شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
صفحة
تقرير مراجع الحسابات المستقل

5-1

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

6

قائمة الدخل الشامل الموحدة

7

قائمة المركز المالي الموحدة

8

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

9

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

11-10

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

68 - 12

'I' • ',\
""°'
(�.l_,......ll wYy)I uYl.i)
,4-1.la..o)
(r'\c�!
'\fV,o'\f
(,\o\,fi\f)

Vi\,,t.-.

'I,,".

(°',., ' .. "")

,\

(H'V,'l"l'i\)
(£\,\\,\)

('"·•")

'I

(',.,. '"'")
(£\,rt,)
( ,\,,£'I' 'I')
('"'· °' ''")
( 'I'\,AM)
('I','lo V)
('I', 1,Vo,\)

(H i,o\ f)

(H V,o\ t)

°'"

'l'o,o \\

('"•"'•)
(" n," o ")

'.
"

�L...:J4 •t.S_;:i.1 ('-.a:Ul....-) wl.ll.J:!l
�I Jfa.. ti,i� � wl.JW:i..l �\:il � �I
- . 1..,.
U,
-:!J-"-1 '--A:l.J
..;.wap."il �1 l.+,,_;-;a., o\Sjll � o_;l••.all

'I',.

o\Sjll
¼Yl�.ill¼.fa
•�I �'l/1 ()& tJL...i..11

("°'V )

(ft'I' ,At°')

(\ ,-.iA)
(ftt,A\ V)

( 'l' T"T",oT"o)
'l',T','\
'I'
( n ' 'l' 'I"\)

(ffi\,tVo)

('\,,\'\)
('\,,\'\)

�.Jl.l!.J �.,......J e;# ·--•:U\....4Jtt.Peill oJ.,•.i..11

('1' \, •••)

( '1'£,£1,\)

('l'T'\,'1''1"\)

:o�l�'il
�)l...JI � .lfall u-- wl.ll.J:!)'I
wl.ll.J:!)71�
�_)1 (&J.,•.i..11) �1

V

:•.;-ol- ..):!&,II ��1
o\Sjll u-- �l....:J4 •�I .J:!b, J\,..c. YI•_;I......,
W1 &.,;1.,..a.

'I'

c,,,.t "l

:JoJ.a'\all
lSy.tll � LJ:!AAWI
•�I.J:!b,�I

('I , 'I°')

� 1•Jl.r....i.
:lS_;J.11 �t...... �J i..i:.WI WI J� �I•.J�
(1j.l_,......ll J4)4) _,....1....y1
(1j.l_,......ll Jy)4) �I

(ftt,i\\ V)

' ,.
' ,.

('\,W)

� , , , "'�
,l

•�I ��I()& �Io.Jl.r....i.
:l.S_;J.11 �t...... �! ,..i:.W1 WI J� •�I Jl,..c, YI u-- �I•.J�
(1j.l_,.....ll Jy)4) _,....L..\ii
(1j.l_,.....ll J4)4) �I

T'T' 1 ,\Vo
T'T',,\Vo

ff,i\Vo
ff,/\Vo

:l...lW1 f+-"'i1 JJLI �,;,JI lA..._J:i.JI
(!'+"' u.11) _,....t...YI
(!'+"' u.11) �I

('\,W)

,

..

(°',..,.)

C >�;, \

- '\ -
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معلومات عامة
تتألف شركة أميانتيت العربية السعودية ("الشركة" أو "أميانتيت") وشركاتها التابعة (المشار إليهم مجتمعين بـلفظ "المجموعة") من
الشركة وشركاتها التابعة المختلفة السعودية واألجنبية .تقوم المجموعة بتصنيع وبيع أنواع مختلفة من األنابيب والمنتجات المتعلقة بها
ومنح التراخيص للتقنيات المتعلقة بها وتقديم خدمات إدارة المياه والتي تشمل االستشارات واألعمال الهندسية والتشغيلية المتعلقة بها.
إن الشركة هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية وتعمل بموجب سجل تجاري رقم  2050002103صادر
في الدمام بتاريخ  17ربيع األول 1388هـ ( 13يونيو 1968م) .إن عنوان الشركة المسجل هو ص .ب  ،589المنطقة الصناعية
األولى ،الدمام  ،31421المملكة العربية السعودية .ويتم تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودية ("تداول").
فيما يلي اهم الشركات العاملة التابعة للمجموعة:

الشركة التابعة
مصنع شركة أميانتيت لصناعة الفيبرغالس المحدودة (أفيل)
مصنع الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل
المحدودة (ساديب)
الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة (أميواتر)
شركة هندسة البنية التحتية للمقاوالت المحدودة
مصنع شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة (أريل)
شركة بوندستراند المحدودة (بوندستراند)
شركة اميكون السعودية المحدودة (اميكون)
فلوتايت تكنولوجي بحرين المحدودة
بي دبليو تي واسر اند ابواسرتكنيك جي ام بي اتش (بي دبليو تي)
أميتك استانا إل .إل .سي

النشاط
الرئيسي

بلد
التأسيس

أ

السعودية

أ
ب
ج
أ
أ
أ
د
ج
أ

السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
البحرين
ألمانيا
كازاخستان

نسبة الملكية كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
٪
٪
100
100
100
100
100
100
60
100
100
100
51

100
100
100
100
60
100
100
100
51

العمليات الغير مستمرة (إيضاح )2-2
شركة اميرون العربية السعودية المحدودة (أسال)
الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة (ساكوب)

أ
أ

السعودية
السعودية

100
100

100
100

أ -تصنيع األنابيب
ب -إدارة المياه
ج -المقاوالت
د -البحث والتطوير
إن بلد التأسيس للشركات التابعة هو نفسه البلد الذي تمارس به نشاطها الرئيسي.
-2

التغير في المنشأة المعدة للتقارير

1-2

االستحواذ على حصص إضافية في أريل
بتاريخ  20ديسمبر  ،2017نفذت الشركة اتفاقية استحواذ على حصص مع ديكان انتيربرايس برايفت المحدودة الواقع مقرها في
الهند .حيث استحوذت الشركة على الحصة غير المسيطرة في شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة (أريل) .استحوذت الشركة
على نسبة  %20من أسهم أريل ،وعليه ،أصبحت الشركة تمتلك أريل بالكامل مقابل مبلغ وقدره  1.8مليون ريـال سعودي .تم االنتهاء
من اإلجراءات القانونية المتعلقة بعملية االستحواذ خالل الربع المنتهي في  31مارس  .2018إن المقابل المدفوع لالستحواذ على
حصة الشريك غير المسيطر كان أقل من قيمتها الدفترية والبالغة  2.6مليون لاير سعودي بفارق  0.8مليون ريـال سعودي .تم
االعتراف بهذا الفرق مباشرة كزيادة في حساب األرباح المبقاة.
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التغير في المنشأة المعدة للتقارير (تتمة)

 -2-2العمليات الغير مستمرة
في  20فبراير ( 2019الموافق  15جمادى اآلخر 1440هـ) ،قررت اإلدارة إيقاف انشطة كل من أسال وساكوب ونقل األصول
وااللتزامات والعمليات الخاصة بهما إلى ساك بالقيمة الدفترية ،من تاريخ الحصول على موافقة السلطة التنظيمية .إن االجراءات
القانونية المتعلقة بهذا االمر ال تزال قيد التنفيذ.
تشمل العمليات غير المستمرة المنشئات التالية:
الشركة التابعة
ساكوب
أسال

بلد التأسيس

نسبة الملكية

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

٪ 100
٪ 100

في  31ديسمبر  ،2019تم عرض عمليات هذه الشركات التابعة كعمليات غير مستمرة .تمثل االعمال من العمليات الغير مستمرة
جزءا من قطاع التشغيل السعودي للمجموعة (القطاع الجغرافي) حتى  31ديسمبر .2019
 1-2-2فيما يلي نتائج الشركات التابعة غير المستمرة للسنة:

إيرادات
مصاريف
خسارة تشغيلية
مصاريف تمويل
إيرادات (مصاريف) اخرى ،بالصافي
الخسارة قبل الزكاة
الزكاة
الخسارة للسنة من العمليات الغير مستمرة

اسال
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
5,294
41,092
()16,567
()40,831
()11,273
261
()872
()224
()5,029
()17,174
37
()1,176
()561
()18,350
()524

ساكوب
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
6,980
3,713
()15,693
()4,439
()8,713
()726
()3,704
()719
6,339
1
()6,078
()1,444
()40
()6,118
()1,444

خسارة السهم من االعمال الغير مستمرة
األساسي (بالريال السعودي)
المخفض (بالريال السعودي)

()0.02
()0.02

()0.54
()0.54

()0.04
()0.04

()0.18
()0.18

 2-2-2إن الحسابات الرئيسية ألصول والتزامات الشركات التابعة غير المستمرة كما في  31ديسمبر هي كما يلي:
اسال
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
األصول
أرصدة بنكية ونقد
ذمم مدينة تجارية (يتضمن رصيد اسال ذمم مدينة
مستحقة من اميانتيت بمبلغ  24.6مليون لاير
سعودي ( :2018ال شيء))
مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة اخرى
مخزون
عقارات ومصانع ومعدات

ساكوب
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)

303

336

2

27

24,619
48
24,970

1,972
1,819
40,042
969
45,138

41
43

32,601
8
3,736
500
36,872
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التغير في المنشأة المعدة للتقارير (تتمة)

 -2-2العمليات الغير مستمرة (تتمة)
 2-2-2إن الحسابات الرئيسية ألصول والتزامات الشركات التابعة غير المستمرة كما في  31ديسمبر هي كما يلي (تتمة):
اسال
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
االلتزامات
ذمم دائنة (يتضمن رصيد ساكوب ذمم دائنة
مستحقة من اميانتيت بمبلغ ال شيء
( 13 :2018مليون لاير سعودي))
مصاريف مستحقة وذمم دائنة اخرى
الزكاة وضريبة الدخل المستحقة
التزامات منافع انهاء التوظيف
صافي قيمة األصول المتعلقة مباشرة بالعمليات
الغير مستمرة

ساكوب
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)

895
1,124
6,851
8,870

18,911
1,757
6,707
1,554
28,929

13,097
99
1,521
14,717

48,052
1,033
1,014
50,099

16,100

16,209

()14,674

()13,227

 3-2-2فيما يلي صافي التدفقات النقدية التي تكبدتها الشركات التابعة غير المستمرة للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
اسال

ساكوب

2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)

2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)

التدفقات النقدية من عمليات
تشغيلية
استثمارية
تمويلية

()33
-

215
-

()25
-

()12,382
12,370
-

صافي التدفقات النقدية

()33

215

()25

()12

 4-2-2تتضمن األصول المحتفظ بها لغرض البيع عقارات ومصنع ومعدات اسال وساكوب.
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السياسات المحاسبية الهامة

-1-3

أساس االعداد
تم اعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
تم اعداد القوائم المالية الموحدة على اساس التكلفة التاريخية ،باستثناء المشتقات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة .يتم عرض
القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة ،ويتم تقريب كافة المبالغ ألقرب (ألف لاير سعودي) ،ما
لم يرد خالف ذلك.

-2-3

أساس التوحيد
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر .2019
تتحقق السيطرة عندما تصبح الشركة عرضة او لها الحق في الحصول على العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر
بها ،ولدى الشركة القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها .وبشكل خاص فإن الشركة
تسيطر على المنشأة المستثمر بها اذا ،وفقط اذا ،كان لدى الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر:
⁻
⁻
⁻

نفوذ على المنشأة المستثمر بها (مثل :وجود حقوق قائمة تعطي الشركة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالمنشأة
المستثمر بها).
التعرض لمخاطر ولديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة نتيجة عالقتها مع المنشأة المستثمر بها.
القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة المستثمر بها في التأثير على عوائدها.

بشكل عام ،هناك افتراض أن حيازة غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة .ومن اجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون لدى
الشركة مستوى اقل من غالبية حقوق التصويت او حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها ،فإن الشركة تأخذ في االعتبار جميع
الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى الشركة سيطرة على المنشأة المستثمر بها ،وهذه الحقائق والظروف تشمل ما
يلي:
⁻
⁻
⁻

الترتيب التعاقدي مع االخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها.
الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية االخرى.
حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للشركة.

تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بها ام ال إذا ما اشارت الحقائق والظروف ان هناك تغيرا ً
على عنصر او أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة .يبدا توحيد الشركة التابعة اعتبارا ً من تاريخ سيطرة الشركة على الشركة التابعة
وتستمر حتى زوال السيطرة على الشركة التابعة .يتم ادراج األصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة
المقتناة او المباعة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ انتقال السيطرة إلى الشركة وحتى تاريخ فقدان الشركة للسيطرة
على الشركة التابعة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

-2-3

اساس التوحيد (تتمة)
يتم توزيع الربح او الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل الموحدة على المساهمين في الشركة والحصص غير المسيطرة
حتى لو أن هذا التوزيع قد يؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة .وعند اللزوم ،يتم اجراء التعديالت على القوائم المالية
للشركات التابعة من اجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات المحاسبية للمجموعة .يتم استبعاد جميع األصول وااللتزامات
وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم
المالية.
يتم احتساب اي تغير في حصة التملك في شركة تابعة ال يؤدي إلى فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية .وفيما إذا فقدت المجموعة
السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم بـ:
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

-3-3

استبعاد أصول (بما فيها الشهرة) والتزامات الشركة التابعة.
استبعاد الحصة غير المسيطرة.
استبعاد االثر المتراكم لفروقات ترجمة العمالت المقيد في حقوق الملكية.
االعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم.
االعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المتبقي.
االعتراف بأي فائض او عجز في قائمة األرباح والخسائر.
اعادة تصنيف حصة الشركة من العناصر المقيدة سابقا في الدخل الشامل االخر إلى قائمة الربح أو الخسارة او األرباح
المبقاة ،كما هو مناسب ،كما هو مطلوب في حال قامت المجموعة باستبعاد األصول او االلتزامات بشكل مباشر.

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

 1-3-3اإليرادات من العقود مع العمالء
يتم االعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء عندما يتم تحويل السيطرة على البضائع او الخدمات إلى العميل حسب القيمة التي
تعكس العوض الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل هذه البضائع والخدمات.
مبيعات البضائع
تتحقق اإليرادات من مبيعات البضائع عند انتقال المخاطر المحتملة والمنافع المتوقعة لها من المجموعة إلى المشتري ،ويتم ذلك عادة
عند تسليم البضائع للمشتري .تتضمن عادة عقود المبيعات التزام أداء واحد .قررت المجموعة انه يجب االعتراف باإليراد من مبيعات
البضائع في لحظة نقل ملكية األصل إلى العميل ،ويتم ذلك عادة عند تسليم البضائع.
المقابل المتغير
تقوم المجموعة بتقدير المقابل المتغير مثل المرتجعات والبدالت وااللتزامات التجارية ومقدار الخصم كمبلغ محتمل على أساس
معلومات السوق المتاحة .تضيف المجموعة في سعر المعاملة بعض أو كل قيمة المقابل المتغير فقط إلى الحد الذي قد يكون من
المحتمل بشكل كبير حدوث انعكاس كبير في مقدار اإليرادات المتراكمة المعترف بها لن تظهر عندما يتم الحقا حل حالة عدم التأكد
المرتبطة بالمقابل المتغير.
التزامات الضمان
نتقدم المجموعة عادة ضمانات إلصالح العيوب العامة المعتادة في سياق الممارسات التجارية المقدمة للعمالء .ال تتمثل هذه
الضمانات التزام اداء منفصالً ويتم تسجيلها بموجب معيار المحاسبة الدولي  " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول
المحتملة" – .إيضاح السياسة المحاسبية "مخصصات الضمان".
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 -3-3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 1-3-3اإليرادات من العقود مع العمالء (تتمة)
تقديم الخدمات
يتم االعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات على مدار الفترة الزمنية التي يتم فيها تنفيذ هذه الخدمات .فيما يتعلق بالعقود ذات األسعار
المحددة ،يتم إثبات اإليرادات بنا ًء على طريقة "نسبة االنجاز" التي تقيس التكاليف الفعلية المتكبدة حتى نهاية فترة التقرير كنسبة من
إجمالي التكاليف التي سيتم تكبدها .تتم مراجعة تقديرات اإليرادات أو التكاليف أو مدى التقدم في االعمال ويتم تعديلها إذا حدث تغير
في الظروف .تنعكس أي زيادة أو نقصان في اإليرادات أو التكاليف المقدرة في الربح أو الخسارة في الفترة التي تصبح فيها الظروف
التي أدت إلى مراجعة التقديرات معروفة لدى اإلدارة.
أصول العقود
هي الحق الستالم عوض مقابل بضائع مباعة او خدمات مقدمة الى عميل .اذا أدت المجموعة التزامها بتقديم البضائع او الخدمات قبل
الدفع او استحقاق الدفع من قبل العميل ،يتم االعتراف بأصول العقود الى حد قيمة العوض المكتسب بحسب شروط التعاقد.
التزامات العقود
هي االلتزام بتقديم خدمة او بضائع الى العمالء مقابل العوض المستلم من العمالء (او المستحق دفعه من العمالء) .اذا قام عميل بدفع
مبلغ الى المجموعة قبل تسليم البضائع او الخدمة الى العميل ،يتم قيد التزامات عقود عند استالم العوض او عند استحقاق الدفع (ايهما
أوال) .يتم االعتراف بالتزامات العقود كإيرادات عندما تقوم المجموعة بتأدية االلتزام المتعاقد عليه.
 2-3-3المصاريف
يتم توزيع جميع مصاريف التشغيل بشكل ثابت على تكلفة اإليرادات ومصاريف بيع وعمومية وإدارية باستخدام عوامل توزيع ثابتة
يتم تحديدها بما يتناسب مع انشطة المجموعة.
 3-3-3الزكاة والضريبة
الزكاة
يجنب مخصص للزكاة للشركة وشركاتها التابعة السعودية وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل .يحمل المخصص على قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة .يتم قيد الفروقات التي قد تنتج عن االنتهاء من الربوط عند االنتهاء منها من قبل الهيئة العامة للزكاة
والدخل.
ضريبة الدخل األجنبية الحالية
تقاس أصول والتزامات ضريبة الدخل للفترة الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده او سداده إلى السلطات الضريبة .يتم استخدام معدالت
الضرائب وقوانينها السارية او الواقعية في تاريخ قائمة المركز المالي في الدول حيث تعمل المجموعة وتولد الدخل الخاضع للضريبة.
فيما يتعلق بضريبة الدخل المتعلقة بالعناصر المقيدة مباشرة في حقوق الملكية يتم قيدها على حقوق الملكية وليس على قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة .تقوم االدارة بتقييم االوضاع المأخوذة في االقرارات الضريبية بشكل دوري فيما يتعلق بالحاالت الخاضعة
لتفسيرات وتقوم بتكوين مخصصات عند الحاجة.
الضريبة المؤجلة
يتم تقدير الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزامات على الفروق المؤقتة بين االساس الضريبي لألصول وااللتزامات وقيمتها
الدفترية حسب القوائم المالية في تاريخ قائمة المركز المالي .يتم االعتراف بالتزامات الضرائب المؤجلة لجميع الفروق الضريبية
المؤقتة باستثناء الحاالت االتية:
⁻
⁻

إذا نشأ االلتزام الضريبي المؤجل عن االثبات االولي للشهرة او ألصل او التزام في معاملة خالف تجميع االعمال وال تؤثر
في وقت المعاملة -على الربح المحاسبي او الربح او الخسارة الخاضعة للضريبة.الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة او الشركات الزميلة او المشاريع المشتركة،
عندما يمكن السيطرة على توقيت عكس الفروق المؤقتة ويكون من المحتمل أن الفروق المؤقتة ال تنعكس في المستقبل
المنظور.
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 -3-3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 3-3-3الزكاة والضريبة (تتمة)
الضريبة المؤجلة (تتمة)
يتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة المسموح بخصمها وااللتزامات الضريبية غير المستخدمة او
الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى المدى الذي يمكن عنده خصم هذه الفروق المؤقتة من الربح الضريبي .يمكن ترحيل األرصدة
الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة باستثناء الحاالت االتية:
⁻
⁻

إذا نشأ أصل الضريبة المؤجل المتعلق بالفروق المؤقتة المسموح بخصمها من االعتراف االولى بأصل او التزام في معاملة
خالف تجميع االعمال وال تؤثر -في وقت المعاملة – على الربح المحاسبي او الربح او الخسائر الخاضعة للضريبة.
فيما يتعلق بالفروق المؤقتة المسموح بخصمها المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة او الشركات الزميلة او المشاريع
المشتركة ،تتحقق أصول ضرائب الدخل المؤجلة فقط عند احتمال عكس الفروق المؤقتة في المستقبل القريب ،وهناك ربح
خاضع للضريبة ينتج عن استخدام الفروق المؤقتة.

يتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة في تاريخ اعداد كل مركز مالي وتخفض إلى الحد الذي ال يحتمل معه توافر ما
يكفي من الربح الخاضع للضريبة بما يسمح باستخدام جزء او جميع األصول الضريبية المؤجلة .يعاد تقييم األصول المؤجلة غير
المعترف بها في تاريخ اعداد كل مركز مالي ،ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يحتمل معه تغطية األصول الضريبية المؤجلة من
األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة.
تقاس األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة المتوقع سريانها في الفترة التي يتحقق فيها األصل او يسوى
االلتزام بنا ًء على نسب الضرائب (وقوانين الضرائب) السارية المفعول في تاريخ اعداد المركز المالي في البلد الذي تمارس
المجموعة فيه نشاطها او تكون خاضعة لضريبة الدخل .يتم احتساب الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المعترف بها خارج الربح أو
الخسارة خارج الربح أو الخسارة .يتم إثبات بنود الضريبة المؤجلة المتعلقة بالمعاملة األساسية سواء في الدخل الشامل اآلخر أو
مباشرة في حقوق الملكية .يتم مقاصة أصول والتزامات الضرائب المؤجلة إذا منح القانون حق استخدام األصول الضريبية المتداولة
في سداد التزامات ضرائب الدخل المتداولة وكانت ضرائب الدخل المؤجلة تخص نفس المنشأة الخاضعة للضريبة امام نفس سلطة
الضرائب .الضرائب التي يتم الحصول عليها نتيجة لعمليات تجميع االعمال دون أن تفي بمعايير االعتراف المستقل يتم االعتراف بها
في مرحلة تالية في حالة توافر معلومة جديدة او وقوع تغيير في الحقائق .ويعامل التعديل بصفته انخفاض في الشهرة (طالما ال
يتجاوز رصيد الشهرة) في حالة حصوله خالل فترة القياس ،او في قائمة الربح أو الخسارة.
ضرائب المبيعات والقيمة المضافة
يتم االعتراف باإليرادات والمصروفات واألصول بالصافي من قيمة ضرائب المبيعات والقيمة المضافة باستثناء الحاالت االتية:
⁻
⁻

إذا استحقت ضرائب المبيعات على اقتناء أصول او خدمات ال يتم استردادها من الجهة المختصة بالضرائب ،وفي هذه
الحالة يعترف بضرائب المبيعات كجزء من تكلفة شراء األصول او جزء من بند المصروفات بحسب الحالة.
تظهر الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضرائب المبيعات والقيمة المضافة.

ويتم تسجيل صافي الضرائب على المبيعات الذي يمكن استرداده من – او دفعه إلى – الجهة المختصة بالضرائب ضمن الذمم المدينة
والدائنة في قائمة للمركز المالي الموحدة.
 4-3-3النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة االجل والتي لها
تواريخ استحقاق أصلية من ثالثة شهور أو أقل والتي ليست معرضة لمخاطر تغير في القيمة جوهرية.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 -3-3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 5-3-3األدوات المالية  -االعتراف االولي والقياس الالحق
االعتراف االولي والقياس
األداة المالية تمثل العقود التي ينتج عنها أصول مالية لمنشأة ما والتزامات مالية او أداة ملكية لمنشأة أخرى .يتم قياس األصول
وااللتزامات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة .تضاف او تخصم تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة إلى حيازة أو إصدار األصول المالية
وااللتزامات المالية (بخالف األصول المالية وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) من القيمة العادلة
لألصول المالية أو االلتزامات المالية ،حسب ما هو مالئم ،عند االعتراف األولي.
األصول المالية
 )1التصنيف االولي والقياس الالحق
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية على أنها األصول التي سيتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة إذا كانت تستوفي المعايير التالية:
 االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و الشروط التعاقدية لألصل المالي تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغالرئيسي المستحق.
 يعتمد التصنيف على نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصول المالية والشروط التعاقدية للتدفق النقدي لألصول المالية.تقوم المجموعة في البداية بقياس الذمم المدينة بسعر المعاملة ألن الذمم المدينة ال تحتوي على عنصر تمويل جوهري.
 )2الهبوط في قيمة األصول المالية
تقوم المجموعة باالعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة (" )"ECLلألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .يتم االعتراف
بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة إما على مدى العمر أو  12شهرا .تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر الخسائر التي
ستنجم عن جميع أحداث خسائر االئتمان المحتملة على مدى العمر المتوقع لألصول المالية .بينما تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة
شهرا جز ًءا من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والتي يتوقع أن تنتج عن احداث التعثر على األصول
على مدى 12
ً
شهرا من تاريخ التقرير .يستند تقييم ما إذا كان يجب االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على
المالية التي يمكن تحقيقها خالل 12
ً
مدى العمر على احتمالية الزيادة الجوهرية أو خطر حدوث تعثر منذ االعتراف األولي بدالً من إثبات أن األصل المالي قد انخفضت
قيمته االئتمانية بناءا ً على وجود دليل تعثر فعلي في تاريخ التقرير.
أخذت المجموعة بعين االعتبار احتمالية التعثر في السداد عند االعتراف المبدئي لألصل وما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في
مخاطر االئتمان على أساس مستمر خالل مدة كل تقرير .لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ،تقارن
المجموعة مخاطر التعثر في السداد لألصل كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في السداد في تاريخ االعتراف المبدئي .ويؤخذ
بعين االعتبار المعلومات المستقبلية المعقولة والداعمة المتوفرة .خاصةً المؤشرات التالية:
كبيرا في قدرة
تغييرا
 تغييرات سلبية فعلية أو متوقعة في األعمال أو الظروف المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تسببً
ً
العميل على الوفاء بالتزاماته.
 تغييرات جوهرية فعلية أو متوقعة في نتائج األعمال للعميل. زيادات جوهرية في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس العميل. تغييرات جوهرية في األداء المتوقع وسلوك المقترض ،بما في ذلك التغييرات في حالة الدفع للعمالء والتغييرات في نتائج اعمالالعميل.
 معلومات االقتصاد الكلي (مثل أسعار الفائدة في السوق أو معدالت النمو). -معلومات االستحقاق السابقة المعدلة للحصول على معلومات مستقبلية.
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 )2الهبوط في قيمة األصول المالية (تتمة)
بغض النظر عن التحليل الوارد أعاله ،يُفترض حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان إذا تجاوز تاريخ استحقاق الذمة المدينة
المتعاقد عليه  30يو ًما ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة تثبت خالف ذلك.
فيما يتعلق بالمدينة التجارية ،طبقت المجموعة الطريقة المبسطة على النحو المسموح به في المعيار الدولي للتقارير المالية  9حيث
تقوم بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة لجميع الذمم التجارية المدينة الحالية الناتجة عن العقود المبرمة
مع العمالء .تحدد المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية الحالية باستخدام مصفوفة المخصص ،يتم تقديرها
بنا ًء على الخبرة التاريخية للخسارة االئتمانية استنادًا إلى وضع الذمم المدينة المتأخرة سابقا ،وتعديلها حسب مقتضى الحال لتعكس
الظروف الحالية وتقديرات الظروف االقتصادية المستقبلية.
يتم تقييم الموجودات المالية على أنها ذات مستوى ائتماني هابط عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة لذلك األصل.
يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األصول المالية الصعوبات المالية الجوهرية ،أو تعثر أو تأخر الطرف
المقابل ،وإعادة جدولة المبالغ المستحقة بشروط ال تقبلها المجموعة عادة ً ،أو إشارات إلى أن العميل سوف يصبح في حالة إفالس ،أو
بيانات أخرى يمكن مالحظتها تتعلق بعمالء مثل متغيرات سلبية في الظروف االقتصادية التي ترتبط مع التعثر عن السداد من قبل
العمالء.
اخذت المجموعة في االعتبار ادلة الهبوط في القيمة لألصول المالية بشكل فردي وعلى مستوى مجموعات .فيما يتعلق باألصول
المالية الهامة بشكل فردي والتي لم يتم تحديد هبوط في قيمتها بشكل منفرد ،يتم تقييمها ضمن مجموعات ذات خصائص ائتمانية
متشابهة لتحديد الهبوط في القيمة المتكبدة ولكن لم يتم تحديدها بعد.
يتم االعتراف بخسائر الهبوط في قيمة األصول المالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ويتم إظهارها ضمن بند خسائر هبوط
ائتمانية .عندما يتسبب حدث الحق في انخفاض قيمة خسارة الهبوط في القيمة ،يتم عكس االنخفاض في الهبوط في القيمة من خالل
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
عندما يكون األصل غير قابل للتحصيل ،يتم شطبه مقابل المخصص المتعلق به .يتم شطب هذه األصول بعد االنتهاء من جميع
اإلجراءات الالزمة وتحديد مبلغ الخسارة .تخفض المبالغ المستردة التي تم شطبها مسبقًا من المصاريف في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة عند استردادها.
 )3استبعاد األصول المالية
تقوم المجموعة باستبعاد األصل المالي عندما تنتهي التدفقات النقدية التعاقدية من األصل أو تقوم بنقل حقوقها في تلقي التدفقات النقدية
التعاقدية على األصل المالي في معاملة يتم فيها نقل جميع مخاطر وعوائد الملكية .يتم االعتراف بالجزء من األصول المالية المحولة
التي تنشأ أو يحتفظ بها من قبل المجموعة كأصل أو التزام منفصل .يتم إلغاء االلتزام المالي من قائمة المركز المالي الموحدة عندما
تكون المجموعة قد أوفت بالتزاماتها أو عند إلغاء او نهاية العقد.
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االلتزامات المالية
 )1االعتراف االولي والقياس
يتم تصنيف االلتزامات المالية ،عند االعتراف األولي ،كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو كقروض أو ذمم
دائنة أو مشتقات مصنفة كأدوات تحوط فعال ،كما هو مناسب .يتم االعتراف بجميع االلتزامات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة
وفي حالة القروض والذمم الدائنة ،بالصافي من تكاليف المعامالت المرتبطة مباشرة بها.
تتكون االلتزامات المالية للمجموعة من ذمم دائنة تجارية والتزامات أخرى وقروض وأدوات مالية مشتقة.
 )2القياس الالحق
يعتمد قياس االلتزامات المالية على تصنيفها على النحو التالي:
القروض والسلف
بعد االعتراف االولي تقاس القروض التي تحمل العمولة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي .ويتم االعتراف باألرباح
او الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند سداد االلتزامات ،وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلية.
تحسب التكلفة المطفأة بعد االخذ بعين االعتبار العالوة او الخصم عند الشراء وكذلك االتعاب او التكاليف التي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ
من معدل العمولة الفعلية .يدرج إطفاء معدل العمولة الفعلية كتكاليف تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تنطبق هذه الفئة بشكل عام على القروض الخاضعة للفوائد.
 )3استبعاد االلتزامات المالية
يتم استبعاد االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام او الغاؤه او انتهاء االلتزام بموجب العقد .عندما يتم استبدال أحد االلتزامات
المالية بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريا أو أن شروط االلتزامات القائمة تم تغييرها جوهرياً ،عندئذ يعامل ذلك التعديل
او االستبدال باعتباره استبعاد لاللتزامات األصلية واالعتراف بالتزامات جديدة ويعترف باالختالف في القيمة الدفترية المعنية في
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 )4تعديل االلتزامات المالية
عندما يتم تعديل االلتزامات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة دون أن ينتج عنها استبعاد لاللتزامات المالية ،يتم االعتراف باألرباح أو
الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم احتساب الربح أو الخسارة على أنها الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية األصلية
والتدفقات النقدية المخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
 )5مقاصة االلتزامات المالية
يتم اجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية مع اظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة في حال وجود حق يكفله
القانون لمقاصة المبالغ المعترف بها ،وتوافر النية إلى التسوية بالصافي او تحقق وتسوية األصول وااللتزامات في نفس الوقت.
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 6-3-3المخزون
يظهر المخزون بسعر التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل.
يتم احتساب تكلفة الوصول بالمخزون إلى مكانه وحالته الحالية كما يلي:
مواد خام:
⁻

تكلفة الشراء على اساس متوسط التكلفة المرجح.

بضاعة تحت التصنيع وبضاعة تامة للصنع:
⁻

تكلفة المواد المباشرة والعمالة المباشرة زائدا ً جزء من المصاريف غير المباشرة الخاصة بها وفقا ً لمستوى النشاط العادي
وال تتضمن تكاليف اقتراض.

القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المتوقع في سياق االعمال االعتيادية ناقصا تكاليف اكتمال التصنيع المتوقعة وتكاليف البيع
المتوقعة.
 7-3-3استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية
يعتبر المشروع المشترك نوعًا من الترتيبات المشتركة حيث يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في صافي
أصول المشروع المشترك .السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاقد ًيا للتحكم في الترتيب ،والتي ال توجد إال عندما تتطلب
القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة جماعية من األطراف التي تتقاسم السيطرة.
الشركة الزميلة هي تلك التي تمارس عليها المجموعة تأثيرا ً هاماً .التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في القرارات المالية
والسياسات التشغيلية للشركة المستثمر فيها ،لكنه ال يصل إلى السيطرة ،او السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
ويتم استخدام نفس االعتبارات المستخدمة لتحديد ما إذا كانت الشركة تمارس تأثير هام او سيطرة مشتركة في تقييم السيطرة على
الشركات التابعة.
يتم حساب استثمارات المجموعة في شركات زميلة ومشاريع مشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية.
طبقا ً لطريقة حقوق الملكية ،تدرج االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة مبدئيا بالتكلفة .ويتم تعديلها الحقا إلثبات
التغيرات التي تحدث نتيجة تغير في نصيب المجموعة من صافي أصول الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من تاريخ االستحواذ.
تدرج الشهرة المرتبطة بالشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اجراء اختبار هبوط في قيمتها
بصورة مستقلة.
تدرج ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الحصة من نتائج عمليات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ويدرج التغير في الدخل
الشامل اآلخر لتلك الشركات ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة .وفي حال وجود اي تغييرات مباشرة في حقوق ملكية
الشركة الزميلة او المشروع المشترك تعترف المجموعة بحصتها من هذه التغييرات وتفصح عنها – إذا كان ذلك مناسبا – في قائمة
التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.
عندما تتساوى أو تتجاوز حصة المجموعة في خسائر االستثمارات التي تتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية حصتها في
المنشأة المستثمر بها ،بما في ذلك أي ذمم مدينة أخرى طويلة األجل غير مضمونة ،فإن المجموعة ال تقوم بتسجيل خسائر إضافية ،ما
لم تكن ملتزمة بالتزامات قانونية أو ضمنية نيابة عن المنشأة المستثمر بها.
يتم حذف المكاسب او الخسائر غير المحققة الناتجة من عمليات بين المجموعة والشركة الزميلة او المشروع المشترك في حدود
نصيب المجموعة في الشركة الزميلة او المشروع المشترك.
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 7-3-3استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية (تتمة)
يتم عرض حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بعد أرباح التشغيل
ويمثل حصة الشركة من نتائج الشركة الزميلة او المشروع المشترك بالصافي من ضريبة الشركة الزميلة او المشروع المشترك
والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
يتم اعداد القوائم المالية للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة عن نفس الفترة المالية للمجموعة .ويتم اجراء التعديالت عند الضرورة
لتتفق السياسات المحاسبية للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسارة هبوط في قيمة االستثمار .تحدد المجموعة في
تاريخ اعداد القوائم المالية مدى وجود دليل موضوعي على الهبوط في قيمة االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفي
حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة باحتساب الهبوط وهو الفرق بين المبلغ الممكن استرداده من قيمة االستثمار والقيمة
الدفترية ويتم قيد هذه الخسائر ضمن حصة الشركة في أرباح وخسائر الشركة الزميلة او المشروع المشترك في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة.
عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة او المشروع المشترك تقوم المجموعة بقياس واالعتراف بأي استثمارات متبقية بالقيمة
العادلة .يعترف بأي اختالف بين القيمة الدفترية لالستثمار عند فقدان التأثير الجوهري والقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها
ومتحصالت االستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 8-3-3عقارات ومصانع ومعدات
يتم تسجيل العقارات والمصانع والمعدات بالتكلفة مخصوما منها االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة إن وجدت.
تتضمن التكلفة تكلفة الجزء المستبدل من العقارات والمصانع والمعدات وتكاليف االقتراض لمشروعات االنشاءات طويلة األجل في
حالة الوفاء باشتراطات االعتراف .عندما يتم استبدال اجزاء هامة من العقارات والمصانع والمعدات على فترات معينة ،تقوم
المجموعة باالعتراف بتلك األجزاء باعتبارها أصول فردية ذات عمر انتاجي محدد واستهالك محدد .ويتم االعتراف بجميع تكاليف
اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
تقيد االراضي والمباني بالتكلفة ويخصم منها االستهالك المتراكم للمباني واي خسائر هبوط في القيمة.
يتم احتساب االستهالك على اساس القسط الثابت على مدار العمر االنتاجي المقدر لألصول كالتالي:
⁻
⁻
⁻

مباني وتحسينات على اراضي 3 :إلى  35سنة
المصانع واآلالت والمعدات 4 :إلى  25سنة
االثاث والتركيبات والمعدات المكتبية 3 :إلى  8سنوات

يتم الغاء االعتراف بأي بند من بنود العقارات والمصانع والمعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية
من استخدامه أو بيعه في المستقبل .يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عن استبعاد األصل (تحسب بالفرق بين صافي متحصالت
االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند استبعاد األصل.
يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية ،وطرق استهالك العقارات والمصانع والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء
التعديالت على أساس مستقبلي ،إذا تطلب األمر.
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 9-3 -3تكاليف االقتراض
يت م االعتراف بتكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده
لالستخدام أو البيع كجزء من تكلفة ذلك األصل .ويتم تسجيل جميع التكاليف األخرى كمصروفات في فترة استحقاقها .وتتمثل تكاليف
االقتراض في تكاليف الفائدة وغيرها من التكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بعملية اقتراض األموال.
 10-3-3تجميع االعمال والشهرة
تتم المحاسبة عن عمليات تجميع االعمال باستخدام طريقة االستحواذ .تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي المبلغ المحول والذي يتم قياسه
بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ومبلغ الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها .تقوم المجموعة بقياس الحصص غير
المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بنسبة حصتهم في صافي األصول المحددة للشركة المستحوذ عليها .تقيد تكاليف االستحواذ
المتكبدة كمصاريف وتدرج ضمن المصاريف االدارية.
وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما ،يتم تقييم تصنيف األصول وااللتزامات المالية التي تم تحملها وفقا ً للشروط التعاقدية
والظروف االقتصادية واالوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ .ويتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن االدوات المالية االخرى في
العقود الرئيسية العائدة للشركة المستحوذ عليها.
يتم اثبات المبلغ المحتمل الذي سيتم تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .يتم قياس كل المبلغ المحتمل
(باستثناء األصول المصنفة كحقوق ملكية) بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة .ال يتم إعادة قياس
المبالغ المحتملة المصنفة ﮐحقوق ملﮐية ويتم المحاسبة عن التسوية التالية ضمن حقوق الملﮐية.
يتم مبدئيا ،قياس الشهرة والتي تمثل الزيادة في تكلفة االستحواذ عن حصة المجموعة في صافي األصول المحددة التي تم االستحواذ
عليها وااللتزامات التي تم التعهد بها .وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها عن تكلفة االستحواذ ،تقوم
المجموعة بإعادة تقديرها للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة األصول المستحوذ عليها وكافة االلتزامات التي تم التعهد بها،
ومراجعة االجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المراد اثباتها بتاريخ االستحواذ .وإذا مازال ينتج عن اعادة التقدير هذه زيادة في
القيمة العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها عن تكلفة االستحواذ ،يتم اثبات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كربح من
شراء مخفض.
بعد االعتراف األولي ،تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا ً خسائر الهبوط المتراكمة .ولغرض اجراء االختبار للتأكد من وجود هبوط في
القيمة ،تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع االعمال ،اعتبارا من تاريخ االستحواذ ،إلى كل وحده او مجموعة من الوحدات
المنتجة للنقد التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع االعمال ،بصرف النظر عما إذا خصصت أصول او التزامات اخرى خاصة بالشركة
المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات.
وعند تخصيص الشهرة إلى الوحدة المنتجة للنقد واستبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة ،عندئذ يتم ادراج الشهرة المتعلقة
بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد أرباح او خسائر االستبعاد .تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على
اساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المنتجة للنقد.
 11-3-3األصول غير الملموسة
يتم قياس األصول غير الملموسة المقتناة بصورة منفردة عند االعتراف االولي بالتكلفة .وتعتبر تكلفة األصول غير الملموسة التي تم
اقتناؤها بنا ًء على عملية تجميع االعمال هي القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .وبعد االعتراف االولي ،تقيد األصول غير الملموسة
بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم واي خسائر متراكمة للهبوط في القيمة ،إن وجدت .اما األصول غير الملموسة المطورة داخليا فال يتم
رسملتها وتدرج المصروفات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في عند تكبدها.
يتم تقدير االعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصول غير الملموسة بفترة زمنية محددة او لمدة غير محددة.
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 11-3-3األصول غير الملموسة (تتمة)
بالنسبة لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد فيتم اطفاؤها على مدار فترة العمر اإلنتاجي االقتصادي لها ويتم تقييم
الهبوط في القيمة عند وجود مؤشر على احتمال الهبوط في القيمة .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصول غير الملموسة
ذات العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل سنة مالية .ويتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع او النمط المتوقع
لإلستفادة من المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل بتغيير فترة او طريقة اإلطفاء ،وفق الحاجة  ،وتعامل كتغيرات في
التقديرات المحاسبية .ويتم االعتراف بمصروفات اإلطفاء لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد في قائمة الربح أو
الخسارة ضمن المصروفات التي تتناسب مع وظيفة األصل غير الملموس..
بالنسبة لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد فال يتم اطفاؤها بل يتم اختبارها لقياس الهبوط في القيمة سنويا سواء
بصورة منفردة او على مستوى الوحدات المنتجة للنقد .ويتم مراجعة تقييم العمر غير المحدد لألصل سنويا لتحديد فيما إذا ما زال
الستخدام العمر اإلنتاجي غير المحدد ما يبرره .وفي حالة عدم استمرار هذه المبررات يتم تغيير تقدير العمر اإلنتاجي الى عمر
انتاجي محدد على أساس مستقبلي.
تقاس األرباح او الخسائر الناشئة من استبعاد األصول غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل
ويتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل.

تكاليف االبحاث والتطوير
يتم قيد نفقات البحث كمصاريف عند تكبدها .يتم االعتراف بنفقات التطوير لمشاريع محددة كأصول غير ملموسة عندما تثبت
المجموعة ان:
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

هناك جدوى من اكمال األصل غير الملموس حيث يصبح متاح للبيع.
نيتها لإلكمال وقدرتها على استخدام او بيع األصل.
األصل سيدر منافع اقتصادية مستقبلية.
توافر الموارد إلكمال األصل.
امكانية قياس النفقات بشكل موثوق خالل مراحل التطوير.

الحقا لالعتراف بنفقات التطوير كأصل ،يتم تطبيق مبدأ التكلفة والتي تتطلب قيد األصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم والهبوط في
القيمة المتراكم .يبدأ إطفاء األصل عند اكتمال التطوير وعندما يصبح األصل جاهز لالستخدام .ويتم اطفاؤه على مدار فترة االنتفاع
المقدرة .يتم قيد مصروف اإلطفاء ضمن تكلفة اإليرادات .خالل فترة التطوير ،يتم اختبار الهبوط في قيمة األصل بشكل سنوي.
 12-3-3الهبوط في قيمة األصول غير المالية
تقوم المجموعة في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على هبوط قيمة أصل .وفي حالة وجود أي مؤشر على
ذلك ،أو عند الحاجة إلى إجراء اختبار لهبوط قيمة األصل تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل .وتتمثل القيمة القابلة
لالسترداد لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا تكلفة البيع أو القيمة قيد االستخدام لألصل أيهما أعلى ،وتحدد
لألصل المفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدية غير مستقلة بشكل كبير عن التدفقات المتولدة من أصول أو مجموعات أخرى
من األصول .وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القابلة لالسترداد لألصل يتعين تخفيض قيمة األصل وتخفض
قيمته إلى القابلة لالسترداد له.
وعند تحديد القيمة قيد االستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم قبل الضريبة بما يعكس
التقديرات السوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع ،يتم مراعاة
المعامالت السوقية الحديثة – عند توافرها ،أو يتم استخدام نموذج تقييم مناسب .ويتم التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعفات التقييم
وأسعار األسهم المدرجة للشركات التابعة المطروحة للتداول للجمهور أو من خالل أي مؤشرات أخرى للقيمة العادلة.
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 12-3-3الهبوط في قيمة األصول غير المالية (تتمة)
تعتمد المجموعة في حساب الهبوط في القيمة على موازنات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة توليد نقد
بالمجموعة التي يتم تخصيص األصول الفردية لها .وعادة ما تغطي هذه الموازنات التفصيلية والحسابات التقديرية خمس سنوات.
لتغطية فترات أطول ،يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.
يتم االعتراف بخسائر الهبوط في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن المصاريف المالئمة لوظيفة
األصول التي تعرضت لهبوط في القيمة.
بالنسبة لألصول ،باستثناء الشهرة ،يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر الهبوط
المثبتة مسبقًا لم تعد موجودة أو قد انخفضت .في حالة وجود مثل هذا المؤشر ،تقوم المجموعة بتقدير قيمة األصول أو الوحدة المدرة
للنقد القابلة لالسترداد .يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة المعترف بها سابقا ً فقط في حالة حدوث تغيير في االفتراضات المستخدمة
لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل الحقا آلخر خسائر هبوط معترف بها .يتم عكس خسارة الهبوط بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية
ألصل قيمته القابلة لالسترداد أو قيمته الدفترية التي كان سيصل إليها ،بالصافي من االستهالك ،لو لم يكن تعرض لهبوط في القيمة
سابقا .يتم إدراج خسارة الهبوط في القيمة لألصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
فيما يلي بعض معايير الهبوط في القيمة المحددة والخاصة ببعض األصول:

الشهرة
يتم اختبار الشهرة للهبوط سنويًا كما في  31ديسمبر وعند وجود مؤشر للهبوط في القيمة الدفترية.
يتم تحديد الهبوط في قيمة الشهرة من خالل تقييم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة مدرة للنقد (أو مجموعة من والوحدات المولدة
للنقد) التي تتعلق بها الشهرة .عندما يكون المبلغ القابل لالسترداد من الوحدة المدرة للنقد أقل من قيمته الدفترية ،يتم إثبات خسارة
هبوط في القيمة .ال يتم عكس خسائر الهبوط في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.

األصول غير الملموسة
يتم اختبار األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة للهبوط في القيمة سنويًا ﮐما في  31ديسمبر إما بصورة فردية
أو علﯽ مستوى الوحدة المدرة للنقد ،حسب ما هو مناسب وعندما تشير الظروف إلﯽ انخفاض القيمة الدفترية.
 13-3-3المخصصات
عام
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية (قانونية أو ضمنية) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل أن
يتطلب األمر استخدام المو ارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به .وفي
الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة استرداد بعض أو كل المخصصات ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،فإنه يتم اثبات المبالغ
المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة بعد خصم أية مبالغ مستردة.
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس ،عندما
يكون ذلك مالئ ًما ،المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام .وعند استخدام الخصم ،يتم اثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت
كتكاليف تمويلية.
مخصصات ضمان
يتم االعتراف بمخصصات مقابل التكاليف المتعلقة بالضمانات عند بيع المنتجات او تقديم الخدمات للعميل .يتم االعتراف مبدئيا بنا ًء
على التجارب السابقة ،ثم مراجعته بشكل سنوي.
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 14-3-3مخصص منافع إنهاء التوظيف
يتم تحديد تكلفة المنافع للموظفين بموجب برامج محددة المنافع بشكل منفصل لكل برنامج باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.
يتم االعتراف بإعادة القياس ،والتي تتألف من المكاسب والخسائر االكتوارية ،على الفور في قائمة المركز المالي الموحدة وضمن
األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في فترة حدوثها .ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
في الفترات الالحقة.
يتم تسجيل تكاليف الخدمات السابقة في قائمة الربح والخسارة الموحدة إما:
⁻
⁻

بتاريخ تعديل البرنامج أو تاريخ خفض مدة البرنامج ،أو
بتاريخ قيام المجموعة بتسجيل تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة.

يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل ال خصم على صافي التزام أو أصل برنامج المنافع المحددة .تقوم المجموعة بتسجيل التغيرات
التالية في التزام محدد المنفعة تحت بند "تكلفة المبيعات" و "مصاريف بيع وعمومية وإدارية" في قائمة الربح والخسارة الموحدة
(حسب الوظيفة):
⁻
⁻

تكاليف الخدمة ،وتشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمات السابقة والمكاسب والخسائر من التسويات غير الروتينية.
صافي مصروف أو إيراد الفائدة.

 15-3-3احتياطي نظامي
تماشيا مع متطلبات نظام الشركات السعودي ،تقوم الشركة بتحويل  % 10من ربحها للسنة لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا
االحتياطي  % 30من راس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح.
 16-3-3تصنيف األصول وااللتزامات إلى متداول او غير متداول
تعرض المجموعة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي الموحدة على اساس متداول او غير متداول .يتم تصنيف األصل
ضمن األصول المتداولة في حالة:
توقع تحقق األصل او هناك نية لبيعه او استهالكه خالل دورة العمل العادية
⁻
محتفظ باألصل بشكل رئيسي من اجل المتاجرة
⁻
توقع تحقق األصل خالل  12شهرا ً بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ،او
⁻
كونه نقدا ً او في حكم النقد اال إذا كان محظورا ً تبادل األصل او استخدامه لتسوية التزام ما خالل  12شهرا ً على االقل من
⁻
تاريخ قائمة المركز المالي.
يتم تصنيف جميع األصول االخرى كأصول غير متداولة.
يعتبر االلتزام ضمن االلتزامات المتداولة في حالة:
توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية
⁻
محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من اجل المتاجرة
⁻
توقع تسوية االلتزام خالل  12شهرا ً بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة او
⁻
عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة  12شهرا ً على االقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
⁻
تقوم المجموعة بتصنيف جميع االلتزامات االخرى كالتزامات غير متداولة.
يتم تصنيف أصول والتزامات الضريبة المؤجلة كأصول والتزامات غير متداولة.
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 17-3-3قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس االدوات المالية مثل المشتقات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة.
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استالمه عند بيع أصول او سداده عند تسوية التزامات بين طرفين بموجب معاملة تتم على اسس
تجارية بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض إن معاملة بيع األصول او تحويل االلتزامات ستتم اما:
⁻
⁻

في السوق الرئيسي لهذه األصول او االلتزامات ،او
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق منفعة لألصول او االلتزامات.

إن السوق الرئيسي او االكثر منفعة يجب أن تكون قابلة للوصول اليها من قبل المجموعة.
تقاس القيمة العادلة لألصول او االلتزامات باستخدام االفتراضات التي قد يستخدمها المتعاملين في السوق عند تسعير األصول
وااللتزامات ،بافتراض انهم يسعون لما يحقق أفضل المصالح االقتصادية لهم.
عند قياس القيمة العادلة لألصول غير المالية ،يتم االخذ في االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من
األصل عن طريق االستخدام االفضل واالقصى له او عن طريق بيعه لمتعاملين اخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو
االفضل وبأقصى حد عند قياس القيمة العادلة لألصول غير المالية.
تستخدم المجموعة طرق التقييم المناسبة للظروف ،والتي تكون البيانات الالزمة لها لقياس القيمة العادلة متوفرة ،والتي تمكن من
استغالل المدخالت التي يمكن مالحظتها بأكبر قدر ممكن ،وتمكن من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها بأقل قدر ممكن.
تصنف كافة األصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة او اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة وفقا للتسلسل الهرمي
لمستويات القيمة العادلة ،وهي مذكورة ادناه على اساس أدنى مستوى للمدخالت ،الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
⁻
⁻
⁻

المستوى االول :االسعار المتداولة (الغير معدلة) في سوق نشط ألصول او التزامات مماثلة.
المستوى الثاني :طرق قياس يكون أدنى مستوى لمدخالتها الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها بصورة مباشرة او
غير مباشرة.
المستوى الثالث :طرق قياس يكون أدنى مستوى لمدخالتها الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة.

بالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم اثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تحدد المجموعة ما إذا تم التحويل
بين مستويات التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (على أساس المستوى االدنى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة
ككل) في نهاية كل سنة مالية.
تحدد ادارة المجموعة السياسات واالجراءات للقياس المتكرر والغير متكرر للقيمة العادلة.
بتاريخ اعداد كل قوائم مالية موحدة ،تقوم االدارة بتحليل التغيرات في قيم األصول وااللتزامات التي يجب اعادة قياسها او تقييمها طبقا
للسياسات المحاسبية للمجموعة .وألغراض هذا التحليل ،تقوم االدارة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في اخر تقييم عن
طريق مطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات االخرى ذات العالقة.
كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل ومطلوب مع مصادر خارجية ذات عالقة للتأكد من أن التغيير منطقي.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد فئات األصول وااللتزامات على اساس طبيعة وخصائص ومخاطر
األصول وااللتزامات ومستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبين اعاله.
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 18-3-3العمالت األجنبية
تعرض المجموعة القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهي العملة التشغيلية للمجموعة .تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية
لكل منشأة ضمن المجموعة ،ويتم قياس البنود المتضمنة في قوائمها المالية بهذه العملة .تستخدم المجموعة طريقة التوحيد المباشرة،
وعند استبعاد عمليات اجنبية ،تعكس األرباح او الخسائر المعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.
المعامالت واالرصدة
تسجل المعامالت بالعملة االجنبية مبدئيا من قبل منشآت المجموعة بالسعر السائد للعملة الوظيفية لكل منشأة في التاريخ التي تكون فيه
المعاملة مؤهلة لالعتراف.
ويتم اعادة ترجمة األصول وااللتزامات النقدية القائمة بالعمالت االجنبية إلى العملة الوظيفية بالسعر السائد في تاريخ اعداد القوائم
المالية الموحدة .وتسجل جميع الفروق الناشئة من التسويات او المعامالت على البنود النقدية على الربح او الخسارة.
يتم ترجمة البنود غير النقدية التي تم قياس التكلفة التاريخية لها بعملة اجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعامالت أساسا .أما البنود
غير النقدية بالعمالت األجنبية التي تم قياس القيمة العادلة لها بعملة اجنبية فيتم ترجمتها بسعر العملة السائد في تاريخ تحديد قيمتها
العادلة .يتم معاملة األرباح او الخسائر الناتجة عن ترجمة البنود الغير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالتوافق مع االعتراف
باألرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لذلك البند .أي أن فروقات الترجمة للبنود التي يتم االعتراف بأرباح وخسائر
قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل االخر يتم االعتراف بها في الدخل الشامل االخر ،والبنود التي يتم االعتراف بأرباح وخسائر
قيمتها العادلة في األرباح والخسائر يتم االعتراف بها في األرباح والخسائر.
شركات المجموعة
عند التوحيد يتم ترجمة األصول وااللتزامات للعمليات األجنبية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد في تاريخ اعداد القوائم
المالية الموحدة ،ويتم ترجمة قائمة الربح أو الخسارة بسعر التحويل السائد في تاريخ المعامالت .يتم االعتراف بفروقات العملة الناشئة
من الترجمة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر .وعند استبعاد احدى العمليات األجنبية فيتم االعتراف بالجزء المتعلق بها من الدخل
الشامل االخر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 19-3-3المعلومات القطاعية
القطاع هو جزء يمكن تمييزه من المجموعة يقوم إما بتقديم منتجات أو خدمات (قطاع أعمال) أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في
بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي) ،ويكون معرضا لمخاطر ومنافع تختلف عن تلك التي تتعرض لها القطاعات االخرى.
 20-3-3األعمال غير المستمرة
تصنف المجموعة األصول غير المتداولة لألعمال غير المستمرة ومجموعات االستبعاد على انها محتفظ بها للبيع إذا كانت قيمتها
الدفتر ية سيتم استردادها بشكل رئيسي من خالل البيع بدال من االستخدام المستمر .ويتم قياس هذه األصول غير المتداولة او
مجموعات االستبعاد المصنفة على انها محتفظ بها للبيع بقيمتها الدفترية او العادلة مطروحا منها تكاليف البيع ،ايهما اقل .وتتمثل
تكاليف البيع في التكاليف التي سيتم تكبدها وهي متعلقة بشكل مباشر بإتمام عملية البيع باستثناء األعباء التمويلية ومصاريف ضريبة
الدخل.
يشترط لتصنيفها على انها محتفظ بها للبيع أن يكون البيع محتمال بدرجة عالية وأن تكون األصول او مجموعات االستبعاد متاحة للبيع
الفوري في حالته الراهنة .وينبغي أن تشير االجراءات المطلوبة إلكمال الخطة إلى انه من غير المرجح اجراء تغييرات مهمة على
الخطة ،او ان قرار االستبعاد سيتم ايقافه .ويجب على اإلدارة االلتزام بخطة بيع متوقع اتمامها خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف
على انها محتفظ بها للبيع.
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 20-3-3األعمال غير المستمرة (تتمة)
يتوقف احتساب االستهالك واإلطفاء للعقارات والمصنع والمعدات واألصول الغير ملموسة عندما تصنف على انها محتفظ بها للبيع.
يتم عرض األصول وااللتزامات المصنفة على انها محتفظ بها للبيع بشكل منفصل ضمن األصول وااللتزامات المتداولة في قائمة
المركز المالي الموحدة.
تعتبر مجموعة االستبعاد عمليات غير مستمرة إذا تم استبعادها او تصنيفها على انها محتفظ بها للبيع وهي:
تمثل خط اعمال رئيسي منفصل او منطقة جغرافية لعمليات
تعد جزء من خطة واحدة منسقة الستبعاد خط اعمال رئيسي منفصل او منطقة جغرافية لعمليات
او تكون منشأة تابعة تم اقتناؤها حصريا بنية إعادة البيع.
ال تتضمن نتائج االعمال المستمرة نتائج االعمال غير المستمرة حيث يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل ببند أرباح او خسائر االعمال
غير المستمرة بالصافي من الضريبة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
جميع اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة تتضمن مبالغ متعلقة بعمليات مستمرة ما لم يذكر خالف ذلك.
 21-3-3اإليجارات
يعتمد تحديد ما إذا كان أي عقد يمثل أو يتضمن إيجارا عند بدايته .يمثل العقد أو يتضمن إيجارا إذا كان يمنح حق بالسيطرة على أصل
او أصول معينة لفترة زمنية مقابل عوض.
المجموعة كمستأجر
ا) اصول حق االستخدام
تقوم المجموعة بإدراج اصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار (أي التاريخ الذي أصبح فيه األصل األساسي جاهزا ً
لالستعمال) .يتم قياس اصول حق االستخدام بالتكلفة ناقصا ً اي استهالك متراكم وخسائر الهبوط في القيمة ،وتعديلها بأي اعادة قياس
اللتزامات عقود اإليجار .تتضمن تكلفة اصول حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية
المتكبدة ودفعات اإليجار المنفذة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصا ً اي حوافز إيجار مستلمة .ويتم استهالك اصول حق االستخدام على
أساس القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المقدر.
ب) التزامات اإليجار
في تاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم خالل مدة
عقد اإليجار .تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة (بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها) ناقصا ً أي حوافز إيجار قد يتم استالمها
ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر او معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن
مدفوعات اإليجار ثمن ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن الشركة ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد
اإليجار في حال كانت شروط اإليجار تنص على ممارسة المجموعة لخيار اإللغاء .بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد
على مؤشر او معدل ،فإنها تسجل كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها.
وفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تقوم المجموعة باستخدام معدل االقتراض الهامشي في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا
ما كان معدل الفائدة ضمن عقد اإليجار غير قا بل للتحديد بشكل فوري .بعد تاريخ بداية العقد ،يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار
ليعكس استحقاق الفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات اإليجار المنفذة .إضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار
اذا ما كان هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغير في التقييم لشراء األصل األساسي.
ج) عقود اإليجار قصيرة االجل وعقود ايجار ذات اصول منخفضة القيمة
عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود مدتها  12شهرا أو أقل .االصول منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة
بالمجموعة وتعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي الموحدة ككل .يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود
اإليجار ذات االصول منخفضة القيمة على اساس القسط الثابت في قائمة الربح او الخسارة الموحدة.
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 - 4- 3التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود االيجار" اعتبارا من  1يناير  ،2019تم اإلفصاح عن طبيعة
وأثر هذه التغيرات ادناه.
 1-4-3المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16عقود االيجار
صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16في  13يناير 2016م ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم " 17عقود اإليجار"
وتفسير المعايير الدولية للتقرير المالي رقم " 4تحديد ما إذا كانت االتفاقية تشتمل على عقد إيجار" وتفسير معايير المحاسبة الدولية
رقم " 15حوافز عقود اإليجار التشغيلي" وتفسير معايير المحاسبة الدولية رقم " 27تقييم مضمون المعامالت التي تتضمن الشكل
النظامي لعقد اإليجار" .وينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16على مبادئ االعتراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها
واإلفصاح عنها ،ويُلزم المستأجرين بالمحاسبة عن كافة عقود اإليجار ضمن قائمة المركز المالي بما يماثل المحاسبة عن عقود
اإليجار التمويلي حسب معيار المحاسبة الدولي رقم .17
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16باستخدام منهجية التطبيق بأثر رجعي معدل ومن ثم فإن األثر
التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16سيتم االعتراف به كتعديل على الرصيد االفتتاحي للخسائر المتراكمة كما
في  1يناير 2019م ولذلك فان معلومات المقارنة لعا  2018لن يتم تعديلها .استخدمت المجموعة المعالجات العملية لتحديد تعريف
عقد االيجار عند التحول ،أي ان جميع العقود المبرمة قبل  1يناير 2018م يتم تصنيفها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (. )17
اختارت المجموعة أيضًا عدم تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16على عقود اإليجار قصيرة األجل أو عقود إيجار
شهرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار
األصول منخفضة القيمة .عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود بمدة إيجار 12
ً
شراء .تشتمل عقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة على بنود صغيرة (أي أقل من  18،750لاير سعودي) تتعلق بالعقارات
والمصنع والمعدات.
تعريف عقود االيجار
سابقا حددت المجموعة في بداية العقد ما إذا كان الترتيب يشمل ايجار بناء على التفسير رقم  4الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير
الدولية للتقرير المالي "تحديد ما إذا كان الترتيب يشمل ايجار" .تقيم المجوعة حاليا ما إذا كان العقد يحتوي على ايجار بناء على
تعريف االيجار الجديد .بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،16بان العقد يحتوي على ايجار إذا كان يعطي حق السيطرة على
االستخدام ألصل محدد لفترة من الزمن بمقابل مالي.
عند التحول للمعيار الدولي للتقارير المالي رقم  ،16اختارت المجموعة تطبيق الوسيلة العملية لتحديد المعامالت التي تصنف كإيجار.
حيث طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  16فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار .لم يتم
إعادة تقييم العقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  17وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية
الدولية رقم  .4لذلك ،تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  16على العقود المبرمة أو التي تم
تغييرها في أو بعد  1يناير .2019
عند بداية العقد المحتوي على عنصر ايجار ،او عند إعادة تقييمه تقوم المجموعة بتخصيص مبلغ لكل عنصر من العناصر المؤجرة
وغير المؤجرة بناء على أسعارها المستقلة .ومع ذلك ،بالنسبة لعقود االيجار للممتلكات والتي تعتبر فيها المجموعة هي المستأجر فقت
اختارت عدم فصل عناصر االيجار غير المؤجرة وتقوم بالمحاسبة عن عناصر االيجار كمكون ايجار مستقل.
المجموعة كمستأجر
تستأجر المجموعة أراض ومباني ومعدات مكتبية .كمستأجر ،قامت المجموعة بتصنيف عقود اإليجار سابقًا على أنها عقود إيجار
تشغيلية أو مالية بنا ًء على تقييماتها حول ما إذا كان عقد اإليجار قد قام بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل كبير .بموجب المعيار
الدولي للتقارير المالي رقم  ،16تقوم المجموعة باالعتراف باألصول المتعلقة بحق االستخدام والتزام اإليجار لمعظم عقود اإليجار -
أي أن عقود اإليجار هذه مدرجة في المركز المالي الموحدة.
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 1-4-3المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16عقود االيجار (تتمة)
اثر التحول
ف ي السابق ،صنفت المجموعة عقود إيجار العقارات على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي  .17وتشمل هذه
خيارا لتجديد
األراضي والمستودعات .عادة ما تستمر عقود اإليجار لمدة تتراوح بين  5الى  20سنة .تتضمن بعض عقود اإليجار
ً
عقد اإليجار لمدة عام إضافي بعد انتهاء الفترة غير القابلة لإللغاء.
عند التحول ،فيما يتعلق بعقود اإليجار المصنفة سابقا على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،17تم قياس
التزامات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية ،مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة في  1يناير  .2019يتم
قياس أصول حق االنتفاع على مبلغ مسا ٍو اللتزام اإليجار ،ويتم تعديله بمبالغ االيجارات المدفوعة مقدما او المستحقة.
استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16لعقود التأجير المصنفة سابقًا على أنها
عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي :17
 عاملت عقود االيجار التي تنتهي خالل فترة ال تتجاوز  12شهرا من تاريخ التحول على انها عقود ايجار قصيرة. استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس حق استخدام األصول في تاريخ التطبيق األولي.األثر على الخسائر المتراكمة
إن أثر تبني المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات المتعلقة بعقود االيجار كما في  1يناير
 2019هو كما يلي:

الخسائر
المتراكمة
الرصيد كما في  1يناير 2019

التزامات عقود
االيجار

عقارات ومصنع
ومعدات
(بآالف الرياالت السعودية)
7,912

-

7,912

التزامات عقود االيجار المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة:
كما في  1يناير 2019
(بآالف الرياالت السعودية)
2,107
5,297
7,404

متداولة
غير متداولة

 ٢-4-3التفسير ( (٢3الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي "عدم اليقين بشأن معاملة ضريبة الدخل"
يوضح هذا التفسير كيف يتم تطبيق متطلبات االعتراف والقياس لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )12ضرائب الدخل" ،عندما
يكون هناك عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخل .لقد أوضحت لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي سابقً أن معيار
المحاسبة الدولي رقم ( ،)12وليس معيار المحاسبة الدولي رقم (" )37المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات
المحتملة" ،تنطبق على المحاسبة لمعامالت ضريبة الدخل غير المؤكدة .يوضح التفسير ( )23الصادر عن لجنة تفسير المعايير
الدولية للتقرير المالي كيفية االعتراف باألصول والمطلوبات لضريبة الدخل المؤجلة والحالية وقياسها عندما يكون هناك عدم
يقين بشأن المعاملة الضريبية .المعاملة الضريبية غير المؤكدة هي أي معاملة ضريبية يتم تطبيقها من قِبل كيان عندما يكون
هنالك عدم يقين بشأن ما إذا كان سيتم قبول هذه المعاملة من قبل السلطة الضريبية .على سبيل المثال ،يعد قرار المطالبة بخصم
مصروفات محددة أو عدم إدراج عنصر محدد من الدخل في اإلقرار الضريبي معاملة ضريبية غير مؤكدة إذا كان قبولها غير
مؤكد بموجب قانون الضرائب .ينطبق التفسير ( )23الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي على جميع جوانب
محاسبة ضريبة الدخل عندما يكون هناك عدم يقين فيما يتعلق بمعاملة عنصر ما ،بما في ذلك الربح أو الخسارة الخاضعة
للضريبة ،واألسس الضريبية لألصول والمطلوبات ،والخسائر الضريبية واإلعفاآت ومعدالت الضرائب .إن تطبيق هذا
التوضيح ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة خالل السنة.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات
والمصروفات واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرفقة وإفصاحات االلتزامات المحتملة .إن عدم التأكد من هذه االفتراضات
والتقديرات يمكن أن ينتج عنه نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات المعرضة للتأثر في الفترات
المستقبلية.
تتضمن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض المجموعة للمخاطر وعدم التأكد ما يلي:

-1-4

 -إدارة رأس المال

إيضاح 6

 -إدارة مخاطر األدوات المالية والسياسات

إيضاح 17

 -إفصاحات تحليل الحساسية

إيضاح  17و30

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

مفهوم االستمرارية المحاسبي
تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مفهوم االستمرارية والذي يفترض أن المجموعة سوف تكون قادرة على الوفاء بشروط
السداد اإللزامية للذمم الدائنة التجارية والتسهيالت البنكية كما هي مبينة في إيضاح  26و.28
تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ  344.8مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  231.2 :2018( 2019مليون
لاير سعودي) ،وكما في ذلك التاريخ ،تجاوزت االلتزامات المتداولة األصول المتداولة بمبلغ  467.9مليون لاير سعودي ،باإلضافة
إلى ذلك ،اخلت المجموعة ببعض االحكام المالية المتعلقة بالتسهيالت البنكية المفصح عنها في إيضاح  .26عالوة على ذلك ،كما هو
مشار اليه في إيضاح  ،40الحقا لنهاية السنة ،تم انتشار فايروس وبائي على مستوى العالم ،األمر الذي أدى الى توقف جزئي مؤقت
لمرافق المجموعة الصناعية في المملكة العربية السعودية.
رفع مجلس إدارة الشركة بتاريخ  4أكتوبر  2019توصيته بزيادة رأس المال بمبلغ  300مليون لاير سعودي من خالل اصدار أسهم
جديدة .كما قامت اإلدارة بتعيين طرف ثالث كمستشار للعمل على خطة إعادة جدولة للقروض والتي ال يزال جاري العمل عليها كما
في تاريخ التقرير.
تقر اإلدارة بأنه ال يزال هناك حالة عدم تأكد بشأن قدرة المجموعة على تلبية متطلبات التمويل وإعادة تمويل أو سداد تسهيالت
االئتمان عند استحقاقها .ومع ذلك ،كما هو موضح أعاله ،لدى اإلدارة توقعات معقولة بأن لدى المجموعة موارد كافية لمواصلة
نشاطها التشغيلي في المستقبل المنظور .إذا لم تتمكن المجموعة ألي سبب من األسباب من االستمرار كمنشأة مستمرة ،فقد يكون لذلك
تأثير على قدرة المجموعة على تحقيق األصول بقيمها المعترف بها وسداد االلتزامات في سياق االعمال االعتيادية بالمبالغ المذكورة
في القوائم المالية الموحدة.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
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التقديرات واالفتراضات
إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لتقدير حاالت عدم التأكد بتاريخ التقرير المالي والتي لها
مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية التالية ،موضحة أدناه.
استندت المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على البيانات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .ومع ذلك ،قد تتغير الظروف
واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارج سيطرة المجموعة .تنعكس هذه
التغيرات على االفتراضات عند حدوثها.

أوضاع زكوية وضريبية غير مؤكدة
تتعلق الزكاة والضريبة المستحقة الحالية للمجموعة بقيمة  146مليون لاير سعودي بتقييم اإلدارة لمبلغ الزكاة والضريبة المستحقة
على المراكز الزكوية والضريبية المفتوحة حيث ال يزال يتعين االتفاق على االلتزامات مع السلطات الضريبية ذات الصلة .البنود
الزﮐوية والضريبية غير المؤﮐدة التي يتم تخصيص مخصص لها بقيمة  22.2مليون لاير سعودي تتعلق أساسا بتفسير التشريعات
الزكوية والضريبية المطبقة على الترتيبات التي أبرمتها المجموعة .وبسبب عدم التأكد المرتبط بهذه البنود الزكوية والضريبية ،من
المحتمل أن تختلف النتيجة النهائية بشكل كبير عند اختتام المسائل الزكوية والضريبية المفتوحة في تاريخ مستقبلي .تم اإلفصاح عن
الوضع الحالي للربوط الضريبية والزكوية في إيضاح .12

الهبوط في قيمة العقارات والمصانع والمعدات
كانت نتائج الوحدات المدرة للنقد ألفيل وسديب وبوندستراند خالل عام  2019أسوأ بشكل جوهري من توقعات اإلدارة المستخدمة في
ً
صا من قبل
مستشارا
آخر اختبار الهبوط السنوي الذي تم إجراؤه في  31ديسمبر  .2018بنا ًء على ذلك ،عينت اإلدارة
مستقال مرخ ً
ً
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) لمراجعة نماذج هبوط القيمة الخاصة بهم كما في  30يونيو  .2019تم تحديد المبلغ القابل
لالسترداد لتلك الوحدات المدرة للنقد بنا ًء على حساب القيمة قيد االستخدام .قدرت اإلدارة انه أيضا انه كما في  31ديسمبر  ،2019لم
يكن هناك مؤشرات لهبوط إضافي او عكس الهبوط المتكبد سابقا .تم اإلفصاح عن الهبوط في قيمة العقارات والمصنع والمعدات في
إيضاح .24

الهبوط في قيمة استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية
إن تحديد ما إذا كانت مؤشرات االنخفاض في القيمة لالستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية كما في تاريخ التقرير وتقدير القيمة
القابلة لالسترداد لهذه االستثمارات تتطلب احكام إدارية جوهرية.

التكاليف المقدرة لإلنجاز
تستخدم المجموعة طريقة نسبة اإلنجاز في المحاسبة عن عقود ذات سعر ثابت للقيام بأعمال المقاوالت .يتطلب استخدام طريقة نسبة
االنجاز من قبل المجموعة تقدير إجمالي التكاليف إلكمال العقد .إذا كان إجمالي التكاليف المقدرة أعلى بنسبة  %10من تقديرات
اإلدارة ،فسيتم تخفيض مبلغ اإليرادات المحققة في السنة المنتهية في  31ديسمبر  2019بمبلغ  10.1مليون لاير سعودي.
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
-4

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

-2-4

التقديرات واالفتراضات (تتمة)

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم التجارية المدينة وأصول العقود والذمم المدينة غير المتداولة
تستخدم المجموعة مصفوفة معينة الحتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية .تستند نسب المخصص إلى
األيام منذ االستحقاق المستحقة لمجموعات من قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسارة مماثلة.
تستند مصفوفة المخصص مبدئيا إلى نسب التعثر في السداد التاريخية للمجموعة ويتم تعديلها فيما يتعلق بمعلومات التقديرات
المستقبلية.
تعتبر العالقة بين نسب التعثر التاريخية الملحوظة ،والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة تقدير جوهري .إن
مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حساسة للتغيرات في الظروف والتوقعات االقتصادية .قد ال تعكس تجربة الخسارة االئتمانية
التاريخية للشركة وتوقعاتها للظروف االقتصادية أيضًا تقصير العميل الفعلي في المستقبل .تم اإلفصاح عن المعلومات حول الخسائر
االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية في اإليضاح  19و.22
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -5معلومات القطاعات
إن المجموعة مقسمة إلى وحدات أعمال حسب طبيعة منتجاتها وخدماتها بهدف إدارتها .يوجد لدى المجموعة قطاعي أعمال كما يلي:
 -1تصنيع وبيع أنواع مختلفة من األنابيب وتطوير ومنح التراخيص للتقنيات المتعلقة بها ،و
 -2إدارة المياه وما يتعلق بها من خدمات استشارية وهندسية وتشغيلية.
وفيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب قطاعات األعمال كما في وللسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2019و ،2018والتي تم تلخيصها حسب قطاعات األعمال المذكورة أعاله:
تصنيع وتقنية

إدارة

األنابيب

المياه

كما في  31ديسمبر  2019وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ

المجموع

االستبعادات

(بآالف الرياالت السعودية)

البيع للعمالء الخارجيين

674,761

105,648

-

780,409

مبيعات بين القطاعات

31,807

-

()31,807

-

مجموع اإليرادات

706,568

105,648

()31,807

780,409

الحصة في نتائج استثمارات مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكية

14,247

11,264

-

25,511

مصاريف مالية

()89,169

()11,041

-

()100,210

إهالك وإطفاء وهبوط في القيمة

()171,979

()1,339

-

()173,318

الزكاة وضريبة الدخل

()21,221

()376

-

()21,597

صافي الخسارة

()277,210

()67,607

-

()344,817

استثمارات مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكية

317,223

90,222

-

407,445

مجموع األصول

1,757,484

660,792

-

2,418,276

مجموع االلتزامات

()1,307,111

()763,033

-

()2,070,144

المصاريف الرأس مالية

()8,792

()156

-

()8,948
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -5معلومات القطاعات (تتمة)
تصنيع وتقنية

قطاع

األنابيب

المياه

كما في  31ديسمبر  2018وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ

المجموع

االستبعادات

(بآالف الرياالت السعودية)

البيع للعمالء الخارجيين

772,033

175,561

-

947,594

مبيعات بين القطاعات

50,165

-

()50,165

-

مجموع اإليرادات

822,198

175,561

()50,165

947,594

الحصة في نتائج استثمارات مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكية

()50,174

8,834

-

()41,340

مصاريف مالية

()70,434

()15,988

-

()86,422

إهالك وإطفاء وهبوط في القيمة

()93,752

()1,562

-

()95,314

الزكاة وضريبة الدخل

()22,064

()2,781

-

()24,845

صافي الخسارة

()205,031

()26,195

-

()231,226

استثمارات مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكية

285,032

81,916

-

366,948

مجموع األصول

2,170,906

698,102

-

2,869,008

مجموع االلتزامات

()1,444,702

()724,131

-

()2,168,833

المصاريف الرأس مالية

()4,254

()754

-

()5,008
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -5معلومات القطاعات (تتمة)
تمارس المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية وأوروبا وبعض المناطق الجغرافية األخرى .فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب المناطق الجغرافية كما في  31ديسمبر 2019م و2018م
وللسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ:
اوروبا

السعودية

كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر :2019
اإليرادات من العقود مع العمالء

استبعادات

دول اخرى

المجموع

(بآالف الرياالت السعودية)
105,653

663,601

42,962

()31,807

780,409

األصول الغير متداولة
 -عقارات ومصانع ومعدات

230,533

4,306

12,025

-

246,864

 -أصول غير متداولة أخرى

469,495

269,093

53,623

-

792,211

كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر :2018
اإليرادات من العقود مع العمالء

175,561

754,176

68,022

()50,165

947,594

األصول الغير متداولة
 -عقارات ومصانع ومعدات

385,524

5,520

11,744

-

402,788

 -أصول غير متداولة أخرى

473,352

264,626

53,942

-

791,920
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
-6

إدارة رأس المال
لغرض إدارة رأس المال للمجموعة ،يشتمل رأس المال على رأس المال وجميع احتياطيات حقوق الملكية األخرى العائدة إلى مساهمي
الشركة .إن الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال للمجموعة هو تعظيم القيمة للمساهمين.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات الجهات المالية
للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى المساهمين.
تراقب المجموعة رأس المال باستخدام معدل المديونية ،وهو إجمالي االلتزامات لحقوق المساهمين .هدف المجموعة هو الحفاظ على نسبة
المديونية أقل من  %200للتأكد من أنها تلبي االحكام المالية المتعلقة بالقروض التي تحمل فوائد والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال.
إن اإلخالل باألحكام المالية من شأنه أن يسمح للبنوك بالطلب الفوري للقروض وتغيير األسعار المتفق عليها .تم اإلفصاح عن تفاصيل
االخالل باألحكام المالية للقروض التي تحمل فوائد مالية في الفترة الحالية في إيضاح .26
لم يتم إجراء أي تغييرات في األهداف والسياسات والعمليات إلدارة رأس المال خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2019و .2018

-7

إيرادات من العقود مع العمالء

 1-7المعلومات التفصيلية لإليرادات
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)

القطاعات
نوع البضائع او الخدمات
بيع بضائع
عقود اإلنشاءات

604,640
175,769

721,354
226,240

اجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

780,409

947,594

نوع العمالء
عمالء القطاعات الحكومية وشبه الحكومية
عمالء الشركات

105,062
675,347

97,443
850,151

اجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

780,409

947,594

المناطق الجغرافية
المنطقة الوسطى
المنطقة الغربية
المنطقة الشرقية
المنطقة االوربية
الصادرات و الشركات التابعة األجنبية األخرى

100,660
50,081
227,137
16,974
385,557

110,834
40,669
263,617
86,509
445,965

اجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

780,409

947,594

 2-7أرصدة العقود
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018
(بآالف الريـاالت السعودية)
(معدلة،
إيضاح )39

895,194
353,842
80,153

مدينون تجاريون (إيضاح  19و)22
أصول عقود ( انظر مالحظة أ أدناه)
التزامات عقود (انظر مالحظة ب أدناه)
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1,043,908
369,709
91,957

 1يناير
2018
(معدلة،
إيضاح )39

1,162,185
372,720
103,675

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيرادات من العقود مع العمالء (تتمة)
-7
 2 -7أرصدة العقود (تتمة)
أ) أصول عقود
يتم االعتراف المبدئي بأصول عقود من اإليرادات المحققة من عقود اإلنشاءات ،حيث أن استالم العوض مشروط باإلنهاء الناجح
لمراحل رئيسية .عند االنتهاء من المراحل الرئيسية وقبولها من العميل ،يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها كأصول عقود إلى
الذمم التجارية المدينة .كما في  31ديسمبر  ،2019تم إدراج أصول العقود بصافي تأثير خسائر االئتمان المتوقعة بقيمة  18مليون
لاير سعودي ( 0.5 :2018مليون لاير سعودي).
ب) التزامات عقود
تشمل التزامات العقود الدفعات المقدمة طويلة األجل المستلمة مقابل عقود االنشاءات والدفعات المقدمة قصيرة األجل المستلمة
لتركيب االنابيب وكذلك سعر المعاملة المخصص اللتزامات األداء التي لم يتم الوفاء بها بعد.
بلغت اإليرادات من العقود مع العمالء المعترف بها من المبالغ التي تم ادراجها ضمن التزامات العقود في بداية عام  2019مبلغ 11
مليون لاير سعودي ( 16.4 :2018مليون لاير سعودي).
 3-7التزامات األداء
أ) بيع البضائع
يتم الوفاء بالتزام األداء عند تسليم البضائع ويكون الدفع مقد ًما عادة ً أو خالل  90يو ًما من تاريخ التسليم.
ب) عقود االنشاءات
يتم االعتراف باإليرادات على المدى الزمني باستخدام طريقة نسبة التكاليف المتكبدة فعليا ً إلى اجمالي التكاليف المتوقعة .يتم إثبات
التكاليف ذات الصلة في الربح أو الخسارة عند تكبدها .تشمل شروط الدفع دفعات المقدمة طويلة االجل ودفعات إنجاز ودفعات
حجوزات حسن التنفيذ بعد عام أو عامين من إتمام المشروع .تعتمد مدة كل مشروع على حجم وتعقيد تصاميم العميل وعادة ما تمتد
ألكثر من عام واحد.
يتم الوفاء بالتزام أداء المجموعة بمرور الوقت وال تقوم المجموعة بإنشاء أصل ذو استخدام بديل للمجموعة ولديها حق قابل للتنفيذ في
الدفع مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه.
-8

تكلفة االيرادات
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
مواد مستخدمة
منافع موظفين (إيضاح )16
استهالك واطفاء
اصالح وصيانة
كهرباء وهاتف
تكاليف نقل
هبوط في قيمة عقارات ومصنع ومعدات
اخرى
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420,319
214,921
37,335
2,694
16,118
23,597
125,730
86,208

422,032
225,178
45,552
4,508
17,802
31,313
40,306
64,793

926,922

851,484

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 - -9مصاريف بيع وعمومية وإدارية
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
30,558

منافع موظفين (إيضاح )16
هبوط في قيمة قروض إلى االستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية (إيضاح
 25و )32
4,133
الهبوط في قيمة الذمم المدينة (إيضاح  19و)22
20,918
اتعاب مهنية
3,129
سفر
11,096
تقنية المعلومات واتصاالت
7,550
استهالك وإطفاء
2,145
إصالح وصيانة
2,706
تسويق وعموالت مبيعات
18,766
اخرى
101,001

40,608
6,815
19,101
21,726
3,401
12,216
7,575
1,962
6,710
17,114
137,228

 -10إيرادات (مصاريف) أخرى ،بالصافي
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
فروقات تحويل عمالت أجنبية
أرباح استبعاد عقارات ومصانع ومعدات
أرباح استبعاد استثمار مسجل بطريقة حقوق الملكية ،بالصافي (إيضاح )23
إيرادات متنوعة

-11

-

()7,192
1,868
4,578
1,707
961

()15,164
1,590
541
()13,033

مصاريف تمويلية
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
عموالت مرابحة وتورق
فوائد على القروض
فروقات مبادلة سعر الفائدة
فوائد عن التزامات عقود ايجار
إطفاء خصم مخصص منافع إنهاء التوظيف (إيضاح )30

87,177
10,333
41
451
2,208
100,210
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67,066
15,686
1,044
2,626
86,422

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -12زكاة وضريبة دخل
مكونات الوعاء الزكوي
تخضع الشركة وشركاتها التابعة السعودية للزكاة .تستحق الزكاة بواقع  %2.5من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الربح المعدل،
أيهما أعلى .وتستحق ضريبة الدخل بحسب نسب الضريبة في الشركات التابعة االجنبية .إن أهم مكونات الوعاء الزكوي لكل شركة وفقا ً
ألنظمة الزكاة تتكون بشكل رئيسي من حقوق المساهمين ومخصصات ،وقروض طويلة األجل وصافي الربح المعدل مخصوما منها
صافي القيمة الدفترية للعقارات والمصانع والمعدات واالستثمارات وبعض البنود األخرى.
تتكون الزكاة وضريبة الدخل المحملة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
الزكاة وضريبة الدخل للسنة الحالية:
 العمليات المستمرة -العمليات الغير مستمرة (إيضاح )2-2

21,597
561
22,158

24,845
1,216
26,061

تتلخص الحركة على مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية في  31ديسمبر فيما يلي:
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
105,263
128,928
26,061
22,158
()2,396
()5,110
128,928
145,976

 1يناير
المحمل خالل العام
المدفوع حالل العام
 31ديسمبر

وضع الشهادات والربوط الزكوية
تقوم الشركة وشركاتها التابعة السعودية بتقديم إقرارهم الزكوي على أساس موحد.
استلمت الشركة وشركاتها التابعة السعودية شهادات الزكاة وضريبة الدخل النهائية والمقيدة للسنوات حتى  .2018استلمت الشركة
ربوط نهائية من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام  .2009إن الربوط النهائية لألعوام من  2010حتى  2018لم تصدر بعد من قبل
الهيئة العامة للزكاة والدخل.
الفرق بين الربح المحاسبي والربح الزكوي/الضريبي:
إن البنود التالية مدرجة ضمن عناصر الربح المحاسبي وليست ضمن عناصر الربح الزكوي/الضريبي:
 مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة. تخفيض قيمة المخزون الى القيمة القابلة للتحقق. مخصص الهبوط في قيمة العقارات والمصانع والمعدات. مخصص منافع إنهاء التوظيفإن البنود التالية مدرجة ضمن عناصر الربح الزكوي/الضريبي وليست ضمن عناصر الربح المحاسبي:
 شطب ذمم مدينة. المخزون المخفض الى القيمة القابلة للتحقق المباع او الذي تم شطبه. إهالك عقارات ومصانع ومعدات مكون لها مخصص هبوط في القيمة. -منافع إنهاء التوظيف المدفوعة.
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -13خسارة السهم
تم احتساب خسارة السهم للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2019بقسمة الخسارة من العمليات المستمرة وصافي الخسارة لكل سنة
على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة وعددها  33,874,317سهم ( 33,874,317 :2018سهم) .ال يوجد لدى المجموعة أي
أدوات مالية مخفضة .يتألف عدد األسهم القائمة كما في  31ديسمبر مما يلي:
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
115,500
34,452
األسهم المصدرة
يخصم :األسهم المحتفظ بها ضمن برنامج واحتياطي تملك الموظفين
()1,936
()577
لألسهم (إيضاح )35
 31ديسمبر
113,564
33,875
تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل عام  2018نتيجة النخفاض رأس المال (إيضاح .)34
 -14توزيعات أرباح
خالل عام  ،2019لم تقم الشركة باإلعالن عن أو توزيع أية أرباح (خالل العام  2018لم تقم الشركة باإلعالن عن أو توزيع أية أرباح).
 -15اإلهالك ،واإلطفاء ،والهبوط في القيمة ،وفروق صرف العمالت األجنبية المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
مدرجة ضمن تكلفة اإليرادات
إهالك
إطفاء
هبوط في قيمة عقارات ومصنع ومعدات
مدرجة ضمن مصاريف بيع وعمومية وإدارية
إهالك
إطفاء
هبوط في قيمة عقارات ومصنع ومعدات
مدرجة ضمن إيرادات (مصاريف) أخرى
صافي فرق صرف العمالت األجنبية

36,773
562
125,730

46,790
643
40,306

6,878
672
2,703

6,970
605
-

()7,192

()15,164

 -16مصاريف منافع الموظفين
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
مدرجة ضمن تكلفة اإليرادات
رواتب وأجور
تأمينات اجتماعية
منافع إنهاء التوظيف

209,998
2,126
2,797

219,553
2,460
3,165

مدرجة ضمن مصاريف بيع وعمومية وإدارية
رواتب وأجور
تأمينات اجتماعية
منافع إنهاء التوظيف

24,919
3,317
2,322

35,097
3,577
1,934

مجموع رواتب واجور ومزايا الموظفين

245,479

265,786
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
-17

األدوات المالية

1- 17

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة .وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة
العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
 31ديسمبر 2019
القيمة الدفترية
القيمة العادلة

القيمة العادلة

التكلفة المطفأة

المستوى 1

اإلجمالي

المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

(بآالف الرياالت السعودية)
أصول مالية
ذمم مدينة تجارية (متداولة وغير متداولة)

-

895,194

895,194

-

-

-

-

-

895,194

895,194

-

-

-

-

التزامات مالية
قروض

-

1,206,260

1,206,260

-

-

-

-

ذمم دائنة تجارية

-

413,579

413,579

-

-

-

-

األدوات المالية المشتقة

30

-

30

-

-

30

30

30

1,619,839

1,619,869

-

-

30

30
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
-17
1 -7

األدوات المالية (تتمة)
قياس القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
 31ديسمبر ( 2018معدلة ،إيضاح )39
القيمة الدفترية
القيمة العادلة

القيمة العادلة

التكلفة المطفأة

المستوى 1

اإلجمالي

المستوى 2

اإلجمالي

المستوى 3

(بآالف الرياالت السعودية)
أصول مالية
ذمم مدينة تجارية (متداولة وغير متداولة)

-

1,043,908

1,043,908

-

-

-

-

قروض إلى استثمارات مسجلة بطريقة
حقوق الملكية (إيضاح )33

-

26,460

26,460

-

-

-

-

-

1,070,368

1,070,368

-

-

-

-

التزامات مالية
قروض قصيرة األجل

-

1,184,970

1,184,970

-

-

-

-

قروض طويلة األجل

-

157,916

157,916

-

-

-

-

ذمم دائنة تجارية

-

398,542

398,542

-

-

-

-

األدوات المالية المشتقة

182

-

182

-

-

182

182

182

1,741,428

1,741,610

-

-

182

182
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
-17

األدوات المالية (تتمة)

 2-17إدارة مخاطر األدوات المالية
أنشطة المجموعة تعرضها لمخاطر ائتمان ومخاطر سيولة ومخاطر سعر السوق.
 1-2-17مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة
مالية .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على أرصدتها لدى البنوك والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة غير المتداولة والمطلوب
من أطراف ذات عالقة كما يلي:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2019

2018

(بآالف الرياالت السعودية)
النقد لدى البنوك ووديعة ألجل

89,819

93,280

ذمم مدينة تجارية – متداولة

527,383

662,252

ذمم مدينة تجارية – غير متداولة

367,811

381,656

قروض إلى استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية (إيضاح )33

-

26,460

985,013

1,163,648

تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.
يتم الحد من مخاطر االئتمان على الذمم المدينة واألرصدة لدى البنوك بما يلي:
-

يتم االحتفاظ باألرصدة النقدية لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني عالي.
يتم إظهار الذمم المدينة بالصافي بعد مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية.

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة من العمالء عن طريق مراقبتها وفقا لسياسات وإجراءات محددة.
وتسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانية لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة غير
المحصلة بشكل مستمر .ويمثل العمالء الخمسة األعلى حوالي  %13من الذمم المدينة التجارية القائمة كما في  31ديسمبر 2019
(.)% 31,4 :2018
 2-2-17مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في تحصيل األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية .قد تنتج
مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة .فيما يلي االستحقاقات التعاقدية في نهاية فترة
التقرير لاللتزامات المالية:
 31ديسمبر 2019
القيمة
الدفترية

أقل من عام

من عام وحتى

أكثر من 5

 5أعوام

أعوام

(بآالف الرياالت السعودية)
االلتزامات المالية
القروض
ذمم دائنة تجارية
التزامات غير متداولة أخرى
مقايضة سعر الفائدة

1,206,260
413,579
13,382
182
1,633,403

1,206,260
413,579
1,619,839
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13,382
182
13,564

-

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -17األدوات المالية (تتمة)
 2-17إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 2-2-17مخاطر السيولة (تتمة)
 31ديسمبر 2018
القيمة
الدفترية

من عام وحتى

أكثر من 5

 5أعوام

أعوام

أقل من عام

(بآالف الرياالت السعودية)
االلتزامات المالية
القروض
ذمم دائنة تجارية
التزامات غير متداولة أخرى
مقايضة سعر الفائدة

1,342,886
398,542
13,329
182
1,754,939

1,184,970
398,542
1,583,512

157,916
13,329
182
171,427

-

 3-2-17سعر السوق
مخاطر أسعار السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ،مثل أسعار صرف العمالت األجنبية
وأسعار الفائدة مما يؤثر على دخل المجموعة أو قيمة األصول المالية .الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض
لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ،مع تحسين العائد.
تستخدم المجموعة المشتقات إلدارة مخاطر السوق التي تتجاوز الحدود المقبولة .تسعى المجموعة إلى تطبيق محاسبة التحوط إلدارة
التقلبات في الربح أو الخسارة.
 4-2-17مخاطر العمالت
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تنشأ مخاطر العمالت
عندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها بعملة مختلفة عن عملة العرض للمجموعة .إن
تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية يقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمريكي واليورو وتعتقد إدارة
المجموعة أن تعرضها لمخاطر العمالت المرتبطة بالدوالر األمريكي محدود ألن عملة عرض المجموعة مربوطة بالدوالر
األمريكي .يتم مراقبة التذبذب في أسعار الصرف مقابل العمالت األخرى بشكل مستمر .فيما يلي البيانات الكمية المتعلقة بتعرض
المجموعة لمخاطر العمالت الناشئة عن اليورو:
ما يعادله بالريال
السعودي

يورو
(باآلالف)
 31ديسمبر 2019
النقد وما في حكمه
ذمم مدينة تجارية
ذمم دائنة تجارية
صافي التعرض للمركز المالي

9,174
28,143
()7,813
29,504

38,628
118,499
()32,897
124,230

 31ديسمبر 2018
النقد وما في حكمه
ذمم مدينة تجارية
ذمم دائنة تجارية
صافي التعرض للمركز المالي

7,555
38,827
()6,119
40,263

32,427
166,642
()26,263
172,806
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
-17

األدوات المالية (تتمة)

2-17

إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)

 4-2-17مخاطر العمالت (تتمة)
إن ارتفاع ( /انخفاض) اليورو بنسبة  %10مقابل جميع العمالت األخرى كان سيؤثر على قياس األدوات المالية المقومة بالعملة
األجنبية وكان سيزيد ( /يخفض) حقوق المساهمين بالمبالغ المبينة أدناه.
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2019

2018

(بآالف الرياالت السعودية)
تأثير زيادة  %10في اليورو على حقوق المساهمين

12,423

17,281

تأثير نقص  %10في اليورو على حقوق المساهمين

()12,423

()17,281

 5-2-17مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي المجموعة والتدفقات النقدية.
بلغت االلتزامات المالية ذات المعدل المتغير كما في تاريخ بيان المركز المالي  1.206 .3مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر :2018
 1,342.9مليون لاير سعودي).
يوضح الجدول التالي حساسية الدخل إلى تغيرات محتملة معقولة في أسعار الفائدة ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة:
زيادة  /نقصان
في نقاط األساس

التأثير على الربح

لمعدالت الفائدة

للسنة
(بآالف الرياالت السعوية)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

100+

()12,746

100-

12,746

100+

()14,643

100-

14,643

تراقب اإلدارة التغيرات في أسعار الفائدة وتستخدم مبادالت أسعار الفائدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة التي تتجاوز حدود معينة
(إيضاح .)36
 -18نقد وما في حكمه
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2019

2018

(بآالف الرياالت السعودية)
نقد
ارصدة لدى البنوك
ودائع ألجل

1,476
60,335
28,008

1,514
68,526
23,240

89,819

93,280

تحتفظ الودائع ألجل لدى بنوك تجارية وتحقق إيرادات مالية بأسعار السوق السائدة.
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -19ذمم مدينة تجارية

ذمم مدينة تجارية  -أطراف ثالثة
ذمم مدينة تجارية  -أطراف ذات عالقة
ناقصاً :مخصص الهبوط في القيمة – اطراف ثالثة
ناقصاً :مخصص الهبوط في القيمة – اطراف ذات عالقة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 1يناير

2019

2018

2018

624,676
24,175
648,851
()104,287
()17,181
527,383

(بآالف الرياالت السعودية)
(معدلة،
إيضاح )39
762,253
44,904
807,157
()123,193
()21,712
662,252

(معدلة،
إيضاح )39
781,660
69,955
851,615
()84,365
()25,381
741,869

ال تحمل الذمم المدينة التجارية فوائد وتستحق بشكل عام خالل  30إلى  90يوم.
إن الحركة على حساب مخصص الهبوط في القيمة هي كما يلي:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
109,746
144,905
20,074
18,918
()3,722
()19,015
()4,422
()111
144,905
121,468

 1يناير
تطبيق المعيار الدولي رقم 9
اضافات
عكس
شطب
تعديالت ترجمة عمالت اجنبية
 31ديسمبر

يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير باستخدام مصفوفة المخصص لقياس خسائر االئتمان المتوقعة كما هو مذكور في
إيضاح  .4.2إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية كما هو موضح
أدناه.
فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان على الذمم المدينة التجارية ألطراف ثالثة باستخدام مصفوفة المخصص:
ارصدة تجاوزت موعد استحقاقها ولم تهبط قيمتها
اكثر من 730
 366إلى
اقل من  181 180إلى
المجموع
يوم
 730يوم
 365يوم
يوم
لم تستحق
(بآالف الريـاالت السعودية)
 31ديسمبر 2019
االفتراضية
لدفترية
إجمالي القيمة ا
624,676
112,079
58,037
68,345 151,677
234,538
الخسائر االئتمانية المتوقعة
()104,287
()48,721
()24,446
()13,176( )11,404
()6,540
صافي الذمم المدينة التجارية
520,389
63,358
33,591
55,169 140,273
227,998
 31ديسمبر 2018
إجمالي القيمة الدفترية االفتراضية 103,175
الخسائر االئتمانية المتوقعة
()2,231

213,463
()6,075

113,940
()4,019

249,969
()51,412

81,706
()59,456

762,253
()123,193

100,944

207,388

109,921

198,557

22,250

639,060

صافي الذمم المدينة التجارية
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -20مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
14,202
14,613
62,989
50,396
3,721
1,505
80,912
66,514

دفعات مقدمة لموردين
مصاريف مدفوعة مقدما
اخرى

 -21مخزون

مواد خام
بضاعة تحت التصنيع
لوازم ،غير معدة للبيع
منتجات تامة الصنع
بضاعة في الطريق

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 1يناير

2019

2018

2018

81,352
6,275
47,078
205,857
1,081
341,643

(بآالف الرياالت السعودية)
(معدلة،
إيضاح )39
117,856
7,804
52,008
287,728
1,282
466,678

(معدلة،
إيضاح )39
148,752
38,699
95,784
241,864
1,041
526,140

خالل عام  ،2019قامت المجموعة بقيد  15مليون لاير سعودي كمصاريف لتخفيض المخزون إلى القيمة القابلة للتحقق ( 0.2مليون
لاير سعودي خالل عام  )2018وتم قيدها ضمن تكلفة اإليرادات.
 -22الذمم المدينة الغير متداولة
يتكون رصيد الذمم المدينة غير المتداولة مما يلي:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
ذمم مدينة تجارية تحت التحصيل القانوني
حجوزات مدينة

424,242
68,993
493,235

450,513
50,919
501,432

ناقصا ً :مخصص هبوط في القيمة

()125,424
367,811

()119,776
381,656

 1-22من المتوقع تحصيل الذمم المدينة التجارية المتنازع عليها قضائيا ("الذمم المدينة تحت التحصيل القضائي") ،بسبب طول عملية
التحصيل ،بعد فترة تتجاوز سنة واحدة من تاريخ التقرير .جميع أرصدة الذمم المدينة تحت التحصيل القضائي غير مسددة ألكثر من
عامين .كما في  31ديسمبر  ،2019يظهر رصيد الذمم المدينة تحت التحصيل القضائي بالصافي من مخصص هبوط في القيمة بمبلغ
 121.2مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  115.8 :2018مليون لاير سعودي) .يتم احتساب مخصص الهبوط في القيمة على أساس
تقدير المستشارين القانونيين والمحامين للمبلغ الذي سيتم تحصيله.
 2-22إن الحجوزات المستحقة ال تحمل فائدة ويتم تحصيلها عادة ً عند إتمام المشروع .كما في  31ديسمبر  ،2019تم إدراج رصيد
الحجوزات المستحقة بعد خصم مخصص الهبوط في القيمة البالغ  4.2مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  4 :2018مليون لاير
سعودي).
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -22الذمم المدينة الغير متداولة (تتمة)
 3-22يضم رصيد الذمم المدينة تحت التحصيل القضائي ضمن األصول غير المتداولة ما يلي:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
أرصدة مجدول تحصيلها وفقا ألحكام قضائية
أرصدة الحكام قضائية لصالح المجموعة وال تزال التسويات مع العمالء قائمة
أرصدة ال تزال قيد اإلجراءات القانونية

145,321
222,686
56,235
424,242

146,256
168,693
135,564
450,513

فيما يلي حركة مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة غير المتداولة:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
119,776
5,648
125,424

 1يناير
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9
اضافات
عكس
 31ديسمبر

101,172
43,149
183
()24,728
119,776

 -23استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية
إيضاح

 31ديسمبر
2019

 1يناير
2018

 31ديسمبر
2018
(بآالف الرياالت السعودية)
(معدلة،
(معدلة،
إيضاح )39
إيضاح )39

استثمارات في مشاريع مشتركة
أميبلو القابضة جي ام بي اتش ("أميبلو")
الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة
("توزيع")
مشاريع مشتركة اخرى
مجموع االستثمارات في مشاريع
مشتركة

أ

258,259

230,179

274,143

ب
ج

81,157
-

71,909
-

63,825
16,044

339,416

302,088

354,012

استثمارات في شركات زميلة
شركة أميانتيت قطر لألنابيب المحدودة
("اقاب")
شركات زميلة اخرى

44,554
23,475

41,286
23,574

34,005
23,778

د
هـ

مجموع االستثمارات في شركات زميلة

68,029

64,860

57,783

مجموع االستثمارات المسجلة بطريقة
حقوق الملكية

407,445

366,948

411,795
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -23استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية (تتمة)
أ) أميبلو
أميبلو هو مشروع مشترك تمارس المجموعة عليه سيطرة مشتركة بنسبة ملكية  .%50وهي شركة غير مدرجة مسجلة في
النمسا .تتمثل أنشطة أميبلو وشركاتها التابعة ("مجموعة أميبلو") في صناعة االنابيب والتقنيات المتعلقة بها وتمارس أنشطتها
التجارية بشكل أساسي في دول االتحاد األوروبي .تمتلك أميبلو استثمارا استراتيجيا بنسبة  %20في شركة زميلة مسجلة في
الواليات المتحدة االمريكية يتمثل نشاطها في انتاج االنابيب.
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية ألميبلو المستخرجة من قوائمها المالية الموحدة معدلة لتعكس تعديالت القيمة العادلة عند
االستحواذ باإلضافة إلى التسويات للوصول إلى القيمة الدفترية الستثمار المجموعة في أميبلو:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
أصول متداولة متضمنة نقد وما في حكمه بمبلغ  30.2مليون لاير سعودي
( 48 :2018مليون لاير سعودي)
أصول غير متداولة
التزامات متداولة متضمنة قروض بنكية بمبلغ  60.6مليون لاير سعودي
( 113.8 :2018مليون لاير سعودي)
التزامات غير متداولة متضمنة قروض طويلة االجل بمبلغ  47.2مليون لاير
سعودي ( 43.1 :2018مليون لاير سعودي)
حقوق الملكية

321,648
333,589

363,925
335,805

()206,247

()282,702

()76,021
372,969

()95,267
321,761

حصة المجموعة بواقع %50
شهرة
صافي القيمة الدفترية لالستثمار

186,485
71,774
258,259

160,881
69,298
230,179

فيما يلي ملخص لقائمة الربح أو الخسارة الميلبو للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
إيرادات
مصاريف تمويلية
مصاريف ضريبة دخل
الربح (الخسارة) للسنة
مجموع الربح (الخسارة) الشاملة

776,337
()4,686
()8,474
10,710
10,710

789,184
()7,052
()10,459
()46,596
()46,596

حصة المجموعة بواقع %50

5,355

()23,297

إن الحركة على االستثمار في أميبلو هي كما يلي:
2019

2018

(بآالف الرياالت السعودية)
230,179
26,387
5,355
()3,662

 1يناير
إعادة تصنيف قروض الى حساب االستثمار
الحصة من النتائج
تعديالت ترجمة عمالت اجنبية
 31ديسمبر 2018

258,259

274,143
()23,297
()20,667
230,179

خالل السنة ،التزمت المجموعة باستثمار إضافي في اميبلو بمبلغ  12.5مليون لاير سعودي ويستحق االلتزام خالل عام 2020
- 52 -

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -23استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية (تتمة)
ب) توزيع
توزيع هو مشروع مشترك تمارس المجموعة عليه سيطرة مشتركة بنسبة ملكية  .%50وهي شركة غير مدرجة مسجلة في
المملكة العربية السعودية .تتمثل أنشطة توزيع في الخدمات المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات المياه وخدمات الصرف
الصحي .يلخص الجدول التالي المعلومات المالية لتوزيع المستخرجة من قوائمها المالية معدلة لتعكس تعديالت القيمة العادلة
عند االستحواذ باإلضافة إلى التسويات للوصول إلى القيمة الدفترية الستثمار المجموعة في توزيع:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
أصول متداولة ،متضمنة نقد وما في حكمه بمبلغ  19.9مليون لاير سعودي
( 15.7مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر )2018
أصول غير متداولة
التزامات متداولة متضمنة قروض بنكية بمبلغ  28.1مليون لاير سعودي
( 26.1مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر )2018
التزامات غير متداولة متضمنة قروض بنكية بمبلغ  6.2مليون لاير سعودي
( 30,6مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر )2018
حقوق الملكية
حصة المجموعة بواقع )%50 :2018( %50

65,055
205,771

51,138
215,290

()92,844

()87,676

()15,668
162,314
81,157

()34,935
143,817
71,909

صافي القيمة الدفترية لالستثمار

81,157

71,909

فيما يلي ملخص لقائمة الربح أو الخسارة لتوزيع للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019و:2018
2019
2018
(بآالف الرياالت السعودية)
إيرادات
إهالك وإطفاء
مصاريف مالية
صافي الربح للسنة
مجموع الدخل الشامل

257,999
()13,686
()2,724
19,690
18,495

257,091
()13,118
()2,949
15,551
16,169

حصة المجموعة بواقع )%50 :2018( %50

9,248

8,084

إن الحركة على االستثمار في توزيع هي كما يلي:
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
63,825
71,909
7,776
9,845
308
()597

 1يناير
الحصة من النتائج
الحصة في (الخسارة) الدخل الشامل االخر

81,157

 31ديسمبر
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71,909

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -23استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية (تتمة)
ج) مشاريع مشتركة اخرى
لدى المجموعة استثمارات في مشاريع مشتركة أخرى تعتبر قيمة كل منها ليست ذات أهمية نسبية للمجموعة .تتلخص حركة
هذه االستثمارات فيما يلي:

 1يناير
الحصة من النتائج
محول من مطلوب من أطراف ذات عالقة
تعديالت فروقات عمالت اجنبية

-

 31ديسمبر

-

2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
16,044
()34,761
19,070
()353
-

خالل السنة ،قامت الشركة ببيع  %30من ملكيتها في سوبور بمبلغ  9.1مليون لاير سعودي ،وكان االستثمار قد تعرض لهبوط
في كامل قيمته ،عند االستبعاد ،حققت اإلدارة مبلغ  4.6مليون لاير سعودي كربح من بيع االستثمار المسجل بطريقة حقوق
الملكية ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة (إيضاح  .)10تم تسجيل الربح بالصافي من الخسارة المحققة من تحويل عمالت
أجنبية بمبلغ  4.4مليون لاير سعودي.
د)

شركة أميانتيت قطر لألنابيب المحدودة ("أقاب")
أقاب هي شركة زميلة تمتلك المجموعة  %40من حقوق ملكيتها وهي شركة غير مدرجة مسجلة وتمارس أنشطتها في قطر.
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية ألقاب المستخرجة من قوائمها المالية معدلة لتعكس تعديالت القيمة العادلة عند
االستحواذ باإلضافة إلى التسويات للوصول إلى القيمة الدفترية الستثمار المجموعة في أقاب:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
(معدلة،
إيضاح )39
157,314
122,047
80,569
80,072
()131,942
()75,144
()13,715
()21,090
10,989
5,501

أصول متداولة
أصول غير متداولة
التزامات متداولة
التزامات غير متداولة
حقوق الملكية غير المسيطرة
حقوق الشركاء
حصة المجموعة في حقوق الشركاء )% 40 :2018( %40

111,386
44,554

103,215
41,286

قائمة الربح أو الخسارة الموجزة لـ(أقاب) للسنوات المنتهية في  31ديسمبر  2019و :2018
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
(معدلة،
إيضاح )39
219,910
185,245
18,202
18,469
18,202
18,469

إيرادات
صافي الربح للسنة
مجموع الدخل الشامل
حصة الشركة من مجموع الدخل الشامل بواقع )% 40 :2018( %40
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7,389

7,281

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -23استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية (تتمة)
د) شركة أميانتيت قطر لألنابيب المحدودة ("أقاب") (تتمة)
تتلخص الحركة على حساب االستثمار في أقاب فيما يلي:
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
(معدلة،
إيضاح )39
34,005
41,286
7,281
7,389
()4,121

 1يناير
الحصة في النتائج
توزيعات ارباح

44,554

 31ديسمبر

41,286

هـ) شركات زميلة اخرى
لدى المجموعة استثمارات في شركات زميلة أخرى تعتبر قيمة كل منها ليست ذات أهمية نسبية للمجموعة .تتلخص حركة هذه
االستثمارات فيما يلي:
2018
2019
(بآالف الرياالت السعودية)
 1يناير
الحصة في النتائج
الحصة في الدخل الشامل اآلخر
توزيعات أرباح
تعديالت ترجمة عمالت اجنبية

23,574
2,922
25
()2,826
()220

23,778
1,661
()1,711
()154

 31ديسمبر

23,475

23,574
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -24عقارات ومصانع ومعدات
 1يناير
2019
التكلفة
اراضي
مباني وتحسينات على اراضي
مصانع وآالت ومعدات
اثاث وتركيبات ومعدات
مكتبية
اعمال رأسمالية تحت التنفيذ

196,549
271,485
861,727

8,107
1,718
5,816

()577

274
30,984

9
()90

55,031
42,870

1,354
-

()682
()140

55
()31,313

()288
-

55,470
11,417

1,427,662

16,995

()1,399

-

()369

1,442,889

()1,089
()36,678
()126,266

122

()12
()122

()8
70

()151,089
()216,409
()777,764

()3,445
()4,606

530
-

134
-

219
-

()46,157
()4,606

()172,084

652

-

281

()1,196,025

()1,024,874

2018
التكلفة
اراضي
مباني وتحسينات على اراضي
مصانع وآالت ومعدات
اثاث وتركيبات ومعدات
مكتبية
اعمال رأسمالية تحت التنفيذ

402,788

246,864

196,549
299,924
889,685

4,126
()136

()31,722
()32,544

7,442

()843
()2,720

196,549
271,485
861,727

55,688
50,916

1,018
-

()912
()604

()7,442

()763
-

55,031
42,870

1,492,762

5,008

()65,782

-

()4,326

1,427,662

مجمع اإلهالك والهبوط في القيمة
اراضي
()150,000
مباني وتحسينات على اراضي ()191,621
مصانع وآالت ومعدات
()608,921
اثاث وتركيبات ومعدات
مكتبية
()41,775
()992,317

صافي القيمة الدفترية

إضافات

204,656
273,486
897,860

مجمع اإلهالك والهبوط في القيمة
()150,000
اراضي
مباني وتحسينات على اراضي ()179,711
()651,568
مصانع وآالت ومعدات
اثاث وتركيبات ومعدات
()43,595
مكتبية
اعمال رأسمالية تحت التنفيذ -

صافي القيمة الدفترية

إعادة تصنيف
استبعادات
(بآالف الرياالت السعودية)

تعديالت ترجمة
عمالت اجنبية

 31ديسمبر

()13,233
()77,550

24,467
32,544

-

676
2,359

()150,000
()179,711
()651,568

()3,283

912

-

551

()43,595

()94,066

57,923

-

3,586

()1,024,874
402,788

500,445

 ⁻إن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في  31ديسمبر  2019تمثل بشكل رئيسي الدفعات المقدمة إلى الموردين لشراء اآلالت والمعدات بمبلغ 6.8
مليون لاير سعودي باإلضافة الى مشاريع تحسينات بمبلغ  4.6مليون لاير سعودي والتي تم قيد مخصص هبوط في قيمتها بالكامل.
 ⁻تتضمن اإلضافات أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16بمبلغ  7.9مليون لاير سعودي (إيضاح )3.4
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -24عقارات ومصانع ومعدات (تتمة)
⁻

كانت نتائج الوحدات المدرة للنقد ألفيل وسديب وبوندستراند لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2019أسوأ بشكل جوهري من
توقعات اإلدارة المستخدمة في آخر اختبار هبوط سنوي تم إجراؤه في ديسمبر  .2018بنا ًء على ذلك ،كان على المجموعة اعادة
اختبار هبوط قيمة هذه الوحدات بعد أخذ الظروف الحالية بعين االعتبار.
ً
صا من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) لمراجعة نماذج هبوط القيمة الخاصة بهم
مستشارا
عينت اإلدارة
مستقال مرخ ً
ً
كما في  30يونيو  .2019تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لتلك الوحدات المدرة للنقد بنا ًء على حساب القيمة قيد االستخدام .يتراوح
معدل خصم ما بعد الضريبة المطبق على توقعات التدفقات النقدية بين  %8.7إلى  .%10.4ويتم تقدير التدفقات النقدية بعد عام
 2019باستخدام معدل نمو  .%1تم استنتاج أنه ال يمكن قياس القيمة العادلة مطرو ًحا منها تكاليف البيع بشكل موثوق.
وكانت نتائج اختبار هبوط القيمة التي تم إجراؤها في  30يونيو  2019كما يلي:
القيمة القابلة
لالسترداد
القيمة الدفترية
)بآالف الرياالت السعودية(

الوحدة المدرة للنقد

141,450
81,670
16,250
239,370

أفيل
سديب
بوندستراند

113,640
113,640

الهبوط في
القيمة
27,810
81,670
16,250
125,730

كما في  31ديسمبر  ،2019لم يكن هناك مؤشرات لهبوط إضافي او عكس الهبوط المتكبد سابقا.
⁻

في  20فبراير ( 2019الموافق  15جمادى الثاني 1440هـ) ،أعلنت المجموعة وقف اعمال أسال وساكوب ،وعليه ،تم تصنيف
األصول العائدة السال وساكوب كـ "أصول محتفظ بها للبيع" .تم قياس المبلغ القابل لالسترداد لساكوب البالغ  0.5مليون لاير
سعودي كما في  31ديسمبر  2018على أساس القيمة العادلة مطروحا ً منها تكلفة البيع .نتيجة لذلك ،اعترفت المجموعة بخسائر
هبوط في قيمة عقارات ومصنع ومعدات بمبلغ  3.4مليون لاير سعودي خالل عام  2018والتي بلغت قيمتها الدفترية  3.9مليون
لاير سعودي كما في  31ديسمبر  .2018تم قيد خسائر الهبوط في القيمة ضمن خسائر من العمليات المتوقفة في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة .عالوة على ذلك ،تم قياس القيمة القابلة لالسترداد لوحدة أسال والتي تبلغ  3.3مليون لاير سعودي كما في 31
ديسمبر  2018على أساس القيمة العادلة مطروحا ً منها تكلفة البيع .هذا التقييم يتجاوز صافي القيمة الحالية لقيمة أسال بقيمة 2.3
مليون لاير سعودي ،وبالتالي لم يتم االعتراف باي مخصص مقابل اسال.

⁻

قامت المجموعة بإجراء اختبار الهبوط في القيمة السنوي في ديسمبر  2018لوحداتها المدرة للنقد ("الوحدات") .ونتج عن الدراسة
أن جميع الوحدات ذات قيمة قابلة لالسترداد اعلى من صافي قيمتها الدفترية بشكل جوهري فيما عدا الوحدة الخاصة بشركة ساديب
والتي بلغت صافي قيمتها القابلة لالسترداد  85.5مليون لاير كما في  31ديسمبر  .2018تم احتساب القيمة القابلة لالسترداد عن
طريق احتساب قيمة االستخدام باحتساب التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والتي تم استخراجها من الموازنة الموافق عليها من قبل
اإلدارة لعام  .2019بلغ معدل الخصم قبل الضرائب المستخدم لخصم التدفقات النقدية  %8.5وتم استخدام معدل نمو للتدفقات النقدية
لألعوام الالحقة لعام  2019بمعدل  .%1كما واستنتجت اإلدارة أن القيمة العادلة ناقصا تكلفة االستبعاد ال يمكن احتسابها بشكل
موثوق .وعليه ،قامت اإلدارة بقيد خسائر هبوط في القيمة بمبلغ  41.9مليون لاير سعودي خالل عام  2018مقابل عقارات
ومصانع ومعدات والتي كانت صافي قيمتها الدفترية  127.4مليون لاير قبل الهبوط كما في  31ديسمبر  .2018تم قيد خسائر
الهبوط في القيمة ضمن تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -24عقارات ومصانع ومعدات (تتمة)
⁻

تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد للوحدة الخاصة بـبوند ستراند البالغ  37.4مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر :2017( 2018
 14.3مليون لاير سعودي) بنا ًء على القيمة قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية بحسب الموازنة المعتمدة من المجلس
واتلي تغطي  .2019إن المبلغ القابل لالسترداد يزيد عن القيمة الدفترية البالغة  6ماليين لاير سعودي كما في  31ديسمبر ،2018
مما أدى إلى ارتفاع قدره  20.5مليون لاير سعودي .نتيجة لهذا التحليل ،عكست اإلدارة االنخفاض في القيمة المسجلة في عام
 2017والبالغة  5ماليين لاير سعودي مع ما يقابل ذلك من تأثير في تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .إن معدل
الخصم قبل الضريبة المستخدم على توقعات التدفق النقدي هو  % 10.5والتدفقات النقدية بعد عام  2019يتم تقديرها باستخدام معدل
نمو بنسبة  .% 1كما واستنتجت اإلدارة أن القيمة العادلة ناقصا تكلفة االستبعاد ال يمكن احتسابها بشكل موثوق.

⁻

تقع بعض العقارات والمصانع والمعدات العائدة للمجموعة التي صافي قيمتها الدفترية كما في  31ديسمبر  2019بلغت 49.4
مليون ريـال سعودي ( 51.2 :2018مليون ريـال سعودي) على أراضي مستأجرة من حكومة المملكة العربية السعودية بموجب
عقود إيجار متعددة قابلة للتجديد.

⁻

تمتلك المجموعة قطعة أرض صناعية في جدة منذ عام  2009من خالل االستحواذ ،من جهة ذات عالقة ،على شركة تابعة تمتلك
هذه ا الرض .إن ملكية هذه األرض محل نزاع قانوني يتم النظر فيه أمام النظام القضائي السعودي .إن القيمة الدفترية اإلجمالية لهذه
األرض ،قبل مخصص هبوط في القيمة ،كما في  31ديسمبر  2019كانت  150مليون ريـال سعودي ( 150 :2018مليون لاير
سعودي) وتم عمل مخصص بكامل القيمة الدفترية في تاريخ االستحواذ .إن صافي القيم الدفترية للعقارات والمصانع والمعدات
المقامة على هذه األرض كما في  31ديسمبر هي كما يلي:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
مباني وتحسينات على أراضي
مصانع وآالت ومعدات
اثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

22,439
26,707
216
49,362

27,946
31,038
312
59,296

تعتقد إدارة المجموعة أنه لن ينتج عن هذا النزاع أثر على القيم الدفترية او االعمار االنتاجية للعقارات والمصانع والمعدات المقامة
على هذه االرض .تعتقد اإلدارة أيضًا أن نتيجة النزاع القانوني ستكون في صالحها .سيتم عكس مخصص الهبوط في القيمة عند
إنهاء صدور حكم نهائي في القضية ورفع القيود عن صك ملكية األرض من قبل المحكمة.
 -25أصول غير متداولة أخرى
تتمثل األصول غير المتداولة األخرى في أصول ال تعتبر مجتمعة او بشكل منفرد ذات أهمية نسبية للمجموعة .إن تفاصيل هذه
األصول هي كما يلي:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
عقارات استثمارية
أصول غير ملموسة
قروض الستثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية (إيضاح )33
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8,250
8,705
-

8,250
8,606
26,460

16,955

43,316

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
-26

قروض
 1-26قروض قصيرة االجل
تتمثل القروض قصير االجل فيما يلي:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
863,155

قروض قصيرة االجل

929,726

تمثل هذه القروض تسهيالت ائتمانية تم الحصول عليها من عدة بنوك تجارية وتحمل رسوم مالية باألسعار السائدة في السوق على
أساس أسعار العرض بين البنوك باإلضافة إلى هامش ثابت .تنوي اإلدارة إعادة تدوير القروض قصيرة األجل عند استحقاقها.
إن القيمة الدفترية للقروض القصيرة االجل مقومة بالعمالت التالية:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
لاير سعودي
دوالر امريكي

809,565
53,590

866,367
63,359

863,155

929,726

 2-26قروض طويلة االجل
تتمثل القروض طويلة االجل مما يلي:
ايضاح
قروض من بنوك تجارية
الجزء المتداول المدرج ضمن االلتزامات المتداولة

3-26

الجزء غير المتداول المدرج ضمن األلتزامات غير المتداولة

 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
413,160
343,105
()255,244
()343,105
-

157,916

قروض من بنوك تجارية
حصلت المجموعة على عدد من القروض من بنوك تجارية متعددة .تحمل هذه القروض عموما ً رسوم مالية على أساس أسعار العرض
بين البنوك باإلضافة إلى هامش ثابت .إن إجمالي استحقاقات القروض القائمة كما في  31ديسمبر  ،2019طبقا ً لجداول سدادها ،تمتد
من عام  2020حتى .2022
إن القيم الدفترية للقروض طويلة األجل مقومة بالعمالت التالية:
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
403,669
333,638
9,491
9,467

لاير سعودي
الدوالر االمريكي

343,105

413,160

خالل عام  ،2019تعثرت المجموعة عن سداد بعض أقساط القروض طويلة األجل ،وجاري العمل على إعادة جدولة هذه
األقساط واتخاذ إجراءات احترازية من قبل اإلدارة.
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -26قروض (تتمة)
 3-26االخالل بأحكام القروض
تتطلب أحكام اتفاقيا ت بعض القروض قصيرة وطويلة األجل من المجموعة الحفاظ على الوضع المالي في مستويات محدده ،وتتطلب
الموافقة المسبقة من المقرضين على توزيعات األرباح التي تزيد عن مبالغ محددة ،كما تحدد مبالغ المصاريف الرأس مالية وبعض
االلتزامات األخرى .أخلت المجموعة في بعض الشروط المالية المتعلقة باتفاقيات التسهيالت االئتمانية .تتمثل االحكام المالية الرئيسية
المخل بها من قبل المجموعة فيما يلي:
المتطلبات
%250 - %200
%125 - %100
 950مليون لاير سعودي

األحكام
مجموع المطلوبات لصافي القيمة الملموسة
النسبة الجارية
الحد األدنى لحقوق الملكية العائدة للمساهمين

بناءا على االخالل المذكور أعاله ،يحق للبنوك المقرضة الغاء التسهيالت االئتمانية او تعجيل جدول الدفعات المستقبلية .وعليه ،تم
ادراج كامل رصيد القروض طويلة األجل ضمن االلتزامات المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة.
-27

عقود االيجار
تقوم المجموعة بتأجير عدة أصول تتضمن أراضي ومباني ومعدات مكتبية .فيما يلي معلومات حول الممتلكات المستأجرة من قبل
المجموعة:

 -1-27أصول حق االنتفاع مدرجة ضمن عقارات ومصنع ومعدات
معدات مكتبية
أراضي ومباني
)بآالف الرياالت السعودية(

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
الرصيد كما في  1يناير (إيضاح )4-3
إضافات خالل السنة

7,912
7,912
()1,089
6,823

االهالك المحمل خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019

1,093
1,093
()109
984

المجموع
7,912
1,093
9,005
()1,198
7,807

 -2-27التزامات عقود االيجار
تحليل االستحقاق  -التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة
 31ديسمبر 2019
(بآالف الرياالت السعودية)
أقل من سنة
أكثر من سنة وأقل من  5سنوات
أكثر من خمس سنوات
مجموع االلتزامات غير المخصومة كما في  31ديسمبر 2019

1,615
4,389
4,261
10,265

تم ادراج التزامات اإليجار في قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر كما يلي:
2019
(بآالف الرياالت
السعودية)
1,136
6,547
7,683

متداولة
غير متداولة
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -27عقود االيجار (تتمة)
 -3-27التزامات عقود االيجار
المبالغ المعترف بها في قائمة الربح او الخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر هي كما يلي:
2019
(بآالف الرياالت السعودية)

1,198
451
2,571
4,220

اهالك أصول حق االستخدام
فوائد على التزام عقود االيجار
ايجارات عن عقود قصيرة األجل
 -28ذمم دائنة

 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
ذمم دائنة – أطراف ثالثة
ذمم دائنة – أطراف ذات عالقة (إيضاح )33

328,566
4,219

320,675
3,450

332,785

324,125

 -29مصاريف مستحقة والتزامات أخرى
 31ديسمبر
2019

رواتب وأجور ومزايا مستحقة
أتعاب وكالء مبيعات مستحقة
تكاليف تمويل مستحقة
اخرى

5,536
10,813
22,959
41,486
80,794
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 31ديسمبر
2018
(بآالف الريـاالت السعودية)
(معدلة،
إيضاح )39
11,943
11,255
17,711
33,508
74,417

 1يناير
2018
(معدلة،
إيضاح )39
9,301
9,929
30,790
23,402
73,422

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
-30

مخصص منافع إنهاء التوظيف
إن الحركة على مخصص منافع إنهاء التوظيف وهي خطة محددة المنافع خالل السنة هي كما يلي:
2019

2018

(بآالف الريـاالت السعودية)
66,609
67,691
7,725
7,327
532
2,858
()7,175
()8,354

 1يناير
المحمل على قائمة الربح أو الخسارة
اعادة القياس األكتواري المحمل على قائمة الدخل الشامل اآلخر
المدفوع خالل العام
 31ديسمبر

67,691

69,522

يتكون المصروف المحمل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة مما يلي:
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
5,099
5,119
2,626
2,208

تكاليف الخدمات الحالية
تكاليف الفوائد
التكلفة المحملة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

7,725

7,327

االفتراضات االكتوارية الرئيسية:
كما في  31ديسمبر
2018
2019
معدل الخصم المستخدم
معدل زيادة الرواتب
معدل دوران الموظفين

%3.90
%5.4
متوسطة

٪3.90
٪5.4
متوسطة

فيما يلي تحليل حساسية االفتراضات االكتوارية الرئيسية:
 31ديسمبر 2019
(بأالف الرياالت
السعودية)
%0
معدل الخصم
الزيادة
النقص
النسبة المتوقعة لزيادة الراتب
الزيادة
النقص

 31ديسمبر 2018
(بأالف الرياالت
السعودية)
%0

٪0.50 +
٪0.50 -

67,786
71,362

%0.50 +
%0.50 -

66,137
69,332

٪0.50 +
٪0.50 -

71,336
67,794

%0.50 +
%0.50 -

69,326
66,128

جدول االستحقاق
فيما يلي ،الجدول المتوقع لتسوية منافع انهاء التوظيف:
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
14,537
13,034
33,099
32,676
34,926
33,458

خالل سنة
من سنتين الى  5سنوات
من  6سنوات الى  10سنوات

79,168
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82,562

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 -31مخصص ضمان
2019

2018

(بآالف الريـاالت السعودية)
8,375
6,216
()1,874
()1,441
()229
()56
()23

 1يناير
عكس
المستخدم
تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

4,752

 31ديسمبر

6,216

 -32مخصص عقود غير مجدية
يتعلق هذا المخصص بشكل رئيسي بالخسائر المتوقع تكبدها إلكمال عقد بسعر محدد في السماوة ،العراق .من المتوقع أن يكتمل
المشروع في عام  .2023تتمثل حركة مخصص العقود غير المجدية فيما يلي:
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)
 1يناير
122,428
119,102
المخصص للسنة
2,033
33,601
المستخدم
()21,433
تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
()5,359
()2,615
128,655

 31ديسمبر
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119,102

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -33إفصاحات تتعلق بأطراف ذات عالقة
يوضح الجدول التالي المعامالت الهامة التي تمت مع أطراف ذات عالقة:
مبيعات
ألطراف
ذات
عالقة
شركات زميلة
شركة أميانتيت قطر لألنابيب
المحدودة
شركة غاز الشرق المحدودة
مشاريع مشتركة
أميبلو
سبور
الشركة الدولية لتوزيع المياه
اميتيك الجزائر

-

2019
2018
2019
2018

-

2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018

مطلوب من
مشتريات
أطراف
من /دفعات
ذات
ألطراف
عالقة*
ذات عالقة
)بآالف الريـاالت السعودية(
-

مطلوب إلى
أطراف
ذات
عالقة*

2,718
9,041
520

-

-

39
3,502
3,877
8,029
2,100
360
-

* تم تصنيف هذه األرصدة ضمن الذمم المدينة والذمم الدائنة على التوالي.

قروض من/الى أطراف ذات عالقة
شركات زميلة
شركة غاز الشرق المحدودة
اخرى
مشاريع مشتركة
أميبلو

مطلوب من (الى)
فوائد مستلمة من
أطراف ذات
(مدفوعة الى)
عالقة
أطراف ذات عالقة
)بآالف الريـاالت السعودية(
2019
2018
2019
2018

-

2019
2018

-

()2,322
()1,897
()3,450
26,460

تتمثل منافع موظفي اإلدارة الرئيسيين فيما يلي:
2018

2019

(بآالف الريـاالت السعودية)
منافع موظفين قصيرة االجل

5,772

5,553

منافع إنهاء التوظيف

468

419

اجمالي منافع موظفي اإلدارة الرئيسيين

6,240

5,972

تم تحميل المنافع المذكورة أعاله على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل السنة ألكبر خمس مدراء تنفيذيين.
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -34رأس المال
2018
2019
(بآالف الريـاالت السعودية)

رأس المال المصرح به ،المصدر والمدفوع بالكامل
سهم عادي بقيمة إسمية  10ريـال سعودي للسهم الواحد

34,451,700

115,500,000

رأس المال (بآالف الرياالت السعودية)

344,517

1,155,000

وافق مساهمو الشركة في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في  8سبتمبر ( 2019الموافق  9محرم  1441هـ) على تخفيض
رأس مال الشركة من  1،155مليون لاير سعودي إلى  344.5مليون لاير سعودي عن طريق تخفيض عدد األسهم من 115.5
مليون سهم إلى  34.5مليون سهم بقيمة  10لاير سعودي لكل منها وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمة للشركة والتي بلغت 810.5
مليون لاير .وافقت هيئة السوق المالية بقرارها بتاريخ  21أغسطس  2019على هذا التخفيض.
-35

برنامج واحتياطي تملك الموظفين لألسهم
قامت الشركة بتطبيق برنامج تملك الموظفين لألسهم والذي ينص على تقديم مكافآت لدرجات وظيفية محددة ابتداء من  1يناير
 .2012خالل  ،2012قامت الشركة بشراء  2.5مليون سهم من أسهمها من خالل مؤسسة مالية لغرض برنامج تملك الموظفين
لألسهم والتي تم قيدها تحت مسمى "برنامج واحتياطي تملك الموظفين لألسهم في قائمة المركز المالي الموحدة .تم منح الموظفين
بنا ًء على اشتراكاتهم في البرنامج واتمام ثالث سنوات في الخدمة والمحافظة على مستوى اداء معين اسهم مجانية حتى تاريخ
االستحقاق خالل عام  .2015خالل عام  ،2015بلغ عدد االسهم الممنوحة للموظفين من خالل هذا البرنامج  564,309سهم.
لم يكن هناك حركة على اسهم البرنامج خالل االعوام  2019و .2018
يمثل برنامج واحتياطي تملك الموظفين لألسهم قيمة األسهم المتبقية المحتفظ بها لدى الوصي للخيارات المستقبلية لكي يتم عرضها
على موظفي الشركة.
كما في  31ديسمبر  ،2019بلغ عدد األسهم المحتفظ بها من قبل المجموعة للبرامج  577الف سهم ( 1,936 :2018الف سهم)

-36

عقد مبادلة سعر الفائدة
كما في  31ديسمبر  ،2019لدى المجموعة عقد مبادلة سعر فائدة ("العقد") مع بنك محلي متعلق بقروض تحمل معدالت ربح
متغيرة .كما في  31ديسمبر  ،2019بلغت القيمة االعتبارية للعقد  12.9مليون لاير سعودي ( 116.2مليون ريـال سعودي كما في
 31ديسمبر  .)2018انخفضت القيمة العادلة للعقد كما في  31ديسمبر  2019إلى  0.030مليون ريـال سعودي (انخفاض بمقدار
 0.182مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر .)2018
قامت المجموعة بالمحاسبة عن العقد على انه تغطية فعالة لمخاطر تقلبات التدفقات النقدية .وعليه ،قامت المجموعة بقيد االنخفاض
في القيمة العادلة للعقد ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر وتم قيد االلتزام المقابل ضمن المطلوبات الغير متداولة في قائمة المركز
المالي الموحدة.
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 -37مطلوبات محتملة وارتباطات
 1-37التزامات رأس مالية
بلغت النفقات الرأس مالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى  31ديسمبر  2019تقريبا مبلغ  2.7مليون لاير سعودي
( 3.9مليون ريـال سعودي كما في  31ديسمبر  .)2018كما التزمت المجموعة باستثمار إضافي في اميبلو بمبلغ  12.5مليون لاير
سعودي يستحق سداده خالل عام .2020
 2-37التزامات محتملة
 1-2-37تمتلك المجموعة قطعة أرض صناعية في مدينة جدة منذ عام  2009من خالل االستحواذ ،من جهة ذات عالقة ،على شركة تابعة
تمتلك هذه األرض .إن ملكية هذه األرض محل نزاع قانوني يتم النظر فيه أمام النظام القضائي السعودي .تعتقد ادارة المجموعة أنه
لن ينتج عن هذا النزاع اي التزام.
 2-2-37ان المجموعة مدعى عليها كما في  31ديسمبر  2019من قبل موردين وعمالء بقضايا قانونية بمطالبات بمبلغ  26.4مليون لاير
سعودي .تعتقد ادارة المجموعة بأنه لن ينتج عن هذه القضايا اي خسائر مادية عند صدور األحكام النهائية في هذه القضايا ،وعليه ،لم
يتم قيد مخصص لهذه المطالبات في القوائم المالية الموحدة المرفقة.
 3-37ضمانات
لدى المجموعة التزامات محتملة عن ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية للمجموعة بمبلغ  108.2مليون ريـال
سعودي كما في  31ديسمبر  164.7( 2019مليون ريـال سعودي كما في  31ديسمبر  .)2018لدى المجموعة أيضاً ،مجتمعة مع
شركاء آخرين ،مطلوبات محتملة عن ضمانات بمبلغ  543.0مليون ريـال سعودي كما في  31ديسمبر  179.4( 2019مليون
ريـال سعودي كما في  31ديسمبر  )2018متعلقة بتسهيالت قروض لهذه الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
 -38المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد
إن المعايير والتفسيرات الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة موضحة أدناه .تنوي
الشركة تطبيق هذه المعايير ،إذا انطبقت ،عندما تصبح سارية المفعول وال يتوقع أن يكون لها تأثيرا ً كبيرا ً على القوائم المالية
للمجموعة:
-

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع االعمال"
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي 8
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 17عقود التامين".
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -39تعديالت سنوات سابقة
 1-39تعديالت سنوات سابقة – لها تأثير على حقوق الملكية
 1-1-39تعديالت تم التقرير عنها من اقاب
قامت احد الشركات الزميلة ،اقاب ،بتعديل سنوات سابقة فيما يتعلق بما يلي:
-

خطأ محاسبي متعلق باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.
اثر االستحواذ على حصص غير مسيطرة بدون تغيير في السيطرة.

إن أثر التصحيح اعاله على استثمار المجموعة والتعديالت المترتبة عن ذلك على الخسائر المتراكمة للمجموعة كما في  1يناير و
 31ديسمبر  2018والخسارة المفصح عنها للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018هي كما يلي:
كما في
 1يناير
 31ديسمبر
2018
2018
(بآالف الريـاالت السعودية)

االستثمار في اقاب
المفصح عنه سابقا
حصة المجموعة في التأثير المتراكم على األرباح المبقاة للشركة المستثمر فيها
حصة المجموعة من التأثير على أرباح اقاب المفصح عنها
الرصيد المعدل

46,839
()4,612
()941

38,617
()4,612
-

41,286

34,005

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2018
(بآالف الريـاالت السعودية)

الحصة في نتائج اقاب
المفصح عنه سابقا
حصة المجموعة من التأثير على أرباح اقاب المفصح عنها
الحصة المعدلة في نتائج اقاب

8,222
()941
7,281

(ا) اجمالي األثر على حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

()5,553

اجمالي األثر على قائمة الربح او الخسارة الموحدة

()941

 2-1-39عكس مخصص لشركة اميتيك استانا
كما في  1يناير  ،2018كان لدى المجموعة مخصص مقابل وحدة اميتيك استانا المدرة للنقد بقيمة  19.0مليون لاير سعودي.
انتفت الحاجة إلى هذا المخصص في ذلك الوقت ،حيث أصبحت وحدة اميتيك استانا مهلكة بشكل جوهري منذ قيد المخصص.
عالوة على ذلك ،تم عرض المخصص بشكل خاطئ تحت بند "مصاريف مستحقة والتزامات أخرى" بدالً من حسمها من بند
العقارات والمصنع والمعدات.
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شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 -39تعديالت سنوات سابقة (تتمة)
 1-39تعديالت سنوات سابقة – لها تأثير على حقوق الملكية (تتمة)
 2-1-39عكس مخصص لشركة اميتيك استانا (تتمة)
ان اثر هذا التعديل موضح ادناه:
كما في
 1يناير
 31ديسمبر
2018
2018
(بآالف الريـاالت السعودية)

مصاريف مستحقة والتزامات أخرى
المفصح عنه سابقا
عكس المخصص

93,383
()18,966

92,388
()18,966

الرصيد المعدل
(ب) اجمالي األثر على حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

74,417
18,966

73,422
18,966

(ا) ( +ب) صافي األثر على حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

13,413

14,354

 2-39تعديالت سنوات سابقة – ليس لها تأثير على حقوق الملكية
 1-2-39تعديالت تم التقرير عنها من شركة بي دبليو تي فيما يتعلق بالذمم المدينة واصول العقود:
قامت بي دبليو تي ،وهي شركة تابعة للمجموعة ،بالتقرير بشكل خاطئ عن ذمم مدينة بمبلغ  174.5مليون لاير سعودي كما في
 31ديسمبر  2018ضمن أصول العقود ( 1يناير  180.7 :2018مليون لاير سعودي).
 2-2-39تعديالت فيما يتعلق بأصول العقود والمخزون لشركة بي دبليو تي:
كما في  31ديسمبر  2018قامت بي دبليو تي ،بالتقرير عن أصول العقود والبالغة  209مليون لاير سعودي تحت بند "اعمال
تحت التنفيذ" .قامت المجموعة بإدراجها بشكل خاطئ ضمن "بضاعة قيد التصنيع" ( 1يناير  216.7 : 2018مليون لاير
سعودي)
 3-2-39تعديالت تم التقرير عنها من شركة بي دبليو تي فيما يتعلق بأصول العقود ومخصص عقود غير مجدية:
قامت بي دبليو تي بعرض أصول العقود بشكل خاطئ بالصافي من مخصص عقود غير مجدية والتي بلغت  119.1مليون لاير
سعودي كما في  31ديسمبر  1( 2018يناير  122.4 :2018مليون لاير سعودي) .
 -40احداث الحقة
الحقة لنهاية السنة ،اعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس وبائي ،فيروس كورونا أو  COVID-19المستجد .الوباء هو
مرض ينتشر في العديد من البلدان حول العالم في نفس الوقت .الوضع كما في تاريخ التقرير غير مؤكد نسبيا .في ضوء الجهود
العالمية المستمرة للحد من اآلثار السلبية للفيروس ،ال يزال التأثير المحتمل على القطاعات الجغرافية والتجارية للمجموعة غير
معروف.
-40

تاريخ اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة في  6شعبان 1441هـ الموافق  30مارس  2020م.
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