيها في الربح أو الخسارة ،وحصة المجموعة من
الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها في الدخ ل الشامل اآلخر .عندما يتم تخفيض القيمة الدفترية لالستثمار إلى الصفر ،يتم إثبات االلتزام فقط إلى الحد
الذي يوجد فيه التزام بتمويل عمليات الشركة المستثمر فيها أو دفع أي مدفوعات نيابة عن الشركة المستثمر فيها .يتم إثبات توزيعات األرباح المستلمة أو
المستحقة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة كانخفاض في القيمة الدفترية لالستثمار .تتم إضافة الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك إلى
القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم فحصها بشكل مستقل لتحديد انخفاض القيمة.
تعكس قائمة الربح أو الخسارة الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .ويتم عرض أي تغير في قائمة الدخل الشامل
اآلخر للشركات المستثمر فيها كجزء من قائمة الدخل الشامل اآلخر للمجموعة .إضافة لذلك ،عندما يتم إثبات أي تغير مباشرة ضمن حقوق الملكية في الشركة
الزميلة أو المشروع المشترك ،فإن المجموعة تقوم عندئذ بإثبات حصتها من أي تغيرات ـ حسب مقتضى الحال ـ في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.
يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة والمشروع المشترك في حدود حصة الشركة في الشركة
الزميلة أو المشروع المشترك .يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك لنفس فترة التقرير التي تُعد فيها المجموعة قوائهما المالية.
عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت بحيث تكون السياسات المحاسبية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك متوافقة مع تلك الخاصة بالمجموعة .بعد تطبيق
طريقة حقوق الملكية ،تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض استثمارها في الشركة الزميلة .تحدد المجموعة كما في تاريخ كل
تقرير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .وفي حال وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة
عندئذ باحتساب مبلغ انخفاض القيمة باعتباره الفرق بين المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية ومن ثم تقوم بإثبات
الخسارة باعتبارها "حصة الربح في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
وعند فقدان النفوذ الجوهري على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ،تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمار متبقي وتسجيله بقيمته العادلة .يتم إثبات
أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان الن فوذ الجوهري أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي
والمتحصالت من االستبعاد في الربح أو الخسارة.
3-5

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة

تصنف المجموعة موجوداتها غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بها لغرض البيع في حال سيتم استرداد قيمها الدفترية بشكل أساسي خالل معاملة
بيع بدالً من االستخدام المستمر .الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع يتم قياسها بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصا
تكاليف البيع أيهما أقل .تعد تكاليف البيع هي التكاليف الزائدة التي تعود مباشرة إلى استبعاد أحد الموجودات (مجموعة االستبعاد).
تعتبر المعايير الخاصة بتصنيف االستثمارات المحتفظ بها للبيع مستوفاة فقط عندما يكون البيع محتمالً بنسبة كبيرة واألصل أو مجموعة االستبعاد متاحين للبيع
الفوري في وضعهما الحالي .يجب أن تشير اإلجراءات الالزمة إلنهاء البيع أنه ليس من المحتمل أن يتم إجراء تغييرات جوهرية على البيع أو سحب القرار
الخاص بالبيع .ويجب على اإلدارة أن تلتزم بخطة بيع األصل ومن المتوقع إنجاز البيع خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
ال يتم استهالك أو إطفاء الممتلكات و المصنع والمعدات والموجودات غير الملموسة بمجرد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع .يتم عرض الموجودات والمطلوبات
المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل كبنود متداولة في قائمة المركز المالي الموحدة.
مكونة من منشأة تم استبعادها أو تم تصنيفها كمحتفظ بها للبيع ،و:
تعتبر مجموعة االستبعاد مؤهلة كعملية متوقفة إذا كانت ّ
•
•
•

تمثل خط رئيسي منفصل للعمل أو منطقة عمليات جغرافية.
تمثل جزءاً من خطة واحدة منسقة الستبعاد خط رئيسي منفصل للعمل أو منطقة عمليات جغرافية.
تمثل شركة تابعة تم االستحواذ عليها حصريًا بهدف إعادة البيع.
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الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (تتمة)

يتم استبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها كمبلغ واحد كربح أو خسارة بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل من العمليات المتوقفة
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تم عرض إفصاحات إضافية في إيضاح  . 43تشمل جميع اإليضاحات األخرى في القوائم المالية الموحدة مبالغ للعمليات المستمرة ،ما لم يرد خالف ذلك.
4-5

إثبات اإليرادات

تقوم المجموعة بتصنيع وبيع مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك المواد الكيميائية والبوليمرات والبالستيك .تُقاس اإليرادات بنا ًء على المقابل المحدد في
العقد مع العميل ،وتُستثنى المبالغ المحصلة بالنيابة عن األطراف الخارجية.
يتم إثبات اإليرادات عند الوفاء بااللتزامات بموجب شروط العقد مع العميل .يحدث هذا عامةً في نقطة زمنية معينة عندما يتم الوفاء بالتزامات األداء ويتم
تحويل السيطرة للعميل .في معظم الحاالت ،يتم تحويل السيطرة عندما تنتقل مخاطر الخسارة والملكية للعميل ،وهذا يحدث عندما نشحن المنتجات إلى العمالء
من منشآتنا .عند االقتضاء ،يخصص سعر المعاملة إلى التزامات األداء الفردية للعقد بنا ًء على أسعار البيع القائمة بذاتها ذات الصلة.
"المسوقون") .لمثل هذه الترتيبات ،تقوم المجموعة
إن بعض شركات المشاريع المشتركة يسوقون منتجاتهم من خالل شركات تابعة للمجموعة (يشار إليهم هنا بـ
ّ
بمراجعة كونها تتعامل بصفة أصيل أو وكيل .بنا ًء عل ى هذه المراجعة ،عندما تتعامل المجموعة بصفتها أصيل ،تقوم بتسجيل المبيعات على أساس اإلجمالي،
بينما يتم اتباع صافي المحاسبة عندما تتعامل المجموعة بصفتها وكيل.
تقدم بعض الشركات التابعة خدمات متعلقة بفحص المعدات الكهربائية والميكانيكية والصناعية ،منح شهادة اآليزو والتدريب األكاديمي واستشارات تكنولوجيا
المعلومات واالختبارات المعملية بموجب العقود ذات السعر الثابت والمتغير .يتم إثبات إيرادات خدمات العقود بنا ًء على قيمة العمل المقدم للعميل وفقًا للشروط
والمعدالت المحددة في عقود الخدمة .يتم إثبات اإليرادات من تقديم الخدمات وفقَا للفترة التي تم تقديم الخدمات فيها .بالنسبة لعقود ذات السعر الثابت ،يتم إثبات
اإليرادات على أساس الخدمة الفعلية المقدمة في نهاية فترة التقرير كنسبة من مجموع الخدمات التي سيتم تقديمها حيث أن العميل يقوم باستالم واستخدام المنافع
في نفس الوقت .يتم تحديد ذلك بنا ًء على عدد ساعات العمل الفعلية التي تم تكبدها إلى مجموع ساعات العمل المتوقعة .إن الخدمات المقدمة والتي لم يتم إصدار
فاتورة لها في نهاية الفترة تظهر كإيرادات مستحقة.
5-5

تكلفة اإليرادات والبيع والتوزيع ومصاريف عمومية وإدارية

يتم إثبات تكلفة التشغيل على أساس التكلفة التاريخية .يتم تصنيف تكاليف االنتاج التي تتضمن استهالك المخزون والعمالة المباشرة والنفقات غير المباشرة على
أنها تكلفة إيرادات.
تتكون مصاريف البيع والتسويق بشكل رئيسي من التكاليف المتكبدة لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة .ويتم تصنيف المصاريف االخرى كمصاريف
عمومية وإدارية.
تشتمل المصاريـف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تكون على وجه التحديد عائدة إلى تكلفة اإليرادات.
يتم توزيع هذه التكاليف بين المصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة اإليرادات ،إن لزم األمر ،بطريقة منتظمة.
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تحويل العمالت األجنبية

يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة األم .تحدد المجموعة لكل منشأة العملة الوظيفية لها،
ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية.
()1

معامالت وأرصدة

يتم تسجيل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية مبدئيا ً من قبل منشآت المجموعة بالعملة الوظيفية المستخدمة في تلك المنشآت وذلك وفقا ً لمعدل الصرف
الفوري السائد في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة لإلثبات ألول مرة .ويتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى العملة
الوظيفية وفقا لمعدل الصرف الفوري السائد في تاريخ التقرير .يتم إثبات الفروق الناتجة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية في الربح أو الخسارة.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملة األولية.
()2

شركات المجموعة

عند التوحيد ،يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى اللاير السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير ،ويتم تحويل بنود قائمة الربح
أو الخسارة باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ تلك المعامالت أو متوسط سعر الصرف خالل الفترة .يتم إثبات فروق الصرف الناشئة عن التحويل في
قائمة الدخل الشامل اآلخر .عند استبعاد عملية أجنبي ة ،يتم إثبات العنصر المدرج في الدخل الشامل اآلخر والمتعلق بتلك العملية األجنبية في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة.
7-5

الزكاة وضريبة الدخل والضرائب المؤجلة

يخضع المساهمون السعوديون والمساهمون من دول مجلس التعاون الخليجي في الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية للزكاة وضريبة الدخل
والتي تدرج بعد ذلك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
()1

الزكاة

يتم رصد مخصص للزكاة على أساس االستحقاق ويتم احتسابها على أساس صافي الدخل المعدل ألغراض الزكاة للسنة أو الوعاء الزكوي المحسوب وفقا ً
ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") ،أيهما أعلى .يتم إثبات أي فرق في التقدير المسجل سابقًا عندما تتم الموافقة على الربط النهائي من قبل الهيئة.
()2

ضريبة دخل حالية

يخضع المساهمون األجانب في الشركات التابعة للشركة في المملكة العربية السعودية لضريبة الدخل .تُقاس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية للفترة
الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده من أو دفعه إلى السلطات الضريبية .إن معدالت الضريبة واألنظمة الضريبية المستخدمة في حساب المبلغ هي تلك التي يتم
سنها أو المطبقة فعليا ً في نهاية فترة التقرير في البلدان التي تعمل فيها المجموعة وتحقق فيها دخالً خاضعا ً للضريبة.
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7-5

الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)

()3

ضرائب مؤجلة

يتم رصد مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على الفروق المؤقتة بين القواعد الضريبية للموجودات والمطلوبات والمبالغ الدفترية ألغراض
التقرير المالي في تاريخ التقرير.
يتم إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة عموما ً لجميع الفروقات المؤقتة الضريبية .ويتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة لكافة الفروق المؤقتة القابلة للخصم،
واإليرادات الضريبية غير المستخدمة المدورة والخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى الحد الذي يكون فيه من المرجح أن يكون الربح الخاضع للضريبة
متاحا ً مقابل إمكانية استخدام فروقات مؤقتة قابلة للخصم ،وترحيل الوفورات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة.
تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودا ت الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يصبح من غير المحتمل معه توفر أرباح ضريبية
كافية للسماح باستخدام كل أو جزء من أصل الضريبة المؤجلة .يتم إعادة تقييم موجودات الضريبة المؤجلة غير المدرجة في تاريخ كل تقرير ويتم إثباتها إلى
الحد الذ ي يصبح من المحتمل أن تسمح األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل باسترداد أصل الضريبة المؤجلة.
يتم تحديد موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب التي يتوقع تطبيقها في السنة التي يتحقق فيها األصل أو تسوية االلتزام ،بناء
على معدالت الضريبة (األنظمة الضريبية) التي تم سنها فعليا أو تم سنها في تاريخ التقرير.
يتم إجراء مقاصة بين موجودات الضريبة المؤجلة ومطلوبات الضريبة المؤجلة في حالة وجود حق واجب النفاذ نظاميا لمقاصة الموجودات الضريبية الحالية
مقابل المطلوبات الضريبية الحالية وتتعلق الضرائب المؤجلة بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس السلطة الضريبية.
8-5

ممتلكات ومصنع ومعدات

تظهر الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،باستثناء األراضي ،والموجودات قيد اإلنشاء والتي
تظهر بالتكلفة وال يتم استه الكها .تمثل المشاريع قيد التنفيذ التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بالمشاريع الجديدة تحت التنفيذ وتكلفة التوسع للمرافق الحالية ويتم
رسملتها عند اكتمال المشروع كممتلكات ومصنع ومعدات.يبدأ استهالك الموجودات قيد اإلنشاء عندما يكون األصل جاهزاً لالستخدام.
تشمل التك لفة جميع النفقات المتعلقة مباشرة ببناء أو شراء بنود الممتلكات والمصنع والمعدات .وتشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات
والمصنع والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع اإلنشاءات طويلة األجل إذا تم استيفاء معايير اإلثبات .عندما تكون هناك حاجة الستبدال أجزاء كبيرة من
الممتلكات والمصنع والمعدات على فترات زمنية ،تقوم المجموعة بإثبات هذه األجزاء كموجودات فردية ذات أعمار إنتاجية محددة ويتم استهالكها وفقا لذلك.
وبالمثل ،يتم رسملة تكاليف الصيانة واإلصالحات الرئيسية المتكبدة كجزء من عمليات التصليح والصيانة الكبيرة للوحدات الرئيسية في منشآت التصنيع
بالمجموعة ويتم استهالكها عموما باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار الفترة حتى موعد الصيانة التالي المخطط له ،ويتم إثبات التكلفة في القيمة الدفترية
للمصنع والمعدات كاستبدال إذا تم استيفاء معايير اإلثبات .يتم إثبات كافة تكاليف أعمال التصليح والصيانة األخرى إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند
تكبدها .تتم رسملة أي نفقات الحقة فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفة
البند بشكل موثوق.
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ممتلكات ومصانع ومعدات (تتمة)

يحتسب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفتها وصوالً إلى قيمها المتبقية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها كما يلي:
فئة األصل

األعمار اإلنتاجية (بالسنوات)

مبان
تحسينات على عقار مستأجر
مصنع وآالت ومعدات
أدوات وقطع غيار رأسمالية
أثاث وتجهيزات ومعدات
سيارات
أجهزة حاسب آلي
محفزات

33 – 20
فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي ،أيهما أقل
25 - 3
20 - 2
10 - 3
5-4
5-3
5-2

يحتسب االستهالك على الممتلكات والمصنع والمعدات المستحوذ عليها بموجب عقود اإليجار التمويلية على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو العمر اإلنتاجي
لألصل ومدة عقد اإليجار ،أيهما أقل ،إذا لم يتوفر تأكيد معقول على أن المجموعة ستحصل على الملكية بنهاية مدة اإليجار.
يتم استهال ك مواد المخزون وقطع الغيار التي لها عمر إنتاجي يزيد عن سنة واحدة على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة.
يتم استبعاد بند الممتلكات والمصا نع والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده .يتم إدراج أي ربح أو
خسا رة ناتجة عن إلغاء إثبات األصل (المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند
إلغاء إثبات األصل.
تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي ،إذا اقتضى األمر.
9-5

تكاليف االقتراض

يتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة القتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل خالل الفترة الزمنية الالزمة إلتمام وإعداد األصل لالستخدام المحدد له أو
للبيع كجزء من تكاليف ذلك األصل .يتم قيد تكاليف االقتراض األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها .تتكون تكاليف االقتراض من الفائدة والتكاليف
األخرى التي تتكبدها المنشأة عند اقتراض األموال.
 10-5عقود اإليجار
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يُعد ،أو يتضمن ،عقد إيجار ،عند بدء العقد .بالنسبة لجميع ترتيبات عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بإثبات حق استخدام
الموجودات والمطلوبات اإليجارية باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة .كما يلي:
موجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي تاريخ توفر األصل األساسي لالستخدام) .يتم قياس موجودات حق االستخدام
صا أي استهالك متراكم وأي خسائر لالنخفاض في القيمة ويتم تعديلها إلعادة قياس المطلوبات اإليجارية .تشمل تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ
بالتكلفة ناق ً
المطلوبات اإليجارية المثبتة والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة ومدفوعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصا ً أي حوافز إيجار مقبوضة .ما
لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من حصولها على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار ،يتم استهالك موجودات حق االستخدام المثبتة على أساس
القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإليجار ،أيهما أقصر .وتخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.
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 10-5عقود اإليجار (تتمة)
مطلوبات إيجارية
في تاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بإثبات مطلوبات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المقرر دفعها على مدى فترة اإليجار.معدل
الخصم المستخدم هو معدل االقتراض االضافي للمنشأة ،وهو السعر الذي يتعين على المنشأة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثله
ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة وشروط مماثلة .تتضمن مدفوعات اإليجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً) ناقصا ً
أي حوافز إيجار مستحقة القبض ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .وتتضمن
مدفوعات اإليجار أيضًا سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة عقد
اإليجار تعكس ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء .يتم إثبات مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها
الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى الدفع.
عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان معدل الفائدة الضمني في عقد
اإليجار ال يمك ن تحديده بسهولة .وبعد تاريخ البدء ،تتم زيادة قيمة مطلوبات اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيضها لمدفوعات اإليجار المدفوعة .باإلضافة
إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في جوهر مدفوعات اإليجار الثابتة أو تغيير
في التقييم لشراء األصل األساسي.
عقود إيجار قصيرة األجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة
تطبق المجموعة إعفاء إثبات اإليجار قصير األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بها لآلالت والمعدات (أي عقود اإليجار التي لها مدة إيجار 12
شهرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار الشراء) .كما أنه يطبق إعفاء إثبات إيجار الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية
ً
التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم إثبات مدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة كمصاريف على أساس
القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 11-5موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم اقتناؤها بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة .تُعد تكلفة الموجودات غير الملموسة التي تم اقتناؤها من خالل
تجميع المنشآت أنها هي القيمة العادلة في تاريخ االقتناء .بعد اإلثبات المبدئي ،يتم قيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وخسائر
انخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت .ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً ،ويُستثنى من ذلك تكاليف التطوير المرسملة ،ويتم إثبات النفقات
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
تخضع األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة للتقييم وتصنف إما باعتبارها محددة أو غير محددة.
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في قيمتها عندما يتوفر
النخفاض في قيمته .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار
تعرض األصل غير الملموس
ٍ
أي دليل يشير إلى احتمال ّ
اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل فترة تقري ر .تؤخذ في االعتبار التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية
المستقبلية المتضمنة في األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما يقتضي الحال ،ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .يتم إثبات مصروف
اإلطفاء للموجودا ت غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير
الملموسة.
ال يتم حساب إطفاء للموجودات غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة ،ولكن يتم فحصها سنويا ً في كل تاريخ تقرير لتحري االنخفاض في قيمتها
سواء على أساس فردي أو على مستوى وحدة توليد النقد .يتم فحص التقدير الخاص باألعمار اإلنتاجية سنويا أو في تاريخ كل تقرير عندما يكون هناك مؤشر
على انخفاض القيمة ،لتحديد ما إذا كانت األعمار اإلنتاجية غير المحددة ال يزال هناك ما يؤيدها .وفي حالة عدم وجود ما يؤيدها ،يتم تعديل التغيير في األعمار
اإلنتاجية من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.
تقاس األرباح أو الخسائر الناشئة عن إلغاء إثبات األصل غير الملموس على أساس الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ،ويتم إثباتها
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند إلغاء إثبات األصل.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
11-5

موجودات غير ملموسة (تتمة)

()1

الشهرة

تُدرج الشهرة الناتجة عن االستحواذ على الشركات التابعة في الموجودات غير الملموسة .وال يتم حساب إطفاء الشهرة ،ولكن يتم فحصها سنويا ً لتحري
االنخفاض في قيمتها ،أو أكثر تكراراً إذا أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى وجود انخفاض محتمل في القيمة ويتم إدراجها بالتكلفة ناقصا ً الخسائر
المتراكمة عن االنخفاض في القيمة .تشمل األرباح والخسائر الناشئة عن استبعاد أي منشأة القيمة الدفترية للشهرة المتعلقة بالمنشأة المباعة.
يتم تخصيص الشهرة إلى وحدات توليد النقد لغرض فحص االنخفاض في القيمة .يتم إجراء التخصيص لوحدات توليد النقد أو مجموعات من وحدات توليد
النقد المتوقع استفادتها من تجميع المنشآت الذي تنشأ عنه الشهرة .ويتم تحديد الوحدات أو مجموعات من الوحدات عند أدنى مستوى يتم من خالله مراقبة
الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية.
()2

تقنيات البرمجيات

يتم إطفاء تكاليف تنفيذ برامج الحاسب اآللي وتكاليف التراخيص باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة تتراوح من  5إلى  10سنوات من تاريخ بدء
التشغيل.
ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد ولكن يتم اختبارها سنويا ً للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها أو اذا كان هناك أي مؤشر على
حدوث انخفاض في القيمة.
يتم تحميل تكاليف البحث والتطوير على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل الفترة المتكبدة ،باستثناء المشاريع الواضحة والمحددة التي يمكن استرداد تكاليف
التطوير من خالل األنشطة التجارية الناتجة عن هذه المشاريع .وفي هذه الحالة ،تعتبر تكاليف تطوير موجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة
القسط الثابت على مدى من  7إلى  15سنة.
12-5

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يتم اختبار الشهرة والموجودات التي ليس لها عمر محدد سنويًا ،لتحري االنخفاض في القيمة.
بالنسبة للموجودات األخرى ،تقوم المجموعة بإجراء تقييم في كل تاريخ تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشرات النخفاض الموجودات .في حال وجود تلك
المؤشرات أو عندما يكون إجراء اختبار انخفاض سنوي للموجودات مطلوبًا ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد .يمثل المبلغ القابل لالسترداد القيمة
العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا تكاليف االستبعاد أو قيمة االستخدام ،أيه ما أعلى .ويتم تحديدها للموجودات الفردية ،إال إذا كان األصل ال يدر تدفقات
نقدية واردة إلى حد كبير عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات .عندما تكون القيمة الدفترية للموجودات أو الوحدة المدرة للنقد تتجاوز قيمتها
الدفترية تعتبر الموجودات منخفضة القيمة ويتم تخفيضها للقيمة القابلة لالسترداد.
وعند تقييم قيمة االستخدام ،يتم خفض التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية من حيث القيمة
الزمنية للمال والمخاطر المتصلة باألصل .ولتحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف االستبعاد ،يتم أخذ معامالت السوق األخيرة في الحسبان .وفي حال عدم التم ّكن
من تحديد مثل هذه المعامالت ،يتم استخدام نموذج تقييم مالئم .يتم تعزيز هذه الحسابات من خالل مضاعفات التقييم وأسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة
في السوق أو أي مؤشرات متوفرة للقيمة العادلة.
يعتمد احتساب انخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والتوقعات للمستقبل والتي يتم إعدادها بشكل مستقل لكل وحدة من وحدات توليد النقد للمجموعة التي
تعزى إلى كل أصل من الموجودات .تغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة بشكل عام فترة خمس سنوات .يتم حساب معدل النمو طويل األجل وتطبيقه
على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.
وال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقا ً إال إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر
خسارة لالنخفاض في القيمة .يكون هذا العكس محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو قيمته الدفترية التي كان من الممكن
تحديدها ،بعد خصم االستهالك ،لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة األصل خالل السنوات السابقة .يتم إثبات هذا العكس في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة.
ال يتم عكس االنخفاض في القيمة المثبتة سابقًا للشهرة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 13-5المخزون
يتم تحديد تكلفة المواد الخام والمواد االستهالكية وقطع الغيار والبضائع الجاهزة على أساس متوسط التكلفة المرجح .تتضمن تكلفة األعمال قيد التنفيذ والبضائع
الجاهزة تكلفة المواد واأليدي العاملة والتوزيع المالئم للنفقات غير المباشرة .يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ،أيهما أقل.
صافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقصا ً التكاليف التقديرية لإلكمال أو التكاليف التقديرية للبيع.
 14-5نقد وما يماثله
يتكون النقد وما يماثله في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع قصيرة األجل والمرابحات ذات فترات استحقاق مدتها
ثالثة أ شهر أو أقل ،والتي ال تتعرض لمخاطر جوهرية من جراء التغير في القيمة.
 15-5التزامات منافع الموظفين
()1

التزامات قصيرة األجل

تدرج المطلوبات عن األجور والرواتب ،وأي منافع قصيرة األجل والتي من المتوقع تسويتها بشكل كامل خالل  12شهراً بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها
الموظفون الخدمة ذات العالقة فيما يتعلق بخدمات الموظفين حتى نهاية فترة التقرير ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات .وتعرض
المطلوبات كالتزامات جارية لمكافآت الموظفين في قائمة المركز المالي الموحدة.
()2

التزامات ما بعد الخدمة

خطة المساهمة المحددة
خطة المساهمة المحددة هي خطة منافع الموظفين والتي بموجبها تدفع المجموعة مساهمات ثابتة .تقدم المجموعة خطة ادخار للموظفين المؤهلين لتشجيعهم
على تحقيق وفورات بطريقة تضمن زيادة في دخلهم وتساهم في تأمين مستقبلهم وفقًا للخطة الموضوعة .يتم إيداع مساهمات االدخار من المشتركين في حساب
بنكي منفصل بخالف الحسابات البنكية التشغيلية العادية للمجموعة (ولكن ليس في أي منشأة قانونية منفصلة).
خطط المنافع المحددة
لدى المجموعة بشكل أساسي منافع نهاية الخدمة المؤهلة على أنها خطة منافع محددة (غير ممولة).
يتم تحد يد تكلفة تقديم منافع بموجب خطة المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة مع إجراء التقييمات االكتوارية على فترات منتظمة .يتم إثبات
عمليات إعادة القياس التي تتألف من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة المركز المالي الموحد مع تحميل رصيد دائن أو مدين لالحتياطيات االخرى
من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها .ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.
تم تحديد القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة للمجموعة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بالرجوع إلى عائدات السندات األمريكية (ألن
اللاير السعودي مربوط مقابل الدوالر األمريكي) المعدلة وفقا لعالوة مخاطر إضافية ،بما يعكس احتمال فك االرتباط بينهما.
يتم إثبات تكاليف الخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في تاريخ تعد يل الخطة أو تقليصها ،أيهما أقرب ،وتاريخ إثبات المجموعة لتكاليف إعادة
الهيكلة ذات الصلة .يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام المنافع المحددة .وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية في صافي
التزامات المنافع المحددة ضمن "تكلفة اإليرادات" و"المصاريف العمومية واإلدارية" و"مصاريف البيع والتوزيع" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 15-5التزامات منافع الموظفين (تتمة)
()3

برنامج تملّك المنازل للموظفين وقروض إسكان الموظفين

قامت بعض الشركات ضمن المجموعة بوضع برامج تملّك المنازل للموظفين والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات السكنية التي شيدتها هذه
الشركات التابعة من خالل سلسة من الدفعات على مدى معين من السنوات .سيتم نقل التكلفة التي ال تتعلق مباشرة بالوحدات السكنية من قبل المجموعة .يتم
ن قل ملكية المنازل عند اتمام السداد بالكامل .يمكن للموظف استرداد المبالغ التي قام بسدادها مقابل المنزل في حال توقف الموظف عن العمل وعندئذ يعود
المنزل إلى المجموعة.
تقدم المجموعة قروض سكنية بدون فائدة لموظفيها المؤهلين وذلك ألغراض تتعلق بشراء وبناء منزل أو شقة .يتم إعادة سداد القرض على أقساط شهرية عن
طريق الخصم من راتب الموظف .يتم إثبات برنامج القروض لوحدات سكنية كأصل مالي غير متداول بالقيمة العادلة ويتم قياسه بالتكلفة المطفأة باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم إثبات الفرق بين القيمة العادلة وقيمة النقد الفعلي الممنوح للموظف كـ"منافع موظف مدفوعة مقدماً" ويتم إطفاؤها كمصروف
بالتساوي على مدار فترة الخدمة .كما يتم إطفاء المبلغ ذاته كإيرادات تمويل مقابل الذمم المدينة من الموظفين
 16-5مخصصات ومطلوبات محتملة
()1

مخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام قائم (نظامي أو ضمني) نتيجة لحدث سابق ،ويكون من المرجح أن يقتضي األمر تدفقا ً خارجيا ً
لموارد تمثل منافع اقتصادية من أجل تسديد االلتزام ،ويكون باإلمكان وضع تقدير معقول لمبلغ االلتزام .عندما تتوقع المجموعة استرداد بعض المخصصات
أو جميعها ،فإنه يتم إثبات االسترداد كأصل منفصل ،ولكن فقط عندما يكون االسترداد مؤكداً فعلياً .يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة صافية من أي استرداد.
()2

مطلوبات محتملة

يتم اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة عندما يكون هناك التزام محتمل ناشئ عن أحداث سابقة ،ولن يتم تأكيد وجودها إال في حالة وقوع أو عدم وقوع حدث
مستقبلي أو أكثر غير مؤكد وال يخضع بالكامل لسيطرة المجموعة أو التزام حالي ينشأ من أحداث سابقة حيث يكون من غير المحتمل أن تكون هناك حاجة
لتدفق صادر للموارد لتسوية أو ال يمكن إجراء تقدير موثوق للمبلغ.
 17-5ذمم مدينة تجارية
يتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئيا ً بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا ً مخصص االنخفاض في القيمة
(راجع إيضاح.))4( 5-19
 18-5ذمم دائنة تجارية
تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المدفوعة للبضائع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية الفترة المالية .وهذه المبالغ غير مضمونة ويتم عرض الذمم الدائنة
التجارية والذمم الدائنة األخرى ضمن المطلوبات المتداولة باستثناء تلك التي تكون مستحقة الدفع خالل  12شهرا بعد فترة التقرير .يتم إثبات هذه المبالغ مبدئيا
بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 19-5األدوات المالية
يتم إثبات األدوات المالية عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة .األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ،والتزام مالي أو
أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
موجودات مالية
حددت المجموعة تصنيف موجوداتها المالية عند اإلثبات المبدئي .يتم إثبات المشتريات والمبيعات االعتيادية للموجودات المالية بتاريخ المعاملة ،وهو التاريخ
الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل .يعتمد التصنيف على نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
19-5
()1

األدوات المالية (تتمة)
التصنيف

تصنف الموجودات المالية في فئات القياس التالية:
أ)
ب)

تلك التي سيتم قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة (إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة)؛ و
تلك التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

بالنسبة للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ،يتم تسجيل األرباح والخسائر إما في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.
بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية ،يعتمد ذلك على ما إذا كانت المجموعة قد اختارت بشكل غير قابل لإللغاء في وقت اإلثبات المبدئي أن يتم
المحاسبة عن استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
()2

القياس

عند اإلثبات المبدئي ،تقيس المجموعة األصل المالي بقيمته العادلة ،وفي حالة األصل المالي الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
تضاف تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي .تُحتسب تكاليف المعاملة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
أدوات الدين
يعتمد القياس الالحق ألدوات الدين على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات وخصائص الموجودات التي لها تدفقات نقدية .تقوم المجموعة بتصنيف
أدوات الدين بالتكلفة المطفأة بنا ًء على ما يلي:
أ)
ب)

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
أن تؤدي الشروط التعاقدية إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم.

تحتسب القيمة المطفأة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة على االستحواذ وأي رسوم أو تكاليف تعتبر جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي .تدرج قروض
الموظفين وقروض المساهمين لشركات المشاريع المشتركة بالتكلفة المطفأة.
أدوات حقوق الملكية
إذا اختارت المجموعة عرض أرباح وخسائر القيمة العادلة من استثمارات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر ،فال يتم الحقا ً إعادة تصنيف أرباح وخسائر
القيمة العادلة إلى الربح أو الخسارة .يستمر إثبات توزيعات األرباح من هذه االستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كإيرادات أخرى عندما يتأكد حق
المجموعة في قبض هذه المدفوعات .ال توجد متطلبات انخفاض في قيمة استثمارات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .يتم
إثبات التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في اإليرادات( /المصاريف) األخرى في قائمة الربح أو الخسارة
حسب االقتضاء.
()3

إلغاء إثبات موجودات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء إثبات أصل مالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من ذلك األصل ،أو عندما تقوم بتحويل األصل المالي وإلى حد كبير
جميع المخاطر والمزايا المتعلقة بملكية األصل لطرف آخر .إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ إلى حد كبير بجميع المخاطر والمزايا المتعلقة بالملكية
المحول ،تثبت المجموعة حقوقها المحتفظ بها في األصل وااللتزام المرتبط به للمبالغ التي يجوز أن يكون من واجبها
واستمرت في السيطرة على األصل
َّ
المحول ،تستمر المجموعة في إثبات األصل المالي وتقوم أيضًا بإثبات
سدادها .إذا احتفظت المجموعة إلى حد كبير بجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي
َّ
قرض مضمون للمتحصالت المستلمة.
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()4

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة بتطبيق نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة لقياس وإثبات خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية والتعرض لمخاطر االئتمان والتي هي
أدوات دين ،وتُقاس بالتكلفة المطفأة ،مثل القروض والودائع واالرصدة البنكية والقروض السكنية للموظفين والذمم المدينة التجارية.
إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي التقدير المرجح المحتمل للخسائر االئتمانية (أي القيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي) على مدى العمر المتوقع لألصل
المالي .العجز النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة وفقا ً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها .تأخذ الخسائر االئتمانية المتوقعة في
االعتبار قيمة وتوقيت المدفوعات ،وبالتالي ،تنشأ خسارة ائتمانية حتى لو كانت المجموعة تتوقع استالم المدفوعات بالكامل ولكن بعد وقت استحقاقها تعاقديًا.
تتطلب طريقة الخسارة االئتمانية المتوقعة تقييم مخاطر االئتمان والتخلف عن السداد وتوقيت التحصيل منذ اإلثبات المبدئي .يتطلب ذلك إثبات مخصص
الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة حتى بالنسبة للذمم المدينة التي تم إنشاؤها أو االستحواذ عليها حديثًا.
شهرا أو خسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة ،اعتمادًا على ما إذا كانت
يتم قياس االنخفاض في قيمة الموجودات المالية إما كخسائر ائتمانية متوقعة لمدة 12
ً
شهرا" الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث
هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات المبدئي .تمثل "الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12
ً
شهرا بعد تاريخ التقرير .تمثل "الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة" الخسائر االئتمانية المتوقعة
التخلف عن السداد التي قد تكون ممكنة في غضون 12
ً
الناتجة عن جميع أحداث التخلف عن السداد الممكنة على مدى العمر المتوقع لألصل المالي.
شهرا ،وبالتالي فإن مخصص الخسارة الذي يتم قياسه كخسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة ال يختلف عن
الذمم المدينة التجارية قصيرة المدة ،عادة أقل من 12
ً
شهرا .تستخدم المجموعة األسلوب المبسط لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .لذلك ،ال تقوم المجموعة بتتبع
تلك المقاسة كخسائر ائتمانية متوقعة لمدة 12
ً
التغيرات في مخاطر االئتمان ،ولكنها بدالً من ذلك تقوم بإثبات مخصص خسارة على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة في تاريخ كل تقرير.
تستخدم المجموعة تجربة الخسارة التاريخية لكل فئة من فئات العمالء ومعدالت الخسارة المشتقة بنا ًء على السنوات الثالث الماضية وتعديل معدالت الخسارة
التاريخية لتعكس المعلومات حول الظروف الحالية والمعلومات التطلعية المعقولة والداعمة لبيانات االقتصاد الكلي مثل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
والتضخم  .يتم شطب ا ألصل المالي عندما ال يكون هناك توقع معقول السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
األوراق المالية غير المحتفظ بها للمتاجرة والتي قامت بموجبها الشركة بإجراء اختيار غير قابل لإللغاء عند اإلثبات المبدئي بإثباتها في فئة الدخل الشامل
اآلخر وتعد هذه استثمارات استر اتيجية واعتبرت المجموعة هذا التصنيف أكثر مالئمة لها .يحدث التخلف عن سداد الموجودات المالية عندما يفشل الطرف
المقابل في سداد مدفوعاته التعاقدية خالل  90يو ًما من تاريخ استحقاقها.
ويتم شطب الموجودات المالية عندما ال يكون هناك توقع معقول باالسترداد ،مثل فشل المدين في االلتزام بخطة السداد مع الطرف المقابل .وتقوم المجموعة
بتصنيف األصل المالي لشطبها عندما يفشل المدين في سداد مدفوعاته التعاقدية وال يوجد توقع معقول السترداد التدفقات النقدية التعاقدية .في حالة شطب
األصل المالي ،تستمر المجموعة في ممارسة نشاط اإلنفاذ لمحاولة استرداد الذمم المدينة المستحقة .وعندما يتم استرداد المبالغ ،يتم إثباتها في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
()5

إثبات اإليرادات

إيرادات مرابحة
بالنسبة لجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية التي تحمل فا ئدة ،يتم إثبات إيرادات المرابحة باستخدام معدل الفائدة الفعلي ،وهو
المعدل الذي يُخصم فيه األداة المالية النقدية المستقبلية المقدرة أو على مدى فترة أقصر ،أيهما أنسب ،إلى صافي القيمة الدفترية لألصل المالي.
عندما يحدث انخفاض في قيمة القروض والذمم المدينة ،تخف ض المجموعة القيمة الدفترية إلى القيمة القابلة لالسترداد ،وهي القيمة المقدرة للتدفقات النقدية
المستقبلية المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألداة المالية وتستمر في عدم معالجة الخصم كإيرادات فوائد .يتم إثبات إيرادات الفائدة الناتجة عن
انخفاض قيمة الموجودات المالية باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي.
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() 5

إثبات اإليرادات (تتمة)

إيرادات توزيعات أرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح المدينة من األدوات المالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة فقط عند إثبات الحق في استالم المدفوعات ،ومن المحتمل أن تتدفق
المنافع االقتصادية المرتبطة بتوزيعات األرباح إلى المجموعة ،ويكون باإلمكان قياس مبلغ التوزيعات بشكل موثوق.
مطلوبات مالية
تحدد المجموعة تصنيف مطلوباتها المالية عند اإلثبات المبدئي.
()1

التصنيف

تصنف المطلوبات المالية في فئات القياس التالية:
أ)
ب)
()2

المطلوبات التي سيتم قياسها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ و
تلك التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة.
القياس

يتم إثبات جميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة .يتم احتساب المطلوبات المالية المحتسبة بالتكلفة المطفأة مثل االقتراضات بالقيمة العادلة المحددة بنا ًء
على طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد األخذ في االعتبار تكاليف المعاملة العائدة مباشرةً.
تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات المالية كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة ،باستثناء المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم
قياس هذه المطلوبات ،بما في ذلك المشتقات التي هي مطلوبات ،الحقًا بالقيمة العادلة.
تحسب طريقة معدل الفائدة الفعلي التكلفة المطفأة ألداة الدين عن طريق توزيع نفقات الفو ائد على فترة معدل الفائدة الفعلي ذات الصلة .ويعتبر معدل الفائدة
الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة (بما فيه كافة الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً ال
يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ،وتكاليف المعام لة ،والعالوات أو الخصومات األخرى) من خالل العمر المتوقع ألداة الدين ،أو فترة أقصر ،حسبما كان ذلك
مالئماً ،إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلثبات المبدئي .تنطبق هذه الفئة بشكل عام على االقتراضات والذمم الدائنة التجارية وغيرها.
تتضمن المطلوبات المالية للمجموع ة ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى واقتراضات بما في ذلك السحوبات البنكية على المكشوف وعقود الضمانات المالية
واألدوات المالية المشتقة .تقيس المجموعة المطلوبات المالية (باستثناء المشتقات) بالتكلفة المطفأة.
()3

إلغاء إثبات الموجودات المالية

بتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله .عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس ال ُمقرض
بنا ًء على شروط مختلفة عن السابقة بشك ٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشك ٍل كامل ،تتم معاملة هذا االستبدال أو التعديل بمثابة إلغاء
إثبات االلتزام األصلي وإثبات التزام جديد .ويتم إثبات الفرق في القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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20-5

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط

إن أنشطة المجموعة تعرضها لمخاطر مالية ناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة .تستخدم المشتقات ألغراض التحوط
االقتصادي وليس كاستثمارات مضاربة.
يتم قياس األدوات المالية المشتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ العقد ويتم الحقًا إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مالي .يعتمد احتساب التغيرات
الالحقة في القيمة العادلة على ما إذا تم تحديد المشتقات كأداة تحوط ،وإذا كان األمر كذلك ،فإنه يتم التحوط عن طبيعة العنصر الذي يتم التحوط منه ونوع
عالقة التحوط المحددة.
إن أنشطة المجموعة تعر ضها لمخاطر مالية ناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة .عند بدء عالقة التحوط ،تقوم المجموعة
بتوثيق العالقة االقتصادية بين أدوات التحوط والبند الذي تم التحوط له بما في ذلك إذا كان يتوقع إجراء مقاصة للتغييرات في التدفقات النقدية ألدوات التحوط.
تقوم المجموعة بتوثيق أهدافها واستراتيجيتها إلدارة المخاطر لتنفيذ معامالت التحوط الخاصة بها.
يتم تصنيف القيمة العادلة الكاملة لمشتقات التحوط ضمن الموجودات أو المطلوبات غير المتداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية للبند المتحوط له أكثر
من  12شهراً ،وضمن الموجودات أو المطلوبات المتداولة إذا قلت تلك الفترة عن  12شهراً.
()1

المشتقات التي لم يتم تصنيفها كتحوطات

تدخل المجموعة في عقود مشتقات معينة للتحوط من المخاطر التي لم يتم تصنيفها كتحوطات .يتم احتساب هذه العقود بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة ،ويتم إدراجها في اإليرادات ( /الخسائر) األخرى.
()2

المشتقات المصنفة كتحوطات للتدفقات النقدية

يتم إثبات الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات مثل العقود اآلجلة ومقايضات أسعار الفائدة المحددة والمؤهلة كتحوط للتدفقات النقدية في
الدخل الشامل اآلخر في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية ضمن حقوق الملكية ،ويقتصر على التغير المتراكم في القيمة العادلة .قيمة البند المغطى على أساس
القيمة الحالية من بداية التحوط .يتم إثبات األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في الربح أو الخسارة ،ضمن االيرادات ( /الخسائر) األخرى.
يعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة في الفترات التي تؤثر فيها البنود المتحوط لها على الربح أو الخسارة.
التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها ،أو عندما ال تكون أداة التحوط مستوفية لشروط محاسبة التحوط ،فإن أي أرباح أو خسائر مؤجلة
عندما تنتهي صالحية أداة
ّ
متراكمة أو تكاليف تحوط مؤجلة ضمن حقوق الملكية في ذلك الوقت تظل كما هي في حقوق الملكية حتى إتمام المعاملة المتوقعة وفي حال لم يعد من المحتمل
إجراء المعاملة المتوقعة ،فإن الربح أو الخسارة المتراكمة وتكاليف التحوط المؤجلة التي أدرجت ضمن حقوق الملكية يعاد تصنيفها مباشرةً إلى الربح أو
الخسارة .ضمن اإليرادات ( /الخسائر) األخرى.
في حال أن نسبة التحوط ألغراض إدارة المخاطر لم تعد األمثل مع وجود هدف إدارة المخاطر دون تغيير واستمر التحوط في التأهل لمحاسبة التحوط ،يتم
إعادة توازن عالقة التحوط من خالل تعديل حجم أداة التحوط أو حجم تحوط البند بحيث تتوافق نسبة التحوط مع النسبة المستخدمة ألغراض إدارة المخاطر.
يتم احتساب أي عدم فعالية للتحوط وإدراجه في الربح أو الخسارة في وقت إعادة موازنة عالقة التحوط.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
21-5

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنيف المتداول  /غير المتداول .تعتبر الموجودات متداولة في إحدى الحاالت
التالية:
عندما يتوقع تحقيقها أو يقصد بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية
•
عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة
•
عندما يتوقع تحقيقها خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير.
•
تصنَّف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.
تعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحاالت التالية:
عندما يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية
•
عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة
•
عندما يستحق تسويتها خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ فترة التقرير
•
إن شروط االلتزام التي يمكن ،بنا ًء على خيار الطرف المقابل ،أن تؤدي إلى تسويتها عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية ال تؤثر على تصنيفها .تصنف
المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.
22-5

مقاصة األدوات المالية

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإدراج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يكون هناك حق نافذ نظاما ً يسمح بمقاصة
المبالغ المثبتة ويكون هناك نية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت .يجب أن يكون الحق النافذ نظاما ً غير مشروط
بأحداث مستقبلية ويجب أن يكون نافذاً في سياق األعمال االعتيادية ،وكذلك في حال التخلف عن السداد أو إعسار أو إفالس الشركة أو الطرف المقابل.
23-5

احتياطي نظامي

وفقا ً لنظام الشركات السعودي ،تقوم الشركة بتحويل  ٪ 10من صافي الدخل السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يصل إلى  ٪30من رأس المال .إن هذا
االحتياطي غير متاح للتوزيع.
.6

أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدة في
المملكة العربية السعودية ،أن تقوم إدارة المجموعة بعمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات ،واإلفصاح عن
الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير ،وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير في قائمة المركز المالي الموحدة.
يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة بنا ًء على الخبرة التاريخية لإلدارة وعوام ل أخرى تشمل توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة
في ظل الظروف المحيطة.
ومع ذلك ،وكما هو مبين في اإليضاح  ، 1قامت اإلدارة بشكل استباقي بتقييم احتمالية تسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في فرض قيود
تنظيمية وحكومية أخرى على الصعيد المحلي وفي األسواق التي تعمل فيها المجموعة والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على سلسلة التوريد سلسلة التوريد لدينا وقدراتنا
اإلنتاجية والطلب على منتجاتنا ،باإلضافة إلى شبكة توزيع المبيعات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على األداء المالي .وخلصت اإلدارة إلى أن أحكامها وتقديراتها
و افتراضاتها المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف الحالية.
المجاالت التي تتطلب أهم األحكام والتقديرات واالفتراضات في إعداد القوائم المالية الموحدة هي :المحاسبة عن الحصص في الشركات التابعة والترتيبات
المشتركة والشركات الزميلة ،وتحديد ما إذا كانت المجموع ة تعمل كوكيل ألصيل ،وإمكانية استرداد الموجودات غير المالية التي تحمل موجودات المبالغ
والتزامات ما بعد التقاعد ومخصص الزكاة والضرائب وهي موضحة في السياسات المحاسبية الفردية أدناه.
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أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة (تتمة)
()1

األحكام الهامة في تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد

تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير قابلة لإللغاء ،إلى جانب أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان من المؤكد ممارسته بشكل
معقول أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان من المؤكد عدم ممارسته بشكل معقول.
لدى المجموعة ،بموجب بعض عقود اإليجار الخاصة بها ،خيار إيجار الموجودات لفترات إضافية قابلة للتجديد .تطبق المجموعة الحكم عند تقييم ما إذا كان
من المؤكد ممارسة خيار التجديد بشكل معقول .ويعني ذلك أنها تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافزاً اقتصاديا ً لها لممارسة خيار
التجديد .وبعد تاريخ البدء ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث أو تغيير هام في الظروف الخاضعة لسيطرتها وتؤثر على قدرتها
على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (على سبيل المثال ،التغير في استراتيجية األعمال).
()2

قابلية استرداد القيمة الدفترية للموجودات غير المالية

في تاريخ كل تقرير ،تقوم المجموعة بفحص القيم الدفترية للممتلكات والمصنع والمعدات وموجودات حق االستخدام والمشاريع تحت التنفيذ والموجودات غير
الملموسة واالستثمارات في مشاريع مشترك ة وشركات زميلة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد انخفضت قيمتها .في حالة وجود
مثل هذا المؤشر ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل لتحديد مدى االنخفاض في القيمة .يتم إجراء اختبارات االنخفاض في القيمة على أساس أصغر
مجموعة محددة من ال موجودات (وحدة توليد النقد) ،أو الموجودات الفردية ،والتي يوجد لها تدفقات نقدية واردة مستقلة إلى حد كبير .تتضمن االفتراضات
الرئيسية المستخدمة لتحديد وحدات توليد النقد المختلفة أحكا ًما هامة من اإلدارة.
ألغراض تحديد ما إذا كان قد طرأ انخفاض في قيمة الموجودات وتحديد مدى االنخفاض في القيمة أو عكسها ،يتم احتساب القيمة القابلة لالسترداد .إن القيمة
صا تكاليف االستبعاد أو قيمة االستخدام ،أيهما أعلى .ولتقدير قيمة االستخدام ،فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية
القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناق ً
المقدرة إلى ق يمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل والذي لم يتم تعديل تقديرات
التدفقات النقدية المستقبلية له .تمثل االفتراضات الرئيسية التي تستخدمها اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لحسابات قيمة االستخدام النمو في األرباح
قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء وتوقيت وكمية النفقات الرأسمالية المستقبلية ومعدل النمو طويل األجل واختيار معدالت الخصم لتعكس المخاطر
التي تنطوي عليها .هناك عدم تأكد متأصل بشأن المعلومات واالفتراضات المتوقعة .يمكن أن تؤثر التغيرات في هذه االفتراضات والتوقعات على القيم القابلة
لالسترداد للموجودات وأي انخفاض في القيمة أو عكوساتها.
()3

التزامات ما بعد الخدمة

يتم تحديد تكاليف خطط المنافع المحددة باستخدام التقييمات االكتوارية .يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات يتم فحصها بشكل دوري .تشمل االفتراضات
الرئيسية معدالت الخصم والزيادات في المرتبات في المستقبل ومعدالت الوفيات ومعدالت اإلنهاء .ونظرا لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعة هذه
الخطط طويلة األجل ،تخضع هذه التقديرات لعدم تأكد جوهري.
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أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة (تتمة)
()4

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

إن زكاة وضريبة المجموعة المحملة على األنشطة االعتيادية هي إجمالي مجموع الزكاة وضرائب الحالية والمؤجلة المحملة .يتضمن حساب الزكاة وضرائب
الدخل للمجموعة المحملة بالضرورة درجة من التقدير والحكم فيما يتعلق ببعض البنود التي ال يمكن تحديد معالجتها نهائيًا حتى يتم التوصل إلى حل مع هيئة
الضرائب ذات الصلة أو ،حسب االقتضاء ،من خالل إجراء نظامي رسمي.
قد يؤدي الحل النهائي لبعض هذه البنود إلى أرباح( /خسائر) جوهرية و /أو تدفقات نقدية .يعتمد إثبات موجودات الضريبة المؤجلة على ما إذا كان من المرجح
توافر أرباح كافية ومناسبة خاضعة للضريبة في المستقبل والتي مقابلها يمكن خصم عكس الفروقات المؤقتة .لتحديد أرباح خاضعة للضريبة في المستقبل ،يتم
الرجوع إلى أحدث توقعات األرباح المتاحة .وعندما ترتبط الفروق المؤقتة بالخسائر ،يؤخذ في االعتبار نظام الضرائب ذات الصلة لتحديد مدى توافر الخسائر
وذلك للمقاصة مقابل أرباح خاضعة للضريبة في المستقبل.
()5

تقدير األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية

إن العمر اإلنتاجي المستخدم في إطفاء أو استهالك الموجودات غير الملموسة أو الممتلكات والمصنع والمعد ات يرتبط على التوالي باألداء المستقبلي المتوقع
للموجودات المكتسبة وحكم اإلدارة بنا ًء على التقييم الفني للفترة التي سيتم خاللها استخالص المنفعة االقتصادية من األصل .يتم فرض الرسم المتعلق باالستهالك
الدوري بعد تحديد تقدير العمر االنتاجي المتوقع لألصل والقيمة المتبقية المتوقعة في نهاية عمره .لدى العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية المتوقعة لألصل تأثير
مباشر على االستهالك المحمل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
يتم تحديد األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لموجودات المجموعة من قبل اإلدارة وفقا ً للتقييم الفني عند اقتناء األصل وتتم فحصها بشكل سنوي لتحديد مدى
مالءمتها .إن تحديد األعمار مبني على الخبرة السابقة لموجودات مماثلة وكذلك توقعات األحداث المستقبلية التي قد تؤثر على أعمارها مثل التغيرات في
التكنولوجيا.
.7

معايير وتعديالت جديدة على المعايير الحالية الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد
تم إصدار المعيار والتعديالت على المعايير الحالية التالية ،والتي لم تصبح سارية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة:
()1

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 17عقود التأمين"

في مايو  ،2017أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 17عقود التأمين ،والذي يسري على الفترات السنوية التي تبدأ
في أو بعد  1يناير  .2021يقدم المعيار نموذج قياس جديد لعقود التأمين .يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9ورقم 15
كما في تاريخ التطبيق لهذا المعيار.
()2

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة

في يناير  ، 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على الفقرات من  69إلى  76من معيار المحاسبة الدولي رقم  1لتحديد متطلبات تصنيف
المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة .توضح التعديالت:
•
•
•
•

ما هو المقصود بحق تأجيل التسوية.
يجب أن يوجد حق التأجيل في نهاية فترة التقرير
ال يتأثر هذا التصنيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل
أنه فقط إذا كانت المشتقات المضمنة في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية ،فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها

التعديالت سارية المفعول لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2023ويجب تطبيقها بأثر رجعي.
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معايير وتعديالت جديدة على المعايير الحالية الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد (تتمة)
() 3

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 16ممتلكات ومصنع ومعدات :متحصالت قبل االستخدام المقصود

في مايو  ، 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي الممتلكات والمصنع والمعدات  -متحصالت قبل االستخدام المقصود ،حيث يحظر على المنشآت الخصم
من تكلفة بند الممتلكات والمصنع والمعدات وأي متحصالت من بيع البنود المنتجة أثناء جلب األصل للموقع ووضعه في الحالة الالزمة الستخدامه على الوجه
المقصود منه من قبل اإلدارة .وبدالً من ذلك ،تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع هذه البنود وتكاليف إنتاج هذه البنود في الربح أو الخسارة.
التعديالت سارية المفعول لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2022ويجب تطبيقها بأثر رجعي على بنود الممتلكات والمصنع والمعدات
المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة المبكرة المقدمة عندما تقوم المنشأة أوالً بتطبيق التعديل.
() 4

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم  - 28بيع أو المساهمة في الموجودات بين مستثمر وشركته
الزميلة أو مشروعه مشترك

تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم  28مع المواقف التي تتواجد فيها بيع أو المساهمة في الموجودات
بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه مشترك .على وجه التحديد ،تنص التعديالت على أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة
ال تحتوي على أعمال في معاملة مع شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية يتم إثباتها في أرباح أو خسائر الشركة
األم فقط بقدر حصص المستثمر غير المرتبطة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .وبالمثل ،يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن إعادة قياس
االستثمارات المحتفظ بها في أي شركة تابعة سابقة (أصبحت شركة زمي لة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية) للقيمة العادلة
في أرباح أو خسائر الشركة األم السابقة فقط بقدر حصص المستثمر غير المرتبطة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الجديد .لم يقم مجلس اإلدارة
بتحديد تاريخ سريان التعديالت بعد ،ومع ذلك ،يُسمح بالتطبيق المبكر.
() 5

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 3اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي

تعمل التعديالت على تحديث المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3بحيث تشير إلى اإلطار المفاهيمي لسنة  2018بدالً من اإلطار المفاهيمي لسنة  .1989كما
أنها تضيف إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3متطلبات ،بالنسبة لاللتزامات الواقعة في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  ،37بأن المنشأة المستحوذة
تطبق معيار المحاسبة الدولي رقم  37لتحديد ما إذا كان االلتزام الحالي موجوداً في تاريخ االستحواذ نتيجة لألحداث السابقة .تسري التعديالت على تجميع
المنشآت التي يكون تاريخ االستحواذ الخاص بها في أو بعد بداية الفترة السنوية األولى التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2022
() 6

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 37عقود مكلفة  -تكلفة الوفاء بعقد

تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء بعقد" تشمل "التكاليف المتعلقة مباشرةً بالعقد" .تشمل التكاليف المتعلقة مباشرةً بالعقد كالً من التكاليف اإلضافية للوفاء بالعقد
(من األمثلة على ذلك العمالة المباشرة والمواد) وتخصيص التكاليف األخرى المرتبطة مباشرة بالوفاء بالعقود .تسري التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في
أو بعد  1يناير  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر.
() 7

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي للدورة 2020 - 2018

إن التحسينات السنوية أدناه سارية في أو بعد  1يناير :2021
•

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 9األدوات المالية"  -يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار "نسبة  10بالمائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء إثبات
االلتزام المالي ،تشمل المنشأة فقط الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة (المقترض) والمقرض ،بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل
المنشأة أو المقرض نيابةً عن اآلخر .تسري التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر.

•

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار"  -يقوم التعديل بإزالة الرسم التوضيحي السترداد التحسينات على عقار مستأجر .نظراً ألن
التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16يتعلق فقط بمثال توضيحي ،لم يتم ذكر تاريخ سريان.

ستطبق المجموعة المعايير والتعديالت المذكورة أعاله من تواريخ سريانهم .لم تقم المجموعة بعد بإجراء تقييم لتحديد اآلثار المحتملة على المبالغ المدرجة
واإلفصاحات التي سيتم إجراؤها بموجب المعايير الجديدة المطبقة أو التعديالت على المعايير الحالية.
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ممتلكات ومصنع ومعدات
أرض ومباني
وتحسينات على عقار
مستأجر

مصنع وآالت
ومعدات

أدوات وقطع
غيار رأسمالية

أثاث وتجهيزات
ومعدات

سيارات

تطوير المناجم

أجهزة حاسب آلي

محفزات

المجموع

التكلفة
77,599
7,215
()144
563
()13,560
71,673
2,481
()6,276
132
68,010

الرصيد كما في  1يناير 2019
إضافات
استبعادات
تحويالت  /تعديالت
االنخفاض في قيمة الموجودات
تعديالت تحويل عملة أجنبية
استبعاد أعمال ثاني أوكسيد التيتانيوم (إيضاح )43-1
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019
إضافات
استبعادات
تحويالت
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020

2,879,304
35,000
()393
29,667
6,070
()1,707,013
1,242,635
5,840
()634
1,265
1,249,106

10,470,238
91,427
()16,624
271,772
()19,622
20,498
()7,912,715
2,904,974
51,738
()21,326
177,075
3,112,461

الرصيد كما في  1يناير 2019
المحمل للسنة
استبعادات
تحويالت  /تعديالت
تعديالت تحويل عملة أجنبية
استبعاد أعمال ثاني أوكسيد التيتانيوم (إيضاح )43
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019
المحمل للسنة
استبعادات
تحويالت
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020

961,587
68,531
()391
1,890
()713,955
317,662
50,365
()598
367,429

51,735 5,370,731
5,185
220,717
()143
()15,618
563
441
11,805
()5,075( )4,670,541
52,265
917,535
7,048
141,416
()213
()12,012
()1,616
59,100 1,045,323

25,846
1,829
()2,609
()1,004
()74
()1,192
22,796
1,957
()1,200
794
24,347

كما في  31ديسمبر 2020
كما في  31ديسمبر 2019

881.677
924,973

8,910 2,067,138
19,408 1,987,439

5,366
3,600

829,177
42
4,987
()834,206
-

28,466
7,122
35,588
115
4,351
40,054

14,373,509
143,077
()32,792
301,304
()19,622
31,449
()10,474,124
4,322,801
61,083
()34,826
187,565
4,536,623

36,804
325
()2,994
()1,003
()106
()6,630
26,396
588
()1,249
3,978
29,713

27,100
1,379
()5,063
23,416
51
()2,529
20,938

24,821
567
()7,574
305
18,119
270
()2,812
764
16,341

-

7,112,962
327,985
()26,727
17,770
()6,059,706
1,372,284
207,335
()19,360
1,560,259

24,053
1,408
()5,015
20,446
1,279
()2,528
19,197

15,238
2,344
()2,951
14,631
1,464
()2,809
13,286

640,379
24,415
4,149
()668,943
-

23,393
3,556
26,949
3,806
822
31,577

2,976,364
2,950,517

1,741
2,970

3,055
3,488

-

8,477
8,639

االستهالك المتراكم

صافي القيمة الدفترية
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ممتلكات ومصنع ومعدات (تتمة)
1-8
2-8
3-8

4-8
.9

يتم تأجير بعض األراضي التي توجد عليها مرافق معينة لبعض الشركات التابعة من الحكومة بإيجارات رمزية لفترات تصل إلى  30سنة وتكون قابلة
للتجديد لفترات أخرى.
كما هو مفصل في اإليضاح رقم  ، 43قامت المجموعة ببيع أعمالها الخاصة بثاني أكسيد التيتانيوم لشركة ترونوكس بتاريخ  10ابريل .2019
خالل السنة ،أجرت المجموعة فحص للمبلغ القابل لالسترداد لبعض موجوداتها المملوكة من قبل الشركات التابعة بمقارنة القيمة الدفترية بقيمة االستخدام
مما أدى إلى إثبات خسارة االنخفاض في القيمة بمبلغ ال شيء ( 19.62 :2019مليون لاير سعودي).الغراض تحديد ما إذا كان قد حدث انخفاض في
قيمة الممتلكات ومصنع ومعدات ،وتحديد مدى االنخفا ض في القيمة او عكس انخفاض في القيمة ،كانت االفتراضات الرئيسية التي تستخدمها االدارة
لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية لحسابات قيمة االستخدام الخاصة بها هي االسعار المتوقعة وحجم االنتاج المتوقع وتكاليف التطوير والتشغيل المستقبلية
لمعدل الخصم المستخدم لن موذج التدفقات النقدية المخصومة .هناك عدم تأكد كامن بشأن المعلومات واالفتراضات المتوقعة ،ويمكن أن تؤثر التغيرات
في هذه االفتراضات والتوقعات على القيم القابلة لالسترداد للموجودات وأي انخافض في القيمة وعكوساتها.
في  31ديسمبر  ،2020تم رهن الممتلكات والمصنع والمعدات المدرجة بمبلغ  2,624مليون لاير سعودي ( 2,644 :2019مليون لاير سعودي)
كضمان للقروض( .راجع أيضا ً اإليضاح )23-1

مشاريع تحت التنفيذ
في  1يناير
إضافات
استبعادات
تحويل إلى ممتلكات ومصنع ومعدات
اصول محتفظ فيها لغرض البيع
تعديل تحويل العمالت األجنبية
التخلص من نشاط ثاني اكسيد التوتانيوم
خسارة االنخفاض في القيمة
في  31ديسمبر

2020

2019

2,289,178
44,010
()22,733
()189,939
()204,198
1,916,318

4,494,904
68,781
()129,587
()318,883
()138,212
1,672
()1,252,287
()437,210
2,289,178

في  31ديسمبر  ، 2020يمثل الرصيد تكاليف إنشاء مشروع يتعلق بمعادن التيتانيوم بمختلف أنواعها ومواد أخرى ذات صلة بما في ذلك خام التيتانيوم وخام
الحديد وتصنيع ثاني أكسيد التيتانيوم من خالل أكسدة الضغط العالي في جيزان من قبل شركة تابعة بعض التكاليف الخاصه بتوسعه خطوط االنتاج وتكاليف
تحسين السالمة والبيئة.
التحويل يمثل موجودات معدن رباعي كلوريد التيتانيوم المصنفة كمحتفظ بها للبيع .تم إعادة قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة ،ناقصا ً تكلفة االستبعاد وتم
تسجيل الخسارة من إعادة القياس بمبلغ  138.2لاير سعودي في قائمة الربح والخسارة الموحدة (راجع أيضا ً اإليضاح .)43
خالل عام  ،2020مثلت خسارة االنخفاض في القيمة والبالغة  204.2مليون لاير سعودي ( 242 :2019مليون لاير سعودي) والمعترف بها في قائمة الربح
أو الخسارة الموحدة وتخفيض مبلغ المشروع الى قيمته القابلة لالسترداد لمطابقة القيمة الدفترية والقيمة العادلة المتوقعة (انظر ايضاح  .)43خالل  ،2019تم
االعتراف بشطب مبلغ  195مليون لاير سعودي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والعائدة الى الفوائد المتوقعة أقل من بعض المشاريع تحت التنفيذ.
خالل العام ،تم االنتهاء من مشروع انتاج الطاقه الكهربائية ومشروع تلدين وتم تحويل تكلفته البالغة  165.5مليون لاير سعودي الى ممتلكات ومصنع
ومعدات ( 178.2 :2019مليون لاير سعودي).
 .10موجودات حق االستخدام
فيما يلي القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام للمجموعة والحركات خالل السنة:
أرض ومباني
الرصيد في  1يناير 2019
إضافات
مصروف االستهالك
استبعادات
استبعاد ثاني أوكسيد التيتانيوم (إيضاح )43
تحويل عمالت أجنبية /أخرى
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019
إضافات
مصروف االستهالك
استبعادات
الرصيد في  31ديسمبر 2020

247,943
3,749
()24,598
()6,891
()79,980
633
140,856
11,102
()19,210
132,748

38

معدات

سيارات

المجموع

170,290
241
()11,313
()160,604
1,386
-

16,797
3,267
()8,394
11,670
2,095
()7,496
()1,603
4,666

435,030
7,257
()44,305
()6,891
()240,584
2,019
152,526
13,197
()26,706
()1,603
137,414
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موجودات حق االستخدام (تتمة)
فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:

مصروف استهالك موجودات حق االستخدام
مصروف فائدة على مطلوبات إيجارية
مصروف إيجار  -عقود اإليجار قصيرة األجل
مصروف إيجار  -عقود إيجار لموجودات منخفضة القيمة
مجموع المبلغ المثبت في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
.11

2020

2019

26,706
2,401
1,301
30,408

44,305
9,653
2,682
2,767
59,407

موجودات غير ملموسة
الشهرة

موجودات غير
تقنيات البرمجيات ملموسة أخرى

المجموع

التكلفة
 1يناير  ،2019كما أدرجت
تعديل (راجع اإليضاح )44
 1يناير  ،2019كما عُدلت
إضافات
استبعاد
استبعاد أعمال ثاني أوكسيد التيتانيوم (إيضاح )43
تحويل من مشاريع تحت اإلنشاء
الرصيد كما في  31ديسمبر  2019كما عُدل (راجع )44
إضافات
استبعاد
شطب
تحويل من مشاريع تحت اإلنشاء
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020

2,399,229
()1,624,360
774,869
()112,683
()638,315
23,871
()2,180
21,691

780,136
780,136
25,381
()1,864
()624,636
17,579
196,596
8,364
()7,856
2,374
199,478

3,358
3,358
3,358
3,358

3,182,723
()1,624,360
1,558,363
25,381
()114,547
()1,262,951
17,579
223,825
8,364
()7,856
()2,180
2,374
224,527

الرصيد كما في  1يناير  - 2019كما أدرج
المحمل للسنة
استبعاد
استبعاد أعمال ثاني أوكسيد التيتانيوم (إيضاح )43
عدّل
الرصيد كما في  31ديسمبر  ،2019كما ُ
المحمل للسنة
استبعاد
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020

-

451,166
20,261
()903
()397,791
72,733
24,618
()716
96,635

3,358
3,358
3,358

454,524
20,261
()903
()397,791
76,091
24,618
()716
99,993

كما في  31ديسمبر 2020
كما في  31ديسمبر 2019

21,691
23,871

102,843
123,863

-

124,534
147,734

إطفاء

صافي القيمة الدفترية

تقوم إدارة المجموعة باختبار الشهرة سنويًا لتحري االنخفاض في القيمة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة .تستخدم المجموعة قيمة االستخدام كأساس
لتحديد المبالغ القابلة لالسترداد .إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة هي توقعات خطة العمل لمدة  5سنوات المعتمدة من قبل اإلدارة ،ومعدل النمو بنسبة ٪3
( )٪2 :2019الستقراء توقعات التدفقات النقدية إلى ما بعد الفترة التي تغطيها أحدث الموازنات /التوقعات ومعدالت الخصم بنسبة )٪8.98 :2019( ٪9.29
المطبقة على توقعات التدفقات النقدية بنا ًء على المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال .تعتقد اإلدارة أن معدالت النمو المقدرة المستخدمة ال تتجاوز متوسط
معدالت النمو على المدى الطويل على أنشطة الشركة .توجد بعض األرصدة المتعلقة بالشهرة والتي تم إعادة تصنيفها (راجع اإليضاح رقم .)44
تحليل الحساسية
إذا تمت زيادة معدل الخصم المطبق على توقعات التدفقات النقدية لوحدة توليد النقد هذه إلى  ٪34.1مقارنة بتقدير اإلدارة البالغ  ، ٪9.29فيجب على المجموعة
االعتراف بانخفاض القيمة مقابل الشهرة .في السنة السابقة  ،لم تكن هناك تغييرات محتملة معقوله في أي من االفتراضات الرئيسية التي كان من شأنها أن
تؤدي إلى انخفاض القيمة في وحدة توليد النقد لصهر الرصاص.
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استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
2020

2019

(معدلة –
إيضاحات
 43و)44
استثمارات في شركات زميلة ()12-1
استثمارات في مشاريع مشترك (إيضاح )12-1

2,212,112
8,450,194
10,662,306

2,101,963
8,443,028
10,544,991

2020

2019

 1-12استثمارات في شركات زميلة

معدلة –
إيضاحات
 43و)44
2,066,375
95,555
50,182
2,212,112

استثمارات في ترونوكس (راجع اإليضاح )12-1-1
االستثمار في معدنية ()12-1-2
استثمارات في شركات زميلة أخرى (راجع اإليضاح )12-1-3

1,943,851
109,399
48,713
2,101,963

 1-1-12شركة ترونوكس القابضة
تعد شركة ترونوكس المحدودة ("ترونوكس") ،وهي شركة محدودة عامة تأسست بموجب قوانين إنجلترا وويلز ،أحد أبرز الشركات المنتجة في العالم لمنتجات
التيتانيوم عالية الجودة ،بما في ذلك أصباغ ثاني أكسيد التيتانيوم ومنتجات ثاني أكسيد التيتانيوم عالية النقاء والمواد الكيميائية من التيتانيوم والزركون عالية
النقاء .وتقوم شركة ترونوكس أيضا ً بتعدين الرمال المعدنية الحاملة للتيتانيوم وتشغيل مرافق التطوير التي تنتج مواد خام من التيتانيوم عالية الجودة والحديد
الخام والمعادن األخرى.
كما هو مفصل في اإليضاح  ،43استحوذت المجموعة على  ٪ 23.01من األسهم العادية في ترونوكس كجزء من المقابل الستبعاد أعمال كرستل في 10
أبريل  .2019وقدرت المجموعة أن لها نفوذاً جوهريًا على ترونوكس ،وعليه ،تم تسجيل االستثمار في أسهم ترونوكس كاستثمار في شركة زميلة واستثمارات
يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة".
أنهت المجموعة عملية تخصيص سعر الشراء خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020بمساعدة خبراء مستقلين .بنا ًء على عملية تخصيص سعر الشراء
المكتملة ،قامت المجموعة بإعادة تقييم حصتها في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها في ترونوكس بمبلغ  2,127مليون لاير سعودي كما في
 10أبريل  ، 2019مما أدى إلى تحقيق مكاسب على بيع نشاط ثاني أوكسيد التيتانيوم بمبلغ  663مليون لاير مقابل  509مليون لاير تم إدراجها في القوائم
المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
باإلضافة إلى ذلك ،أدت عمليات إعادة شراء األسهم من قبل ترونوكس في  2019والتغيرات األخرى في عدد األسهم القائمة إلى زيادة في ملكية أسهم
المجموعة من  ٪23.01في تاريخ إغالق المعاملة في  10أبريل  2019إلى  ٪26.18في  31ديسمبر  31( 2020ديسمبر  .)٪26.48 :2019نتيجة
الستكمال عملية تخصيص سعر الشراء ،تم تسجيل مكاسب بمبلغ ال شيء ( 29 :2019مليون لاير سعودي) نتيجة زيادة ملكية األسهم في ترونوكس.
تم تعديل التغيرات الناتجة عن استكمال تخصيص سعر الشراء بأثر رجعي في هذه القوائم المالية الموحدة كما هو مطلوب بموجب المعايير المحاسبية ذات
الصلة( .راجع أيضًا إيضاح  43و.)44
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استثمارات في شركات زميلة (تتمة)

1-1-12

شركة ترونوكس القابضة (تتمة)

فيما يلي حركة القيمة الدفترية لالستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية:
2020

2019

(معدلة –
إيضاحات
 43و)44
الرصيد كما في  1يناير
إضافات
الربح من الزيادة في الفائدة
الحصة في الربح( /الخسائر)
الحصة في (الخسارة )  /الربح الشاملة األخرى
الحصة في ارباح ( /الخسارة) لتعديالت القيمة العادلة من تخصيص سعر الشراء
إيرادات توزيعات أرباح
الرصيد كما في  31ديسمبر

1,943,851
250,667
()39,108
()49,573
()39,462
2,066,375

2,127,060
28,917
()87,536
3,634
()109,200
()19,024
1,943,851

ً
تعديال من محاسبة أصل ضريبي مؤجل بمبلغ  870لاير سعودي .هذه
بلغت حصة المجموعة في الربح خالل السنة  151مليون لاير سعودي ،والتي تتضمن
الحصة من األرباح صافية من نفقات االنخفاض في القيمة بمبلغ  693مليون لاير سعودي لضمان أن القيمة الدفترية لالستثمار في ترونوكس يتم االحتفاظ بها
بالقيمة القابلة لالسترداد باستخدام طريقة قيمة قيد االستخدام .تمثل حصة (الخسارة) /الدخل الشامل اآلخر بشكل رئيسي صافي حصة المجموعة في فروقات
تحويل العمالت األجنبية واحتياطي التحوط للتدفقات النقدية وإعادة قياس خطة المنافع المحددة كما هو مدرج من قبل ترونوكس والتعديالت فيما يتعلق بالزيادة
في القيم الدفترية كنتيجة عملية تخصيص سعر الشراء في تاريخ االستحواذ .فيما يلي المعلومات المالية المختصرة لشركة ترونوكس:
2020

2019

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

9,581,000
16,643,000
3,019,000
15,536,364

7,793,000
13,424,000
2,625,000
14,227,000

حقوق الملكية

7,668,636

4,365,000

حصة المجموعة في حقوق الملكية
شهرة وتسويات أخرى

2,007,649
58,726

1,142,757
801,094

القيمة الدفترية

2,066,375

1,943,851

نقد وما يماثله
مطلوبات مالية  -غير متداولة

2,430,000
12,236,000

1,158,000
11,205,000

مطلوبات مالية  -متداولة (باستثناء ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى)

218,000

142,500

2020

2019

10,343,000
962,000
201,094
()39,108
()728,00
3,382,000

8,445,000
()324,000
19,000
()196,736
3,634
()6,000
()52,000

إيرادات
الربح( /الخسارة) من العمليات المستمرة
الربح بعد الضريبة من العمليات المتوقفة
حصة المجموعة في ربح ( /خسارة (معدّلة)
حصة المجموعة في (الخسارة)  /الدخل الشاملة األخرى
مصاريف فائدة
مصروف ضريبة الدخل

شركة ترونوكس مدرجة في بورصة نيويورك ويتم تداول أسهمها من قبل الجمهور .قيمة استثمار المجموعة في ترونوكس على أساس سعر اإلقفال كما في
 31ديسمبر  2020هو  2,060لاير سعودي ( 1,609 :2019مليون لاير سعودي).
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استثمارات في شركات زميلة (تتمة)

1-1-12

االستثمار في معدنية

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن ("معدنية") هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في البورصة السعودية .يقع مركزها الرئيسي ومقر التشغيل الرئيسي
في مدينة الجبيل ،المملكة العربية السعودية .كما في  31ديسمبر  ،2020تملك المجموعة  ٪35.45من رأس المال المصدر .تتمثل األهداف الرئيسية للشركة
في تصنيع وتسويق األسالك المسحوبة والمنتجات ذات الصلة ،وأحجام مختلفة من المحاور وقطع الغيار للمقطورات وشاحنات التفريغ ،والمسبوكات الحديدية
وغير الحديدية ،والتجارة في المنتجات ذات الصلة.
3-1-12

استثمارات في شركات زميلة أخرى

فيما يلي الشركات الزميلة األخرى الرئيسية للمجموعة:
شركة كالريانت السعودية للملونات المحدودة
شركة كالريانت السعودية للملونات المحدودة ("كالريانت") هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة يقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض ،بالمملكة
العربية السعودية .تملك الرواد ،وهي شركة تابعة للمجموعة نسبة  ٪40من رأس المال المدفوع بمبلغ  50مليون لاير سعودي .تعمل كالرينت في مجال تصنيع
وبيع الملونات البالستيكية.
شركة إيفونيك للتصنيع والتسويق المحدودة (إيفونيك)
شركة إيفونيك للتصنيع والتسويق المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة ،مسجلة في المملكة العربية السعودية ويقع مقرها الرئيسي في الرياض.
شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات وهي شركة تابعة للمجموعة ،تمتلك  ٪25من رأس المال المصدر بمبلغ  26.67مليون لاير سعودي .تتمثل
األنشطة الرئيسية لشركة إيفونيك للتصنيع والتسويق المحدودة ف ي تجارة أعالف الماشية بالجملة لمضافات األعالف الصيدالنية ،وتجارة األعالف غير
الصيدالنية وإضافات األعالف بالجملة ،وتجارة األسمدة الكيماوية بالجملة ،وتجارة أعالف الماشية بالتجزئة.
فيما يلي الحركة في االستثمار في الشركات الزميلة األخرى:
الرصيد االفتتاحي
الحصة المجموعة في الربح( /الخسارة)
الحصة في الخسارة الشاملة األخرى
استبعادات
الرصيد الختامي

2020

2019

48.713
1.751
()282
50.182

52.709
2.699
()6.695
48.173

2020

2019
(معدلة –
إيضاحات
 43و)44

4,495,230
3,345,721
609,243
8,450,194

4,360,105
3.230.387
587.153
265.383
8,443,028

 2-12استثمارات في مشاريع مشتركة

استثمار في الشركة السعودية لإليثلين والبولي إيثلين
استثمار في الشركة السعودية للبوليفينات
الشركة السعودية لمونمرات األكريليك المحدودة
استثمار في أخرى

الشركة السعودية للبوليفينات
الشركة السعودية للبوليفينات هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة يقع مركزها الرئيسي في مدينة الجبيل ،بالمملكة العربية السعودية .يبلغ رأس مالها
المصرح به والمصدر  600مليون لاير سعودي .الشركة مملوكة بنسبة  ٪75لشركة تصنيع و ٪25من رأس مال الشركة مملوكة لشركة بازل القابضة للشرق
األوسط جي بي أم أتش .تتمثل أهداف الشركة السعودية للبوليفينات الرئيسية في انتاج البروبلين والبولي بروبلين.
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الشركة السعودية لإليثلين والبولي إيثلين
الشركة السعودية لإلثيلين والبولي إيثيلين هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مركزها ومركز عملياتها الرئيسي في الجبيل ،المملكة العربية السعودية.
يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر للشركة السعودية لإلثيلين والبولي إيثيلين مبلغ  2,737.5مليون لاير سعودي .إن الشركة مملوكة بنسبة  ٪75للشركة
السعودية لإلثيلين والبولي إيثيلين و ٪25من رأس مال الشركة مملوكة لباسل موين أورينت إنفستمنتس إس ايه إس .تتمثل األهداف الرئيسية للشركة السعودية
لإلثيلين والبولي إيثيلين في إنتاج اإليثيلين والبروبيلين والبولي إيثيلين.
الشركة السعودية لمونمرات األكريليك
الشركة السعودية لمونمرات األكريليك هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مركزها ومركز عملياتها الرئيسي في مدينة الجبيل ،بالمملكة العربية السعودية.
يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر للشركة السعودية لمونمرات األكريليك مبلغ  1,084.5مليون لاير سعودي .الشركة مملوكة بنسبة  ٪75للشركة
السعودية ألحماض األكريليك و ٪ 25من رأس المال مملوكة لشركة روم اند هاس نيذرالند بي في .وتتمثل األهداف الرئيسية للشركة السعودية لمونمرات
األكريليك في إنتاج حمض األكريليك الخام وحمض األكريليك الجليدي والبوتيل وإيثلكسل أكريليت.
شركة البوليمرات األكريليكية السعودية
الشركة البوليمرات األكريليكية السعودية هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة يقع مركزها ومركز عملياتها الرئيسي في مدينة الجبيل ،بالمملكة العربية
السعودية .يبلغ رأس مالها المصرح به والمصدر  416.4مليون لاير سعودي .الشركة مملوكة بنسبة  ٪75للشركة السعودية ألحماض األكريليك و ٪25من
رأس مال الشركة مملوكة لشركة ستوكهوسن نيذرالند بي في .تتمثل أهداف شركة البوليمرات األكريليكية السعودية الرئيسية في انتاج البوليمرات فائقة
االمتصاص.
شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وشركة توهو للتيتانيوم والمعادن المحدودة
شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وشركة توهو للتيتانيوم والمعادن المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة يقع مركزها الرئيسي في مدينة
جدة ،بالمملكة العربية السعودية .يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر لشركة توهو للتيتانيوم والمعادن المحدودة هو  1,687.5مليون لاير سعودي .الشركة
مملوكة بنسبة  ٪65لشركة شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة و ٪35مملوكة لمعادن المحدودة .يقع مركز عمليات لشركة مجمع صناعات المعادن
المتطورة وشركة توهو للتيتانيوم والمعادن المحدودة في مدية ينبع ،المملكة العربية السعودية .تتمثل األهداف الرئيسية لشركة توهو للتيتانيوم والمعادن في
إنتاج التيتانيوم اإلسفنجي ومشتقاته.
إن حركة االستثمارات في المشاريع المشتركة هي كالتالي:
الشركة السعودية
لمونمرات األكريليك

أخرى

الشركة السعودية لإليثلين الشركة السعودية
للبوليفينات
والبولي إيثلين
2020
الرصيد االفتتاحي ،كما أدرج
الحصة في الربح( /الخسارة)
الحصة في قائمة الخسارة الشاملة اآلخرى
إضافات خالل العام
إيرادات توزيعات أرباح
الرصيد الختامي

4.360.105
461.125
()326.000
4.495.230

3.230.387
461.737
4.597
()351.000
3.345.721

587.153
22.090
609.243

265.383
()264.820
()563
-

2019
الرصيد االفتتاحي ،كما أدرج
إعادة تصنيف (انظر اإليضاح )44
الرصيد االفتتاحي ،المعدل
الحصة في الربح( /الخسارة)
إعادة تصنيف (انظر اإليضاح )44
الحصة في قائمة الخسارة الشاملة اآلخرى
إضافات خالل العام
إيرادات توزيعات أرباح
الرصيد الختامي

4.423.370
210.704
4.634.074
924.791
()4.760
()1.194.000
4.360.105

1.620.962
1.350.039
2.971.001
343.842
()2.456
()82.000
3.320.387

561.605
561.605
25.131
()6.548
6.965
587.153

279.507
279.507
()13.293
()831
265.383
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استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية (تتمة)
فيما يلي المعلومات المالية المختصرة لمشاريع مشتركة هامة:
2020
الشركة
السعودية
لإليثلين والبولي
إيثلين

2019
الشركة
السعودية
للبوليفينات

الشركة
السعودية
لمونمرات
األكريليك

1,695,012
5,263,145
1,250,864
197.278
5,510,015

1,616,618
1,829,627
806,780
40,072
2,599,393

1,589,475
685.300
5,597,611 2.738.034
1,130,469
351.609
727,697 2.368.609
5,328,920
703.116

1,519,004
2,056,528
772,736
341,588
2,461,208

620.046
2.887.398
462.325
2.375.661
669.458

حصة المجموعة في صافي الموجودات 4,132,511
215,605
الشهرة
147,114
تعديالت أخرى*
4,495,230
القيمة الدفترية

1,949,545
1,359,538
36,638
3,345,721

527.337
81.906
609.243

3,996,690
215,605
147,810
4,360,105

1,845,906
1,359,538
24,943
3,230,387

502.093
85.059
587.153

إيرادات

3,826,215

2,913,030

871.846

4,642,621

3,210,893

1.166.455

الربح للسنة
حصة المجموعة في الربح

600,106
461,125

597,997
461,737

30.344
22.090

1,172,718
924,791

443,040
341,386

32.659
25.131

مصاريف الفائدة
استهالكات وإطفائات
مصروف الزكاة  /ضريبة الدخل

42.785
357.448
87.402

16.094
226.668
43.963

83.047
159.038
8.863

76.348
383.129
87.532

35.163
222.709
37.673

116.886
161.884
6.797

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة
صافي الموجودات

الشركة
السعودية
لمونمرات
األكريليك

الشركة
السعودية
للبوليفينات

الشركة
السعودية
لإليثلين
والبولي إيثلين

* تم إضافة تعديالت أخرى لتحقيق األرباح المبقاة للمشروع المشترك بعد تحمل المساهمين للزكاة  /الضريبة.
مشاريع مشتركة أخرى
2019
2020
القيمة الدفترية
الخسارة للسنة

()413.740

265,383
()20.182

حصة المجموعة في خسارة

()264.820

()13.293

القيمة الدفترية الستثمارات المجموعة في بعض "المشاريع المشتركة األخرى"ال شيء .بلغت الحصة غير المثبتة من الدخل ( /الخسارة) من هذه المشاريع
المشتركة  108مليون لاير سعودي لسنة  )319( :2019( 2020مليون لاير سعودي) .تراكميًا ،بلغت الحصة غير المثبتة من خسائر هذه المشاريع المشتركة
( )428مليون لاير ( )536( :2019مليون لاير سعودي) .ال يشترط االعتراف بحصة الربح ( /الخسارة) من هذه المشاريع المشتركة في ربح ( /خسارة)
المجموعة ،وفقًا للمعايير المعمول بها.
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استثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أسهم حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة ،والتي قامت بموجبها المجموعة بإجراء اختيار غير قابل لإللغاء عند اإلثبات المبدئي لغرض اإلثبات في هذه الفئة.
وتعد هذه استثمارات استراتيجية وتعتبر المجموعة أن ذلك التصنيف أكثر مالءمة لها
تتضمن استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر االستثمارات الفردية التالية:
أوراق مالية مدرجة
شركة الصحراء للبتروكيماويات
شركة ينبع للبتروكيماويات شركة مساهمة سعودية
أرامكو السعودية

2020

2019

80.770
142.305
62.093
285.168

83.755
131.193
62.536
277.484

أوراق مالية غير مدرجة
390.165
102.390
4.930
21.770
1.000
520.255
805.423

شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)
شركة المصانع الكبرى للتعدين (اماك)
شركة تطوير الصناعات السعودية (تطوير)
الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة (بيئة)
شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)

489.072
67.890
4.930
21.770
1.000
584.662
862.146

خالل السنة ،تم إثبات األرباح( /الخسائر) التالية في الدخل الشامل اآلخر:
2020

2019

أرباح( /خسائر) مثبتة في الدخل الشامل اآلخر
أوراق مالية مدرجة
أوراق مالية غير مدرجة

14.388
()64.407
()50.019

()12.456
()7.320
()19.776

2020

2019

توزيعات األرباح من استثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أوراق مالية مدرجة
أوراق مالية غير مدرجة

.14

6.681
6.681

14.389
8.437
22.826

موجودات غير متداولة أخرى

ذمم مدينة لبرنامج قرض إسكان الموظفين
مزايا موظفين مدفوعة مقدما ً
برنامج تمليك المساكن
ذمم مدينة غير تجارية من أطراف ذات عالقة ()34-4
أخرى

45

2020

2019
(معدلة –
إيضاح )44

167,929
38,659
237,117
78,562
3,796
526,063

173,288
38,942
273,303
3,992
489,525

شركة التصنيع الوطنية
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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مخزون
مواد أولية
بضائع جاهزة
أعمال قيد التنفيذ
مواد استهالكية وقطع غيار
ناقصاً :مخصص بضاعة بطيئة الحركة

2020

2019

347,374
111,245
35,391
102,012
596,022
()16,510
579,512

315,835
113,540
42,383
102,887
574,645
()8,687
565,958

2020

2019

8,687
7,176
647
16,510

75,806
2,297
()16,321
()53,095
8,687

إن حركة مخصص بنود المخزون بطيء الحركة كما يلي:
الرصيد االفتتاحي
المحمل للسنة
عكس نتائج استبعاد أعمال ثاني أوكسيد التيتانيوم المباعة (إيضاح )43
ناقصاً :مشطوبات /عكوسات /تعديالت
الرصيد الختامي

خالل سنة  ،2020تم شطب مخزون بمبلغ  7.2مليون لاير سعودي ( 2.3 :2019مليون لاير سعودي) وتم إثبات هذه المبلغ كمصروف في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة لتخفيض بعض بنود المخزون لصافي القيمة القابلة للتحقق.
.16

ذمم مدينة ،بالصافي

ذمم مدينة تجارية
مطلوب من أطراف ذات عالقة  -تجارية (إيضاح )38-2
ناقصاً :االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

2020

2019
(معدلة –
إيضاح )44

1,090,197
81,659
1,171,856
()83,995
1,087,861

1,267,492
160,401
1,427,893
()83,374
1,344,519

إن القيمة الدفترية للذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى تقارب قيمتها العادلة .ويمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير القيمة الدفترية
لكل فئة من فئات الذمم المدينة المذكورة أعاله.
تقوم المجموعة ببيع مجموعة واسعه من المواد الكيميائية الصناع ية واألداء والمنتجات البالستيكية لعدد متنوع من العمالء في مختلف الصناعات في جميع
أنحاء العالم .يتم االفصاح عن سياسات ادارة المخاطر االئتمانية للمجموعة في إيضاح  . 41-1عالوة على ذلك ،قامت المجموعة بتعديل بعض الذمم المدينة
المتعلقة باستبعاد المعامالت بين الشركات المشار إليها في اإليضاح رقم .44
فيما يلي ملخص ألعمار الذمم المدينة متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها:

غير مستحقة
بين  90-0يوما ً
بين  180-91يوما ً
بين  360-181يوما ً
أكثر من  360يوما ً

46

2020

2019
(معدلة –
إيضاح )44

904,650
102,389
3,174
24,630
53,018
1,087,861

1,028,095
231,507
59,498
12,803
12,616
1,344,519
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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ذمم مدينة ،بالصافي (تتمة)
يتم تحديد االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بنا ًء على نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة ويتم فحصها بشكل دوري .كما في  31ديسمبر ،2020
انخفضت قيمة الذمم المدينة التجارية بقيمة دفترية مبدئية تبلغ  84مليون لاير سعودي ( 83 :2019مليون لاير سعودي) لالنخفاض في القيمة وتم رصد
مخصص لها بالكامل.
إن الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة كما يلي:

الرصيد االفتتاحي
المحمل للسنة
عكس نتائج استبعاد أعمال ثاني أوكسيد التيتانيوم المباعة (إيضاح )43
ناقصاً :مشطوبات /عكوسات
الرصيد الختامي
.17

2020

2019
(معدلة –
إيضاح )44

83,374
15,907
()15,286
83,995

93,980
5,450
()11,762
()4,294
83,374

مبالغ مدفوعة مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
2020
مطلوب من أطراف ذات عالقة  -غير تجارية (إيضاح )38-2
ذمم مدينة للموظفين
مصاريف مدفوعة مقدما ً
دفعات مقدمة إلى موردين
ذمم مدينة أخرى

.18

515,969
92,149
192,368
39,658
10,078
850,222

2019
(معدلة –
إيضاح )44
441,694
62,837
121,945
60,352
12,001
698,829

نقد وما يماثله
ودائع قصيرة األجل ومرابحة
أرصدة بنكية

2020

2019

2,233,008
421,841
2,654,849

2,044,553
678,673
2,723,226

تمثل الودائع قصيرة األجل والمرابحات مبالغ مودعة في البنوك التجارية المحلية في المملكة العربية السعودية لفترات مختلفة (تتراوح من يوم واحد إلى ثالثة
أشهر) ،بنا ًء على المتطلبات النقدية للمجموعة وكسب عمولة باألسعار التجارية العادية.
.19

رأس المال
بلغ رأس مال الشركة  6,689,142ألف لاير سعودي كما في  31ديسمبر  6,689,142 :2019( 2020ألف لاير سعودي) ويتكون من  668,914ألف
سهم ( 668,914 :2019ألف سهم) بقيمة  10لاير سعودي للسهم.

.20

احتياطي نظامي
يجب على الشركة االحتفاظ باحتياطي نظامي وذلك بتخصيص  ٪10سنويا ً من صافي ربح السنة حتى يصل االحتياطي النظامي إلى  ٪30من رأس المال.
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احتياطيات أخرى
كما في  31ديسمبر  ،2020تفاصيل االحتياطات األخرى كما يلي:
احتياطي تحويل
عمالت أجنبية
الرصيد االفتتاحي 1 ،يناير
صافي الحركة خالل السنة
الرصيد الختامي 31 ،ديسمبر

()22.662
37,242
14,580

موجودات مالية بالقيمة
احتياطي تحوط احتياطي أرباح /العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
التدفقات النقدية (خسائر) اكتوارية
11,133
4,840
15,973

40,188
()102,252
()62,064

332,249
()50,019
282,230

أخرى
()913,342
()913,342

المجموع
()552,434
()110,189
()662,623

كما في  31ديسمبر  ،2020تفاصيل االحتياطات األخرى كما يلي:
احتياطي تحويل
عمالت أجنبية
الرصيد االفتتاحي 1 ،يناير
صافي الحركة خالل السنة
استبعاد أعمال ثاني أوكسيد التيتانيوم
(انظر ايضاح )43
الرصيد الختامي 31 ،ديسمبر  -معدّل

موجودات مالية بالقيمة
احتياطي تحوط احتياطي أرباح /العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
التدفقات النقدية (خسائر) اكتوارية

أخرى

المجموع

()129,184
4,467

4,502
9,707

()25,465
59,166

355,780
()23,531

()873,028
-

()667,395
49,809

102,055
()22,662

()3,076
11,133

6,487
40,188

332,249

()40,314
()913,342

65,152
()552,434

كما في  31ديسمبر  ، 2020تتكون االحتياطيات االخرى من االحتياطي المتعلق باالستحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة بمبلغ ( )926مليون لاير سعودي
( )926( :2019مليون لاير سعودي)
.22

حقوق ملكية غير المسيطرة
فيما يلي المعلومات المالية المختصرة المتعلقة بشركة التصنيع والصحراء لالوليفينات التابعة للمجموعة والتي لها حصص جوهرية غير مسيطرة:
حقوق ملكية غير المسيطرة %

2020
٪39.55

2019
٪39.55

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة
حقوق الملكية العائدة ل ُمالك الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة

723,813
6,743,678
429,554
1,530,023
5,443,300
64,614

713,526
6,635,135
412,991
1,726,493
5,160,544
66,633

إيرادات
مصاريف
الربح للسنة
الربح العائد إلى ُمالك الشركة
الربح العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

507,323
()165,053
341,220
340,695
525

638,952
()197.799
441,153
583,393
()142,240

مجموع الدخل الشامل اآلخر العائد إلى ُمالك الشركة
مجموع الدخل الشامل اآلخر العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع الدخل الشامل للسنة

343,539
1,337
342,202

577,306
()145.518
431,788

توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرة

39,550

359,434

التدفقات النقدية
التدفقات النقدية الناتجة من ( /المستخدمة في) األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

56,402
210,531
()250.058

()111,278
1,061,702
()1,056,945
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اقتراضات طويلة األجل
2020

2019
(معدلة –
إيضاح )44

1,324,488
5,865,603
7,190,091

1,426,120
6,162,870
7,588,990

()645,346
6,544,745

()815,141
6,773,849

إيضاح
1-23
2-23

صندوق التنمية الصناعية السعودي
بنوك تجارية
مجموع القروض
صا :اقتراضات طويلة األجل  -الجزء المتداول
ناق ً
مجموع القروض غير المتداولة
1-23

صندوق التنمية الصناعية السعودي ("الصندوق")

لدى المجموعة تسهيالت طويلة األجل متعددة من صندوق التنمية الصناعية السعودي .بلغ إجمالي الرصيد القائم لهذه القروض كما في  31ديسمبر 2020
مبلغ  1,324مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  1,426 :2019مليون لاير سعودي) .يتم تحميل الرسوم اإلدارية المقدمة والسنوية من قبل الصندوق وفقا ً
التفاقيات القرض .إن هذه التسهيالت مضمونة برهن جميع ممتلكات ومصنع ومعدات الشركات التابعة التي تم منح القروض لها والسندات اإلذنية وضمانات
الشركات من المساهمين .إن استحقاقات القروض ،بناء على جداول السداد الخاصة بها ،تمتد على مدى السنوات من  2015حتى  .2025تحتوي اتفاقيات
القروض على بعض التعهدات والتي تطلب من الشركات ذات الصلة الحفاظ على نسب مالية محددة ،النسبة الحالية بشكل رئيسي وصافي القيمة الملموسة.
كانت المجموعة ملتزمة بجميع التعهدات باستثناء بعض النسب المالية لشركتين تابعتين ،وهو ما ال يعتبر حالة من حاالت التخلف عن السداد.
 2-23قروض من بنوك تجارية
لدي المجموعة عدة تسهيالت بنكية إسالمية طويلة األجل من بنوك تجارية .بلغ الرصيد القائم لهذه القروض كما في  31ديسمبر  2020مبلغ  5,866مليون
لاير سعودي ( 31ديسمبر  6,163 :2019مليون لاير سعودي) .إن هذه القروض مضمونة بسندات إذنية وتحمل عمولة تتناسب مع األسعار التجارية السائدة.
إن استحقاقات القروض ،بناء على جداول السداد الخاصة بها ،تمتد على مدى السنوات من  2016حتى  .2029تحتوي اتفاقيات القروض على بعض التعهدات
والتي ،من بين أمور أخرى ،تتطلب من الشركات الحفاظ على نسب مالية محددة ،النسبة الحالية بشكل رئيسي ،نسبة المديونية ونسبة تغطية الفائدة .تتم مراقبة
التعهدات بانتظام من قبل اإلدارة ،وفي حالة أي عدم التزام ،يتم اتخاذ اإلجراءات لضمان االلتزام .كما في  31ديسمبر  ،2020كانت المجموعة ممتثلة لهذه
التعهدات.
 3-23جدول سداد
فيما يلي استحقاق تسهيالت اقتراضات طويلة األجل:
خالل سنة واحدة
 2 - 1سنوات
 5 - 2سنوات
أكثر من  5سنوات
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2020

2019

645,346
699,939
2,438,326
3,406,480
7,190,091

815,141
531,244
1,832,307
4,410,298
7,588,990

شركة التصنيع الوطنية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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اقتراضات طويلة األجل (تتمة)
 4-23صافي تسوية الدين
صا النقد وما يماثله.
يشمل صافي الدين على اقتراضات والمطلوبات االيجارية ،ناق ً
قروض تجارية
الرصيد االفتتاحي كما في  1يناير  - 2020معدّل
تسديدات خالل السنة
إضافة خالل السنة
مصاريف الفوائد
إطفاء نفقات مؤجلة
الرصيد الختامي كما في  31ديسمبر 2020

6,162,870
()316,685
19,418
5,865,603

1,426,120
()108,996
7,364
1,324,488

قروض تجارية
الرصيد االفتتاحي كما في  31ديسمبر 2018
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16
تسديدات خالل السنة
إضافة خالل السنة
مصاريف الفوائد
استبعاد نشاط ثاني أوكسيد التيتانيوم
إعادة تصنيف إلى مطلوب ذو عالقة – غير متداول
إطفاء نفقات مؤجلة
الرصيد الختامي كما في  31ديسمبر 2019
.24

قروض صندوق التنمية
الصناعية السعودي

13,021,477
()6,635,462
-

قروض صندوق التنمية
الصناعية السعودي
1,470,017
()80,230
28,643
7,690
1,426,120

()243,142
19,997
6,162,870

مطلوبات إيجارية
159,745
()32,858
13,197
2,401
142,485

مطلوبات إيجارية
435.030
()51,611
7.257
9.653
()240.584
159,745

مجموع صافي الدين
7,748,735
()458,539
13,197
2,401
27.687
7,332,576

مجموع صافي الدين
14,491,494
435.030
()6.767.303
35.900
9.653
()240.584
()243,142
27.787
7,748,735

التزامات منافع الموظفين

يحق لموظفي المجموعة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى الحصول على منافع نهاية الخدمة وفقًا ألحكام نظام العمل المحلي
وسياسة المجموعة .تستند منافع نهاية الخدمة على تعويضات الموظفين وفترة الخدمة المتراكمة وتدفع عند إنهاء الخدمة أو االستقالة أو التقاعد .يتم احتساب
التزام المنافع المحددة فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين من خالل تقدير مدفوعات المنافع المستقبلية التي حصل عليها الموظفون مقابل خدمتهم .يتم
استخدام هذا المبلغ الذي يطبق معدل خصم مناسب لتحديد القيمة الحالية اللتزام المجموعة.
 1-24حركات في التزام المنافع المحددة
فيما يلي حركات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة:
التزام المنافع المحددة
التزام المنافع المحددة االفتتاحي 1 ،يناير
تكلفة الخدمة
تكلفة الفائدة
منافع مدفوعة
تحويل من ترونوكس
التغيرات في االفتراضات
التغييرات على حساب تعديالت الخبرة
استبعاد أعمال ثاني أوكسيد التيتانيوم (راجع ايضاح )43
التزام المنافع المحددة الختامي 31 ،ديسمبر
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2020

2019

460,178
56,191
17,606
()56,240
28,576
8,333
514,644

610,680
62,785
22,800
()26,890
12,545
()246
()12,133
()209,363
460,178

شركة التصنيع الوطنية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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التزامات منافع الموظفين (تتمة)
 2-24مبلغ المنافع المثبتة كمصروف
فيما يلي المبالغ المثبتة ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة:

تكلفة الخدمة
تكلفة الفائدة
صافي مصروف المنافع السنوية

2020

2019

56,191
17,606
73,797

62,785
22,800
85,585

 3-24االفتراضات الهامة
إن االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد التزامات المنافع المحددة الحالية مبينة أدناه:
2020

2019

معدل الخصم

٪3.25

٪4.75

الزيادات المستقبلية في الرواتب

٪3.00

٪4.00

 4-24تحليل الحساسية:
تم تحديد تحليل الحساسية بنا ًء على طريقة تقوم باستقراء أثر التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات الرئيسية التي تحدث في نهاية
الفترة التي أعدت عنها القوائم المالية .يقوم على التغير في االفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة .وقد ال يمثل التغيرات الفعلية في
التزام منافع نهاية الخدمة ألنه من غير المحتمل بأن تكون التغيرات في االفتراضات مستقلة عن بعضها .تم تطبيق نفس الطريقة لتحليل الحساسية كما هو الحال
عند احتساب التزام المعاش المثبت.
2019
2020
معدل الخصم
()49,552
()66,637
معدل الخصم أعلى بنسبة  ٪1نقطة أساس ،سينخفض التزام المنافع المحددة بمقدار
52,441
55,524
معدل الخصم أقل بنسبة  ٪1نقطة أساس ،سيزيد التزام المنافع المحددة بمقدار
الزيادات المستقبلية في الرواتب
زيادة الزيادة في الرواتب المستقبلية بنسبة  ،٪1سيزيد التزام المنافع المحددة بمقدار
انخفاض الزيادة في الرواتب المستقبلية بنسبة  ،٪1سينخفض التزام المنافع المحددة بمقدار

66,111
()56,145

52,295
()50,272

 5-24استبعاد نشاط ثاني أوكسيد التيتانيوم:
كما هو مفصل في اإليضاح رقم  ، 43قامت المجموعة ببيع أعمالها الخاصة بثاني أكسيد التيتانيوم لشركة ترونوكس بتاريخ  10ابريل  .2019وفقا ً لذلك ،تم
اعتبارا من ذلك التاريخ.
إلغاء إثبات جميع المطلوبات المتعلقة بالموظفين
ً
.25

مطلوبات إيجارية

يتم عرض المطلوبات اإليجارية في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي:

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
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2020

2019

22,705
119,780
142,485

25,330
134,415
159,745

شركة التصنيع الوطنية
(شركة مساهمة سعودية)
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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مطلوبات غير متداولة أخرى

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  -غير تجارية (انظر إيضاح )38-3
مخصصات مقابل الدعم المالي لمشروع مشترك (انظر إيضاح )29-1
أدوات مالية مشتقة (انظر إيضاح )26-1
المقابل المؤجل عن بيع مصنع معدن رباعي كلوريد التيتانيوم (إيضاح )43
مخصص مقابل دعم لمشروع مشترك (إيضاح )43
1-26

أدوات مالية مشتقة

المشتقات المصنفة كتحوطات:
مقايضات أسعار الفائدة (إيضاح )41
•
أغطية أسعار الفائدة (إيضاح )41
•

2020

2019
(معدلة –
إيضاح )44

1,233,104
357,000
7,868
187,907
132,110
1,917,989

1,112,303
400,000
13,784
1,526,087

2020

2019

7,868
7,868

1,076
12,708
13,784

تتعرض المجموعة لتقلبات في أسعار الفائدة المتغيرة لالقتراضات قصيرة وطويلة األجل .لدى المجموعة استراتيجية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة تستخدم
أدوات المشتقات لتحويل جزء من االقتراضات ذات السعر المتغير إلى اقتراضات ذات سعر ثابت .أبرمت المجموعة عقود مقايضات أسعار الفائدة وأغطية
أسعار الفائدة مع بعض البنوك المحلية .بلغت القيمة العادلة لهذه العقود القائمة كما في  31ديسمبر  2020مبلغ  7.9مليون لاير سعودي ( 13.8 :2019مليون
لاير سعودي).
.27

تسهيالت قصيرة األجل
لدى المجموعة عدة تسهيالت ائتمانية إسالمية قصيرة األجل لتمويل متطلبات رأس المال العامل واحتياجات التمويل قصيرة األجل .بلغ الرصيد القائم لهذه
التسهيالت كما في  31ديسمبر  2020مبلغ ال شيء ( 29 :2019مليون لاير سعودي) .إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات إذنية وتحمل عمولة تتناسب مع
األسعار التجارية السائدة.

.28

ذمم دائنة

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  -تجارية (إيضاح )38
ذمم دائنة تجارية
.29

2020

2019
(معدلة –
إيضاح )44

1,078,518
309,898
1,388,416

971,706
376,140
1,347,846

2020

2019
(معدلة –
إيضاح )44

62,479
232,316
137,713
113,592
69,382
442,176
1,057,658

119,250
214.894
133,982
108,098
62,412
402,029
1.040.665

2020

2019

119.250
1.479
43.000
()101.250
62.479

198.891
3.609
18.000
()101.250
119.250

مخصصات ومطلوبات متداولة أخرى

دعم مالي لمشروع مشترك (إيضاح )29-1
مصاريف مستحقة
منافع مستحقة للموظفين
توزيعات أرباح مستحقة
دفعة مقدمة من العمالء
ايرادات مؤجلة متعلفة بالبحث والتطوير

1-29

الحركة في ضمان الدعم المالي كما يلي:

رصيد افتتاحي
محمل خالل السنىة
محول من التزمات غير متداولة
مدفوعات خالل السنىة

طبيعة المخصص تتعلق بالضمان المالي الصادر من المجموعة لصندوق التنمية الصناعي السعودي المتلعق بالمشروع المشترك لقرض المشروع المشترك
من الصندوق.
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زكاة وضريبة دخل مستحقة
 1-30الزكاة وضريبة الدخل
إن الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما يلي:
في بداية السنة
مدفوع خالل السنة
عكس نتائج استبعادات نشاط ثاني أوكسيد التيتانيوم المباعة (انظر إيضاح )43
مخصص خالل السنة للعمليات المستمرة
في نهاية السنة

2020

2019

424,016
()91.906
194,460
526,570

430,945
()108.065
()21,680
122,816
424,016

 2-30الزكاة
إن الحركة في مخصص الزكاة كما يلي:
في بداية السنة
مدفوع خالل السنة
مخصص خالل السنة
في نهاية السنة

2020

2019

421,678
()71.656
176,168
526,190

408,915
()108.598
121,361
421,678

 3-30ضريبة الدخل
فيما يلي الحركة في مخصص ضريبة الدخل:
في بداية السنة
مدفوع خالل السنة
عكس نتائج استبعادات نشاط ثاني أوكسيد التيتانيوم المباعة (انظر إيضاح )43
مخصص خالل السنة
في نهاية السنة
4-30

2020

2019

2,338
()20.250
18,292
380

22,030
533
()21,680
1,455
2,338

وضع اإلقرارات والربوط للزكاة وضريبة الدخل

الشركة
خالل  ، 2015تلقت الشركة موافقة الهيئة في المملكة العربية السعودية لتقديم إقرارات زكوية موحدة للشركة والشركات التابعة السعودية المملوكة بنسبة ٪100
منذ سنة  ،2008وقدمت الشركة إقرارات زكوية موحدة بينما قدمت الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل إقراراتها الزكوية وضريبة الدخل لدى الهيئة حتى
السنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019انهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي لدى الهيئة حتى سنة  ،2007واستلمت ربوط أولية للسنوات حتى  2018نتج
عنها التزام إضافي بمبلغ  246مليون لاير سعودي ،والتي ال تزال قيد الفحص .تعتقد اإلدارة أنه قد تم تسجيل مخصصات كافية وال يحتمل أن ينشأ أي التزام
جوهري إضافي من الربط المفتوح بمجرد إنهاؤه.
الشركات التابعة
تقوم الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل في المملكة العربية السعودية بتقديم إقراراتها الزكوية وضريبة الدخل بشكل فردي .تلقت بعض هذه الشركات
التابعة ربوط أولية لعدة سنوات من الهيئة لعدة سنوات ،مما نتج عنه التزام إضافي بمبلغ  226مليون لاير سعودي .قدمت الشركات التابعة اعتراضا ً على هذه
الربوط التي ال تزال قيد الفحص .تعتقد اإلدارة أنه قد تم تسجيل مخصصات كافية من قبل المجموعة حيثما كان ذلك ضروريًا وليس من المحتمل أن ينشأ أي
التزام جوهري إضافي من الربوط المفتوحة بمجرد االنتهاء منها .يتم تسجيل أي مطلوبات أو تعديالت إضافية خاصة بالزكاة وضريبة الدخل عند معرفتها
واالنتهاء منها.
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إيرادات

مبيعات البضائع
تقديم الخدمات
أخرى

2020

2019
(معدلة –
إيضاح )44

2,134,888
122,496
14,451
2,271,835

2,782,578
181,006
14,949
2,978,533

يتم قياس اإليرادات من العقود مع العمالء بسعر المعاملة المتفق عليه بموجب العقد ويكون الدفع مستحقًا في غضون  90يو ًما من تاريخ الفاتورة وفقًا لشروط
محددة في العقد.
ال يتم تعديل أسعار المعامالت وفقًا للقيمة الزمنية للنقود حيث ال يوجد لدى شركة ال تصنيع أي عقود تتجاوز فيها الفترة بين تحويل المنتج إلى العميل والدفع
من قبل العميل سنة واحدة .عالوة على ذ لك ،قامت المجموعة بتعديل بعض اإليرادات المتعلقة بعمليات االستبعاد بين الشركات المشار إليها في إيضاح .44
.32

تكلفة اإليرادات

المواد األولية والمواد االستهالكية وقطع الغيار
رواتب وأجور ومنافع
استهالك وإطفاء
المرافق
تكاليف أخرى غير مباشرة

2020

2019
(معدلة –
إيضاح )44

1,314,543
198,692
198,088
160,268
70.408
1.941.999

1,754,935
396,020
181,168
175.284
69.870
2,577,277

قامت المجموعة بتعديل بعض تكلفة اإليرادات المتعلقة بعمليات االستبعاد بين الشركات المشار إليها في إيضاح 44
.33

مصاريف بيع وتوزيع
شحن ونقل
رواتب وأجور ومنافع
حوافز الموزعين
استهالك وإطفاء
أخرى

.34

2020

2019

62,342
44,089
41,634
1,875
12,746
162,686

66,864
43,167
38,401
1,049
13,071
162,552

مصاريف عمومية وإدارية

رواتب وأجور ومنافع
إعانة للشركات التابعة
أتعاب استشارية ومهنية
استهالك وإطفاء
سفر
إيجار
أخرى
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2020

2019
معدلة –
إيضاح )44

239,351
112,549
65,286
50,674
3,008
9,254
23,917
504,039

221,314
80,967
76,735
35,484
21,342
10,461
41.426
487,729
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مصاريف أخرى
البحث والتطوير
رسوم اإلغالق الالحق لمعاملة ثاني أوكسيد التيتانيوم
خسائر صرف عمالت أجنبية

.36

76.568
56,250
132.818

70,226
2,226
72.452

تكاليف تمويل ،بالصافي

نفقات تمويل
إطفاء نفقات مؤجلة
فائدة على قروض المساهمين
فائدة على مطلوبات إيجارية
متحصالت من مرابحة وودائع أخرى

.37

2020

2019

2020

2019
معدلة –
إيضاح )44

212,216
26,585
13,636
2,401
()32,133
222,705

515,898
27,687
24,202
9,653
()40,764
536,677

ربحية السهم
الربحية المستخدمة في حساب الربحية األساسية لكل سهم:
2020
الخسارة من العملية المستمرة والمتوقفة إلى حملة حقوق الملكية في الشركة األم
ربح التشغيل من العمليات المستمرة
(الخسارة) /الربح من العمليات المستمرة العائدة إلى حملة حقوق الملكية في الشركة األم

()446,747
()9.755
()446,747

2019
معدلة
()1,676,315
()278,219
()887,686

يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفّضة بتقسيم ربح ( /خسارة) التشغيل وصافي الربح ( /الخسارة) العائد إلى حملة حقوق الملكية في الشركة األم على
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة ،أي  668,914ألف سهم كما في  31ديسمبر  668,914 :2019( 2020ألف سهم).
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المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة
في سياق أنشطتها العادية ،تتعامل المجموعة مع أطراف ذات عالقة ،بنا ًء على الشروط واألحكام المتفق عليها بشكل متبادل .تم حذف األرصدة والمعامالت
بين الشركة وشركاتها التابعة .بالنسبة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2020و ، 2019لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة
بالمبالغ المستحقة على األطراف ذات العالقة .يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذي العالقة والسوق الذي يعمل
فيه الطرف ذو العالقة .فيما يلي ملخص لهذه المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة:
 1-38معامالت تجارية
فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
مبيعات بضائع وخدمات
2019
2020
شركات زميلة
مشاريع مشتركة

699,551

938,780

مشتريات بضائع وخدمات
2019
2020
426,937

701,259

إيرادات(/مصاريف) أخرى*
2019
2020
241,791

215,986

تتضمن مبيعات المنتجات :توفير المرافق والخدمات اإلدارية للشركات الشقيقة بمبلغ  153مليون لاير سعودي ( 329 :2019مليون لاير سعودي) بسعر
التكلفة زائداً سعر أساس وخدمات تسويق محمله من شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات من شركات شقيقه بمبلغ  129مليون لاير سعودي (:2019
 140مليون لاير سعودي).
تتضمن المشتريات المنتجات من شراء منتجات بتروكيماوية من شركات شقيقة بسعر متفق عليه.
تتكون اإليرادات  /المصاريف األخرى بشكل أساسي من إعانة الشركات الشقيقة بمبلغ  112.5لاير سعودي ( 75.9 :2019لاير سعودي) وإيرادات القرض
كما في  31ديسمبر  2020تبلغ  129.2لاير سعودي ( 140.1 :2019لاير سعودي).
 2-38مبالغ مستحقة من  /إلى أطراف ذات عالقة
فيما يلي األرصدة القائمة في نهاية سنة التقرير:
مطلوب من أطراف ذات عالقة
2019
2020
شركات زميلة
تجارية
أخرى  -غير تجارية
القروض

22,225
-

11,296
-

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
2019
2020
49,324
187,907
491,532

25,328
347,295

الذمم الدائنة األخرى الغير تجارية هي النفقات المؤجلة من بيع اصل مصنع معدن رباعي كلوريد التيتانيوم (راجع إيضاح .)43
شمل القروض مستحقة الدفع بشكل أساسي القرض المح ّمل بعمولة المق ّدم من ترونوكس المحدودة إلى شركة تابعة.
مطلوب من أطراف ذات عالقة
2019
2020
مشاريع مشتركة
تجارية
أخرى  -غير تجارية
القروض

160,401
211,401
208.068

81,659
265,177
318.058

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
2019
2020
1,029,194
132,110
422.760

946,378
454.588

الذمم المدينة األخرى الغير تجارية تتعلق بشكل رئيسي من تقديم المجموعة لخدمات للمشاريعها المشتركة.
تتضمن القروض المستحقه بشكل رئيسي من القرض المستحق من شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وشركة توهو للتيتانيوم والمعادن المحدودة بسعر
فائدة السوق( .راجع إيضاح  . )43-1هذا القرض مستحق تحت عقد البيع المستقبلي الموضح في إيضاح  .14تشمل القروض واجبة الدفع بشكل رئيسي من
قروض مستلمة من الشركة السعودية لإليثلين والبولي إيثلين والشركة السعودية للبولي وفي حالة عدم وجود فوائد لهذه القروض ،يتم تقيمها بالقيمة العادلة
بسعر الفائدة السوقية.
فيما يلي المبالغ القائمة كما في نهاية العام:
قروض من حقوق ملكية غير المسيطرة

مطلوب من أطراف ذات عالقة
2019
2020
-

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
2019
2020
309.420
318.813

 3-38تعويضات كبار موظفي اإلدارة
إن كبار موظفي اإلدارة هم األشخاص الذين يتمتعون بسلطات ومسؤوليات عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة ،بشكل مباشر أو غير مباشر .وتشمل
اإلدارة العليا كبار موظفي اإلدارة ومجلس اإلدارة (تنفيذيين أو غير ذلك).
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مكافآت كبار موظفي اإلدارة خالل السنة على النحو التالي:

منافع قصيرة األجل (رواتب وبدالت)
منافع ما بعد الخدمة
.38

2020

2019

29,304
2,245

40,184
1,665

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة)
 4-38اتفاقية البيع اآلجلة
في  15يوليو  ، 2020أبرمت شركة تابعة ،شركة أميك" ،اتفاقية بيع آجل'' مع مشروع مشترك ،شركة توهو للتيتانيوم والمعادن المحدودة ،والتي بموجبها تم
االتفاق على أن تبيع شركة توهو للتيتانيوم والمعادن المحدودة  3,000طن من منتجاتها إلى شركة أميك بسعر شراء إجمالي قدره  20.7مليون دوالر أمريكي
مع تاريخ تسليم بمدة ثالث سنوات من تاريخ االتفاقية .باإلضافة إلى ذلك ،يتوفر لدى شركة أميك "خيار البيع" وفقًا لتقديرها ،مما يتطلب من شركة توهو
للتيتانيوم والمعادن المحدودة إعادة شراء المخزون بسعر ممارسة بمبلغ  23.286مليون دوالر أمريكي في غضون  30يو ًما من تاريخ التسليم المتفق عليه.

.39

معلومات القطاعات
ألغراض اإلدارة ،يتم تنظيم المجموعة في وحدات أعمال بنا ًء على منتجاتها وخدماتها ولديها ثالث قطاعات رئيسية ،وهي الكيماويات والبتروكيماويات
والتكرير والتسويق وغيرها وهي موضحة على النحو التالي:
القطاع

وصف األنشطة

الكيماويات

تشمل استثمار المجموعة في نشاط ثاني أوكسيد التيتانيوم ،وإنتاج التيتانيوم اإلسفنجي ومنتجاته الثانوية ،ومشروع قيد التنفيذ
إلنتاج معادن التيتانيوم بمختلف أنواعها والمواد ذات الصلة بما في ذلك التيتانيوم وخام الحديد.

البتروكيماويات

تشمل المواد الكيميائية األساسية والبوليمرات.

الصناعات التحويلية وأخرى تشمل انتاج البطاريات السائلة للسيارات وإنتاج الرصاص وسلفات الصوديوم وكل أنواع منتجات البالستيك وإنتاج ألواح
األكريليك .كما تشمل عمليات المركز الرئيسي والمراكز الفنية واالبتكار وأنشطة االستثمار.
يقوم مجلس اإلدارة ،الذي تم تحديده على أنه المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية ،بمراقبة النتائج التشغيلية لكل وحدات األعمال بشكل منفصل
لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء .إن المعامالت بين القطاعات التشغيلية تتم وفقا ً لشروط معتمدة من قبل اإلدارة .ويتم استبعاد
اإليرادات المت بادلة بين القطاعات عند توحيدها وإظهارها في عمود التعديالت واالستبعادات .إن جميع االستبعادات األخرى هي جزء من التسوية التفصيلية
للعملية المستمرة كما هو مبين أدناه.
فيما يلي مجموع إيرادات المجموعة وبنود المصاريف للسنة المنتهية في ذلك التاريخ من العمليات المستمرة ،حسب قطاعات التشغيل:
الكيماويات

البتروكيماويات

االستبعادات/
التعديالت

الصناعات التحويلية
وأخرى

المجموع

2020
بيع البضائع
تقديم الخدمات
أخرى
مجموع إيرادات القطاع
مصاريف القطاع
الحصة في الربح (الخسارة) من شركات
زميلة ومشاريع مشتركة ،بالصافي
استهالك وإطفاء
األرباح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك
واإلطفاء للقطاع

607,145

1,057,758
1,278
1,059,036
1,110,806

1,079,560
122,496
13,173
1,215,229
888,343

()2,430
()2,430
2,430

2,134,888
122,496
14,451
2,271,835
2,608,724

()61,605
5,086

939,861
104,123

()9,123
149,450

-

869,133
258,659

()518,201

567,449

178,276

-

227,524

275,419

1,767,220
1,488
1,768,708
1,557,689

()1,361

13,461
1,211,186
1,393,089

2,782,578
181,006
14,949

()1,361
1,361

2,978,533
3,227,558

()181,110
167,107

1,283,102
84,059

()16,945
141,385

-

1,085,047
392,551

()1,117,704

773,747

437,203

( 2019معدلة)
بيع البضائع
تقديم الخدمات
أخرى
مجموع إيرادات القطاع
مصاريف القطاع
الحصة في الربح (الخسارة) من شركات
زميلة ومشاريع مشتركة ،بالصافي
استهالك وإطفاء
األرباح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك
واإلطفاء للقطاع
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معلومات قطاعية (تتمة)
فيما يلي مجموع موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  31ديسمبر  2020و 2019حسب القطاعات التشغيلية:
الكيماويات
2020
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
( 2019معدلة)
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

البتروكيماويات

االستبعادات/
التعديالت

الصناعات التحويلية
وأخرى

المجموع

5,093,140
2,772,202

8,585,532
2,731,294

16,582,358
7,503,295

()7,940,164
()268,938

22,320,866
12,737,853

2,066,375

8,458,905

137,026

-

10,662,306

5,570,146
1,933,964

8,514,218
2,804,409

16,450,418
7,640,944

()7,765,633
()112,210

22,769,149
12,267,527

2,209,859

8,292,464

42,668

-

10,544,991

فيما يلي التوزيع الجغرافي لإليرادات:
الكيماويات

2020
المملكة العربية السعودية
الشرق األوسط وآسيا
أوروبا
أفريقيا
أخرى
المجموع
( 2019معدلة)
المملكة العربية السعودية
الشرق األوسط وآسيا
أوروبا
أفريقيا
أخرى
المجموع

-

-

البتروكيماويات

االستبعادات/
التعديالت

الصناعات التحويلية
وأخرى

455,098
547,059
12,334
44,433
112

748,007
276,786
25,905
152,452
12,079

1,059,036

1,215,229

()2,430

767,982
911,240
74,598
11,228
3,660
1,768,708

763,691
219,825
40,622
159,089
27,959
1,211,186

()1,361
()1,361

المجموع

()2,430

1,200,675
823,845
38,239
196,885
12,191
2,271,835

1,530,312
1,131,065
115,220
170,317
31,619
2,978,533

-

 .40التقييم العادل واألدوات المالية
القيمة العادلة هي السعر الذي قد يستلم مقابل بيع أصل أو يدفع لتسوية التزام في معاملة منظمة بين مشاركي السوق بتاريخ القياس ،بغض النظر عما إذا كان
هذا السعر يمكن رصده أو يتم تقديره مباشرة باستخدام أسلوب تقييم آخر .عند تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ،تأخذ المجموعة في االعتبار خصائص
الموجودات أو المطلوبات إذا أخذ المشاركون في ال سوق هذه الخصائص في االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس.
تم احتساب جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر واألدوات المشتقة التي تم إد راجها بالقيمة العادلة إما من خالل قائمة الربح أو الخسارة أو قائمة الدخل الشامل الموحدة اعتمادًا على ما إذا تم اتباع
محاسبة التحوط أم ال.
قامت اإلدارة بتقييم أن الموجودات والمطلوبات المالية المتداولة األخرى تقارب قيمها الدفترية بشكل كبير ،ويرجع سبب ذلك إلى االستحقاقات قصيرة األجل
لهذه األدوات.
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التقييم العادل واألدوات المالية (تتمة)
 1-40أساليب التقييم العادل
استخدمت المجموعة التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المصنفة في المستويات  1و 2و 3بنا ًء على درجة رصد المدخالت في قياس القيمة العادلة وأهمية المدخالت
في قياس القيمة العادلة بأكملها ،وتوضيحها كما يلي:
•
•
•

المستوى  - 1أسعار معلنة (غير معدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المجموعة الوصول إليها بتاريخ القياس.
المستوى  - 2المدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  1التي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر (مثال :األسعار) أو غير
مباشر (مثال :مستمدة من األسعار).
المستوى  - 3مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها (مدخالت غير ملحوظة).

صا الخصم في حال كانت األوراق المالية مقيدة.
يستند التقييم لكل استثمار يتم تداوله علنًا إلى سعر إغالق السوق لذلك السهم كما في تاريخ التقييم ،ناق ً
يتم تصنيف القيم العادلة لالستثمارات في أسهم حقوق الملكية غير المدرجة ضمن المستوى  3بنا ًء على االرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاء
ونموذج القيمة قيد االستخدام بنا ًء على معلومات الشركة المذكورة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة..
يتم تصنيف مقايضات وأغطية أسعار الفائدة على أنها المستوى  . 2وتعتمد المجموعة على الطرف المقابل لتقييم هذه المشتقات .تتضمن أساليب التقييم المطبقة
من قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج قياسية للتسعير اآلجل باستخدام حسابات القيمة الحالية وتقييمات السوق المتوسطة.
فيما يلي تفاصيل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة:
طبيعة األداة المالية

المستوى 1

القيمة الدفترية

2020
استثمارات في أسهم حقوق ملكية مدرجة
استثمارات في أسهم حقوق ملكية غير مدرجة
مقايضات سعر الفائدة
أغطية أسعار الفائدة

285,168
520,255
7,868

-

 2019ديسمبر
استثمارات في أسهم حقوق ملكية مدرجة
استثمارات في أسهم حقوق ملكية غير مدرجة
مقايضات سعر الفائدة
أغطية أسعار الفائدة

277,484
584,662
1,076
12,708

277,484
-

المستوى 2

المستوى 3

285,168

42,178
7,868

478,077
-

95,590
1,076
12,708

489,072
-

بصرف النظر عن األدوات المالية المذكورة أعاله ،تم إدراج األدوات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة .في تواريخ التقارير المالية ذات الصلة ،فإن القيمة العادلة
لهذه األدوات تقارب التكلفة المطفأة التي تم أخذها في االعتبار للتقارير المالية والتي تم اإلفصاح عنها في الجداول المعنية.
 2-40التحويالت بين المستوى  1و2
لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2خالل فترات التقرير.
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التقييم العادل واألدوات المالية (تتمة)
3-40

تحليل الحساسية

بالنسبة للقيم العادلة لالستثمارات غير المدرجة ،فإن التغيرات الممكنة المعقولة في تاريخ التقرير على أحد المدخالت الجوهرية التي يمكن رصدها ،مع االحتفاظ
بثبات المدخالت األخرى ،سيكون لها التأثيرات التالية.
2020
المدخالت الهامة التي يمكن رصدها
أسهم حقوق الملكية في االستثمارات غير المدرجة المقاسة من خالل الدخل الشامل اآلخر
األرباح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء المتعددة
معدل الخصم
معدل النمو

الزيادة
٪5

النقص
٪5

18,552
()7.188
1.106

()18.552
7.188
()1.106

2019
المدخالت الهامة التي يمكن رصدها
أسهم حقوق الملكية في االستثمارات غير المدرجة المقاسة من خالل الدخل الشامل اآلخر
متوسط بي في/السعر (حركة بنسبة )٪1
متوسط بي في/مبيعات (حركة بنسبة )٪1

()5.833
638

5.833
()638

 4-40الحركات في االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
متداولة
أسهم حقوق الملكية
كما في  1يناير
اإلضافات  /التعديالت
أرباح القيمة العادلة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر
كما في  31ديسمبر
.41

277,484
()6,704
14,388
285,168

2020
أسهم حقوق ملكية
غير مدرجة
584,662
()64,407
520,255

متداولة
أسهم حقوق الملكية
233,170
56,770
()12,456
277,484

2019
أسهم حقوق ملكية
غير مدرجة
608,592
()16,610
()7,320
584,662

إدارة المخاطر المالية
تدار المخاطر المالية الكامنة في أنشطة المجموعة من خالل عملية التحديد والقياس والمراقبة المستمرة ،وتخضع لحدود المخاطر والضوابط األخرى .تعتبر
أمرا بالغ األهمية الستمرار ربحية المجموعة .تتعرض أنشطة المجموعة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية التي تشمل بشكل
عملية إدارة المخاطر هذه ً
رئيسي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .تسعى المجموعة إلى تقليل تأثيرات هذه المخاطر المالية من خالل طرق مختلفة ،بما في ذلك
األدوات المالية المشتقة عند االقتضاء ،للتحوط من التعرض للمخاطر .يخضع استخدام ا لمشتقات المالية لسياسات المجموعة التي توفر مبادئ مكتوبة حول
مخاطر الصرف األجنبي ،ومخاطر أسعار الفائدة ،ومخاطر االئتمان ،واستخدام المشتقات المالية واألدوات المالية غير المشتقة ،واستثمار السيولة الزائدة .ال
تدخل المجموعة أو تتاجر في األدوات المالية ،بما في ذلك مشتقات األدوات المالية ،ألغراض المضاربة.
 1-41مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر فشل طرف ما في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية .وضعت المجموعة إجراءات إلدارة التعرض
لمخاطر االئتمان بما في ذلك تقييم المالءة االئتمانية للعمالء ،واعتمادات االئتمان الرسمية ،وتخصيص السقوف االئتمانية ،ومراقبة الذمم المدينة القائمة،
والحفاظ على تفاصيل تقادم الذمم المدينة وضمان المتابعة الدقيقة.
ذمم مدينة تجارية
تتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل وحدة عمل وفقًا لسياسة وإجراءات االئتمان المعمول بها لدى المجموعة .لدى المجموعة سياسة التعامل فقط مع
األطراف المقابلة ذات الجدارة االئتمانية .يتم الحصول على معلومات التصنيف االئتماني للعمالء من وكاالت التصنيف المستقلة عند توفرها ،وإذا لم تكن
متوفرة ،تستخدم المجموعة المعلومات المتاحة علنا ً وسجالت التداول الخاصة بها لتقييم عمالئها الرئيسيين .يتم وضع حدود االئتمان لجميع العمالء بنا ًء على
معايير التصنيف الداخلية .ال تحمل الذمم المدينة التجارية فائدة ولها فترة ائتمان بشكل عام مساوية لمعايير القطاع .ال يتطلب وضع ضمانات بشكل عام ،ولكن
يمكن استخدامها في ظل ظروف معينة باإلضافة إلى تأمين خطابات اعتماد وشيكات مؤجلة وإيداع نقد مقد ًما وضمانات بنكية في بعض األسواق ،ال سيما في
تطورا .ليس لدى المجموعة أي تركيز لمخاطر االئتمان حيث أن قاعدة العمالء موزعة على نطاق واسع اقتصاديًا وجغرافيًا.
األسواق األقل
ً
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)
1-41

مخاطر االئتمان (تتمة)

تقوم المجموعة بمراجعة المبلغ القابل لالسترداد لكل دين تجاري على أساس فردي في نهاية كل فترة تقرير لضمان كفاية مخصص الخسارة الذي تم رصده
للمبالغ غير القابلة لالسترداد .عالوة على ذلك ،يتم إجراء تحليل لالنخفاض في القيمة في كل تاريخ تقرير بنا ًء على الحقائق والظروف الموجودة في ذلك
التاريخ لتحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة على حساب القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان .لغرض هذا التحليل ،يتم تصنيف الذمم المدينة إلى محافظ تتكون
من ذمم مدينة متجانسة .يتم بعد ذلك تقييم كل محفظة لتحري االنخفاض في القيمة باستخدام نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقًا ألحكام المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  .9يعتمد الحساب على جدول مخصصات التي تأخذ في االعتبار البيانات السابقة الفعلية المعدلة بشكل مناسب للتوقعات واالحتماالت
المستقبلية .يتم استبعاد الذمم المدينة من شركات المجموعة والذمم المدينة المضمونة ألغراض هذا التحليل حيث ال توجد مخاطر ائتمان عليها .تبنى معدالت
الخسارة على الخبرة الفعلية للخس ارة االئتمانية خالل السنوات السابقة .ثم يتم تعديل معدالت الخسارة هذه بشكل مناسب لتعكس االختالفات بين الظروف
االقتصادية الحالية والتاريخية ورؤية المجموعة للظروف االقتصادية على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة .لم تكن هناك تغييرات جوهرية في جودة الضمانات
المحتفظ بها مقابل الموجودات المالية خالل فترة التقرير.
وعلى ذلك األساس ،تم تحديد مخصص الخسارة كما في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر  2019لكل من الذمم المدينة التجارية على النحو التالي:
غير متأخرة
السداد ولم
تنخفض قيمتها أقل من  90يوما ً  180 – 90يوما ً  270 -181يوما ً  365-271يوما ً أكثر من سنة واحدة المجموع
 31ديسمبر 2020
معدل الخسارة المتوقعة
إجمالي القيمة الدفترية –
ذمم مدينة تجارية
مخصص الخسارة

٪1.2

٪2.6

٪11.1

٪20.3

٪48.7

٪67.2

915,340
11,424

124,193
3,288

17,206
1,913

17,783
3,605

8,887
4,329

88,447
59,436

 31ديسمبر 2019

غير متأخرة
السداد ولم
تنخفض قيمتها أقل من  90يوما ً  180 – 90يوما ً  270 -181يوما ً  365-271يوما ً أكثر من سنة واحدة

معدل الخسارة المتوقعة
إجمالي القيمة الدفترية –
ذمم مدينة تجارية
مخصص الخسارة

٪0.3

٪2.5

145,005 1,149,392
3,653
3,364

٪7.2
1,171,856
83,995

المجموع

٪12.4

٪31.7

٪61.2

٪72.9

٪5.8

25,112
3,111

11,101
3,514

8,196
5,019

88,787
64,713

1,427,893
83,374

موجودات مالية أخرى
تتكون بشكل أساسي من ودائع لدى بنوك واستثمارات في أسهم حقوق ملكية غير مدرجة وذمم مدينة من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ومشاريع
مشتركة وذمم مدينة لقرض إسكان الموظفين وموجودات مشتقة .تعد مخاطر االئتمان الناشئة عن هذه الموجودات المالية محدودة وال يوجد ضمانات محتفظ
بها مقابلها باستثناء الذمم المدينة لقرض إسكان الموظفين ،ألن األطراف المقابلة عبارة عن شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وبنوك ومؤسسات مالية
معروفة .لدى البنوك والمؤسسات المالية المعروفة تصنيفات ائتمانية عالية من ( )A-إلى ( )BBB+تم تعيينها من قبل وكاالت التصنيف االئتماني الدولية .في
حالة ذمم مدينة لقرض إسكان الموظفين ،فإن القرض مضمون مقابل قيمة سداد الممتلكات المشتراة .لدى الذمم المدينة التجارية من األطراف ذات العالقة
مخاطر ائتمانية منخفضة ويُعتبر أثر تطبيق خسارة االئتمان المتوقعة غير جوهري.
 2-41مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبات في جمع األموال للوفاء باالرتباطات المتعلقة باألدوات المالية التي يتم تسويتها من خالل تسليم نقد
أو أصل مالي آخر .قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .إن هدف المجموعة ،في جميع
األوقات ،الحفاظ على مستويات مثلى من السيولة لتلبية متطلباتها النقدية والمباشرة .تراقب المجموعة عن كثب مركز السيولة لديها حيث أنها تعتمد نظاما ً قويا ً
إلدارة النقد .وتحتفظ بمصادر كافية للتمويل بما في ذل ك التمويل المشترك وتسهيالت سحوبات بنكية على المكشوف وقروض مشاركة وثنائية ورأس المال
العامل من البنوك المحلية والدولية.
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)
يحلل الجدول التالي المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة حسب كل مجموعة مستحقه ذات الصلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى تاريخ
االستحقاق التعاقدي .تمثل المبالغ المفصح عنها بموجب شرائح األعمار التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة وتتضمن مدفوعات العمولة التعاقدية
المستقبلية.
واجبة السداد عند
الطلب
2020
اقتراضات طويلة األجل
ذمم دائنة تجارية
مطلوبات إيجارية
ذمم دائنة إلى أطراف ذات عالقة متداولة وغير
متداولة
مطلوبات متداولة أخرى
مطلوبات غير متداولة أخرى
ضمان مالي

خالل سنة واحدة

من  1إلى 5
سنوات

أكثر من  5سنوات

المجموع

-

903,373
309,898
22.705

4,034,168
122.194

3,502,934
15.826

8,440,475
309,898
160.725

2.020.000
2.020.000

1.078.518
364.868
2.679.362

1.060.578
1.164.290
6.381.230

3.518.760

2.139.096
364.868
1.164.290
2.020.000
14.599.352

29,000
1,088,354
376,142
25,330

3,268,522
124,013

4,630,855
30,296

29,000
8,987,731
376,142
179,639

971,706
638,635
3,129,167

921,712
413.784
4,728,031

4,661,151

1,893,418
638,635
413.784
1,851,000
14,369,349

2019
تسهيالت قصيرة األجل
اقتراضات طويلة األجل
ذمم دائنة تجارية
مطلوبات إيجارية
ذمم دائنة إلى أطراف ذات عالقة متداولة وغير
متداولة
مطلوبات متداولة أخرى
مطلوبات غير متداولة أخرى
1,851,000
ضمان مالي
1,851,000
-

 3-41مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق .تتكون مخاطر السوق من ثالثة
أنواع من المخاطر :مخاطر أسعار العمولة ومخاطر العملة ومخاطر األسعار األخرى ،مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر السلع .تتضمن األدوات المالية
المتأثرة بمخاطر السوق االقتراضات واالستثمارات والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى والذمم الدائنة.
4-41

مخاطر العملة

إن مخاطر العملة هي مخاطر التقلب في قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .إن المجموعة معرضة لمخاطر التقلبات في
أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق عملها االعتيادي .تقوم المجموعة بمراقبة التقلبات في أسعار صرف العمالت وتقوم بتحميل اآلثار على القوائم المالية
الموحدة وفقا ً لذلك .تقوم المجموعة بتغطية مخاطر العمالت األجنبية باستخدام أدوات مالية مشتقة ،حيثما كان ذلك مناسبا ً ووفقا ً لسياسات المجموعة.
تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية من المعامالت التي تتم بالدوالر األمريكي والجنية اإلسترليني واليورو .بالنسبة للمعامالت التي تتم بالدوالر
األمريكي ،فإن مخاطر العملة محدودة ،حيث أن سعر صرف اللاير السعودي مربوط مقابل الدوالر األمريكي وبالتالي ال يؤخذ في االعتبار.
فيما يلي تعرضات المجموعة الجوهرية للموجودات ( /المطلوبات) المالية المقومة بالعمالت األجنبية:

جنيه إسترليني
يورو
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2020

2019

()0.11
()0.05

()0.97
()0.10

شركة التصنيع الوطنية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
.41

إدارة المخاطر المالية (تتمة)
فيما يلي ملخص األثر المحتمل للزيادة أو النقص بنسبة  ٪5في حالة تغير سعر صرف اللاير السعودي مقابل العمالت األجنبية:
العملة

التغير في سعر الصرف

جنيه إسترليني

٪5
٪5٪5
٪5-

يورو

2020

2019

))0.005
0.005
))26
26

))0.05
0.05
))0.005
0.005

 5-41مخاطر سعر العمولة
مخاطر سعر العمولة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية أو التدفقات النقدية المرتبطة بها بسبب التغيرات في أسعار سوق العمالت ال يوجد لدى المجموعة
موجودات جوهرية تحمل عموالت أو مطلوبات تحمل عموالت كما في  31ديسمبر  2020و.2019
تدير المجموعة قروضها بأسعار عمولة متغيرة باستخدام مقايضات أسعار الفائدة المتغيرة وطريقة الحد األعلى ألسعار العمولة إلى الثابتة حيثما كان ذلك
مناسبا ً ووفقا ً لسياسات المجموعة .إن مقايضات أسعار العمولة والحد األعلى ألسعار العمولة لها تأثير اقتصادي لتحويل القروض من أسعار عمولة متغيرة إلى
أسعار عمولة ثابتة .وبموجب مقايضات أسعار العمولة ،تتفق المجموعة مع الطرف المقابل على تبادل الفرق بين عقود أسعار العمولة الثابتة والمتغيرة على
فترات محددة .وبموجب الحد األعلى ألسعار العمولة تقوم المجموعة باالتفاق مع الطرف المقرض باستالم الدفعات في نهاية كل فترة والتي يتجاوز فيها سعر
العمولة سعر التنفيذ المتفق عليه.
يبين الجدول التالي الحساسية للتغيرات المعقولة المحتملة في معدالت العموالت على ذلك الجزء من القروض واالقتراضات المتأثرة ،بعد األخذ بعين االعتبار
أثر محاسبة التحوط .وعند بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،فإن ربح المجموعة قبل الزكاة يتأثر من خالل األثر على االقتراضات المحملة بمعدالت متغيرة
كما يلي:

العملة

التغير في سعر الصرف

 6أشهر سايبور

 100+نقطة أساس
 100-نقطة أساس

الربح ( /الخسارة) من خالل قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة
2019
2020
()52,475
52,475

()70,024
74,865

ال تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي مطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .عالوة على ذلك ،المجموعة ليس لديها أي موجودات مالية بمعدالت
متغيرة جوهرية .وعليه ،فإن التغير في معدالت العمولة الخاصة للموجودات المالية ذات المعدالت الثابتة في تاريخ التقرير لن يؤثر على ربح السنة.
 6-41إدارة رأس المال
يتمثل الهدف األساسي من إدارة رأس مال المجموعة في ضمان الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية للحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والحفاظ على
التطور المستقبلي لألعمال.
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة من أجل توفير عوائد للمساهمين والمنافع ألصحاب
المصلحة األخرين والحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لخفض تكلفة رأس المال .من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ،قد تقوم المجموعة بتعديل
توزيعات األرباح المدفوعة للمسهاهمين أو أصدار أسهم جديدة ،أو زيادة أو تقليل االقتراضات .حجم رأس المال الذي تديره المجموعة كما في  31ديسمبر
( 2020أجمالي حقوق الملكية +إجمالي الديون ) بلغ  16.773مليون لاير سعودي ( 17.811 :2019مليون لاير سعودي).
تراقب المجموعة رأس المال على اساس نسبة المديونية .يتم احتساب هذه النسبة على اساس صافي الدين الخارجي مقسوما ً على اجمالي حقوق الملكية (كما
هو موضح في قائمة المركز المالي الموحدة ،والمتضمنة حقوق الملكية غير المسيطرة) .خالل عام  ،2020كانت استراتجية المجموعة ،والتي لم تتغير عن
عام  ،2019هي الحفاظ على معدل مديونية أقل من  .1:3لم تكن المجموعة معرضة لشروط رأس مال المفروضة من الخارج خالل عامي  2020و .2019
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ارتباطات ومطلوبات محتملة
1-42

ارتباطات رأسمالية وارتباطات المشتريات:

فيما يلي ارتباطات المجموعة الرأسمالية وارتباطات المشتريات في تاريخ القوائم المالية:

االرتباطات الرأسمالية للمشاريع تحت التنفيذ وشراء الممتلكات والمصنع والمعدات
2-42

2020

2019

29,103

32,210

2020

2019

314,623
913
315,536

543,324
32,249
575,573

مطلوبات محتملة:

خطابات ضمان
خطابات اعتماد

باإلضافة إلى ذلك ،أصدرت المجموعة ضمانات شركات للبنوك التجارية وصندوق التنمية الصناعية السعودي من خالل حصتها المملوكة في رأس مال بعض
المشاريع المشتركة مقابل القروض ،التي تم الحصول عليها من هذه المشاريع المشتركة من هذه األطراف .كما في  31ديسمبر  ،2020بلغت هذه الضمانات
 2,020مليون لاير سعودي ( 1,851 :2019مليون لاير سعودي).
وفقًا التفاقية المعاملة مع ترونوكس المشار إليها في اإليضاح  ،43تتحمل المجموعة التزا ًما بالمطلوبات الضريبية والزكوية قبل اإلقفال الناتجة عن أي ربوط
نهائية تحددها السلطات الضريبية ذات الصلة .النتيجة النهائية ألي ربوط نهائية من هذا القبيل وجدولها الزمني غير معروف حاليًا ،ومع ذلك ،فإن اإلدارة بنا ًء
على أفضل تقديراتها قد رصدت مخصصا ً لهذه المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة.
لدى المجموعة مطالبات قضائية قانونية في سياق النشاط االعتيادي لها وجارى التنازع عليها لدى الجهات القانونية .هناك أيضا بعض المطالبات في إطار
التسوية النهائية لهذه المطالبات بشكل مؤكد في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .إن ادارة المجموعة ال تتوقع أن يكون لهذه المطالبات تأثير سلبي جوهري
على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
 .43استبعاد موجودات وشركات تابعة
 1-43استبعاد نشاط ثاني أوكسيد التيتانيوم
في  21فبراير  ، 2017أبرمت شركة تابعة بالمجموعة ،كريستل ،اتفاقية معاملة مشروطة لبيع أعمال ثاني أوكسيد التيتانيوم الخاصة بها لشركة ترونوكس
مقابل  1.673مليار دوالر أمريكي ( 6.274مليار لاير سعودي) نقداً و 37,580,000من األسهم الصادرة حديثا فئة أ في شركة ترونوكس .وتضمنت
المعاملة بيع ما يلي:
•
•
•

جميع الشركات الدولية التابعة لشركة كريستل.
الموجودات (بما في ذلك مصنع كريستل في مدينة ينبع) والمطلوبات ذات الصلة بهذه األعمال.
العقود والملكية الفكرية والشهرة ذات الصلة بهذه األعمال ("موجودات كريستل")

كان إنهاء المعاملة يخضع الستيفاء بعض الشروط السابقة ،بما في ذلك ومن بين شروط أخرى :موافقة المساهمين في شركة ترونوكس والموافقات الحكومية
والتنظيمية في الواليات القضائية ذات الصلة وإنهاء إعادة التنظيم بشركة كريستل .إن أحد شروط االستيفاء التنظيمي مطلوب من لجنة التجارة الفيدرالية
األمريكية.
في  5ديسمبر  ،2017أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية عدم موافقتها على المعاملة المقترحة ،وقدمت إجرا ًء إداريًا لمنع األطراف من إتمام المعاملة ،وادعاء أن
أمرا
المعاملة ستنتهك المادة  7من قانون مكافحة االحتكار كاليتون ،والمادة  5من قانون لجنة التجارة الفيدرالية .واتخذت الشكوى اإلدارية ،من بين عدة أمورً ،
قضائيًا دائ ًما لمنع إتمام المعاملة.
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استبعاد موجودات وشركات تابعة (تتمة)
 1-43استبعاد نشاط ثاني أوكسيد التيتانيوم (تتمة)
قرارا أوليًا يأمر شركة ترونوكس بعدم إتمام المعاملة المقترحة .وقد تم تقديم طعن ضد القرار األولي
في  9ديسمبر  ،2018أصدر قاضي القانون اإلداري
ً
الذي اتخذه قاضي القانون اإلداري في  4فبراير  2019بالسعي إلى تضييق النطاق الجغرافي لألمر المقترح والمدرج في القرار األولي .وباإلضافة إلى ذلك،
وبع د صدور أمر أولي من المحكمة المحلية في الواليات المتحدة ،بدأت مناقشات التسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية .وقد اقترحت شركة ترونوكس أنه في
المعاملة الالحقة ،ستتخلص من جميع عمليات نشاط ثاني أوكسيد التيتانيوم في أمريكا الشمالية لمشتري ،وبموجب شروط وأحكام مقبولة من لجنة التجارة
الفيدرالية من أجل ضمان موافقة لجنة التجارة الفيدرالية على إتمام المعاملة.
في  11فبراير  ،2019إثباتًا للتقدم في تسوية النزاع ،وهو اقتراح مشترك ،إلى جانب موظفي لجنة التجارة الفيدرالية ،تم رفع دعوى إلى مفوضي لجنة التجارة
الفيدرالية يطلبون في ها تأخير الموعد النهائي المحدد للجنة التجارة الفيدرالية لالستجابة للطعن ضد القرار األولي الذي اتخذه قاضي القانون اإلداري ،وعلى
أساس أن إعادة الهيكلة المقترحة للمعاملة قد تقلل إلى حد كبير من المنافسة.
في مارس  18مارس  ،2019أعلنت شركة ترونوكس أن عملية االست حواذ المقترحة لنشاط ثاني أوكسيد التيتانيوم سيتم تقديمها إلى لجنة التجارة الفيدرالية
للنظر فيها .وانضم موظفو لجنة التجارة الفيدرالية إلى شركة ترونوكس كريستل في السعي إلى سحب القضية من الجهات القضائية ،وطلبوا من اللجنة النظر
في المعاملة مع التعويض المقترح .و باإلضافة إلى المقترح ،كان الطلب المقدم إلى لجنة التجارة الفيدرالية يتألف من األوامر المقترحة الالزمة لتصديق المعاملة،
بما في ذلك اتفاق يتضمن أوامر الموافقة ،وقرار وأمر ،وقرار االحتفاظ بالموجودات ،مع اتفاق نهائي لبيع أعمال شركة كريستل أمريكا لنشاط ثاني أوكسيد
التيتانيوم لشركة إنيوس .في  22مارس  ، 2019سحبت لجنة التجارة الفدرالية االستحواذ المقترح من الشركة على أعمال نشاط ثاني أوكسيد التيتانيوم لشركة
كريستل من إصدار األحكام للنظر في اتفاقية الموافقة المقترحة ذات الصلة.
وفي  10أبريل  ،2019وافقت لجنة التجارة الفيدرالية على المعاملة بإصدار أمر وقرار يسمح بتقدم المعاملة وفقا ً التفاقية الموافقة الذي تم بموجبه إتمام المعاملة
في اليوم نفسه .نتيجة لهذه المعاملة ،حصلت كريستل على  ٪23.01من األسهم العادية في ترونوكس .قررت اإلدارة إلى أن لها تأثيراً جوهريًا على ترونوكس
وبالتالي صنفت استثمارها في ترونوكس كاستثمار في شركة زميلة.
تم إغالق الصفقة مع ترونوكس في  10أبريل  ، 2019وبالتالي لم تعد الشركة األم تسيطر على موجودات كريستل من ذلك التاريخ .وعليه ،سجلت المجموعة
استثماراتها المستحوذ عليها في ترونوكس بمبلغ  1,973مليون لاير سعودي في  10أبريل  2019والتي تمثل حصة المجموعة في القيمة العادلة لصافي
الموجودات المستحوذ عليها على أساس مؤقت وسجلت ربح على بيع نشاط ثاني أوكسيد التيتانيوم بمبلغ  509مليون لاير سعودي في قوائمها المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
كما هو مبين في إيضاح رقم  ،12-1-1أنه خالل  ،2020أنهت المجموعة عملية تخصيص سعر الشراء ،بمساعدة خبراء مستقلين .بنا ًء على عملية تخصيص
سعر الشراء ،قامت المجموعة بإعادة تقييم حصتها في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها في ترونوكس بمبلغ  2,127مليون لاير سعودي كما
في  10أبريل  ،2019مما أدى إلى تحقيق مكاسب على بيع نشاط ثاني أوكسيد التيتانيوم بمبلغ  663مليون لاير مقابل  509مليون لاير تم إدراجها في القوائم
المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
تم إعادة عرض قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المقارن ة إلظهار العمليات المتوقفة بشكل منفصل عن العمليات المستمرة .فيما يلي تفاصيل النتائج للعمليات
المتوقفة:
2020

2019

إيرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح
مصاريف تشغيلية ومصاريف أخرى
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل من العمليات المتوقفة
الزكاة وضريبة الدخل
الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل من العمليات المتوقفة
خسارة من إعادة قياس مجموعة استبعاد ثاني أكسيد التيتانيوم المحتفظ بها للبيع ،بالصافي

-

1,832,363
()1,377,278
455,085
()264,207
190,878
()18,508
172,370
()1,170,634

خسارة من العمليات المتوقفة

-

()998,264

ربحية السهم (باللاير السعودي):
الخسارة األساسية والمخفضة للفترة للسهم من العمليات المتوقفة

-

()1.49
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1-43

استبعاد نشاط ثاني أوكسيد التيتانيوم (تتمة)

فيما يلي تفاصيل الدخل الشامل اآلخر من العمليات المتوقفة:

فروق تحويل عمالت أجنبية
احتياطي تحوط التدفقات النقدية
أرباح من استثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إعادة قياس خطة المنافع المحددة
الدخل الشامل اآلخر من العمليات المتوقفة

2020

2019

-

21,897
206
2,118
61,473
85,694

باإلضافة إلى ذلك ،تم تعديل قائمة التدفقات النقدية الموحدة المقارنة لتعكس التعديالت المطبقة باإلضافة إلى عمليات إعادة العرض المطلوبة المتعلقة بالعمليات
المتوقفة .لم يتغير صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية وكذلك المستخدمة في األنشطة االستثمارية والتمويلية.
إن تفاصيل التدفقات النقدية للعمليات المتوقفة معروضة أدناه:
2019
فيما يلي صافي التدفقات النقدية المتكبدة:
التشغيل
االستثمار
تمويل
صافي النقد الصادر من العمليات المتوقفة

120,032
()96,196
()76,474
()52,638

 2-43استبعاد موجودات مصنع معدن معدن رباعي كلوريد التيتانيوم
في  29ديسمبر  ،2019أبرمت شركة كريستل ،وهي شركة تابعة ،اتفاقية " بيع وشراء موجودات" مع شركة ترونوكس للصناعات السعودية ،وهي شركة
تابعة مملوكة بالكامل لشركة ترونوكس المحدودة ،لبيع موجودات مصنع معدن معدن رباعي كلوريد التيتانيوم (المصنع) ،مع مراعاة بعض الموافقات النظامية،
مقابل  36.1مليون دوالر أمريكي ( 135.375مليون لاير سعودي) .في نفس االتفاقية ،تحملت كريستل أيضًا التزا ًما بدفع رسوم ثابتة بقيمة  125دوالر
أمريكي  /طن متري لشركة ترونوكس للصناعات السعودية عن كل طن متري من رابع كلوريد التيتانيوم يتم تسليمه إلى شركة مجمع صناعات المعادن
المتطورة وشركة توهو للتيتانيوم والمعادن المحدودة حتى يتم إنهاء بيع وشراء موجودات أو وصول التوريد إلى الحد األدنى المحدد في بيع وشراء موجودات.
إن الغرض من الرسوم هو تأمين إمدادات طويلة األجل من رابع كلوريد التيتانيوم من ترونوكس للصناعات السعودية إلى شركة مجمع صناعات المعادن
المتطورة وشركة توهو للتيتانيوم والمعادن المحدودة بسعر أقل من سعر السوق .وبالتالي  ،تم اعتبار التزام الرسوم الثابتة البالغ  323.8مليون لاير سعودي
كجزء من صفقة مبيعات موجودات مصنع معدن معدن رباعي كلوريد التيتانيوم.
في  17ديسمبر  ،2020عند االنتهاء من الموافقات النظامية ،تم إغالق الصفقة وتوقفت المجموعة عن السيطرة على موجودات مصنع معدن معدن رباعي
كلوريد التيتانيوم من ذلك التاريخ وتم تسجيل خسارة من استبعاد موجودات موجودات مصنع معدن معدن رباعي كلوريد التيتانيوم بمبلغ  189مليون لاير
سعودي خالل سنة  .2020لم يتم تحويل هذه الموجودات وارتباطات التوريد في صفقة كريستل في اإليضاح .43-1
يخضع المبلغ مستحق القبض من شركة ترونوكس للصناعات السعودية والبالغ  36.1مليون دوالر أمريكي ( 135مليون لاير سعودي) للفائدة بسعر سايبور
زائداً عالوة عن الفترة التي ال يزال فيها الرصيد مستحق القبض غير مسدد .تمت مقاصة هذا الرصيد مقابل التزام شركة ترونوكس للصناعات السعودية بمبلغ
 323مليون لاير سعودي خالل افترة التي تم فيها توريد رابع كلوريد التيتانيوم الى شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وشركة توهو للتيتانيوم والمعادن
المحدودة (المذكور أعاله).
عالوة على ذلك ،وكجزء من ترتيب مماثل ،وقعت المجموعة اتفاق الحاقى مع شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وشركة توهو للتيتانيوم والمعادن
المحدودة  ،إلعادة تحديد سعر رابع كلوريد التيتانيوم الذي ستورده شركة ترونوكس المحدودة إلى شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وشركة توهو
للتيتانيوم والمعادن المحدودة .سيتم بعد ذلك تعديل فرق السعر هذا سنويًا وفقًا لشروط اتفاقية التوريد الخاصة بـرابع كلوريد التيتانيوم التي تم تسليمها بواسطة
شركة ترونوكس للصناعات السعودية ،إلى شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وشركة توهو للتيتانيوم والمعادن المحدودة وسدادها من قبل المجموعة
إلى توهو للتيتانيوم والمعادن المحدودة للتعويض عن الزيادة في سعر الوحدة األساسية الناتجة عن بيع موجودات معدن رباعي كلوريد التيتانيوم إلى ترونوكس
للصناعات السعودية .في  31ديسمبر  ،2020بلغ فرق السعر  51دوالر أمريكي للطن المتري وتم إثبات المطلوبات بمبلغ  132مليون لاير سعودي في القوائم
المالية الموحدة .يعتمد هذا االلتزام المالي على أفضل تقدير لإلدارة لفرق السعر المستقبلي وسيتم تقييمه عند إغالق كل فترة ويتم تحميل الفرق على حساب
الربح والخسارة الموحد.
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 3-43استبعاد شركة سينكلير للتأمين المحدودة
في  9أكتوبر  ،2020دخلت شركة كريستل في "اتفاقية شراء أسهم" لبيع حصتها بنسبة  ٪100في شركة سينكلير للتأمين المحدودة ،وهي شركة تابعة تأسست
ومسجلة في برمودا لشركة فليمنغ ريإنشورانس المحدودة ،وهي شركة تأسست في برمودا ،مقابل الشراء بما يقارب  3.695مليون دوالر أمريكي على أساس
صافي الموجودات البالغة  4.143مليون دوالر أمريكي وفقًا للقوائم المالية الختامية .ونتج عن البيع خسارة من االستبعاد بمبلغ  1.822مليون لاير سعودي.
كانت الصـفقة خاضـعة لموافقة الجهات النظامية والتي تم اسـتالمها ،وبنا ًء على ذلك ،تم إغالق الصـفقة في  31ديسـمبر  ،2020وبالتالي لم تعد شـركة كريسـتل
تسـيطر على شـركة سـينكلير للتأمين المحدودة منذ ذلك التاريخ .من مجموع مقابل سـعر الشـراء ،تم دفع مبلغ  1.795مليون دوالر أمريكي الحقًا لتاريخ قائمة
المركز المالي الموحدة ،بينما تبقى تقريبًا مبلغ  1.9مليون دوالر أمريكي مؤجل وسيتم دفعه بعد سنة واحدة من تاريخ إقفال الصفقة.

.44

تعديل أرقام السنة السابقة
تم تعديل بعض مبالغ السنة السابقة كما هو موضح أدناه:
أ-

كما هو مذكور في إيضاح  12-1-1و 43-1استحوذت المجموعة على  ٪23.01من األسهم العادية في ترونوكس كجزء من المقابل المادي الستبعاد
نشاط كريستل في  10أبريل  .2019خالل  ،2020أكملت المجموعة عملية تخصيص سعر الشراء الستحواذها على استثمار في ترونوكس .بنا ًء على
ممارسة عملية تخصيص سعر الشراء ،قامت المجمو عة بإعادة تقييم حصتها في القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة في ترونوكس كما في 10
أبريل  .2019أدت عملية تخصيص سعر الشراء إلى انخفاض في الخسارة من العمليات المتوقفة بمبلغ  154.11مليون لاير سعودي وفي نفس الوقت
زيادة في حصة الخسارة من االستثمار في ترونوكس نتيجة االستهالك اإلضافي المتعلق بتخصيص سعر الشراء بمبلغ  80.40مليون لاير سعودي .يتم
تطبيق تعديالت القيمة العادلة بأثر رجعي ،ونتج عنها تعديل في قائمة المركز المالي الموحدة والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

ب -خالل عام  ،2019تم تصنيف استثمارات المجموعة في موجودات مصنع معدن رباعي كلوريد التيتانيوم على أنها محتفظ بها للبيع وسجلت بالقيمة
العادلة البالغة  139.2مليون لاير سعودي بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .5كما هو مذكور في اإليضاح  ،43-2أعادت المجموعة تقييم
معاملة بيع موجودات مصنع معدن معدن رباعي كلوريد التيتانيوم وحددت صافي المقابل المادي لبيع الموجودات على أنه بالسالب .وعليه ،تم تعديل
أرقام المقارنة لتسجيل موجودات مصنع معدن معدن رباعي كلوريد التيتانيوم محتفظ بها بالقيمة العادلة المساوية لصفر وتم إثبات خسارة بمبلغ
 138.212مليون لاير سعودي عند إعادة قياس القيمة العادلة موجودات مصنع معدن معدن رباعي كلوريد التيتانيوم المحتفظ به للبيع.
ج-

قامت المجموعة سابقا ً بإثبات شهرة بمبلغ  1,575مليون لاير سعودي تتعلق باستثمارات في مشاريع مشتركة كجزء من الموجودات غير الملموسة.
خالل السنة ،قامت اإلدارة بإعادة تقييم األفصاح وإعادة تصنيف الشهرة كجزء من استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها
باستخدام طريقة حقوق الملكية وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  .28باإلضافة إلى ذلك ،تم عكس الشهرة بمبلغ  49.22مليون لاير سعودي
على حساب تصحيح خطأ الفترة السابقة والتأثير المقابل على حقوق الملكية غير المسيطرة .تم تعديل هذه األرصدة بأثر رجعي في قائمة المركز المالي
الموحدة في  31ديسمبر  2019وكما في  1يناير .2019

د-

تم تحويل بعض الموجودات والمطلوبات الخاصة بشركة تابعة إلى طرف ذي عالقة بقيمتها الدفترية في  .2019ومع ذلك ،لم يتم إلغاء إثبات الشهرة
المثبتة فيما يتعلق بهذه الشركة التابعة بمبلغ  17مليون لاير سعودي في  .2019تم تعديل المعلومات المقارنة لتسجيل شطب هذه الشهرة.
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تعديل أرقام السنة السابقة (تتمة)
هـ

في  31ديسمبر  ،2019تم تصنيف ذمم مدينة للقروض السكنية بدون فوائد للموظفين بمبلغ  221.1مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 193.5 :2018
مليون لاير سعودي) كموجودات متداولة وتم تسجيلها بقيمتها االسمية .خالل السنة ،قامت اإلدارة بإعادة قياس هذه القروض بالقيمة العادلة باستخدام
معدالت الفائدة الفعلية وأعادت تصنيف الجزء غير المتداول من هذه القروض المدينة إلى موجودات غير متداولة أخرى .يتم إثبات الفرق بين القيمة
االسمية والقيمة العادلة لهذه الذمم المدينة كمنافع موظفين مدفوعة مسبقًا .أيضا ،لدى المجموعة قروض طويلة األجل بدون فوائد من مشاريعها تمت
المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية والتي تم تسجيلها بالتكلفة .تم تقييم هذه القروض بالقيمة العادلة بأسعار فائدة السوق ويتم تحميل الفرق على األرباح
المبقاة مع األثر المقابل لهذه القروض من خالل الحصة من األرباح في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق
الملكية .تم إجراء هذه التعديالت بأثر رجعي وتم تعديل المعلومات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019وكما في  1يناير .2019

و-

قامت المجموعة بتعديل التكلفة المؤجلة غير المطفأة بمبلغ  34مليون لاير سعودي وبعض اإليرادات وتكلفة اإليرادات المتعلقة بعمليات االستبعاد بين
الشركات بمبلغ  40.4لاير سعودي.

ي-

قامت المجموعة بإعادة تصنيف خسائر ائتمانية متوقعة على الضمانات المالية من المصاريف األخرى الى االنخفاض في قيمة موجودات مالية والدخل
من ايداعات المرابحة في ايرادات اخرى الى تكاليف التمويل والخسارة من استبعاد الموجودات من مصاريف عمومية وادارية الى قائمة الربح او
الخسارة الموحدة وأيضا ً بإعادة تصنيف بعض األرصدة األخرى المحددة في بنود قائمة الربح أو الخسارة لعام ..2019

ح-

قامت المجموعة بإعادة تصنيف  309.4مليون لاير سعودي من حقوق ملكية غير مسيطرة إلى مطلوبات غير متداولة على حساب تعديالت موحدة
لفترة سابقة .هذه التعديالت تمت بأثر رجعي على المعلومت المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019وكما في  1يناير .2019

ز-

كما في  31ديسمبر  ، 2020تم اعادة تصنيف مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ المتضمنة في ممتلكات ومصنع ومعدات الى مشاريع تحت التنفيذ .هذه
التعديالت تمت بأثر رجعي على المعلومت المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019وكما في  1يناير .2019

س -تم عرض موجودات حق االستخدام في  1يناير  2019عندما تبنت المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم .16
أدت التغييرات المذكورة أعاله إلى تعديل في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة كما هو مبين
أدناه.
قائمة المركز المالي الموحدة

إيضاح

 1يناير 2019
ممتلكات ومصنع ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات حق االستخدام
موجودات غير ملموسة
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة تمت المحاسبة
عنها بطريقة حقوق الملكية
موجودات غير متداولة أخرى

ز
ز
س
ج
ج،هـ
هـ

مجموع الموجودات غير المتداولة
و
هـ

ذمم مدينة
مبالغ مدفوعة مقدما ً وموجودات متداولة أخرى

كما أدرجت

التعديل

معدلة

8,914,200
2,841,251
2,728,199

()1,653,653
1,653,653
435,030
()1,624,360

7,260,547
4,494,904
435,030
1,103,839

7,070,336
812,249

1,560,743
152,291

8,631,079
964,540

23,725,559

523.704

24.249.263

2,515,051
1,155,032

()17,126
()160,475

2,497,925
994,557

مجموع الموجودات المتداولة

9,840,282

()177,601

9,662,681

مجموع الموجودات

33,565,841

346,103

33,911,944

هـ
ج ،ح

أرباح مبقاة
حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية

س
هـ،ح

مطلوبات ايجارية
مطلوبات غير متداولة أخرى
مجموع المطلوبات غير المتداولة

س
و
هـ

مطلوبات ايجارية – الجزء المتداول
ذمم دائنة
مخصصات ومطلوبات متداولة أخرى

1,959,677
3,452,802

11,696
()365,561

1,971,373
3,087,241

12,788,738

()353,865

12,434,873

927,584

348.024
763,124

348.024
1,690,708

13,033,719

1,111,148

14,144,867

2,174,536
1,913,806

87,006
()25,310
()472,876

87,006
2,149,226
1,440,930

مجموع المطلوبات المتداولة

7,743,384

()411,180

7,332,204

مجموع المطلوبات

20,777,103

699,968

21,477,071

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

33,565,841

346,103

33,911,944
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.44

تعديل أرقام السنة السابقة (تتمة)
إيضاح
 31ديسمبر 2019
ممتلكات ومصنع ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات غير ملموسة
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة تمت المحاسبة عنها
بطريقة حقوق الملكية
موجودات غير متداولة أخرى

ز
ز
أج،د
أ،ج،هـ
هـ

مجموع الموجودات غير المتداولة
و
هـ

ذمم مدينة
مبالغ مدفوعة مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
مجموع الموجودات المتداولة

ب

موجودات محتفظ فيها للبيع
مجموع الموجودات

أ
أ،د،هـ
أ،ج،ح

احتياطيات أخرى
أرباح مبقاة
حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية

و
هـ،ح

اقتراضات طويلة االجل
مطلوبات غير متداولة أخرى

كما أدرجت

معدلة

التعديل

3,007,465
2,232,230
1,789,784

()56,948
56,948
()1,642,050

2,950,517
2,289,178
147,734

8,912,210
306,540

1,632,781
182,985

10,544,991
489,525

17,262,901

173,716

17,436,617

1,360,602
888,600

()16,083
()189,771

1,344,519
698,829

5,538,386

()205,854

5,332,532

()138,212

-

22,939,499

()170,350

22,769,149

()556,816
420,461
2,747,448

4,382
()85,089
()381,418

10,654,747

()462,125

138,212

()552,434
335,372
2,366,030
10,192,622

6,739,832
1,075,342

34,017
450,745

6,773,849
1,526,087

8,409,767

484,762

8,894,529

1,370,713
1,210,783

()22,867
()170,118

1,347,846
1,040,665

مجموع المطلوبات المتداولة

3,874,985

()192,987

3,681,998

مجموع المطلوبات

12,284,752

291,775

12,576,527

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

22,939,499

()170,350

22,769,149

مجموع المطلوبات غير المتداولة
هـ
هـ

ذمم دائنة
مخصصات ومطلوبات متداولة أخرى
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تعديل أرقام السنة السابقة (تتمة)
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة (مختصرة)

إيرادات
تكلفة اإليرادات
مصاريف عمومية وإدارية
النخفاض في قيمة /شطب الموجودات غير المالية
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
الخسارة من إستبعاد موجودات
الحصة في صافي الربح( /الخسارة) من شركات زميلة ومشاريع مشتركة،
بالصافي
ربح( /خسارة) التشغيل

إيضاح

كما أدرجت

التعديل

معدلة

و
و
ي
ب،س
ي
ز

3,018,949
()2,617,693
))641,463
))456,831
-

))40,416
40,416
153,734
))155,902
))423,450
))78,058

2,978,533
()2,577,277
))487,729
))612,733
))423,450
))78,058

أ،هـ

1,172,665
313,075

))87,618
))591,294

1,085,047
))278,219

ي
ي
ي
ي،ز

))328,096
))553,045
))568,066

328,096
))72,452
51,366
16,368
))267,916

))72,452
()51,366
))536,677
))835,982

الخسارة للسنة من العمليات المستمرة

))690,882

))267,916

))958,798

الخسارة للسنة من العمليات المتوقفة

))1,152,374

154,110

))998,264

صافي التأثير على نهاية السنة

))1,843,256

)(113,806

))1,957,062

العائدة إلى:
حملة حقوق الملكية في الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة
االثر على ربحية السهم األساسية والمخفضة

))1,579,530
))263,726
()2.36

)(96,785
))17,021
()0.15

))1,676,315
))280,747
()2.51

(مصاريف)  /إيرادت أخرى ،بالصافي
مصاريف اخرى
إيرادت أخرى
تكاليف تمويل
الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل من العمليات المستمرة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة (مختصرة)
كما أدرجت

 31ديسمبر 2019

115,856
7,281,488
()7,583,163
()185,819

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صافي النقص في النقد وما يماثله

70

التعديل
()388,438
147,165
241,273
-

معدلة
()272,582
7,428,653
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()185,819
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خيار اتفاقية شراء موجودات المصهر (سالجر) في شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة ("أميك")
في  10مايو  ، 2018أبرمت أميك اتفاقية خيارات مع شركة ترونوكس المحدودة ("ترونوكس المحدودة") ،وهي شركة محدودة عامة تأسست في المملكة
المتحدة .بموجب صك تكميلي بتاريخ  13مايو  ،2020أصبحت شركة ترونوكس القابضة ("ترونوكس") الطرف المتعاقد الرئيسي بدالً من شركة ترونوكس
المحدودة .تنص اتفاقية الخيار على ما يلي:
( )1على أميك (أ) تأسيس شركة ذات أغراض خاصة مملوكة بالكامل لها في المملكة العربية السعودية و(ب) وفقا ً لبعض االستثناءات المنصوص عليها في
اتفاقية الخيار ،تحويل (أو شراء التحويل لـ) الموجودات والمطلوبات والعقود المستخدمة في أعمال صهر التيتانيوم الموجودة في مدينة جازان (كما هو موضح
في اتفاقية الخيار) إلى الشركة لغرض خاص.
( )2مراعاة لبعض الشروط السابقة المنصوص عليها في اتفاقية الخيار بما في ذلك الوصول إلى العمليات المستدامة (كما هو محدد في اتفاقية الخيار) ،سيكون
لدى أميك خيار يلزم ترونوكس بالشراء ،وسيكون لـترونوكس خيار أن تلزم أميك ببيع  ٪90من ملكية أميك في الشركة لغرض خاص.
( )3منح ترونوكس خيار شراء ثاني على الشركة لغرض خاص ،والذي يمكن ممارسته خالل  90يو ًما من  31ديسمبر  ،2021إذا لم يتم تحقيق العمليات
المستدامة .يجوز تمديد هذا التاريخ أو ترحيله في ظروف معينة ،وفقًا لشروط اتفاقية الخيار .يشمل سعر الخيار الثاني حصة حقوق الملكية المبقاة ألميك بنسبة
 ٪10في الشركة لغرض خاص (والتي ستكون حقوق ملكية مدرجة).
كجزء من اتفاقية الخيار ،وافقت ترونوكس على إقراض أميك و/أو الشركة لغرض خاص حتى  125مليون دوالر أمريكي للنفقات الرأسمالية والتشغيلية (كما
هو موضح بالتفصيل في اتفاقية الخيار).
يتبع تنفيذ اتفاقية الخيار اتفاقية الخدمات الفنية بين أميك وترونوكس والتي تم تنفيذها في  15مارس  ،2018حيث تقدم ترونوكس بعض المساعدات الفنية إلى
أميك لتسهيل بدء تشغيل السالجر .تم تعديل اتفاقية الخدمات الفنية وتحديثها في  13مايو  2020لتقديمها لترونوكس لتصبح الطرف المتعاقد الرئيسي بدالً من
ترونوكس المحدودة .يتطل ب من ترونوكس إدارة إعادة بناء وإعادة تشغيل الفرن  1لتحقيق العمليات المستدامة ،وتخضع لبعض القيود على سلطة ترونوكس
وتحت إشراف لجنة توجيهية .تنتهي اتفاقية الخدمات الفنية في  31ديسمبر  2021ما لم يتم إنهاؤها في وقت سابق وفقًا لشروطها.
في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ،ترى إدارة المجموعة أنه لم يتم الوفاء باختبار االحتمالية العالية إلتمام المعاملة كما هو مطلوب في المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم " : 5الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة" قبل إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات على أنها "محتفظ بها للبيع"
بسبب ظروف معينة لممارسة خيار الشراء أو البيع ،وبالتالي لم يتم إجراء إعادة تصنيف في هذه القوائم المالية الموحدة.

.46

أنشطة استثمارية وتمويلية غير نقدية
تتضمن األنشطة االستثمارية خالل العام تحويل من مشاريع تحت التنفيذ الى ممتلكات ومصنع ومعدات بمبلغ  189.9مليون لاير سعودي (318.88 :2019
مليون لاير سعودي) وإضافات لموجوات حق االستخدام بمبلغ  13.19مليون لاير سعودي ( 7.26 :2019مليون لاير سعودي).

.47

األحداث الالحقة لتاريخ التقرير
ً
تعديال أو إفصاحًا في هذه القوائم المالية الموحدة.
لم تحدث أي أحداث جوهرية بعد تاريخ التقرير وقبل إصدار هذه القوائم المالية الموحدة تتطلب

.48

الموافقة على القوائم المالية الموحدة
تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  30مارس ( 2021الموافق  17شعبان  1442هـ).
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