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 ت العربية السعودية  يانتية أمشرك

 سعودية()شركة مساهمة 

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 عامة علوماتم - 1

"المجموعة"( من   لفظتتألف شركة أميانتيت العربية السعودية )"الشركة" أو "أميانتيت"( وشركاتها التابعة )المشار إليهم مجتمعين بـ

ة بها  قللمنتجات المتعواب يب اتصنيع وبيع أنواع مختلفة من األن تقوم المجموعة ب الشركة وشركاتها التابعة المختلفة السعودية واألجنبية. 

 . ومنح التراخيص للتقنيات المتعلقة بها وتقديم خدمات إدارة المياه والتي تشمل االستشارات واألعمال الهندسية والتشغيلية المتعلقة بها

ر صاد 2050002103ل بموجب سجل تجاري رقم ة السعودية وتعمإن الشركة هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربي 

، المنطقة الصناعية 589م(. إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب 1968يونيو  13هـ )1388ربيع األول  17خ ي ري الدمام بتاف

 )"تداول"(. سهم الشركة في سوق األسهم السعودية  أويتم تداول   ، المملكة العربية السعودية.31421األولى، الدمام 

 عة: جموللم ة التابعاهم الشركات العاملة  يلي فيما

 ملكية كما في  لانسبة    

 ديسمبر 31  ديسمبر   31 بلد  النشاط  

 2018  2019 التأسيس  الرئيسي  الشركة التابعة

   ٪  ٪ 

 100  100 السعودية  أ شركة أميانتيت لصناعة الفيبرغالس المحدودة )أفيل( مصنع 

 لدكتايللصناعة أنابيب حديد ا السعودية لعربيةشركة امصنع ال

 100  100 سعودية لا أ )ساديب(   ودةدحالم    

 100  100 السعودية  ب  الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة )أميواتر( 

 100  100 السعودية  ج شركة هندسة البنية التحتية للمقاوالت المحدودة 

 100  100 ة ي السعود أ محدودة )أريل( اللصناعة المطاط شركة أميانتيت مصنع 

 60  60 السعودية  أ شركة بوندستراند المحدودة )بوندستراند(

 100  100 السعودية  أ ن()اميكو شركة اميكون السعودية المحدودة

 100  100 البحرين د فلوتايت تكنولوجي بحرين المحدودة 

 100  100 ألمانيا ج ام بي اتش )بي دبليو تي( بي دبليو تي واسر اند ابواسرتكنيك جي 

 51  51 كازاخستان أ نا إل. إل. سي ستاك ايت أم

      

      (2-2 إيضاح) العمليات الغير مستمرة

 100  100 السعودية  أ رون العربية السعودية المحدودة )أسال( ي مشركة ا

 100  100 السعودية  أ كوب( الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة )سا
 

 تصنيع األنابيب -أ

 اهي ملرة اإدا -ب

 مقاوالت ال -ج

  البحث والتطوير -د

 .و نفسه البلد الذي تمارس به نشاطها الرئيسيبلد التأسيس للشركات التابعة هإن 

 التغير في المنشأة المعدة للتقارير  - 2

 أريل االستحواذ على حصص إضافية في   2-1

الواقع مقرها في  ربرايس برايفت المحدودةتي انان ديكمع  صص ية استحواذ على حقافات  شركةال، نفذت 2017 ديسمبر 20بتاريخ 

  الشركة . استحوذت )أريل( شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة على الحصة غير المسيطرة في الشركة. حيث استحوذت الهند

دي. تم االنتهاء سعويـال مليون ر 1.8غ وقدره ابل مبلقمبالكامل  يلرأتلك مت  الشركةبحت وعليه، أص ،أريلمن أسهم  %20على نسبة 

المقابل المدفوع لالستحواذ على  إن  .2018مارس  31 الربع المنتهي في من اإلجراءات القانونية المتعلقة بعملية االستحواذ خالل

 ريـال سعودي. تم  نوي مل 0.8بفارق سعودي  لاير مليون 2.6الغة والب  حصة الشريك غير المسيطر كان أقل من قيمتها الدفترية 

 فرق مباشرة كزيادة في حساب األرباح المبقاة.ال بهذا االعتراف
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 )تتمة(  التغير في المنشأة المعدة للتقارير - 2

 العمليات الغير مستمرة  -2-2

األصول  ل نقو ساكوبو أسال كل من انشطةقررت اإلدارة إيقاف (، هـ1440 اآلخرجمادى  15)الموافق  2019فبراير  20في 

االجراءات  إن  .ى موافقة السلطة التنظيميةلعمن تاريخ الحصول ، ةبالقيمة الدفتري  كسا لىإ اصة بهماوالعمليات الخ تزاماتلواال

 .قيد التنفيذ  ال تزال القانونية المتعلقة بهذا االمر

 : التالية المنشئات غير المستمرةالعمليات  تشمل

 لملكية ة انسب  بلد التأسيس  الشركة التابعة
    

  ٪ 100  المملكة العربية السعودية  ساكوب 

 ٪ 100  عودية سلالمملكة العربية ا أسال 
 

تمثل االعمال من العمليات الغير مستمرة   .غير مستمرةعمليات هذه الشركات التابعة كعمليات  عرض تم  ،2019ديسمبر  31 في

 .2019ديسمبر  31رافي( حتى للمجموعة )القطاع الجغ قطاع التشغيل السعوديجزءا من 

 

 : للسنة  غير المستمرة ةعالتابشركات الفيما يلي نتائج  2-2-1

 ساكوب   اسال  

 2019  2018  2019  2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(   )بآالف الرياالت السعودية(  

 6,980  3,713  5,294  41,092 دات إيرا

 (15,693)  ( 4,439)  (16,567)  ( 40,831) مصاريف 

 (8,713)  ( 726)  (11,273)  261 خسارة تشغيلية 

 (3,704)  ( 719)  (872)  ( 224) مصاريف تمويل 

 6,339  1  (5,029)  - بالصافي ،ىر اخ )مصاريف( داتإيرا

 (6,078)  ( 1,444)  (17,174)  37 الخسارة قبل الزكاة 

 ( 40)  -  (1,176)  ( 561) الزكاة

 (6,118)  ( 1,444)  (18,350)  ( 524) غير مستمرة المن العمليات الخسارة للسنة 
 

 مستمرة غير الخسارة السهم من االعمال 
 

 (0.18)  ( 0.04)  (0.54)  ( 0.02) دي( األساسي )بالريال السعو 

 (0.18)  ( 0.04)  (0.54)  ( 0.02) ( ال السعودي ي رالمخفض )بال 
 

 

 :ليما ي هي ك ديسمبر 31كما في  غير المستمرة بعةالتا شركاتال لتزاماتصول واالحسابات الرئيسية ألإن  2-2-2
 

 ساكوب   اسال  

 2019  2018  2019  2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(   )بآالف الرياالت السعودية(  

        األصول 

 27  2  336  303 كية ونقدأرصدة بن 

 ذمم مدينة  رصيد اسال  يتضمن)ذمم مدينة تجارية 

 مليون لاير  24.6بمبلغ  يتانت امي  من  ةقمستح   

 32,601  41  1,972  24,619 ((شيء ال  :2018) سعودي   

 8  -  1,819  48 مقدما وأرصدة مدينة اخرى  ةمصاريف مدفوع

 3,736  -  40,042  - مخزون 

 500  -  969  - ومصانع ومعدات عقارات 

 24,970  45,138  43  36,872 
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 )تتمة(  ة المعدة للتقاريري المنشأ التغير ف -2

 )تتمة(  مرةر مستالعمليات الغي -2-2

 : )تتمة( هي كما يليديسمبر  31كما في غير المستمرة  شركات التابعةاللتزامات صول واالحسابات الرئيسية ألإن  2-2-2

 ساكوب   اسال  

 2019  2018  2019  2018 

 عودية( )بآالف الرياالت الس  )بآالف الرياالت السعودية(  

        االلتزامات 

  دائنةذمم   بكو سايد يتضمن رص ) دائنةذمم 

   شيءال  بمبلغ  اميانتيت من  ةقمستح   

 48,052  13,097  18,911  958 ((ديمليون لاير سعو 13 :2018)   

 1,033  99  1,757  1,124 اخرى مصاريف مستحقة وذمم دائنة 

 1,014  211,5  ,7076  6,851 مستحقة لاالزكاة وضريبة الدخل 

 -  -  ,5541  - انهاء التوظيف التزامات منافع 

 8,870  28,929  14,717  50,099 

 بالعمليات   مباشرة المتعلقة صولصافي قيمة األ

 (13,227)  ( 14,674)  16,209  16,100 الغير مستمرة    

 

 : ديسمبر 31ية في للسنة المنته رةلمستمغير ا الشركات التابعةفيما يلي صافي التدفقات النقدية التي تكبدتها  2-2-3

 كوب اس  اسال  

 2019  2018  2019  2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(   )بآالف الرياالت السعودية(  

        عمليات التدفقات النقدية من 

 (12,382)  ( 25)  215  ( 33) ةتشغيلي 

 12,370  -  -  - ةاستثماري 

 -  -  -  - ةتمويلي 
 

       

 ( 12)  ( 25)  215  ( 33) دية النق تصافي التدفقا 
 

 وساكوب.  ومعدات اسال عقارات ومصنع تفظ بها لغرض البيعمحالل صواألتتضمن  2-2-4
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 السياسات المحاسبية الهامة  - 3

 ساس االعداد أ -3-1

ً للمعايير الد 2019ديسمبر  31تم اعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  تمدة في ي المعولية للتقرير المالوفقا

 سبين القانونيين.الهيئة السعودية للمحا  عتمدتهاا يت األخرى ال صداراتإلمعايير واكة العربية السعودية والالممل

يتم عرض  تم اعداد القوائم المالية الموحدة على اساس التكلفة التاريخية، باستثناء المشتقات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

  سعودي(، مالايرلف أ) ألقربتقريب كافة المبالغ  مظيفية للشركة، ويت وليال السعودي والذي يعتبر العملة االموحدة بالر لماليةالقوائم ا

 لم يرد خالف ذلك. 

 أساس التوحيد  -3-2

 . 2019 ديسمبر 31تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في 

ثمر نتيجة مشاركتها في الشركة المست  ةى العوائد المتغيرلععرضة او لها الحق في الحصول  الشركةدما تصبح طرة عن تتحقق السي 

  الشركة القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها. وبشكل خاص فإن  الشركةبها، ولدى 

 : مباشر شركة بشكل مباشر أو غيركان لدى ال ،وفقط اذا ،ابها اذأة المستثمر تسيطر على المنش

 الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالمنشأةالقدرة  الشركةوق قائمة تعطي شأة المستثمر بها )مثل: وجود حق ن منفوذ على ال ⁻

 المستثمر بها(.

 ر بها.المستثممنشأة مع ال عالقتهاجة التعرض لمخاطر ولديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة نتي  ⁻

 بها في التأثير على عوائدها. رمعلى المنشأة المستث  القدرة على استخدام نفوذها ⁻

 

السيطرة. ومن اجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون لدى  إلى  حيازة غالبية حقوق التصويت ستؤدين أبشكل عام، هناك افتراض 

 عي خذ في االعتبار جمأت  الشركةشركة المستثمر بها، فإن مشابهة في ال و حقوقالتصويت ا ة مستوى اقل من غالبية حقوق شركال

سيطرة على المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل ما   الشركةكان لدى إذا تقييم ما  الحقائق والظروف ذات الصلة عند

 يلي:

 

 تثمر بها.ة المسالشرك  الترتيب التعاقدي مع االخرين ممن يحق لهم التصويت في ⁻

 ية االخرى. دقالتي تنشأ عن الترتيبات التعا قوق الح ⁻

 ة. رك شلصويت وحقوق التصويت المحتملة لت لحقوق ا ⁻

 

ما اشارت الحقائق والظروف ان هناك تغيراً إذا ذا كانت تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بها ام ال إعادة تقييم ما إب  الشركة تقوم 

ة على الشركة التابعة شركة الرطباراً من تاريخ سي ت عطرة. يبدا توحيد الشركة التابعة االثالثة للسي  رلعناصمن ا أكثرعلى عنصر او 

دات والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة  يراواإل لتزاماتواال صول لى الشركة التابعة. يتم ادراج األ ستمر حتى زوال السيطرة عوت 

للسيطرة   الشركةن ادوحتى تاريخ فق الشركةإلى  من تاريخ انتقال السيطرة مالية الموحدةائم الالقوالمقتناة او المباعة خالل السنة في 

 التابعة. على الشركة 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

 اساس التوحيد )تتمة(  -3-2

غير المسيطرة   لحصص او المساهمين في الشركة  على  يتم توزيع الربح او الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل الموحدة

لمالية اجراء التعديالت على القوائم ا غير المسيطرة. وعند اللزوم، يتم قعجز في رصيد الحقو  ىإل هذا التوزيع قد يؤدين أحتى لو 

  ات لتزامواال صول للمجموعة. يتم استبعاد جميع األ حاسبيةللشركات التابعة من اجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات الم

كامل عند توحيد القوائم مالت ما بين شركات المجموعة بالاعدية المتعلقة بالم قن دات والمصروفات والتدفقات اليراإللملكية واوق اوحق

 .المالية

فقدت المجموعة  إذا فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. وفيما إلى  يتم احتساب اي تغير في حصة التملك في شركة تابعة ال يؤدي

 :تقوم بـ فإنهاشركة تابعة  رة علىالسيط

 .الشركة التابعة لتزاماتاوها الشهرة(  في  ا)بم  صولأاستبعاد  ⁻

 طرة. استبعاد الحصة غير المسي  ⁻

 استبعاد االثر المتراكم لفروقات ترجمة العمالت المقيد في حقوق الملكية.  ⁻

 االعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم. ⁻

 تبقي.ستثمار الماالعتراف بالقيمة العادلة لال ⁻

 ر. ائ سخ وال رباحي قائمة األفائض او عجز فاالعتراف بأي  ⁻

  رباح او األ الربح أو الخسارةقائمة إلى  بقا في الدخل الشامل االخرة الشركة من العناصر المقيدة ساص حاعادة تصنيف  ⁻

 ر. اشل مب بشك تزاماتلاو اال صولكما هو مناسب، كما هو مطلوب في حال قامت المجموعة باستبعاد األ المبقاة،

 لمحاسبية السياسات املخص ألهم  -3-3

 موحدة: في اعداد هذه القوائم المالية الالهامة التي استخدمتها المجموعة  حاسبيةللسياسات الم فيما يلي ملخص

 عقود مع العمالء المن  اتديرا اإل 3-3-1

يل حسب القيمة التي عمالإلى  لخدماتع او اعلى البضائ  دات من العقود مع العمالء عندما يتم تحويل السيطرة يرايتم االعتراف باإل

   .دماتهذه البضائع والخاستحقاقه مقابل  المجموعةذي تتوقع لاتعكس العوض 

 مبيعات البضائع 

ة المشتري، ويتم ذلك عادإلى  من المجموعة لهاالمتوقعة  والمنافعدات من مبيعات البضائع عند انتقال المخاطر المحتملة يراتتحقق اإل

بيعات  ن مد ميراعة انه يجب االعتراف باإلومقررت المج .ء واحدا دالتزام أ المبيعات من عادة عقودتضت  للمشتري. ئعالبضا عند تسليم

 .البضائعويتم ذلك عادة عند تسليم  ،العميلإلى  صل البضائع في لحظة نقل ملكية األ 

 المقابل المتغير 

اس  على أس لمكمبلغ محت ومقدار الخصم التجارية  تلتزامات واال بدال الو المرتجعات مثل  المقابل المتغيرقوم المجموعة بتقدير ت 

يكون من  قد المتغير فقط إلى الحد الذي المقابل قيمة ة بعض أو كل سعر المعامل المجموعة في . تضيفالسوق المتاحة معلومات

عدم التأكد حالة  حل الحقايتم ا دمعن  ظهرلن ت  رف بهاالمعت  المتراكمةحدوث انعكاس كبير في مقدار اإليرادات  بشكل كبيرالمحتمل 

 .المتغير بلاقمبالالمرتبطة 

 ات الضمان م االتز

هذه  مثل ت ال ت  الممارسات التجارية المقدمة للعمالء. في سياقب العامة المعتادة ضمانات إلصالح العيوتقدم المجموعة عادة ن 

  ل وااللتزامات المحتملة واألصو  صصات المخ "  37ولي بة الدمحاسعيار البموجب ميتم تسجيلها منفصالً و اداءالتزام الضمانات 

 . مان"الض مخصصاتالسياسة المحاسبية " حاإيض – ". المحتملة



 السعودية   يانتيت العربيةشركة أم

 مة سعودية( )شركة مساه

  تتمة( (الموحدة يةحول القوائم المال إيضاحات

  2019ديسمبر  31تهية في المن للسنة

- 17 - 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

 )تتمة(   ملخص ألهم السياسات المحاسبية -3-3
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 تقديم الخدمات 

ذات األسعار د فيما يتعلق بالعقو الخدمات. هذه ذتنفي  ايتم فيه التي زمنيةالفترة الالخدمات على مدار  ادات من تقديمباإليرعتراف اال يتم

" التي تقيس التكاليف الفعلية المتكبدة حتى نهاية فترة التقرير كنسبة من  نسبة االنجاز ، يتم إثبات اإليرادات بناًء على طريقة "المحددة

حدث تغير ا ذإفي االعمال ويتم تعديلها تقدم لاالتكاليف أو مدى  وأ تتم مراجعة تقديرات اإليرادات  .اتي سيتم تكبدهليف المالي التكاإج

تنعكس أي زيادة أو نقصان في اإليرادات أو التكاليف المقدرة في الربح أو الخسارة في الفترة التي تصبح فيها الظروف   . الظروففي 

 . اإلدارةمعروفة لدى  تتقديرامراجعة ال التي أدت إلى

 أصول العقود 

. اذا أدت المجموعة التزامها بتقديم البضائع او الخدمات قبل بضائع مباعة او خدمات مقدمة الى عميلعوض مقابل هي الحق الستالم 

 عاقد.  سب بحسب شروط الت قيمة العوض المكت الى حد ، يتم االعتراف بأصول العقود الدفع او استحقاق الدفع من قبل العميل

 التزامات العقود 

. اذا قام عميل بدفع  بتقديم خدمة او بضائع الى العمالء مقابل العوض المستلم من العمالء )او المستحق دفعه من العمالء(هي االلتزام 

)ايهما  استحقاق الدفع عوض او عندعند استالم ال يد التزامات عقودمبلغ الى المجموعة قبل تسليم البضائع او الخدمة الى العميل، يتم ق

 .  االلتزام المتعاقد عليهندما تقوم المجموعة بتأدية ع كإيرادات. يتم االعتراف بالتزامات العقود (أوال

 المصاريف  3-3-2

بتة باستخدام عوامل توزيع ثا وعمومية وإداريةومصاريف بيع  تكلفة اإليراداتبشكل ثابت على  لي صاريف التشغجميع م عيتم توزي 

 سب مع انشطة المجموعة. يتم تحديدها بما يتنا

 ضريبة  ال الزكاة و 3-3-3

 الزكاة 

مخصص على قائمة  لا. يحمل كاة والدخلزلالهيئة العامة لنظمة ودية وفقا ألة السعالتابع كاتهارش يجنب مخصص للزكاة للشركة و

العامة للزكاة  من الربوط عند االنتهاء منها من قبل الهيئة يتم قيد الفروقات التي قد تنتج عن االنتهاء .موحدةال ةربح أو الخسارال

 والدخل. 

 الحالية األجنبية ضريبة الدخل

ت . يتم استخدام معداللطات الضريبةسلاإلى  ده او سدادهادبلغ المتوقع استرترة الحالية بالمالدخل للف يبةضر ماتالتزاو أصولتقاس 

 المركز المالي في الدول حيث تعمل المجموعة وتولد الدخل الخاضع للضريبة.  قائمةتاريخ ها السارية او الواقعية في الضرائب وقوانين 

 وأ لربحوليس على قائمة ا كيةعلى حقوق المل اهة مباشرة في حقوق الملكية يتم قيدلعناصر المقيدلقة بافيما يتعلق بضريبة الدخل المتع

يما يتعلق بالحاالت الخاضعة  ذة في االقرارات الضريبية بشكل دوري ف. تقوم االدارة بتقييم االوضاع المأخوالموحدة ةالخسار

 لتفسيرات وتقوم بتكوين مخصصات عند الحاجة. 

 ة الضريبة المؤجل

وقيمتها  لتزاماتواال صولبين االساس الضريبي لأل ةت على الفروق المؤق تالتزامطريقة اال المؤجلة باستخدام ر الضرائبتقدي يتم 

الضرائب المؤجلة لجميع الفروق الضريبية   التزاماتيتم االعتراف ب  المركز المالي. قائمةم المالية في تاريخ الدفترية حسب القوائ 

 ت االتية: الحاالالمؤقتة باستثناء 

ثر  الف تجميع االعمال وال تؤصل او التزام في معاملة خاو أل ةر ثبات االولي للشهالانشأ االلتزام الضريبي المؤجل عن  إذا ⁻

    على الربح المحاسبي او الربح او الخسارة الخاضعة للضريبة. -لمعاملةفي وقت ا-

المشتركة،  ة او الشركات الزميلة او المشاريعلشركات التابعت في االفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المتعلقة باالستثمارا ⁻

ال تنعكس في المستقبل   المؤقتةالفروق ن أالمؤقتة ويكون من المحتمل السيطرة على توقيت عكس الفروق  نكعندما يم

 . منظورال
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 )تتمة(   الضريبة المؤجلة

لمستخدمة او  ريبية غير الض ا اتامتزلالضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة المسموح بخصمها واال صوليتم االعتراف باأل

  األرصدة  ترحيليمكن  .المؤقتة من الربح الضريبيالذي يمكن عنده خصم هذه الفروق  ىالمدإلى  المستخدمة سائر الضريبية غيرالخ

 ت االتية: الحاالباستثناء  الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة

او التزام في معاملة   أصل ق المؤقتة المسموح بخصمها من االعتراف االولى ب المتعلق بالفرو  الضريبة المؤجل  أصل ذا نشأ إ ⁻

 سائر الخاضعة للضريبة. خ لا سبي او الربح اوا حعلى الربح الم –في وقت المعاملة  -مال وال تؤثرع االعخالف تجمي 

شركات التابعة او الشركات الزميلة او المشاريع  وق المؤقتة المسموح بخصمها المتعلقة باالستثمارات في اللق بالفرفيما يتع ⁻

ربح  كالمؤقتة في المستقبل القريب، وهنال عكس الفروق احتما ضرائب الدخل المؤجلة فقط عند أصول، تتحقق المشتركة

 تج عن استخدام الفروق المؤقتة. ن ي يبة خاضع للضر

ما  الحد الذي ال يحتمل معه توافر  ىلإ مركز مالي وتخفض  لعداد ك ريبية المؤجلة في تاريخ الضا صولترية لأل ة الدفيتم مراجعة القيم

المؤجلة غير  صولالضريبية المؤجلة. يعاد تقييم األ صولبة بما يسمح باستخدام جزء او جميع األيكفي من الربح الخاضع للضري 

جلة من ؤمالضريبية ال صولاأل  تغطية الحد الذي يحتمل معهإلى  هاتم االعتراف ب لي، وي المعترف بها في تاريخ اعداد كل مركز ما

 ضعة للضريبة. المستقبلية الخا رباحاأل

او يسوى   صلالضريبية المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة المتوقع سريانها في الفترة التي يتحقق فيها األ لتزاماتواال صولتقاس األ

لبلد الذي تمارس  في ا يل االماعداد المركز  خي في تارالضرائب( السارية المفعول  رائب )وقوانينسب الضااللتزام بناًء على ن 

يتم احتساب الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المعترف بها خارج الربح أو   .تكون خاضعة لضريبة الدخل المجموعة فيه نشاطها او 

سواء في الدخل الشامل اآلخر أو   الخسارة خارج الربح أو الخسارة. يتم إثبات بنود الضريبة المؤجلة المتعلقة بالمعاملة األساسية 

ة  المتداول  بيةضري ال صول منح القانون حق استخدام األ  إذا الضرائب المؤجلة  التزامات و أصول يتم مقاصة  مباشرة في حقوق الملكية.

لطة  ضعة للضريبة امام نفس سل المؤجلة تخص نفس المنشأة الخاخ دللة وكانت ضرائب اواضرائب الدخل المتد التزاماتسداد  في

تفي بمعايير االعتراف المستقل يتم االعتراف بها ن أالضرائب التي يتم الحصول عليها نتيجة لعمليات تجميع االعمال دون  ائب.الضر

ما ال  يل بصفته انخفاض في الشهرة )طالدعحقائق. ويعامل الت لار معلومة جديدة او وقوع تغيير في في حالة تواف تالية  في مرحلة

 . لربح أو الخسارةاو في قائمة ا ،الة حصوله خالل فترة القياسرة( في حيتجاوز رصيد الشه

 ضرائب المبيعات والقيمة المضافة 

 االتية:  تة باستثناء الحاالفا لمبيعات والقيمة المضقيمة ضرائب ابالصافي من  لصو واأل دات والمصروفات يرايتم االعتراف باإل

مات ال يتم استردادها من الجهة المختصة بالضرائب، وفي هذه خد او أصولعات على اقتناء استحقت ضرائب المبي إذا  ⁻

 بحسب الحالة. روفات او جزء من بند المص صولالحالة يعترف بضرائب المبيعات كجزء من تكلفة شراء األ

 المبيعات والقيمة المضافة.  متضمنة مبلغ ضرائب ةتظهر الذمم المدينة والذمم الدائن  ⁻

الجهة المختصة بالضرائب ضمن الذمم المدينة  –إلى  او دفعه –كن استرداده من المبيعات الذي يم صافي الضرائب على تسجيلويتم 

 . الموحدة مركز الماليللوالدائنة في قائمة 

 كمه    وما في ح  لنقدا  3-3-4

يرة االجل والتي لها في الصندوق والودائع قصمن النقد لدى البنوك و الموحدة يلقائمة المركز الما ييتكون النقد وما في حكمه ف

 تواريخ استحقاق أصلية من ثالثة شهور أو أقل والتي ليست معرضة لمخاطر تغير في القيمة جوهرية.  
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 قياس ل االولي وراف ا االعت

األصول  يتم قياس  مالية او أداة ملكية لمنشأة أخرى. التزاماتمالية لمنشأة ما و ولأصتمثل العقود التي ينتج عنها  ةي األداة المال

ة  ل المالي ار األصو حيازة أو إصدمباشرة إلى  ةمتعلقلاتكاليف المعامالت  او تخصم تضاف المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. وااللتزامات

المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( من القيمة العادلة   لتزاماتالف األصول المالية واالخب المالية ) تزاماتلالاو

          االعتراف األولي.  عند ،ما هو مالئمحسب  ،لألصول المالية أو االلتزامات المالية

 المالية  صولألا 

 حقلالا االولي والقياس  التصنيف (1

 التالية:  ري ي فة المطفأة إذا كانت تستوفي المعاقًا بالتكلها الحتقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية على أنها األصول التي سيتم قياس

 و   ،لموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقديةيهدف إلى االحتفاظ با المالي ضمن نموذج عمل صلباألاظ فت االح -

        أس المال والفائدة على المبلغ مدفوعات ر هي فقطلتدفقات النقدية التي لفي تواريخ محددة  تنشأالشروط التعاقدية لألصل المالي  -

 . المستحق الرئيسي

 . المالية لألصولالية والشروط التعاقدية للتدفق النقدي ل المجموعة إلدارة األصول الميعتمد التصنيف على نموذج أعما -
 

 . جوهرينصر تمويل على عحتوي ال ت  ةالذمم المدين بسعر المعاملة ألن  الذمم المدينةتقوم المجموعة في البداية بقياس 
 

 

 صول الماليةألاة ( الهبوط في قيم2

  يتم االعتراف  . "( لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأةECLمتوقعة )"بمخصص خسائر ائتمانية  اف عترباال المجموعة تقوم

التي  ئراسعلى مدى العمر الخ متوقعة ال ةي مان ت ئ االخسائر ال تمثل شهرا. 12أو  على مدى العمرإما ائتمانية متوقعة  بمخصص خسائر

متوقعة  الئتمانية االخسائر التمثل  بينمامدى العمر المتوقع لألصول المالية. لة على المحتم خسائر االئتمانيع أحداث مجن ستنجم ع

على األصول   تعثرالث دااحعن  تنتجيتوقع أن  على مدى العمر والتي متوقعةالئتمانية االخسائر من ال جزًءا  شهًرا 12 على مدى

على  متوقعةالئتمانية االسائر الخب  ييم ما إذا كان يجب االعترافند تق. يستالتقريرشهًرا من تاريخ  12 لاليمكن تحقيقها خ يت المالية ال

ضت  انخفقد  لي بدالً من إثبات أن األصل الما األولي منذ االعتراف تعثر أو خطر حدوث  الجوهرية ةالزياد يةاحتمال على مدى العمر

 .التقريرفي تاريخ  فعلي رث تع وجود دليل لىع اً بناءقيمته االئتمانية 

في   جوهريةدة السداد عند االعتراف المبدئي لألصل وما إذا كانت هناك زيا التعثر في يةاحتمالة بعين االعتبار لمجموعأخذت ا

تقارن  ،ئتمانالفي مخاطر ا جوهريةزيادة  هناكانت ك لتقييم ما إذا. تقريرمدة كل  خاللمخاطر االئتمان على أساس مستمر 

ويؤخذ  .في تاريخ االعتراف المبدئي التعثر في السدادكما في تاريخ التقرير مع مخاطر ل صالتعثر في السداد لألعة مخاطر وممجال

 المؤشرات التالية:  خاصةً  .متوفرة المعقولة والداعمة ال المعلومات المستقبليةبعين االعتبار 

قدرة وقع أن تسبب تغييًرا كبيًرا في لية أو االقتصادية التي من المت امالعمال أو الظروف ألسلبية فعلية أو متوقعة في ات رايي تغ -

 العميل على الوفاء بالتزاماته. 

 للعميل. األعمالة في نتائج فعلية أو متوقع  يةجوهرتغييرات  -

 رى لنفس العميل. األخلية مافي مخاطر االئتمان على األدوات ال  جوهريةزيادات  -

اعمال ت في حالة الدفع للعمالء والتغييرات في نتائج ك التغييرابما في ذل ،متوقع وسلوك المقترضلاء في األدا جوهرية تتغييرا -

 لعميل.ا

 و معدالت النمو(. ل أسعار الفائدة في السوق أمعلومات االقتصاد الكلي )مث  -

 .على معلومات مستقبلية حصولة للدل معلومات االستحقاق السابقة المع -
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 الهامة )تتمة(   ةبيالسياسات المحاس -3

 )تتمة(   سبيةلسياسات المحاملخص ألهم ا -3-3

 االعتراف االولي والقياس الالحق )تتمة(   -األدوات المالية   3-3-5

 )تتمة(  المالية صولألا 

 )تتمة(  ( الهبوط في قيمة األصول المالية2

  قاق الذمة المدينة حت تجاوز تاريخ اسإذا  ئتمانفي مخاطر اال جوهرية ث زيادة يُفترض حدو  ،د أعالهالوار بغض النظر عن التحليل 

 ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة تثبت خالف ذلك.  يوًما 30 هالمتعاقد علي 
 

حيث  9تقارير المالية ي المعيار الدولي للح به فعلى النحو المسمو ةالمبسط  الطريقةالمجموعة  طبقت  ،المدينة التجاريةفيما يتعلق ب 

الحالية الناتجة عن العقود المبرمة  ميع الذمم التجارية المدينةخسائر االئتمان المتوقعة لج اويسي صص الخسارة بمبلغ خم اسبقي وم تق

يرها تقد يتم ،المخصصمصفوفة  ستخدامالتجارية الحالية با المدينة المتوقعة على الذمم االئتمانتحدد المجموعة خسائر  مع العمالء.

وتعديلها حسب مقتضى الحال لتعكس   ،سابقا نة المتأخرةالذمم المدي استنادًا إلى وضع  ةي ناالئتمالخسارة ة لي خالتاري الخبرة بناًء على 

 . ت الظروف االقتصادية المستقبليةالظروف الحالية وتقديرا
 

فقات النقدية دت على الكثر له تأثير ضار حدث أو أ عند وقوع تماني هابطتوى ائ ذات مسيتم تقييم الموجودات المالية على أنها 

 بلية المقدرة لذلك األصل. قت المس
 

أو تأخر الطرف   تعثرأو  ،جوهريةال ة مالي ال صعوباتاليتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األصول المالية أن  يمكن

أو   ،في حالة إفالس بحصي ل سوف أو إشارات إلى أن العمي  ،ةً لها المجموعة عاد تقب ال وط المبالغ المستحقة بشر جدولةوإعادة  ،المقابل

السداد من قبل  ن ع التعثرتغيرات سلبية في الظروف االقتصادية التي ترتبط مع معلق بعمالء مثل بيانات أخرى يمكن مالحظتها تت 

 العمالء.
 

صول  ألاب  لقفيما يتع. مستوى مجموعات وعلىشكل فردي لمالية ب ول اص لأل هبوط في القيمةال ادلةالمجموعة في االعتبار  اخذت

تمانية ئ وط في قيمتها بشكل منفرد، يتم تقييمها ضمن مجموعات ذات خصائص اب هبشكل فردي والتي لم يتم تحديد  ةالمالية الهام

 .بعد اولكن لم يتم تحديدهلتحديد الهبوط في القيمة المتكبدة بهة متشا
 

ضمن بند خسائر هبوط  إظهارها  ويتم ةحدسارة الموخل أو ا الربح  قائمةالمالية في  صولاألقيمة الهبوط في ر بخسائ  االعترافيتم 

القيمة من خالل  في  الهبوطفي  االنخفاض يتم عكس ،القيمةفي  الهبوط. عندما يتسبب حدث الحق في انخفاض قيمة خسارة انيةائتم

 . ةالربح أو الخسارة الموحد قائمة
 

األصول بعد االنتهاء من جميع  . يتم شطب هذهق بهلعالمت  المخصص يتم شطبه مقابل  ،حصيلقابل للت  األصل غير يكون عندما

الربح أو الخسارة   قائمةالمصاريف في  منسبقًا تم شطبها متخفض المبالغ المستردة التي ارة. جراءات الالزمة وتحديد مبلغ الخساإل

 . عند استردادها ةالموحد
 

 المالية   صولاد األ استبع( 3

ت النقدية  قوم بنقل حقوقها في تلقي التدفقا النقدية التعاقدية من األصل أو ت  فقاتما تنتهي التددن الي عاألصل الم باستبعادوعة المجمتقوم 

ة المحولة  لمالي ألصول الجزء من ايتم االعتراف با الملكية. وعوائداملة يتم فيها نقل جميع مخاطر التعاقدية على األصل المالي في مع

عندما  الموحدة المركز المالي ة ئمقايتم إلغاء االلتزام المالي من  أو التزام منفصل.  ل صعة كأبها من قبل المجمو يحتفظ أو  تنشأتي ال

 . العقد او نهاية إلغاء عندتكون المجموعة قد أوفت بالتزاماتها أو 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

 )تتمة(   المحاسبيةاسات  ملخص ألهم السي -3-3

 )تتمة(   قحولي والقياس الالال اتراف االع  -األدوات المالية   3-3-5
 

 المالية  لتزاماتاال

 تراف االولي والقياس عاال (1

قروض أو ذمم  كمالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو  كالتزامات ،األوليعند االعتراف  ،المالية االلتزاماتيتم تصنيف 

مبدئية بالقيمة العادلة   ةالمالية بصور اماتزت لاال يتم االعتراف بجميع .، كما هو مناسبمصنفة كأدوات تحوط فعالمشتقات  نة أودائ 

 ها.امالت المرتبطة مباشرة ب بالصافي من تكاليف المع ،والذمم الدائنةة القروض وفي حال 

 شتقة. لية مأخرى وقروض وأدوات ماالتزامات و ذمم دائنة تجارية منالمالية للمجموعة   االلتزامات تتكون

 القياس الالحق  (2

 :التالي وعلى النح تصنيفها ىللية عالما لتزاماتيعتمد قياس اال

 والسلف  القروض 

 رباحطريقة سعر الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف باألولة بالتكلفة المطفأة باستخدام ولي تقاس القروض التي تحمل العمتراف االبعد االع

 ولة الفعلية. العم معدل إطفاءكذلك من خالل عملية و ، لتزاماتعند سداد االالموحدة  سارةربح أو الخاو الخسائر في قائمة ال 

ند الشراء وكذلك االتعاب او التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ ين االعتبار العالوة او الخصم عب التكلفة المطفأة بعد االخذ بعسحت 

   .الموحدة لربح أو الخسارةا يف تمويلية في قائمةكتكالمعدل العمولة الفعلية  إطفاءمن معدل العمولة الفعلية. يدرج 

 على القروض الخاضعة للفوائد. مه الفئة بشكل عاهذ قتنطب 

 المالية  لتزاماتعاد اال تباس (3

 اتزاملت اال أحدعندما يتم استبدال  .عقدالمالية عندما يتم سداد االلتزام او الغاؤه او انتهاء االلتزام بموجب ال لتزاماتد االستبعايتم ا

ذ يعامل ذلك التعديل قائمة تم تغييرها جوهرياً، عندئ لا لتزاماتن شروط االأو أا فة جوهري س المقرض بشروط مختلالمالية بآخر من نف

جديدة ويعترف باالختالف في القيمة الدفترية المعنية في   التزاماتية واالعتراف ب صلاأل  لتزاماتال باعتباره استبعاد لالاو االستبد

 . الموحدة لخسارةأو اربح لقائمة ا
 

 االلتزامات المالية تعديل   (4

، يتم االعتراف باألرباح أو  المالية اللتزاماتاستبعاد لالمالية المقاسة بالتكلفة المطفأة دون أن ينتج عنها  االلتزاماتعندما يتم تعديل 

صلية  الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية األ أنها . يتم احتساب الربح أو الخسارة على الموحدة الربح أو الخسارة قائمةالخسائر في 

 بسعر الفائدة الفعلي األصلي. ت النقدية المخصومة التدفقاو

 مقاصة االلتزامات المالية  (5

في حال وجود حق يكفله   الموحدة  مة المركز الماليصافي المبلغ في قائ المالية مع اظهار  لتزاماتواال لو صمقاصة بين األاء رجيتم ا

 ت. س الوقفي نف  لتزاماتواال صولبالصافي او تحقق وتسوية األ وية التس إلى  النية وتوافراصة المبالغ المعترف بها، ن لمقالقانو
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 )تتمة(   لهامةالسياسات المحاسبية ا -3

 )تتمة(   م السياسات المحاسبيةهملخص أل -3-3

 المخزون    3-3-6

 ل. اقا مهحقق اي او صافي القيمة القابلة للت يظهر المخزون بسعر التكلفة 

 ته الحالية كما يلي: وحال مكانهإلى  تكلفة الوصول بالمخزون يتم احتساب

 : مواد خام

 . تكلفة الشراء على اساس متوسط التكلفة المرجح ⁻

 وبضاعة تامة للصنع: بضاعة تحت التصنيع

ً قصاريف غير المباشرة الخاصة بها وفتكلفة المواد المباشرة والعمالة المباشرة زائداً جزء من الم ⁻ ادي  علستوى النشاط الم ا

 وال تتضمن تكاليف اقتراض. 

وتكاليف البيع  ةعكتمال التصنيع المتوقاليف اقصا تكقيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المتوقع في سياق االعمال االعتيادية نالا

 وقعة. ت مال

 

 قة حقوق الملكية بطري مسجلةاستثمارات    3-3-7

حقوق في صافي   الترتيبمشتركة على  تي لها سيطرةلرتيبات المشتركة حيث يكون لألطراف االت  يعتبر المشروع المشترك نوًعا من

  والتي ال توجد إال عندما تتطلب  ،بللتحكم في الترتي  االمتفق عليها تعاقدًي  مشاركةهي ال أصول المشروع المشترك. السيطرة المشتركة

 طراف التي تتقاسم السيطرة.األ من  جماعيةت الصلة موافقة القرارات المتعلقة باألنشطة ذا 

ي القرارات المالية  اركة فى المشها المجموعة تأثيراً هاماً. التأثير الهام هو القدرة علتلك التي تمارس علي الشركة الزميلة هي 

 . السيطرة، او السيطرة المشتركة على تلك السياساتإلى  لشركة المستثمر فيها، لكنه ال يصل لسياسات التشغيلية لاو

كانت الشركة تمارس تأثير هام او سيطرة مشتركة في تقييم السيطرة على  ا ذإاستخدام نفس االعتبارات المستخدمة لتحديد ما  تموي 

 . لتابعةركات االش

 لملكية. ريقة حقوق اباستخدام ط  ومشاريع مشتركة زميلة تالمجموعة في شركا تيتم حساب استثمارا 

ً لطريقة حقوق الملكية، تدرج   إلثبات. ويتم تعديلها الحقا بالتكلفةمبدئيا  في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةمارات تث ساالطبقا

. من تاريخ االستحواذ المشتركة عي والمشارلزميلة ت اا كالشر أصولالمجموعة من صافي يب نص التغيرات التي تحدث نتيجة تغير في

ا في قيمتههبوط  تم اجراء اختبارية لالستثمار وال ي دفترضمن القيمة ال الزميلة والمشاريع المشتركة ة بالشركات تدرج الشهرة المرتبط

 مستقلة. بصورة 

ويدرج التغير في الدخل   الزميلة والمشاريع المشتركةالحصة من نتائج عمليات الشركات  ربح أو الخسارة الموحدةئمة التدرج ضمن قا

في حقوق ملكية   وجود اي تغييرات مباشرة حال . وفيللمجموعة الموحدة الشامل اآلخر لتلك الشركات ضمن قائمة الدخل الشامل

في قائمة   –كان ذلك مناسبا إذا  –لتغييرات وتفصح عنها المجموعة بحصتها من هذه ا ترفتع لة او المشروع المشتركزمي ال  ةكالشر

 . الموحدة التغيرات في حقوق الملكية

الملكية حصتها في   لمحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوقتم اخسائر االستثمارات التي ت  عندما تتساوى أو تتجاوز حصة المجموعة في

، ما  إضافيةالمجموعة ال تقوم بتسجيل خسائر  فإن، ضمونةجل غير مة األ طويل  أخرىذمم مدينة  أي، بما في ذلك مر بهاالمنشأة المستث 

 المستثمر بها. ضمنية نيابة عن المنشأة أو  ات قانونية لم تكن ملتزمة بالتزام

في حدود   المشترك عالشركة الزميلة او المشرومجموعة ور غير المحققة الناتجة من عمليات بين الاو الخسائ اسب المك يتم حذف

 .شركة الزميلة او المشروع المشتركلاالمجموعة في نصيب 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

 )تتمة(   ياسات المحاسبيةملخص ألهم الس -3-3

 )تتمة(   حقوق الملكية  يقةمسجلة بطرت ارا م ثاست 3-3-7

التشغيل   أرباحبعد  موحدةلخسارة ال لربح أو افي قائمة ا الزميلة والمشاريع المشتركةالشركات  يتم عرض حصة الشركة في نتائج

  شترك الشركة الزميلة او المشروع الم ةب بالصافي من ضري  رك ت شالشركة الزميلة او المشروع المئج ويمثل حصة الشركة من نتا

 .مشتركةلمشاريع الالزميلة واسيطرة في الشركات التابعة للشركات الم غير الحصصو

  ويتم اجراء التعديالت عند الضرورة عن نفس الفترة المالية للمجموعة.  ة والمشاريع المشتركةميلالزيتم اعداد القوائم المالية للشركات 

 المحاسبية للمجموعة.  سياساتالع م المشتركة الزميلة والمشاريعسبية للشركات  ا حلتتفق السياسات الم

. تحدد المجموعة في  ة هبوط في قيمة االستثماركان هناك ضرورة لقيد خسارإذا وعة ما الملكية، تحدد المجم بعد تطبيق طريقة حقوق 

وفي   الزميلة والمشاريع المشتركةمار في الشركات ستث في قيمة اال مدى وجود دليل موضوعي على الهبوط د القوائم الماليةادتاريخ اع

لقيمة  ن قيمة االستثمار واود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب الهبوط وهو الفرق بين المبلغ الممكن استرداده م الة وج ح

لربح أو  في قائمة ا كرلمشت و المشروع االشركة الزميلة اوخسائر  أرباح يفر ضمن حصة الشركة ئ االدفترية ويتم قيد هذه الخس

 . الخسارة الموحدة

 تبقية بالقيمةارات متقوم المجموعة بقياس واالعتراف بأي استثم الشركة الزميلة او المشروع المشتركالهام على التأثير  عند فقدان

والقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها  هريالجوير لتأث ا انفقد عند لالستثمارة ي ربين القيمة الدفت  فالعادلة. يعترف بأي اختال

 . لربح أو الخسارة الموحدة متحصالت االستبعاد في قائمة او

 عقارات ومصانع ومعدات  3-3-8

.  وجدتإن القيمة والخسائر المتراكمة للهبوط في  مكاالستهالك المترا اهمن خصوما مفة دات بالتكلصانع والمعيتم تسجيل العقارات والم

قتراض لمشروعات االنشاءات طويلة األجل في  كاليف اال فة الجزء المستبدل من العقارات والمصانع والمعدات وت تتضمن التكلفة تكل

وم  ، تقعينةدات على فترات مهامة من العقارات والمصانع والمع جزاءال ايتم استبد اعتراف. عندمالوفاء باشتراطات اال حالة

عتراف بجميع تكاليف فردية ذات عمر انتاجي محدد واستهالك محدد. ويتم اال ولأصوعة باالعتراف بتلك األجزاء باعتبارها مالمج

 ها.دب عند تكربح أو الخسارة الموحدة ال اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة

 ائر هبوط في القيمة. سي واي خ مبان م للستهالك المتراكوالمباني بالتكلفة ويخصم منها اال راضيتقيد اال 

 كالتالي:  صولاساس القسط الثابت على مدار العمر االنتاجي المقدر لأل ك علىستهاليتم احتساب اال

 سنة 35إلى  3 :وتحسينات على اراضي مباني ⁻

 سنة 25إلى   4 : الت والمعداتالمصانع واآل ⁻

 سنوات   8إلى  3 :المكتبية تاتركيبات والمعدوال ثثاالا ⁻

أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية بنود العقارات والمصانع والمعدات عند استبعاده ن ند مأي ب االعتراف ب لغاء يتم ا

  ت ق بين صافي متحصالر فبال تنشأ عن استبعاد األصل )تحسب من استخدامه أو بيعه في المستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة

 عند استبعاد األصل.  لخسارة الموحدةأو اربح صل( في قائمة الاالستبعاد والقيمة الدفترية لأل

راء  ة مالية ويتم إجسن واألعمار االنتاجية، وطرق استهالك العقارات والمصانع والمعدات في نهاية كل  قيمة المتبقيةيتم مراجعة ال

 ا تطلب األمر.  ذإلي، لى أساس مستقب التعديالت ع
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 مة( السياسات المحاسبية الهامة )تت -3

 )تتمة(   اسات المحاسبيةالسيهم ملخص أل -3-3

 تكاليف االقتراض   3-9  -3

ية إلعداده  م االعتراف بتكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمن ت ي 

. وتتمثل تكاليف هاستحقاقرة اي فت خرى كمصروفات ف. ويتم تسجيل جميع التكاليف األلصمن تكلفة ذلك األ ءزيع كجلالستخدام أو الب 

 قتراض األموال. افيما يتعلق بعملية   المجموعةدها ئدة وغيرها من التكاليف األخرى التي تتكب االقتراض في تكاليف الفا

 ال والشهرة تجميع االعم  3-3-10

  همبلغ المحول والذي يتم قياسي الجمالإة االستحواذ ب دام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفخت تجميع االعمال باس تعملياتتم المحاسبة عن 

  رالحصص غي تقوم المجموعة بقياس في الشركة المستحوذ عليها.  الحصص غير المسيطرةريخ االستحواذ ومبلغ بالقيمة العادلة بتا

للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ   ة دمحدال صول صافي األ سبة حصتهم في المستحوذ عليها بن  ةفي الشرك  رةالمسيط

 كبدة كمصاريف وتدرج ضمن المصاريف االدارية. المت 

ً للشروط  ملهاحت المالية التي تم  لتزاماتواال ولصاأل ييم تصنيفوعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تق تعاقدية  لاوفقا

الدوات المالية االخرى في  . ويتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن ااذالستحويخ ابتاروضاع السائدة القتصادية واالوالظروف ا

 ة العائدة للشركة المستحوذ عليها.العقود الرئيسي 

بلغ المحتمل  م قياس كل المريخ االستحواذ. يت ات بالقيمة العادلة ب  ةتم تحويله من قبل الشركة المستحوذ يتم اثبات المبلغ المحتمل الذي سي 

  س قيا  دةعاإ ميت  ال. ربح أو الخسارةالتغيرات في القيمة العادلة في ال لمصنفة كحقوق ملكية( بالقيمة العادلة مع ا األصولناء استث )ب 

 .  لملکية ا وقحق  نمض لتاليةا يةولتسا نع لمحاسبةا مت ي و ملکية وقکحق لمصنفةا لمحتملةا لمبالغا

ستحواذ  لتي تم االالمحددة ا صولصافي األ  حصة المجموعة في عن ستحواذاال لفةكت في  ل الزيادةوالتي تمث  هرةقياس الش ،مبدئيا مت ي 

 م، تقواالستحواذتكلفة ا عن وذ عليهالمستح  صولالتي تم التعهد بها. وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي األ لتزاماتعليها واال

بها،  التي تم التعهد لتزاماتالمستحوذ عليها وكافة اال صولة األيحة بتحديد كافامها بصورة صحيرها للتأكد من قي دقعادة ت إجموعة ب الم

زيادة في  هادة التقدير هذمازال ينتج عن اعإذا الجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المراد اثباتها بتاريخ االستحواذ. وومراجعة ا

الربح أو الخسارة الموحدة كربح من  في قائمة  باحراأل يتم اثبات ،واذاالستحتكلفة  المستحوذ عليها عن لصو عادلة لصافي األ لاالقيمة 

 مخفض.  شراء

ً خسائر الهبوط المتراكمة. ولغرض اجراء االختبار للتأكد من وجود هبوط في  ، األوليبعد االعتراف  تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا

لوحدات  اة من مجموعكل وحده او ى لإ ،اعتبارا من تاريخ االستحواذ ،لاعند تجميع االعم اهالقيمة، تخصص الشهرة المستحوذ علي 

اخرى خاصة بالشركة   التزاماتاو  أصولخصصت إذا تجميع االعمال، بصرف النظر عما  المنتجة للنقد التي يتوقع بأن تستفيد من

 ات. تلك الوحدإلى  المستحوذ عليها

تعلقة  لمرة االشه ادراج دة، عندئذ يتم اد جزء من العملية ضمن تلك الوحعب ت جة للنقد واسالمنت  الوحدة إلى  وعند تخصيص الشهرة

او خسائر االستبعاد. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على   أرباح رية للعملية عند تحديد بالعملية المستبعدة في القيمة الدفت 

 دة المنتجة للنقد.حول المحتفظ به من ا ء زة النسبية للعملية المستبعدة والجاساس القيم

 غير الملموسة   لصواأل 3-3-11

غير الملموسة التي تم   صول أل االعتراف االولي بالتكلفة. وتعتبر تكلفة اغير الملموسة المقتناة بصورة منفردة عند  صولاأل  قياسيتم 

موسة  غير المل صولف االولي، تقيد األارت . وبعد االعتحواذساال العادلة في تاريخ  ال هي القيمةتجميع االعم عملية بناًء على اقتناؤها

غير الملموسة المطورة داخليا فال يتم  صول وجدت. اما األ إن  ،أي إطفاء متراكم واي خسائر متراكمة للهبوط في القيمة ناقصاكلفة بالت 

 في عند تكبدها. دةسارة الموحربح أو الخ رسملتها وتدرج المصروفات في قائمة ال

 لمدة غير محددة.   او ددةمحة ة بفترة زمني غير الملموس صول ية المتوقعة لألجات ر االعمار اإلندي قت يتم 
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 )تتمة(   السياسات المحاسبية الهامة -3

 )تتمة(   ملخص ألهم السياسات المحاسبية -3-3

 )تتمة(  األصول غير الملموسة 3-3-11

نتاجي االقتصادي لها ويتم تقييم مدار فترة العمر اإل حدد فيتم اطفاؤها علىبالنسبة لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي الم

الهبوط في القيمة عند وجود مؤشر على احتمال الهبوط في القيمة. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصول غير الملموسة  

او النمط المتوقع  مر اإلنتاجي المتوقع الجة التغيرات في العذات العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل سنة مالية. ويتم مع

وفق الحاجة ، وتعامل كتغيرات في   اإلطفاء،لإلستفادة من المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل بتغيير فترة او طريقة 

في قائمة الربح أو   العمر اإلنتاجي المحدد التقديرات المحاسبية. ويتم االعتراف بمصروفات اإلطفاء لألصول غير الملموسة ذات 

 خسارة ضمن المصروفات التي تتناسب مع وظيفة األصل غير الملموس.. ال

بالنسبة لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد فال يتم اطفاؤها بل يتم اختبارها لقياس الهبوط في القيمة سنويا سواء  

ر غير المحدد لألصل سنويا لتحديد فيما إذا ما زال  يتم مراجعة تقييم العمحدات المنتجة للنقد. وبصورة منفردة او على مستوى الو 

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.

سة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل  عاد األصول غير الملموخسائر الناشئة من استب تقاس األرباح او ال

 ويتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل. 

 تكاليف االبحاث والتطوير 

موسة عندما تثبت لمغير  أصولكمحددة  عي تم االعتراف بنفقات التطوير لمشاريتم قيد نفقات البحث كمصاريف عند تكبدها. ي

 المجموعة ان: 

 غير الملموس حيث يصبح متاح للبيع. صلألمال ااك جدوى من اكن ه ⁻

 . صلرتها على استخدام او بيع األوقد كماللإلنيتها  ⁻

 سيدر منافع اقتصادية مستقبلية.  صلاأل ⁻

 توافر الموارد إلكمال األصل.  ⁻

 مراحل التطوير.  قياس النفقات بشكل موثوق خاللنية امكا ⁻

المتراكم والهبوط في   طفاءاإل بالتكلفة ناقصا صلتكلفة والتي تتطلب قيد األأ الق مبدتطبي  يتم، أصللالعتراف بنفقات التطوير ك اقالح

تفاع ن ؤه على مدار فترة االام. ويتم اطفاجاهز لالستخد صلعند اكتمال التطوير وعندما يصبح األ صلاأل إطفاء. يبدأ المتراكم القيمة

 بشكل سنوي.  صلبوط في قيمة األالهتبار يتم اخ ترة التطوير،خالل ف  .راداتي ضمن تكلفة اإل  طفاءقيد مصروف اإل يتمالمقدرة. 

 المالية  مة األصول غيرالهبوط في قي 3-3-12

على   ؤشر قيمة أصل. وفي حالة وجود أي م  تقوم المجموعة في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على هبوط

قابلة  الل القيمة لألصل. وتتمث  ردادست قابلة لالير القيمة القدة بت مجموعوم القيمة األصل تق لهبوطجة إلى إجراء اختبار احذلك، أو عند ال

وتحدد   ،ة قيد االستخدام لألصل أيهما أعلىلألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا تكلفة البيع أو القيم ردادست لال

أخرى  المتولدة من أصول أو مجموعات  تدفقاتكل كبير عن البش قلةست م غير ات نقديةما لم يكن األصل يتولد عنه تدفق دلألصل المفر

صل وتخفض  خفيض قيمة األ لألصل يتعين ت  ردادست قابلة لالالالقيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد  من األصول. وعندما تتجاوز

   .هل  ردادست قابلة لاللاقيمته إلى 

عر الخصم قبل الضريبة بما يعكس ة المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سنقدي ات اللتدفقدام، يتم خصم اوعند تحديد القيمة قيد االستخ

ة اعام البيع، يتم مرامت ديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إسوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند تحالتقديرات ال

م بمقارنتها بمضاعفات التقييم . ويتم التحقق من هذه القي وذج تقييم مناسبنمدام استخ و يتم، أاهرفاوت  دن ع – المعامالت السوقية الحديثة

 أي مؤشرات أخرى للقيمة العادلة.  هم المدرجة للشركات التابعة المطروحة للتداول للجمهور أو من خالل وأسعار األس
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 ية الهامة )تتمة( بسالسياسات المحا -3

 )تتمة(   ةيحاسبالم  م السياساتملخص أله -3-3

 تتمة( الهبوط في قيمة األصول غير المالية ) 3-3-12

ل لكل وحدة توليد نقد  ت تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصوازنا تعتمد المجموعة في حساب الهبوط في القيمة على م

  ة والحسابات التقديرية خمس سنوات. فصيلي ت الت وازناالم الفردية لها. وعادة ما تغطي هذه لألصوي يتم تخصيص ات لبالمجموعة ا

 طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.  يتم حساب معدل نمو لتغطية فترات أطول،

وظيفة  ل مةالئ الم المصاريفن ضم الموحدة لربح أو الخسارةمة ائ اقمرة في يات المست لمالقيمة للع الهبوط فيراف بخسائر ت عاليتم ا

 في القيمة. لهبوطالتي تعرضت  صولاأل

  الهبوط يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر  ،باستثناء الشهرة لألصول،بالنسبة 

  المدرةأو الوحدة  األصولمة ير قي موعة بتقدالمج تقوم ،حالة وجود مثل هذا المؤشر ية أو قد انخفضت. فدوالمثبتة مسبقًا لم تعد موج

في القيمة المعترف بها سابقاً فقط في حالة حدوث تغيير في االفتراضات المستخدمة   الهبوطيتم عكس خسارة  .ردادست القابلة لال للنقد

مة الدفترية  قي وز الط بحيث ال تتجا. يتم عكس خسارة الهبو معترف بها ط ا آلخر خسائر هبوقحال د المبلغ الممكن استرداده لألصل لتحدي 

يكن تعرض لهبوط في القيمة  لو لم  من االستهالك،  ، بالصافيإليهاي كان سيصل الدفترية الت  رداد أو قيمتهست ألصل قيمته القابلة لال

 . الموحدة الخسارةأو ربح ة ال قائم يف  للألص لقيمةا  في  الهبوط رةخساإدراج  ميت  .سابقا

 ل: اصة ببعض األصو الهبوط في القيمة المحددة والخ ري فيما يلي بعض معاي 

 رة شهال

 القيمة الدفترية.  وعند وجود مؤشر للهبوط فيبر ديسم 31سنويًا كما في  للهبوطيتم اختبار الشهرة 

ت المولدة  ادالوحأو مجموعة من و)  مدرة للنقدلكل وحدة ترداد ل لالسقيمة الشهرة من خالل تقييم المبلغ القاب الهبوط في يتم تحديد 

يتم إثبات خسارة  ،مته الدفتريةل من قي لنقد أق ل الوحدة المدرةمبلغ القابل لالسترداد من ن اليكو اا الشهرة. عندم( التي تتعلق بهللنقد

 المستقبلية.فترات في ال القيمة المتعلقة بالشهرة الهبوط فيعكس خسائر  يتمقيمة. ال هبوط في ال

 وسة الملم  رياألصول غ

  ية ردف ورةصب  ماإ ريسمب د 31 في کما يًاوسن  لقيمةا في للهبوط ددةحلما رغي  إلنتاجيةا راألعمذات ا سةولملما رغي  األصول راب خت ا ميت 

 .ية رفت دلا لقيمةا ضنخفا ا لیإ ظروفلا رتشي  مادعن و  بمناسهو  ما ب حس، الوحدة المدرة للنقد وىمست  علیأو 

 المخصصات  3-3-13

 عام 

ن  أ ث سابقة، وأنه من المحتمل دا ن أحتجة ععة ناية( على المجموالتزامات حالية )قانونية أو ضمن  د صصات عند وجوالمخ تايتم إثب 

  ه. وفي ارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق ب استخدام المويتطلب األمر 

ت المبالغ ثباتم اإنه ي ين، فبموجب عقد تأم  أو كل المخصصات، على سبيل المثال  جموعة استرداد بعضم لت التي تتوقع فيها االحاال

يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة   عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. المستردة كأصل مستقل وذلك فقط 

 أية مبالغ مستردة. خصم  بعد ةالموحد ةأو الخسارلربح ا

ل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما  قب دل ما م معتخدام المخصصات باسية للنقود جوهرياً، فإنه يتم خصن مأثر القيمة الز كان وإذا

ت  الوق  لتزام. وعند استخدام الخصم، يتم اثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك اال يكون

 اليف تمويلية.كتك

 ن ا ممخصصات ض

بناًء  ديم الخدمات للعميل. يتم االعتراف مبدئياتقات او منتجع اللضمانات عند بي صات مقابل التكاليف المتعلقة باصخيتم االعتراف بم

 ثم مراجعته بشكل سنوي.  ،على التجارب السابقة
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 )تتمة(   حاسبيةلمسات االسياملخص ألهم  -3-3

 مخصص منافع إنهاء التوظيف  3-3-14

 ن المخططة.  ة وحدة االئتماباستخدام طريق بشكل منفصل لكل برنامج المنافع محددة جبرامع للموظفين بموجب يتم تحديد تكلفة المناف

وضمن   دةحومال ئمة المركز الماليي قاالفور ف كتوارية، علىإعادة القياس، والتي تتألف من المكاسب والخسائر االب يتم االعتراف 

  الموحدة  ة سارأو الخلربح ة تصنيف إعادة القياس في قائمة اإعاد يتم . ال خر في فترة حدوثهامبقاة من خالل الدخل الشامل اآللااألرباح 

 في الفترات الالحقة.  

 :إما ربح والخسارة الموحدة يتم تسجيل تكاليف الخدمات السابقة في قائمة ال

  وأخفض مدة البرنامج،  يل البرنامج أو تاريخخ تعدبتاري  ⁻

   .القةت العذا  كلةتكاليف إعادة الهي بتاريخ قيام المجموعة بتسجيل  ⁻

خصم على صافي التزام أو أصل برنامج المنافع المحددة. تقوم المجموعة بتسجيل التغيرات  ائدة بتطبيق معدل اليتم احتساب صافي الف

  سارة الموحدة خوالربح في قائمة ال" بيع وعمومية وإداريةو "مصاريف  "ت"تكلفة المبيعا بند تحت  نفعةالم تالية في التزام محددال

 )حسب الوظيفة(: 

 .تسويات غير الروتينيةمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمات السابقة والمكاسب والخسائر من ال، وتشتكاليف الخدمة ⁻

 د الفائدة. إيراروف أو صافي مص ⁻

 احتياطي نظامي  3-3-15

يبلغ هذا امي حتى ظن % من ربحها للسنة لالحتياطي ال 10نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحويل  متطلبات تماشيا مع

 .أرباحللتوزيع كبل قا هذا االحتياطي غيرإن % من راس المال.  30حتياطي الا

 إلى متداول او غير متداول  لتزاماتواال صول تصنيف األ 3-3-16

  ل ص ول. يتم تصنيف األول او غير متداعلى اساس متدا الموحدة في قائمة المركز المالي لتزاماتواال صول جموعة األ الم تعرض

 ة في حالة: لوالمتدا صولضمن األ

 ل دورة العمل العاديةكه خال تهالاس نية لبيعه او هناكاو  صلتوقع تحقق األ  ⁻

 جل المتاجرة يسي من ابشكل رئ  صلمحتفظ باأل ⁻

 ، او الموحدة شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي 12خالل   صلاأل  توقع تحقق ⁻

ن ل مشهراً على االق 12استخدامه لتسوية التزام ما خالل  او صلادل األاً تب روكان محظإذا النقد اال  او في حكم كونه نقداً  ⁻

 مة المركز المالي.اريخ قائ ت 

 لة. االخرى كأصول غير متداويتم تصنيف جميع األصول 

 االلتزام ضمن االلتزامات المتداولة في حالة: بر يعت 

 رة العمل العادية  توقع تسوية االلتزام خالل دو ⁻

 المتاجرة  ن اجلبشكل رئيسي م ممحتفظ بااللتزا ⁻

 او  الموحدة قائمة المركز الماليخ اري شهراً بعد ت  12ل توقع تسوية االلتزام خال  ⁻

 . الموحدة على االقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي شهراً  12ة اللتزام لمدروط لتأجيل تسوية اعدم وجود حق غير مش ⁻

 . ةتزامات غير متداوللاااللتزامات االخرى كبتصنيف جميع  تقوم المجموعة

 ير متداولة. امات غلتزوا يبة المؤجلة كأصوليتم تصنيف أصول والتزامات الضر 
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 ة )تتمة( السياسات المحاسبية الهام -3

 )تتمة(   سات المحاسبيةملخص ألهم السيا -3-3

 قياس القيمة العادلة  3-3-17

 .موحدة خ كل قائمة مركز ماليي رلقيمة العادلة بتااب  المالية  ات المالية مثل المشتقاتتقوم المجموعة بقياس االدو

املة تتم على اسس  بين طرفين بموجب مع التزامات ة او سداده عند تسوي  أصولاستالمه عند بيع  الذي يمكنلغ لمب مة العادلة هي اقي ال

 ستتم اما:  تزاماتلاو تحويل اال صولمعاملة بيع األ نإارية بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض تج

 ، او لتزاماتالاو ا صولالسوق الرئيسي لهذه األ  يف ⁻

 . لتزاماتاو اال ولص سواق منفعة لألكثر األأة عدم وجود السوق الرئيسي، في حال في  ⁻

 تكون قابلة للوصول اليها من قبل المجموعة. ن أاو االكثر منفعة يجب لرئيسي السوق اإن 

  صول األير تسعلين في السوق عند راضات التي قد يستخدمها المتعامت فباستخدام اال اماتزت لاو اال صولالقيمة العادلة لأل استق

 فضل المصالح االقتصادية لهم. أ، بافتراض انهم يسعون لما يحقق لتزاماتواال

من  اقتصادية عفلمتعاملين في السوق على تحقيق مناغير المالية، يتم االخذ في االعتبار مقدرة ا صولعند قياس القيمة العادلة لأل

  على النحو  صلاخرين في السوق يستخدمون األ متعاملينه لبيعصى له او عن طريق عن طريق االستخدام االفضل واالق لصاأل

 غير المالية.  صولقيمة العادلة لأل أقصى حد عند قياس الاالفضل وب 

ادلة متوفرة، والتي تمكن من عللها لقياس القيمة ا والتي تكون البيانات الالزمة ،روفتستخدم المجموعة طرق التقييم المناسبة للظ

 . ر ممكنل قدبأق يمكن مالحظتها التي ال التمدخالاستخدام  نوتمكن م ممكن،بأكبر قدر  حظتهامال مكني ي مدخالت الت الغالل است 

ي  مروفقا للتسلسل اله الموحدة ة ي عنها في القوائم المال فصاح او اإل التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  لتزاماتواال صول تصنف كافة األ

 ككل:   الهامة لقياس القيمة العادلة للمدخالت،أدنى مستوى اس اس ورة ادناه علىمذك  وهي ،لمستويات القيمة العادلة

 مماثلة.  التزاماتاو  صول لة )الغير معدلة( في سوق نشط ألاالسعار المتداوالمستوى االول:  ⁻

ورة مباشرة او  القيمة العادلة يمكن مالحظتها بص الهامة لقياستها الخيكون أدنى مستوى لمد ني: طرق قياسالمستوى الثا ⁻

 ة.اشرمب  غير

 غير قابلة للمالحظة.  قيمة العادلةالهامة لقياس الالتها يكون أدنى مستوى لمدخالمستوى الثالث: طرق قياس  ⁻

تم التحويل  إذا دد المجموعة ما حت كل متكرر، ادلة بشعلبالقيمة االموحدة لقوائم المالية التي يتم اثباتها في ا لتزاماتواال صولبالنسبة لأل

لقياس القيمة العادلة   امةاله ى االدنى للمدخالت رمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )على أساس المستوالهسل التسل بين مستويات

 مالية.  سنةككل( في نهاية كل 

 ة. لدكرر للقيمة العامت  رالغي واالجراءات للقياس المتكرر و تحدد ادارة المجموعة السياسات

مها طبقا اعادة قياسها او تقيي  التغيرات في قيم األصول وااللتزامات التي يجبحليل بت  ارة، تقوم االدموحدة بتاريخ اعداد كل قوائم مالية

اخر تقييم عن  ن المدخالت الرئيسية المستخدمة فياسبية للمجموعة. وألغراض هذا التحليل، تقوم االدارة بالتحقق محللسياسات الم

 دات االخرى ذات العالقة. والمستن ود لعقتساب التقييم مع اابقة المعلومات المستخدمة في احطم طريق 

 التغيير منطقي.ن أالعادلة لكل أصل ومطلوب مع مصادر خارجية ذات عالقة للتأكد من  قيمةي البمقارنة التغير ف  كما تقوم المجموعة
 

طر  مخا ص واساس طبيعة وخصائ  يد فئات األصول وااللتزامات علىدحبت قامت المجموعة  ،ةعن القيمة العادل  فصاح ولغرض اإل 

 بين اعاله.قيمة العادلة كما هو مول وااللتزامات ومستويات التسلسل الهرمي للاألص
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

 )تتمة(   يةملخص ألهم السياسات المحاسب -3-3

 ةالعمالت األجنبي 3-3-18

. تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية للمجموعةلية غي لتشملة اعودي وهي العبالريال الس الموحدة ئم الماليةاوتعرض المجموعة الق 

 ، ة التوحيد المباشرةويتم قياس البنود المتضمنة في قوائمها المالية بهذه العملة. تستخدم المجموعة طريق ،وعةلكل منشأة ضمن المجم

 لمبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة. ة اسارالخالربح أو إلى  فهاالخسائر المعاد تصني  او رباحاأل ستعك ،ةعمليات اجنبي  وعند استبعاد

 دة  ت واالرصالمعامال 

ه ي فلكل منشأة في التاريخ التي تكون  بالعملة االجنبية مبدئيا من قبل منشآت المجموعة بالسعر السائد للعملة الوظيفية معامالتتسجل ال

 عتراف. اللالمعاملة مؤهلة 

اعداد القوائم  سعر السائد في تاريخالعملة الوظيفية بالإلى  القائمة بالعمالت االجنبية ةقدي الن  لتزاماتواال لصو ويتم اعادة ترجمة األ

 ود النقدية على الربح او الخسارة. . وتسجل جميع الفروق الناشئة من التسويات او المعامالت على البن دةالموح المالية

  أما البنود  ر العملة السائد في تاريخ المعامالت أساسا.بية بسعاجن لة التاريخية لها بعمالنقدية التي تم قياس التكلفة  ري يتم ترجمة البنود غ

متها ي قعر العملة السائد في تاريخ تحديد التي تم قياس القيمة العادلة لها بعملة اجنبية فيتم ترجمتها بس ة بالعمالت األجنبيةغير النقدي 

اف  ق مع االعترر النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالتوافلغي د اجة عن ترجمة البنواو الخسائر النات  رباحمعاملة األ العادلة. يتم

ائر  سخو أرباحلبنود التي يتم االعتراف ب والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لذلك البند. أي أن فروقات الترجمة ل رباحباأل

وخسائر   أرباحوالبنود التي يتم االعتراف ب  ،االخر الشامل دخلال م االعتراف بها فيفي قائمة الدخل الشامل االخر يت  ةقيمتها العادل

 والخسائر. رباحوالخسائر يتم االعتراف بها في األ  رباحفي األها العادلة قيمت 

 شركات المجموعة 

ائم  القواد اعدالسائد في تاريخ  الريال السعودي بسعر التحويلإلى  للعمليات األجنبية لتزاماتواال صولم ترجمة األوحيد يت عند الت 

بسعر التحويل السائد في تاريخ المعامالت. يتم االعتراف بفروقات العملة الناشئة   رةربح أو الخسا، ويتم ترجمة قائمة ال الموحدة المالية

بها من الدخل  فيتم االعتراف بالجزء المتعلق  ةي دى العمليات األجنب تبعاد اح. وعند اساآلخر الشامل دخل ال رجمة مباشرة في من الت 

 . الموحدة لربح أو الخسارةائمة اخر في قاالمل الشا

 ات القطاعية معلوالم 3-3-19

ات في  يقوم بتقديم منتجات أو خدمالقطاع هو جزء يمكن تمييزه من المجموعة يقوم إما بتقديم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال( أو 

 التي تتعرض لها القطاعات االخرى.   كعن تل ر ومنافع تختلفويكون معرضا لمخاط ،ئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي(بي 

 رة ستمالمير األعمال غ 3-3-20

ها كانت قيمت إذا ت االستبعاد على انها محتفظ بها للبيع ومجموعا لألعمال غير المستمرة غير المتداولة صولموعة األتصنف المج

و  ا غير المتداولة ولصس هذه األية سيتم استردادها بشكل رئيسي من خالل البيع بدال من االستخدام المستمر. ويتم قياالدفتر

ايهما اقل. وتتمثل  ،يف البيعالعادلة مطروحا منها تكال ع بقيمتها الدفترية اومحتفظ بها للبي  المصنفة على انها مجموعات االستبعاد

ومصاريف ضريبة  عملية البيع باستثناء األعباء التمويلية  بإتمامتكبدها وهي متعلقة بشكل مباشر  تكاليف البيع في التكاليف التي سيتم

 . الدخل

موعات االستبعاد متاحة للبيع جاو م صولتكون األن أوبدرجة عالية  يكون البيع محتمالن أ عانها محتفظ بها للبي يشترط لتصنيفها على 

مهمة على انه من غير المرجح اجراء تغييرات إلى  كمال الخطةتشير االجراءات المطلوبة إلن أالفوري في حالته الراهنة. وينبغي 

يخ التصنيف  ردة من تاتوقع اتمامها خالل سنة واحلتزام بخطة بيع مة االافه. ويجب على اإلدارن قرار االستبعاد سيتم ايقا ، اولخطةا

 على انها محتفظ بها للبيع.
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 )تتمة(   السياسات المحاسبية الهامة -3

 )تتمة(   ملخص ألهم السياسات المحاسبية -3-3

 (تتمة)  رةاألعمال غير المستم 3-3-20

محتفظ بها للبيع. الغير ملموسة عندما تصنف على انها  صولوالمعدات واأل للعقارات والمصنع  اء طفيتوقف احتساب االستهالك واإل 

في قائمة   ة المتداول لتزاماتواال صولل ضمن األا للبيع بشكل منفصالمصنفة على انها محتفظ به لتزاماتواال صوليتم عرض األ

 .  الموحدة المركز المالي

 ها محتفظ بها للبيع وهي:تصنيفها على ان  تم استبعادها اوإذا ر مستمرة عة االستبعاد عمليات غيومجم تعتبر

 ال رئيسي منفصل او منطقة جغرافية لعمليات  تمثل خط اعم -

 ات ي فية لعملرئيسي منفصل او منطقة جغرا ستبعاد خط اعمال تعد جزء من خطة واحدة منسقة ال -

  ا بنية إعادة البيع.حصري ؤها او تكون منشأة تابعة تم اقتنا -

نها بشكل منفصل ببند أرباح او خسائر االعمال  مستمرة حيث يتم اإلفصاح عستمرة نتائج االعمال غير الال تتضمن نتائج االعمال الم

 . الموحدة  ربح أو الخسارةال ضريبة في قائمة غير المستمرة بالصافي من ال

 لم يذكر خالف ذلك.   اات مستمرة متعلقة بعمليلغ ممبا تتضمن الموحدة ضاحات حول القوائم الماليةي جميع اإل
 

 اإليجارات  3-3-21

أصل  بالسيطرة على حق  يمنحكان إذا  اأو يتضمن إيجارالعقد بدايته. يمثل عند  ايمثل أو يتضمن إيجارعقد يعتمد تحديد ما إذا كان أي 

 . لفترة زمنية مقابل عوضاو أصول معينة 

 كمستأجر  المجموعة

 دام  ستخ اال  اصول حقا( 

فيه األصل األساسي جاهزاً   أصبحاريخ الذي اريخ بداية عقد اإليجار )أي الت بإدراج اصول حق االستخدام في ت  موعةمجالتقوم 

في القيمة، وتعديلها بأي اعادة قياس   الهبوطلالستعمال(. يتم قياس اصول حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً اي استهالك متراكم وخسائر 

والتكاليف المباشرة األولية  مات عقود اإليجار المسجلةحق االستخدام مبلغ التزا اصولة ن تكلفيجار. تتضمد اإلعقو اللتزامات

على   االستخدامالمتكبدة ودفعات اإليجار المنفذة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصاً اي حوافز إيجار مستلمة. ويتم استهالك اصول حق 

 در.مقالاالنتاجي  عمر ال ىعلى مد أساس القسط الثابت 

 التزامات اإليجار ب( 

مدة   خالل بتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم  المجموعةيجار، تقوم دء عقد اإلفي تاريخ ب 

ً أ  استالمها  يتمقد إيجار افز ي حوعقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصا

عدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن التي تعتمد على مؤشر او م ومدفوعات اإليجار المتغيرة

ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد   الشركةن ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن مدفوعات اإليجار ثم

اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد  يارلخ  المجموعةى ممارسة يجار تنص علشروط اإل حال كانت  ر فييجااإل

 التي يتم الدفع خاللها. على مؤشر او معدل، فإنها تسجل كمصروف في الفترة

في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا   مشي هاالاض قترل االباستخدام معد المجموعة وفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تقوم 

عقود اإليجار  بل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ التزامات ن معدل الفائدة ضمن عقد اإليجار غير قاما كا

لدفترية اللتزامات اإليجار  يمة اس الققيا عادةالفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات اإليجار المنفذة. إضافة إلى ذلك، يتم إ استحقاقليعكس 

 األصل األساسي. تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغير في التقييم لشراء  هناككان  اذا ما

 عقود اإليجار قصيرة االجل وعقود ايجار ذات اصول منخفضة القيمةج( 

ة الخاصة  البنود التي ال تفي بحدود الرسمل  أو أقل. االصول منخفضة القيمة هي اشهر 12ها مدت د عقو ل هيعقود اإليجار قصيرة األج

اف بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود  ككل. يتم االعتر موحدةال وتعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي بالمجموعة

 . الموحدة مة الربح او الخسارةقائ في  ابت الث  ذات االصول منخفضة القيمة على اساس القسطاإليجار 
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 )تتمة(   بية الهامةالسياسات المحاس -3

 فصاحات واإلالتغييرات في السياسات المحاسبية   - 4- 3

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة    
طبيعة   فصاح عناإل تم ،2019يناير  1 مناعتبارا  "عقود االيجار" (16)قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 هذه التغيرات ادناه. وأثر

 عقود االيجار ( 16) المالي للتقريرر الدولي عيا الم 3-4-1
"عقود اإليجار"   17م ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 2016يناير  13 في 16صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

محاسبة الدولية  ير معايير الإيجار" وتفس ديد ما إذا كانت االتفاقية تشتمل على عقدح"ت  4تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي رقم و

"تقييم مضمون المعامالت التي تتضمن الشكل   27سبة الدولية رقم "حوافز عقود اإليجار التشغيلي" وتفسير معايير المحا 15رقم 

ها  على مبادئ االعتراف بعقود اإليجار وقياسها وعرض 16يجار". وينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم النظامي لعقد اإل

الي بما يماثل المحاسبة عن عقود  اإلفصاح عنها، ويُلزم المستأجرين بالمحاسبة عن كافة عقود اإليجار ضمن قائمة المركز المو

 . 17قم اإليجار التمويلي حسب معيار المحاسبة الدولي ر

 األثرومن ثم فإن  معدل بيق بأثر رجعي( باستخدام منهجية التط16رير المالي رقم )ققامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للت 

كما   المتراكمة االفتتاحي للخسائر الرصيدعتراف به كتعديل على اليتم ا( س16) التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

. استخدمت المجموعة المعالجات العملية لتحديد تعريف  م تعديلهات لن ي  2018لذلك فان معلومات المقارنة لعا وم 2019يناير  1في 

 .  (17وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )تم تصنيفها ي م 2018يناير  1المبرمة قبل التحول، أي ان جميع العقود االيجار عند  عقد

عقود اإليجار قصيرة األجل أو عقود إيجار   ى ( عل16ت المعيار الدولي للتقرير المالي )متطلبا اختارت المجموعة أيًضا عدم تطبيق

شهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار  12بمدة إيجار عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود  األصول منخفضة القيمة.

بالعقارات   قلاير سعودي( تتعل 18،750غيرة )أي أقل من بنود ص شراء. تشتمل عقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة على

 والمعدات.  والمصنع

 يجار تعريف عقود اال   
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير  4رقم  ركان الترتيب يشمل ايجار بناء على التفسي  إذاسابقا حددت المجموعة في بداية العقد ما 

يجار بناء على  كان العقد يحتوي على ا إذا رتيب يشمل ايجار". تقيم المجوعة حاليا ما الت  نكا إذاالدولية للتقرير المالي "تحديد ما 

كان يعطي حق السيطرة على  إذا، بان العقد يحتوي على ايجار 16تعريف االيجار الجديد. بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 محدد لفترة من الزمن بمقابل مالي.  ألصلاالستخدام 

 لتحديد المعامالت التي تصنف كإيجار.  العمليةاختارت المجموعة تطبيق الوسيلة  ،16ول للمعيار الدولي للتقارير المالي رقم ند التحع

فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار. لم يتم  16طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  حيث

وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية  17المعيار المحاسبي الدولي رقم ب قود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجييم العقإعادة ت 

على العقود المبرمة أو التي تم   16تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  لذلك،. 4الدولية رقم 

 .2019يناير  1بعد  وتغييرها في أ

مبلغ لكل عنصر من العناصر المؤجرة   عنصر ايجار، او عند إعادة تقييمه تقوم المجموعة بتخصيصعند بداية العقد المحتوي على 

  هي المستأجر فقت  المجموعةوغير المؤجرة بناء على أسعارها المستقلة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود االيجار للممتلكات والتي تعتبر فيها 

 بالمحاسبة عن عناصر االيجار كمكون ايجار مستقل.  عدم فصل عناصر االيجار غير المؤجرة وتقوم اختارت 

 وعة كمستأجر المجم   
. كمستأجر، قامت المجموعة بتصنيف عقود اإليجار سابقًا على أنها عقود إيجار ومباني ومعدات مكتبية أراضتستأجر المجموعة 

لملكية بشكل كبير. بموجب المعيار جميع مخاطر ومزايا ااإليجار قد قام بنقل  كان عقد تشغيلية أو مالية بناًء على تقييماتها حول ما إذا

 -اإليجار لمعظم عقود اإليجار  التزامالمتعلقة بحق االستخدام و باألصول، تقوم المجموعة باالعتراف 16رقم الدولي للتقارير المالي 

 . الموحدة أي أن عقود اإليجار هذه مدرجة في المركز المالي
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 )تتمة(  هامةالمحاسبية ال  لسياساتا   -3

 )تتمة(   فصاحاتواإلرات في السياسات المحاسبية  التغيي     - 4- 3

 )تتمة(  عقود االيجار( 16) المالي للتقريرالمعيار الدولي  3-4-1
 اثر التحول 

ه  . وتشمل هذ17 الدولي ةار المحاسب ي السابق، صنفت المجموعة عقود إيجار العقارات على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معي ف

. تتضمن بعض عقود اإليجار خياًرا لتجديد سنة 20الى  5تتراوح بين  ما تستمر عقود اإليجار لمدة األراضي والمستودعات. عادة

 عقد اإليجار لمدة عام إضافي بعد انتهاء الفترة غير القابلة لإللغاء.

تم قياس   ،17الدولي غيلية بموجب معيار المحاسبة عقود إيجار تشى أنها لعسابقا عقود اإليجار المصنفة فيما يتعلق ب  ،عند التحول

. يتم 2019يناير  1مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة في  المتبقية،التزامات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار 

 ة مقدما او المستحقة. جارات المدفوع لغ االي ابمب  يتم تعديلهو اإليجار،زام على مبلغ مساٍو اللت  االنتفاعقياس أصول حق 

لعقود التأجير المصنفة سابقًا على أنها  16العملية التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  الوسائلت المجموعة استخدم

 : 17عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 . عقود ايجار قصيرةا من تاريخ التحول على انها شهر 12تتجاوز ترة ال فقود االيجار التي تنتهي خالل  عاملت ع -

 استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس حق استخدام األصول في تاريخ التطبيق األولي.  -

 األثر على الخسائر المتراكمة 

يناير  1في  قود االيجار كمابعالمتعلقة  تلتزاماواال( على القيم الدفترية لألصول 16إن أثر تبني المعيار الدولي للتقرير المالي )

 هو كما يلي: 2019

    

الخسائر  
  المتراكمة

  ومصنععقارات 
  ومعدات 

التزامات عقود  
     االيجار

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2019يناير  1الرصيد كما في   -  7,912  7,912 

 : الموحدة  ليما المركز ال قائمةالمدرجة في  التزامات عقود االيجار

 2019يناير  1 ما فيك  

 عودية( )بآالف الرياالت الس

   

 2,107  متداولة 

 5,297  غير متداولة

  7,404 
 

 عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي "عدم اليقين بشأن معاملة ضريبة الدخل"   الصادر )٢3التفسير ) ٢-3-4
ضرائب الدخل"، عندما  "  ( 12اس لمعيار المحاسبة الدولي رقم )والقي  العتراف ا يوضح هذا التفسير كيف يتم تطبيق متطلبات  

 أن معيار  عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخل. لقد أوضحت لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي سابقً  يكون هناك

محتملة والموجودات  بات ال والمطلوت المخصصا " (37وليس معيار المحاسبة الدولي رقم )  ،(12) المحاسبة الدولي رقم

الصادر عن لجنة تفسير المعايير  (23المؤكدة. يوضح التفسير )لمعامالت ضريبة الدخل غير  على المحاسبة ، تنطبق المحتملة"

م عدباألصول والمطلوبات لضريبة الدخل المؤجلة والحالية وقياسها عندما يكون هناك  الدولية للتقرير المالي كيفية االعتراف

ة غير المؤكدة هي أي معاملة ضريبية يتم تطبيقها من قِبل كيان عندما يكون المعاملة الضريبي  لمعاملة الضريبية.بشأن ايقين 

، يعد قرار المطالبة بخصم  سلطة الضريبية. على سبيل المثالهذه المعاملة من قبل ال  هنالك عدم يقين بشأن ما إذا كان سيتم قبول

ملة ضريبية غير مؤكدة إذا كان قبولها غير الدخل في اإلقرار الضريبي معا دد مننصر محإدراج عم مصروفات محددة أو عد

لمالي على جميع جوانب  عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير ا الصادر( 23مؤكد بموجب قانون الضرائب. ينطبق التفسير )

اضعة  ا، بما في ذلك الربح أو الخسارة الخعنصر م معاملةب  محاسبة ضريبة الدخل عندما يكون هناك عدم يقين فيما يتعلق

إن تطبيق هذا  .ومعدالت الضرائب تآ، والخسائر الضريبية واإلعفا، واألسس الضريبية لألصول والمطلوباتللضريبة

 ثير جوهري على القوائم المالية الموحدة خالل السنة. التوضيح ليس له أي تأ
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 امة ه ية الالمحاسبت األحكام والتقديرات واالفتراضا  -4

ن اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات ملمجموعة ل موحدةال القوائم الماليةتطلب إعداد ي 

محتملة. إن عدم التأكد من هذه االفتراضات  االلتزامات ال إفصاحاتالمرفقة و فصاحات واإل  لتزاماتواال صولوالمصروفات واأل 

المعرضة للتأثر في الفترات   لتزاماتأو اال لوصرية لألة الدفت ت جوهرية على القيمائج تتطلب تعديالت عنه ن ن ينتج أ والتقديرات يمكن

 المستقبلية.

 األخرى المتعلقة بتعرض المجموعة للمخاطر وعدم التأكد ما يلي: فصاحات تتضمن اإل

 6إيضاح  ة رأس المال إدار - 

 17اح إيض ساتياإدارة مخاطر األدوات المالية والس  - 

 30و 17إيضاح  الحساسية تحليل  إفصاحات  - 
 

 ألحكام  ا -4-1

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

 المالية الموحدة:  القوائم
 

 مفهوم االستمرارية المحاسبي 

ة سوف تكون قادرة على الوفاء بشروط  عن المجموض أروالذي يفت االستمرارية  مفهومعلى أساس  موحدةال ةلي ئم الماقواتم إعداد ال

 . 28و 26إيضاح  كما هي مبينة فيالتسهيالت البنكية وللذمم الدائنة التجارية  اإللزاميةالسداد 
 

يون مل 231.2 :2018) 2019يسمبر د 31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  344.8افي خسارة بمبلغ تكبدت المجموعة ص

باإلضافة   ،مليون لاير سعودي 467.9يخ، تجاوزت االلتزامات المتداولة األصول المتداولة بمبلغ رذلك التافي ا كم، ولاير سعودي(

ا هو لك، كمذعالوة على  .26ا في إيضاح هعن المفصح كيةالبن  بالتسهيالتالمالية المتعلقة  االحكامبعض ب  المجموعة تاخلإلى ذلك، 

توقف جزئي مؤقت  الى  أدى، األمر الذي على مستوى العالم ، تم انتشار فايروس وبائيسنةال ، الحقا لنهاية40 إيضاحي مشار اليه ف

 .  في المملكة العربية السعودية صناعيةلمرافق المجموعة ال 

  أسهم ليون لاير سعودي من خالل اصدار م 300 غيادة رأس المال بمبلتوصيته بز 2019 بركتوأ 4الشركة بتاريخ  إدارة رفع مجلس 

العمل عليها كما  جاري جدولة للقروض والتي ال يزال إعادةثالث كمستشار للعمل على خطة بتعيين طرف  اإلدارةقامت . كما جديدة

 . في تاريخ التقرير

ل وإعادة تمويل أو سداد تسهيالت  التموي  بشأن قدرة المجموعة على تلبية متطلباتكد تقر اإلدارة بأنه ال يزال هناك حالة عدم تأ

ى المجموعة موارد كافية لمواصلة  عند استحقاقها. ومع ذلك، كما هو موضح أعاله، لدى اإلدارة توقعات معقولة بأن لداالئتمان 

يكون لذلك ة، فقد من األسباب من االستمرار كمنشأة مستمربب نشاطها التشغيلي في المستقبل المنظور. إذا لم تتمكن المجموعة ألي س

المبالغ المذكورة قيق األصول بقيمها المعترف بها وسداد االلتزامات في سياق االعمال االعتيادية ب تأثير على قدرة المجموعة على تح

 الموحدة. في القوائم المالية 
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 )تتمة(  امةم والتقديرات واالفتراضات المحاسبية اله األحكا  - 4
 

 فتراضات التقديرات واال -4-2

صادر الرئيسية األخرى لتقدير حاالت عدم التأكد بتاريخ التقرير المالي والتي لها والم المستقبلراضات الرئيسية المتعلقة ب فت إن اال

تالية، موضحة أدناه.  ال خالل السنة المالية لتزاماتواال صول لأل  تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية  قد مخاطر جوهرية

ند إعداد القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، قد تتغير الظروف  حة عاالمت  ناتالبيااتها وتقديراتها على اضفي افترلمجموعة استندت ا

ه  لتي تنشأ خارج سيطرة المجموعة. تنعكس هذواالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف ا

 دوثها.لتغيرات على االفتراضات عند حا

 ة وضريبية غير مؤكدة ويوضاع زك أ

بتقييم اإلدارة لمبلغ الزكاة والضريبة المستحقة   لاير سعودي مليون 146بقيمة  الحالية للمجموعة يبة المستحقةالضروالزكاة  تتعلق

بنود  صلة. البية ذات المع السلطات الضري  لتزاماتالى اية المفتوحة حيث ال يزال يتعين االتفاق علعلى المراكز الزكوية والضريب 

لاير سعودي تتعلق أساسا بتفسير التشريعات  مليون 22.2مخصص لها بقيمة  تخصيصيتم التي  ةر المؤکدالزکوية والضريبية غي 

ود الزكوية والضريبية، من لبن لمجموعة. وبسبب عدم التأكد المرتبط بهذه االزكوية والضريبية المطبقة على الترتيبات التي أبرمتها ا

عن  اإلفصاحم ت  سائل الزكوية والضريبية المفتوحة في تاريخ مستقبلي.ام المت عند اخت  لنتيجة النهائية بشكل كبيرتختلف المحتمل أن ا

 . 12 إيضاحللربوط الضريبية والزكوية في الوضع الحالي 
 

 معدات المصانع والعقارات والقيمة  ط فيالهبو

دارة المستخدمة في  أسوأ بشكل جوهري من توقعات اإل 2019ل عام خالراند دات المدرة للنقد ألفيل وسديب وبوندست لوحكانت نتائج ا

عينت اإلدارة مستشاًرا مستقاًل مرخًصا من قبل   ،. بناًء على ذلك2018ديسمبر  31في  إجراؤهالذي تم سنوي الهبوط الآخر اختبار 

بل . تم تحديد المبلغ القا2019ونيو ي  30ا في بهم كم اصةيم( لمراجعة نماذج هبوط القيمة الختقي الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )

لم ، 2019ديسمبر  31في انه كما  أيضاانه  اإلدارةقدرت لالسترداد لتلك الوحدات المدرة للنقد بناًء على حساب القيمة قيد االستخدام. 

والمعدات في  عقارات والمصنع قيمة الفي الهبوط عن  اإلفصاح سابقا. تم  تكبدالماو عكس الهبوط ي إضافهبوط ليكن هناك مؤشرات 

 .24 إيضاح

 

 استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية قيمة  ط فيهبوال

حقوق الملكية كما في تاريخ التقرير وتقدير القيمة المسجلة بطريقة  لالستثماراتفي القيمة  االنخفاضإن تحديد ما إذا كانت مؤشرات 

 . جوهرية إداريةم احكا لبتتط االستثماراتلهذه  لالستردادقابلة ال
 

 از التكاليف المقدرة لإلنج

. يتطلب استخدام طريقة نسبة  عقود ذات سعر ثابت للقيام بأعمال المقاوالتطريقة نسبة اإلنجاز في المحاسبة عن  المجموعةتستخدم 

رات  من تقدي % 10لمقدرة أعلى بنسبة الي التكاليف اتقدير إجمالي التكاليف إلكمال العقد. إذا كان إجم المجموعة االنجاز من قبل 

 لاير سعودي.  مليون 10.1 بمبلغ 2019ديسمبر  31المحققة في السنة المنتهية في اإلدارة، فسيتم تخفيض مبلغ اإليرادات 
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 )تتمة(  ألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةا  - 4

 )تتمة( التقديرات واالفتراضات  -4-2
 

 المتداولة  والذمم المدينة غيرعقود  ال أصولالمدينة و   لتجاريةان المتوقعة من الذمم اص خسائر االئتممخص

إلى  نسب المخصص مم المدينة التجارية. تستند ذتوقعة للخسائر االئتمان المب مخصص فوفة معينة الحتسامصتستخدم المجموعة 

 . مماثلةالتي لها أنماط خسارة  عمالء المختلفة المستحقة لمجموعات من قطاعات ال منذ االستحقاقاأليام 

  بمعلومات التقديرات فيما يتعلق ويتم تعديلها للمجموعة  ي السداد التاريخيةفالتعثر  نسبإلى  وفة المخصص مبدئياتستند مصف

 .المستقبلية

إن   .جوهريتقدير  توقعةاالئتمانية الم والخسائرالمتوقعة  ةالقتصادي والظروف ا ،ريخية الملحوظةالتا التعثر نسبن العالقة بي  تعتبر

الخسارة االئتمانية تجربة  تعكسد ال قادية. االقتصوالتوقعات للتغيرات في الظروف  حساسة الخسائر االئتمانية المتوقعة مبلغ

ر  الخسائ عن المعلومات حول  فصاحاإلتم  لمستقبل.تقصير العميل الفعلي في ا االقتصادية أيًضا يخية للشركة وتوقعاتها للظروفالتار

 . 22و 19 يضاحاإلفي  على الذمم المدينة التجارية االئتمانية المتوقعة
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 ات طاعمعلومات الق -5

 لي:  لمجموعة قطاعي أعمال كما ي ارتها. يوجد لدى اعة منتجاتها وخدماتها بهدف إدإلى وحدات أعمال حسب طبي  ن المجموعة مقسمةإ

   ، وب وتطوير ومنح التراخيص للتقنيات المتعلقة بهاوبيع أنواع مختلفة من األنابي  تصنيع -1

 وتشغيلية.  سيةوهندياه وما يتعلق بها من خدمات استشارية  إدارة الم -2

 : عمال المذكورة أعالهاأل قطاعاتوالتي تم تلخيصها حسب  ،2018و 2019ديسمبر  31 في تينالمنتهي وللسنتينكما في  لالمالية حسب قطاعات األعما  ما يلي ملخص لبعض المعلومات وفي 

 

 تصنيع وتقنية   

 األنابيب 

  إدارة 

 المياه 

  

 ات االستبعاد

  

 المجموع 

 الرياالت السعودية(  )بآالف ذلك التاريخ  في  يةوللسنة المنته  2019مبر  ديس 31كما في 

 780,409  -  105,648  674,761  للعمالء الخارجيينالبيع 

 -  ( 31,807)  -  31,807  مبيعات بين القطاعات

 780,409  ( 31,807)  105,648  706,568  مجموع اإليرادات  

 25,511  -  11,264  14,247  حقوق الملكية طريقة  ستخدام ة بامسجل ت استثمارا نتائجحصة في ال

 ( 100,210)  -  ( 11,041)  ( 89,169)  ف مالية مصاري 

 ( 173,318)  -  ( 1,339)  ( 171,979)  في القيمة  وهبوط إطفاءو إهالك

 ( 21,597)  -  ( 376)  ( 21,221)  الزكاة وضريبة الدخل 

 ( 344,817)  -  ( 67,607)  ( 277,210)  ي الخسارة صاف
         

 407,445  -  90,222  317,223  قة حقوق الملكية ي مسجلة باستخدام طراستثمارات 

 2,418,276  -  660,792  1,757,484  موع األصول جم

 ( 2,070,144)  -  ( 763,033)  ( 1,307,111)  مجموع االلتزامات 

 ( 8,948)  -  ( 156)  ( 8,792)  مالية  المصاريف الرأس
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 )تتمة(   اتالقطاع  معلومات  -5

 

 نية تصنيع وتق  

 ب األنابي 

ع  قطا 

 المياه 

  

 ات االستبعاد

  

 المجموع 

 لسعودية( )بآالف الرياالت ا ذلك التاريخ في وللسنة المنتهية   2018ديسمبر   31كما في 

 947,594  -  175,561  772,033  البيع للعمالء الخارجيين

 -  (50,165)  -  50,165  يعات بين القطاعاتمب 

 947,594  (50,165)  175,561  822,198  مجموع اإليرادات  

 (41,340)  -  8,834  (50,174)  مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكية  اتراستثما جنتائ في حصة ال

 (86,422)  -  (15,988)  (70,434)  صاريف مالية م

 (95,314)  -  (1,562)  (93,752)  قيمة في الط وهبو  إطفاءو إهالك

 (24,845)  -  (2,781)  (22,064)  الزكاة وضريبة الدخل 

 (231,226)  -  (26,195)  (205,031)  صافي الخسارة 
         

 366,948  -  81,916  285,032  الملكية مسجلة باستخدام طريقة حقوق  استثمارات

 2,869,008  -  698,102  2,170,906  مجموع األصول 

 (2,168,833)  -  (724,131)  (1,444,702)  مات وع االلتزامجم

 (5,008)  -  (754)  (4,254)  مالية  أسمصاريف الرال
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 )تتمة(   اتمعلومات القطاع     -5

م 2018وم 2019ديسمبر  31ق الجغرافية كما في المناط  لمالية حسب لبعض المعلومات ا يلي ملخص لكة العربية السعودية وأوروبا وبعض المناطق الجغرافية األخرى. فيماتمارس المجموعة أعمالها في المم

 في ذلك التاريخ: تينلمنتهي ا وللسنتين

 دية والسع     

 

 المجموع   استبعادات   دول اخرى   اوروبا 

 السعودية(  الرياالت )بآالف  :2019 ديسمبر 31 في تهيةوللسنة المن  في كما

     
 

 
    

   
 

 لعمالءمن العقود مع ا اتديرااإل
  

663,601 
 

105,653  42,962  (31,807 )  780,409 

 داولة مت  الغير ألصولا
    

       

  230,533   ومعدات  عومصان  اتعقار - 
4,306  12,025  -  246,864 

  469,495   أخرى  اولة متد غير أصول - 
269,093  53,623  -  792,211      

         

 :2018 ديسمبر 31 في وللسنة المنتهية في كما
   

       
              

 لعمالءلعقود مع امن ا اتديرااإل
  754,176 

 
175,561  68,022  (50,165)  947,594 

 متداولة  الغير األصول
    

       

  385,524   ومعدات  صانعوم عقارات  -
5,520  11,744  -  402,788 

  473,352   أخرى  داولة مت  غير أصول  -
264,626  53,942  -  791,920 
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 ل ارة رأس الما إد -6

إلى مساهمي   العائدةى احتياطيات حقوق الملكية األخر  ى رأس المال وجميعلعالمال  المال للمجموعة، يشتمل رأسلغرض إدارة رأس 

 مساهمين.للقيمة اللمجموعة هو تعظيم الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال ل إن .الشركة

  ية لهات الماف االقتصادية ومتطلبات الجالتغيرات في الظروت في ضوء الي جموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعدقوم المت 

 .للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى المساهمين للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز

  و الحفاظ على نسبة ف المجموعة هلحقوق المساهمين. هد لتزاماتهو إجمالي اال ونية، ومعدل المدي مجموعة رأس المال باستخدام تراقب ال

 تحمل فوائد والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال.  بالقروض التي  المتعلقةالمالية  االحكامنها تلبي أتأكد من % لل200المديونية أقل من 

عن تفاصيل  . تم اإلفصاحلفوري للقروض وتغيير األسعار المتفق عليهاالطلب اح للبنوك ب سمي المالية من شأنه أن  كامحباأل اإلخاللإن 

 .26في الفترة الحالية في إيضاح  ل فوائد ماليةمالتي تح المالية للقروض باألحكام لاالخال

 .2018و  2019يسمبر د 31ية في المال خالل السنوات المنته يتم إجراء أي تغييرات في األهداف والسياسات والعمليات إلدارة رأس لم
 

 ء لعقود مع العمالإيرادات من ا -7
 

 تا د يرالإل  المعلومات التفصيلية 7-1

 2018   2019  القطاعات 

 )بآالف الريـاالت السعودية(   

     ات نوع البضائع او الخدم 

 721,354  604,640  بيع بضائع

 226,240  175,769  عقود اإلنشاءات 

 947,594  780,409  ءع العمالمن العقود م اجمالي اإليرادات

     نوع العمالء      

 97,443  105,062  لحكومية اية وشبه عمالء القطاعات الحكوم

 850,151  675,347  عمالء الشركات 

 947,594  780,409  من العقود مع العمالء اجمالي اإليرادات

     ة يالمناطق الجغراف     

 110,834  100,660  المنطقة الوسطى 

 40,669  50,081  منطقة الغربية ال

 263,617  227,137  رقية لشالمنطقة ا

 86,509  16,974  وربيةاللمنطقة اا

 445,965  385,557  األجنبية األخرى  التابعة الشركات و  ادراتالص

 947,594  780,409  اجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

      

 العقود  رصدةأ  7-2

  

ديسمبر    31

2019  

 ديسمبر 31

 2018 

 يناير 1 

 2018 

 ت السعودية( )بآالف الريـاال   

    

 دلة،مع)                     ،)معدلة      

 (39  إيضاح                (39 إيضاح    

       
 1,162,185  1,043,908  895,194  ( 22و 19)إيضاح  تجاريون مدينون

 372,720  369,709  353,842  (أدناه أ مالحظة  انظرعقود )  أصول

 103,675  91,957  80,153  (أدناهب   مالحظة انظر)ود التزامات عق
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 )تتمة( لعقود مع العمالءيرادات من اإ -7

 ( )تتمة  العقود رصدة أ 2 -7

 

 عقود  أصول ( أ

اء الناجح  باإلنهمشروط العوض حيث أن استالم  ،ءاتد اإلنشاوقة من عقيرادات المحقعقود من اإل لأصوب  المبدئي ترافيتم االع

عقود إلى  ل كأصوف المبالغ المعترف بها يتم إعادة تصني  المراحل الرئيسية وقبولها من العميل،نتهاء من اال. عند رئيسيةمراحل ل

مليون  18ئر االئتمان المتوقعة بقيمة اتأثير خسد بصافي والعق أصول إدراج  تم ،2019ديسمبر  31كما في  رية المدينة.الذمم التجا

 . (دي مليون لاير سعو 0.5: 2018)  يلاير سعود

 

 التزامات عقود  ( ب

يرة األجل المستلمة  قص دمةنشاءات والدفعات المقاالمقابل عقود المستلمة طويلة األجل  الدفعات المقدمةتشمل التزامات العقود 

 .اء بها بعدفيتم الو التي لماللتزامات األداء  ر المعاملة المخصصوكذلك سع لتركيب االنابيب
 

 11مبلغ  2019من المبالغ التي تم ادراجها ضمن التزامات العقود في بداية عام المعترف بها ء مع العمالمن العقود  داتيرااإل بلغت

 لاير سعودي(.  يونلم 16.4: 2018لاير سعودي ) مليون

 

 داء التزامات األ    7-3

 البضائع بيع  ( أ

  ن تاريخ التسليم.ا ميومً  90أو خالل  عادةً مقدًما  لبضائع ويكون الدفعا معند تسلي تم الوفاء بالتزام األداء ي 
 

 عقود االنشاءات  ( ب

ً إلى اجمالي التكاليف المتوقعة. يتمتكب طريقة نسبة التكاليف المستخدام اباإليرادات على المدى الزمني ب  االعترافيتم  إثبات   دة فعليا

عات إنجاز ودفعات  ودففع دفعات المقدمة طويلة االجل دها. تشمل شروط الدكب ت ارة عند ات الصلة في الربح أو الخسالتكاليف ذ

م العميل وعادة ما تمتد امي مشروع على حجم وتعقيد تصحجوزات حسن التنفيذ بعد عام أو عامين من إتمام المشروع. تعتمد مدة كل 

 ألكثر من عام واحد.

ا حق قابل للتنفيذ في  ديهاستخدام بديل للمجموعة ولذو ل المجموعة بإنشاء أص يتم الوفاء بالتزام أداء المجموعة بمرور الوقت وال تقوم 

 . تاريخهالدفع مقابل األداء المكتمل حتى 

 تكلفة االيرادات  -8
 

  2019   2018 

 الت السعودية( )بآالف الريـا  
     

 422,032  420,319  مواد مستخدمة 

 225,178  214,921  ( 16 إيضاح) منافع موظفين

 45,552  37,335  طفاء وا هالكاست 

 4,508  2,694  اصالح وصيانة

 17,802  16,118  رباء وهاتفكه

 31,313  23,597  نقلتكاليف 

 40,306  125,730  معدات عقارات ومصنع وهبوط في قيمة 

 64,793  86,208  اخرى 

  926,922  851,484 
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 مصاريف بيع وعمومية وإدارية    - -9

 2019  2018 

 الت السعودية( اـف الري )بآال 

      
 40,608  30,558 ( 16 إيضاح) ظفينمو منافع

إيضاح  حقوق الملكية ) بطريقة المسجلةاالستثمارات قروض إلى قيمة  في هبوط

 6,815  - (32و  25

 19,101  4,133 ( 22و 19 إيضاح) م المدينةقيمة الذم  الهبوط في

 21,726  20,918 اب مهنيةاتع

 3,401  3,129 سفر

 12,216  11,096 معلومات واتصاالت لتقنية ا

 7,575  7,550 إطفاء استهالك و

 1,962  2,145 صيانةصالح و إ

 6,710  2,706 تسويق وعموالت مبيعات 

 17,114  18,766 اخرى 

 101,001  137,228 
 

 الصافي، ب أخرى)مصاريف(  داتإيرا -10

 2019  2018 

 ودية( سع)بآالف الريـاالت ال 

 (15,164)  ( 7,192) ويل عمالت أجنبيةوقات تح رف

 1,590  1,868 معدات مصانع ووعقارات  استبعادأرباح 

 -  4,578 (23  إيضاح)ي ، بالصافاستثمار مسجل بطريقة حقوق الملكية استبعادأرباح 

 541  1,707 إيرادات متنوعة 

 961  (13,033) 
 

 تمويلية مصاريف      - -11

 2019  2018 

 ( السعودية)بآالف الريـاالت  

 67,066  87,177 ق مرابحة وتور  تعموال

 15,686  10,333 فوائد على القروض 

 1,044  41 فروقات مبادلة سعر الفائدة 

 -  451 ود ايجار التزامات عقفوائد عن 

 2,626  2,208 ( 30 ضاحإي )  منافع إنهاء التوظيفمخصص إطفاء خصم 

 100,210  86,422 
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 زكاة وضريبة دخل     -12

 وي ونات الوعاء الزك مك

  ل، بح المعد  زكوي التقريبي أو صافي الرء ال% من الوعا2.5شركاتها التابعة السعودية للزكاة. تستحق الزكاة بواقع ة وتخضع الشرك

ً وتستحق ضريبة الدخل بحسب نسب الضريبة في الشركات التابعة االجنبية. إن أهم مكونات الوعاء ال .أيهما أعلى   زكوي لكل شركة وفقا

ا  منهخصوما الربح المعد ل م صافي طويلة األجل و وقروض  ،من حقوق المساهمين ومخصصات يسي تتكون بشكل رئ  ألنظمة الزكاة 

 ات والمصانع والمعدات واالستثمارات وبعض البنود األخرى. قيمة الدفترية للعقارلصافي ا
 

 ديسمبر مما يلي:   31نتهية في  المالموحدة للسنة  ربح أو الخسارةالمحملة على قائمة تتكون الزكاة وضريبة الدخل ال

 

 2019  2018 

 دية( ريـاالت السعو)بآالف ال 

    :ةي الحال نةللس الزكاة وضريبة الدخل

 24,845  21,597 المستمرة العمليات   - 

 1,216  561 (2-2  إيضاح) العمليات الغير مستمرة  - 

 22,158  26,061 

 

 :  ي فيما يل ديسمبر  31منتهية في ال سنة ل للة وضريبة الدخ خصص الزكا تتلخص الحركة على م 
 

 2019  2018 

 )بآالف الريـاالت السعودية(  

يناير 1  128,928  105,263 

العام  المحمل خالل  22,158  26,061 

 (2,396)  ( 5,110) المدفوع حالل العام 

 128,928  145,976 ديسمبر 31

 كوية شهادات والربوط الزوضع ال 

 موحد.  أساسى م الزكوي علإقرارهة السعودية بتقديم ابعشركاتها الت شركة وتقوم ال

. استلمت الشركة  2018المقيدة للسنوات حتى ودخل النهائية وضريبة ال ت الزكاةها التابعة السعودية شهادا ركات لمت الشركة وش است 

لم تصدر بعد من قبل  2018حتى  2010 نهائية لألعوام منال الربوطإن . 2009دخل حتى عام ربوط نهائية من الهيئة العامة للزكاة وال

 . اة والدخلالهيئة العامة للزك

 لضريبي: ا الزكوي/  بين الربح المحاسبي والربحفرق ال

 بنود التالية مدرجة ضمن عناصر الربح المحاسبي وليست ضمن عناصر الربح الزكوي/الضريبي: الإن 

 مدينة.ط في قيمة الذمم المخصص الهبو  -

 قيمة القابلة للتحقق. ال تخفيض قيمة المخزون الى -

 عقارات والمصانع والمعدات. الهبوط في قيمة المخصص  -

 مخصص منافع إنهاء التوظيف  -
 

 يبي وليست ضمن عناصر الربح المحاسبي: رزكوي/الضمدرجة ضمن عناصر الربح ال اليةالبنود الت إن 

 شطب ذمم مدينة.  -

 شطبه. تم لقابلة للتحقق المباع او الذي لمخفض الى القيمة االمخزون ا -

 عقارات ومصانع ومعدات مكون لها مخصص هبوط في القيمة.  إهالك -

 . ةالمدفوع  منافع إنهاء التوظيف -
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 خسارة السهم    -13

ة  افي الخسارة لكل سن بقسمة الخسارة من العمليات المستمرة وص 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في  خسارة السهمحتساب اتم 

أي   عةالمجموال يوجد لدى  .(سهم 33,874,317 :2018) سهم 33,874,317القائمة وعددها  سهمعلى المتوسط المرجح لعدد األ 

 مما يلي: ديسمبر 31م القائمة كما في عدد األسه يتألف أدوات مالية مخفضة.

 2019  2018 

 )بآالف الريـاالت السعودية(  

م المصدرة هاألس  34,452  115,500 

مج واحتياطي تملك الموظفينرناب ضمن : األسهم المحتفظ بها مخصي   

( 35 إيضاح) لألسهم      (577 )  (1,936) 

 113,564  33,875 ديسمبر 31

 (. 34نتيجة النخفاض رأس المال )إيضاح  2018ح لعدد األسهم القائمة خالل عام تم تعديل المتوسط المرج
 

 توزيعات أرباح     -14

 (.أرباح أية توزيع وألم تقم الشركة باإلعالن عن  2018)خالل العام  حأربا أية توزيع وأركة باإلعالن عن الش لم تقم ،2019 ل عامخال

 

 الموحدة  الربح أو الخسارةمة ئجة في قارف العمالت األجنبية المدرفروق صمة، وي القيف والهبوطاإلهالك، واإلطفاء،     -15
 

 2019  2018 

 ريـاالت السعودية( )بآالف ال 

اإليرادات مدرجة ضمن تكلفة      

هالكإ  36,773  46,790 

 643  562 إطفاء 

دات هبوط في قيمة عقارات ومصنع ومع   125,730  40,306 

    

عمومية وإدارية مدرجة ضمن مصاريف بيع و      

هالكإ  6,878  6,970 

 605  672 إطفاء 

دات هبوط في قيمة عقارات ومصنع ومع   2,703  - 

أخرى )مصاريف( يرادات إرجة ضمن مد     

العمالت األجنبية رف صافي فرق ص  (7,192 )  (15,164) 

 

 مصاريف منافع الموظفين     -16

 2019  2018 

 ت السعودية( )بآالف الريـاال  

اإليرادات من تكلفة ض مدرجة     

وأجور  بروات   209,998  219,553 

اعيةأمينات اجتمت   2,126  2,460 

 3,165  2,797 منافع إنهاء التوظيف 

    

رية ة ضمن مصاريف بيع وعمومية وإدامدرج     

وأجور  بروات   24,919  35,097 

 3,577  3,317 تأمينات اجتماعية

 1,934  2,322 منافع إنهاء التوظيف 

يا الموظفين جموع رواتب واجور ومزام  245,479  265,786 
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 األدوات المالية  -17

 الية الم   عادلة لألدواتقياس القيمة ال  1-  17

لية التي ال تقاس بالقيمة  ت والمطلوبات الماومات القيمة العادلة للموجودا المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة. وهي ال تشمل معل تزاماتلصول وااللأل ترية والقيم العادلةفلقيم الد ايظهر الجدول أدناه 

 دلة بصورة معقولة. ة العالقيمفترية تقارب االعادلة إذا كانت القيمة الد 

 2019ر بديسم  31  

 القيمة العادلة   رية دفت القيمة ال  

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1 المستوى  اإلجمالي   التكلفة المطفأة   القيمة العادلة   

 دية( السعو الرياالت ف)بآال  

               أصول مالية 

 -  -  -  -  895,194  895,194  -  ( ة داولوغير مت  داولةذمم مدينة تجارية )مت 

  -  895,194  895,194  -  -  -  - 

               التزامات مالية 

 -  -  -  -  1,206,260  1,206,260  -  قروض 

 -  -  -  -  413,579  413,579  -  تجارية  م دائنةذم

 30  30  -  -  30  -  30  األدوات المالية المشتقة 

  30  1,619,839  1,619,869  -  -  30  30 
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 )تتمة(   يةمالاألدوات ال         -17

 تتمة( ) قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  1 - 7

 

 (39 إيضاح معدلة،) 2018ر يسمب د 31  

 العادلة  القيمة  القيمة الدفترية   

 اإلجمالي   3 المستوى  2المستوى   1المستوى   اإلجمالي   التكلفة المطفأة   القيمة العادلة   

 السعودية(  الرياالت آالف)ب   

               مالية  أصول

 -  -  -  -  1,043,908  1,043,908  -  ( وغير متداولة  مم مدينة تجارية )متداولةذ

 قروض إلى استثمارات مسجلة بطريقة 

 ( 33 إيضاح)حقوق الملكية       

 

-  26,460  26,460  -  -  -  - 

  -  1,070,368  1,070,368  -  -  -  - 

               التزامات مالية 

 -  -  -  -  1,184,970  1,184,970  -  ل قروض قصيرة األج 

 -  -  -  -  157,916  157,916  -  ة األجل قروض طويل

 -  -  -  -  398,542  398,542  -  تجارية  ذمم دائنة

 182  182  -  -  182  -  182  وات المالية المشتقة داأل

  182  1,741,428  1,741,610  -  -  182  182 
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 ة )تتمة( المالياألدوات      -17

 ارة مخاطر األدوات المالية إد    17-2

 طر سعر السوق. ا خمسيولة و اطرمخطر ائتمان وة المجموعة تعرضها لمخاأنشط
 

 طر االئتمان امخ  17-2-1

رة  تكبد الطرف اآلخر لخساوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى وات المالية على الاألد  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف

مطلوب  وال المدينة غير المتداولةذمم والة التجاري المدينة ى البنوك والذمم مخاطر االئتمان على أرصدتها لدتتعرض المجموعة ل .مالية

 كما يلي:  أطراف ذات عالقة  من

ديسمبر    31  

2019  

ديسمبر  31

2018 

 السعودية(  الرياالت )بآالف  

 93,280  89,819  ووديعة ألجل  وكالنقد لدى البن 

 662,252  527,383  متداولة  –ذمم مدينة تجارية 

 381,656  367,811  متداولة غير  –مم مدينة تجارية ذ

 26,460  -  ( 33 إيضاح)  بطريقة حقوق الملكية  ةرات مسجلثمااست قروض إلى 

  985,013  1,163,648 

 .عرض لمخاطر االئتمانالمالية الحد األقصى للت  صولألالقيمة الدفترية ل تمثل

 :واألرصدة لدى البنوك بما يلي ئتمان على الذمم المدينةالحد من مخاطر االيتم 

 .عاليئتماني ات تصنيف رصدة النقدية لدى بنوك ذاباأل االحتفاظ يتم -

 .ةالتجاري  المدينة قيمة الذممفي  هبوطيتم إظهار الذمم المدينة بالصافي بعد مخصص ال -

  .محددةوفقا لسياسات وإجراءات  اقبتهامرة من العمالء عن طريق علق بالذمم المدين ا يت رة مخاطر االئتمان فيمتقوم المجموعة بإدا

لمدينة غير تعلق بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانية لكل عميل ومراقبة الذمم ايان فيما االئتم موعة للحد من مخاطرالمجوتسعى 

 2019يسمبر د 31القائمة كما في ة التجاري مدينة الالذمم من  %13مالء الخمسة األعلى حوالي ويمثل الع .بشكل مستمر المحصلة 

(2018: 31,4 %). 

 السيولة  خاطرم 17-2-2

دوات المالية. قد تنتج باأل ةالمتعلق لتزاماتألموال للوفاء باالا  يل تحصفي  صعوبة واجه المنشأة مخاطر السيولة هي مخاطر أن ت 

في نهاية فترة  ستحقاقات التعاقدية فيما يلي اال سرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة.مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ب 

 : المالية لتزاماتقرير لالالت 
 

 2019ديسمبر   31    

قيمة  ال    

 لدفترية ا

  

 قل من عام أ

وحتى  من عام   

 أعوام  5

  5  ثر منكأ 

 أعوام 

 السعودية(  الرياالت )بآالف    

         االلتزامات المالية 

 -  -  1,206,260  1,206,260  القروض 

 -  -  413,579  413,579 ئنة تجارية  ذمم دا

 -  13,382  -  13,382 التزامات غير متداولة أخرى 

 -  182  -  182 سعر الفائدة  ةقايضم

 1,633,403  1,619,839  13,564  - 
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 األدوات المالية )تتمة(  -17

 )تتمة(  يةإدارة مخاطر األدوات المال   17-2

 )تتمة(   السيولة خاطرم 17-2-2

 

 2018ديسمبر  31    

القيمة     

 الدفترية 

  

 أقل من عام 

من عام وحتى  

 أعوام 5

 5كثر من أ 

 أعوام

 ية( السعود الرياالت ف)بآال    

         االلتزامات المالية 

 -  157,916  1,184,970  1,342,886  القروض 

 -     -  398,542  398,542 ذمم دائنة تجارية  

 -  13,329     -  13,329 خرى التزامات غير متداولة أ

 -  182     -  182 مقايضة سعر الفائدة 

 1,754,939  1,583,512  171,427  - 

 

   السوق سعر  17-2-3

أسعار صرف العمالت األجنبية  للسوق، مث نتيجة للتغيرات في أسعار ا لية األدوات الما لسوق هي مخاطر تقلب قيمة مخاطر أسعار ا

التعرض   اقبةالسوق هو إدارة ومرالمالية. الهدف من إدارة مخاطر  صولاألعلى دخل المجموعة أو قيمة  يؤثرمما  وأسعار الفائدة

 العائد. حدود مقبولة، مع تحسينسوق ضمن لمخاطر ال 

دارة  إل مقبولة. تسعى المجموعة إلى تطبيق محاسبة التحوط لا الحدودمخاطر السوق التي تتجاوز  دارةة المشتقات إلتستخدم المجموع

 التقلبات في الربح أو الخسارة. 

 ت مخاطر العمال   17-2-4

مالت األجنبية. تنشأ مخاطر العمالت عف الر صر للتغيرات في أسعا ية نتيجةلماليمة األدوات الب قالعملة هي مخاطر تقإن مخاطر 

مجموعة. إن  لعملة العرض ل لفة عنعندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها بعملة مخت 

رة  اد إدتعتقو واليورو ألمريكيلدوالر ات باعلى المعامال ولىة يقتصر بالدرجة األ لمجموعة لمخاطر العمالت األجنبي تعرض ا

المجموعة مربوطة بالدوالر  عرض المجموعة أن تعرضها لمخاطر العمالت المرتبطة بالدوالر األمريكي محدود ألن عملة 

رض  بتع كمية المتعلقةت ال. فيما يلي البياناقابل العمالت األخرى بشكل مستمرفي أسعار الصرف م . يتم مراقبة التذبذب األمريكي

 عن اليورو:   ةناشئ ت الوعة لمخاطر العمال المجم

   

 يورو 

بالريال   هما يعادل 

 السعودي 

 )باآلالف(   

     2019ديسمبر   31

 38,628  9,174  وما في حكمه النقد 

 118,499  28,143   مم مدينة تجاريةذ

 ( 32,897)  ( 7,813)  ذمم دائنة تجارية 

 124,230  29,504  لي المالتعرض للمركز في اصا

 

     2018بر ديسم 31

 32,427  7,555  وما في حكمه النقد 

 166,642  38,827   ذمم مدينة تجارية

 (26,263)  (6,119)  ذمم دائنة تجارية 

 172,806  40,263  للمركز المالي رض صافي التع
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 ات المالية )تتمة( دواأل   -17

 )تتمة(  الماليةدوات األ  إدارة مخاطر    17-2

 )تتمة(  ت عماللمخاطر ا  17-2-4

% مقابل جميع العمالت األخرى كان سيؤثر على قياس األدوات المالية المقومة بالعملة  10 بنسبة( اليورو انخفاض / ) ارتفاعإن 

 المبينة أدناه.غ فض( حقوق المساهمين بالمبالوكان سيزيد / )يخ ةاألجنبي 

سمبر  دي  31   

2019 

مبر ديس 31 

2018 

 ية( دت السعو)بآالف الرياال   

 17,281  12,423  ى حقوق المساهمينفي اليورو عل %10تأثير زيادة 

 (17,281)  ( 12,423)  ى حقوق المساهمينفي اليورو عل %10تأثير نقص 

 

 ائدة أسعار الف مخاطر  17-2-5

والتدفقات النقدية.   المجموعةي  لركز المافائدة السائدة على المر الأسعا التقلبات في  ط بتأثيرهي التعرض المرتب ة إن مخاطر أسعار الفائد

 :2018بر ديسم 31مليون لاير سعودي ) 1.206 .3 المالية ذات المعدل المتغير كما في تاريخ بيان المركز المالي لتزاماتبلغت اال

 . يون لاير سعودي(مل 1,342 .9
 

 : ثابتة األخرى يع المتغيراتمع بقاء جة في أسعار الفائدة، معقول لة مى تغيرات محتمالدخل إلل التالي حساسية دو يوضح الج
 

زيادة / نقصان    

في نقاط األساس  

 لمعدالت الفائدة 

  

التأثير على الربح  

 للسنة 

 )بآالف الرياالت السعوية(   

 ( 12,746)  100+ 2019مبر ديس  31للسنة المنتهية في  

  -100  12,746 

 (14,643)  100+ 2018مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

  -100  14,643 
 

 حدود معينةت أسعار الفائدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة التي تتجاوز بادالار الفائدة وتستخدم معات في أستراقب اإلدارة التغير

 . (36 احإيض)
 

 نقد وما في حكمه  -18

 

ديسمبر    31

2019  

ديسمبر  31

2018 

 ياالت السعودية( )بآالف الر 
    

 1,514  1,476 نقد 

لبنوكارصدة لدى ا  60,335  68,526 

 23,240  28,008 ودائع ألجل 

 89,819  93,280 
 

 السائدة.تحقق إيرادات مالية بأسعار السوق و بنوك تجاريةالودائع ألجل لدى  تحتفظ
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 تجارية  ذمم مدينة -19

 

ديسمبر    31

2019  

 ديسمبر 31

2018 

 يناير 1 

2018 

 االت السعودية( ري )بآالف ال 

   

 ، )معدلة
 ( 39 إيضاح 

 ، )معدلة 

 ( 39 إيضاح 

أطراف ثالثة  -تجارية  دينةذمم م  624,676  762,253  781,660 

أطراف ذات عالقة  -تجارية  نةدي مم مذ  24,175  44,904  69,955 

 648,851  807,157  851,615 

ثالثة اطراف  –  القيمة  الهبوط فيناقصاً: مخصص   (104,287 )  (123,193)  (84,365) 

ات عالقة ذاطراف  –  القيمة  الهبوط فيخصص ناقصاً: م  (17,181 )  (21,712)  (25,381) 

 527,383  662,252  741,869 
 

 يوم. 90إلى  30ام خالل تستحق بشكل عفوائد و  التجارية ال تحمل الذمم المدينة

 ا يلي:  في القيمة هي كم هبوطص ال الحركة على حساب مخص إن 
 

 برديسم 31  يسمبر د  31    

    2019  2018 

 ة( السعودي  الرياالت )بآالف    

  109,746  144,905  يناير  1

  20,074  -    9تطبيق المعيار الدولي رقم 

  18,918  -  اضافات 

  (3,722)  ( 19,015)  عكس

     -  ( 4,422)  شطب 

  (111)  -  الت اجنبية تعديالت ترجمة عم

ديسمبر  31  121,468  144,905  

 

هو مذكور في   اتوقعة كملقياس خسائر االئتمان الم مخصصالدام مصفوفة ر باستخفي تاريخ كل تقري  ل انخفاض القيمةتم إجراء تحلي ي 

كما هو موضح  للذمم المدينة التجارية القيمة الدفترية للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو . إن الحد األقصى 4.2 إيضاح

 اه.أدن 

 : المخصص باستخدام مصفوفة ثالثة رافط أل التجارية دينةالم ذممر االئتمان على الة بالتعرض لمخاط لومات المتعلقمعفيما يلي ال

 قيمتها  ارصدة تجاوزت موعد استحقاقها ولم تهبط    

 

 تستحق لم 

  180اقل من   

  يوم 

إلى   181

  يوم  365

إلى   366

  يوم  730

  730اكثر من  

 المجموع   يوم 

 السعودية( ت )بآالف الريـاال  

    2019ديسمبر   31

 624,676  112,079  58,037  68,345  151,677  234,538 االفتراضية  لدفتريةإجمالي القيمة ا

 ( 104,287)  ( 48,721)  ( 24,446)  ( 13,176)  ( 11,404)  ( 6,540) ة االئتمانية المتوقع الخسائر

 520,389  63,358  33,591  55,169  140,273  227,998 المدينة التجارية  صافي الذمم

            

    2018ديسمبر  31

 762,253  81,706  249,969  113,940  213,463  103,175 االفتراضية  إجمالي القيمة الدفترية

 (123,193)  (59,456)  (51,412)  (4,019)  (6,075)  (2,231) االئتمانية المتوقعة  الخسائر

 639,060  22,250  198,557  109,921  207,388  100,944 المدينة التجارية  صافي الذمم
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 دينة أخرى وذمم م ةوعات مقدمدفم -20

 ديسمبر 31  ديسمبر   31    

    2019  2018 

 السعودية(  ياالتالر ف)بآال     

 14,202  14,613  ينددمة لموردفعات مق

 62,989  50,396  مصاريف مدفوعة مقدما 

 3,721  1,505  اخرى 

 66,514  80,912 

 

 ن مخزو -21

 

ديسمبر    31

2019  

 ديسمبر 31

2018 

 يناير 1 

2018 

 رياالت السعودية( )بآالف ال 

   

 ، )معدلة
 ( 39 إيضاح

 ، )معدلة 

 ( 39 إيضاح

خام مواد   81,352  117,856  148,752 

نيعضاعة تحت التصب   6,275  7,804  38,699 

للبيع ةغير معد ،لوازم  47,078  52,008  95,784 

صنعات تامة المنتج  205,857  287,728  241,864 

في الطريق بضاعة   1,081  1,282  1,041 

 341,643  466,678  526,140 

 

ليون م 0.2بلة للتحقق )القيمة القاإلى  المخزون ون لاير سعودي كمصاريف لتخفيضملي  15موعة بقيد ، قامت المج2019خالل عام 

 . اإليرادات ضمن تكلفة قيدها م ( وت 2018خالل عام   لاير سعودي
 

 ولة الذمم المدينة الغير متدا -22

 ما يلي: مالذمم المدينة غير المتداولة  رصيد يتكون
 

 ديسمبر 31  ديسمبر   31    

    2019  2018 

 ( السعودية الرياالت )بآالف     
     

 450,513  424,242  انونيالق  ة تحت التحصيلذمم مدينة تجاري 

 50,919  68,993  مدينة حجوزات 

  493,235  501,432 
     

 ً  (119,776)  ( 125,424)  في القيمة  هبوطمخصص  :ناقصا

 367,811  381,656 
 

، بسبب طول عملية  "(ضائيت التحصيل القمدينة تحال)"الذمم  ضائياالمتنازع عليها ق التجارية نةالمدي الذمم يل تحصمن المتوقع   22-1

ألكثر من  مسددةغير  مدينة تحت التحصيل القضائيالالذمم  أرصدةجميع  .التقريرحدة من تاريخ سنة وا ز رة تتجاوت فبعد  ،لالتحصي 

بمبلغ  ةهبوط في القيممخصص  في منبالصا نة تحت التحصيل القضائيمدي الالذمم يد رص يظهر ،2019ديسمبر  31كما في  .عامين

على أساس   الهبوط في القيمةيتم احتساب مخصص  ودي(.لاير سع مليون 115.8: 2018ديسمبر  31ون لاير سعودي )ملي  121.2

 .تحصيلهتقدير المستشارين القانونيين والمحامين للمبلغ الذي سيتم 
 

تم إدراج رصيد  ،2019 سمبردي  31كما في  .عند إتمام المشروع عادةً تحصيلها  ويتمفائدة ال تحمل  المستحقة زاتحجوالإن   22-2

مليون لاير  4: 2018ديسمبر  31 سعودي )لايرمليون  4.2القيمة البالغ  صص الهبوط فيمخد خصم بع تحقة سوزات الم الحج

 سعودي(. 
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 الذمم المدينة الغير متداولة )تتمة(  -22

 يلي: ما اولة ضمن األصول غير المتد ائيذمم المدينة تحت التحصيل القضالرصيد  يضم  22-3

 

 ديسمبر 31  ديسمبر   31    

    2019  2018 

 السعودية(  الرياالت آالف)ب      
     

 146,256  145,321  ألحكام قضائية وفقا  تحصيلها لمجدورصدة أ

 168,693  222,686  يات مع العمالء قائمة تزال التسو الو عةالمجمولصالح  حكام قضائيةأرصدة ال

 135,564  56,235  لقانونيةات ال قيد اإلجراءأرصدة ال تزا 

  424,242  450,513 
 

   المتداولة:لمدينة غير قيمة الذمم ا في  الهبوطمخصص يلي حركة فيما 
 

 ديسمبر 31  ديسمبر   31    

    2019  2018 

 السعودية(  التياالر )بآالف     
     

 101,172  119,776  يناير 1

 43,149  -  9رقم الي الم رري لتقللدولي المعيار ا تطبيقأثر 

 183  5,648  اضافات 

 (24,728)  -   عكس

 119,776  125,424  ديسمبر 31

 

 سجلة بطريقة حقوق الملكيةماستثمارات  -23

 يناير 1  ديسمبر 31  ديسمبر   31      

حإيضا       2019 
 

2018  2018 

 السعودية(  تالرياال  )بآالف       

      

 ، )معدلة

 ( 39 إيضاح
 ، )معدلة 

 ( 39 إيضاح

كة ي مشاريع مشتراستثمارات ف          

)"أميبلو"(   م بي اتشالقابضة جي ا أميبلو  274,143  230,179  258,259  أ  

 الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة 

( )"توزيع"      63,825  71,909  81,157  ب   

 16,044  -  -  ج  مشاريع مشتركة اخرى 

ات في مشاريع  مجموع االستثمار  

مشتركة          339,416  302,088  354,012 

           

زميلة  ركاتستثمارات في شا          

نابيب المحدودة  أليت قطر لشركة أميانت   

)"اقاب"(       34,005  41,286  44,554  د  

ـه  شركات زميلة اخرى    23,475  23,574  23,778 

 57,783  64,860  68,029    مجموع االستثمارات في شركات زميلة 
         

  

مسجلة بطريقة الستثمارات اال وعمجم  

ق الملكية حقو         407,445  366,948  411,795 
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 ( ة )تتم كيةات مسجلة بطريقة حقوق الملثمار است -23
 

 و أميبل ( أ

. وهي شركة غير مدرجة مسجلة في  %50تمارس المجموعة عليه سيطرة مشتركة بنسبة ملكية  هو مشروع مشترك يبلوأم

شطتها  س أن لقة بها وتماراالنابيب والتقنيات المتع"( في صناعة أميبلو)"مجموعة  وشركاتها التابعة لوأميب النمسا. تتمثل أنشطة 

في شركة زميلة مسجلة في   %20استثمارا استراتيجيا بنسبة  أميبلووبي. تمتلك ألورالتحاد اافي دول  التجارية بشكل أساسي

 ابيب. ن الواليات المتحدة االمريكية يتمثل نشاطها في انتاج اال
 

دلة عند اقيمة العدة معدلة لتعكس تعديالت اللموحمها المالية االمستخرجة من قوائ  ميبلول التالي المعلومات المالية أليلخص الجدو

 : أميبلوالقيمة الدفترية الستثمار المجموعة في إلى  التسويات للوصولإلى  تحواذ باإلضافةاالس

 ديسمبر 31  ديسمبر   31    

    2019  2018 

 السعودية(  الرياالت )بآالف     
     

  مليون لاير سعودي 30.2 لغا في حكمه بمب متداولة متضمنة نقد وم ولأص

ودي( لاير سع نمليو 84 :2018)   321,648  363,925  

 335,805  333,589  أصول غير متداولة 

 مليون لاير سعودي 60.6التزامات متداولة متضمنة قروض بنكية بمبلغ 

لاير سعودي( مليون  113.8 :0182)   (206,247 )  (282,702) 

ون لاير ملي  2.74ويلة االجل بمبلغ وض طولة متضمنة قرالتزامات غير متدا

مليون لاير سعودي(  .143 :2018)  عوديس   (76,021 )  (95,267) 

 321,761  372,969  حقوق الملكية 
     

%50حصة المجموعة بواقع    186,485  160,881 

رة شه   71,774  69,298 

تثمارصافي القيمة الدفترية لالس   258,259  230,179 
 

 :ديسمبر  31 يهية فللسنة المنت يلبو الم ةأو الخسار لربحقائمة اخص لفيما يلي مل
 

   2019  2018 

 السعودية(  االتالري  )بآالف    

دات يراإ   776,337  789,184 

تمويلية اريف مص  (4,686 )  (7,052) 

بة دخل ضري  صاريفم  (8,474 )  (10,459) 

ة  سن لل (لخسارة االربح )  10,710  (46,596) 

 (46,596)  10,710 ة الشامل  (الخسارة ) الربح مجموع
      

 (23,297)  5,355  %50بواقع  جموعةالمحصة 
 

 :هي كما يلي أميبلوار في ستثملحركة على اال اإن 

 2019  2018 

 السعودية(  الرياالت )بآالف    

    

 230,179  يناير 1
 274,143 

الى حساب االستثمار تصنيف قروض  إعادة  26,387   - 

النتائجالحصة من   5,355  (23,297) 

 (20,667)  ( 3,662) جنبية الت اعمتعديالت ترجمة 

2018ديسمبر  31  258,259  230,179 

 2020يستحق االلتزام خالل عام ومليون لاير سعودي   12.5في اميبلو بمبلغ  إضافيالمجموعة باستثمار خالل السنة، التزمت 
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 ة( )تتم  جلة بطريقة حقوق الملكيةاستثمارات مس    -23

 توزيع  ( ب

. وهي شركة غير مدرجة مسجلة في  %50بنسبة ملكية  سيطرة مشتركة وعة عليهمارس المجمت  و مشروع مشتركه يعتوز

اه وخدمات الصرف  وصيانة شبكات المي ة توزيع في الخدمات المتعلقة بإنشاء وتشغيل المملكة العربية السعودية. تتمثل أنشط 

القيمة العادلة   لتعكس تعديالت ية معدلة مها الماللمستخرجة من قوائ ا يعالمالية لتوز الجدول التالي المعلومات لخص ي  الصحي. 

 تثمار المجموعة في توزيع: القيمة الدفترية السإلى  التسويات للوصولإلى  عند االستحواذ باإلضافة
 

 ديسمبر 31  ديسمبر   31      

      2019 
 

2018 

 السعودية(  الرياالت )بآالف       

     
دي  ليون لاير سعوم 19.9لغ حكمه بمب  تضمنة نقد وما في م ة،أصول متداول 

 51,138  65,055  (2018ديسمبر  31كما في   مليون لاير سعودي 15.7)

 215,290  205,771     أصول غير متداولة 

مليون لاير سعودي  1.82 بمبلغتضمنة قروض بنكية التزامات متداولة م

(0182 برديسم 31ما في  مليون لاير سعودي ك 1.62)   (92,844 )  (87,676) 

مليون لاير سعودي   6.2متضمنة قروض بنكية بمبلغ غير متداولة  تالتزاما

 (34,935)  ( 15,668)  (2018بر ديسم 31مليون لاير سعودي كما في   30,6)

 143,817  162,314      ية حقوق الملك

 71,909  81,157  (%50: 2018) %50حصة المجموعة بواقع 

تثمارمة الدفترية لالسي لقا صافي    81,157  71,909 

 

 :2018و 2019ديسمبر   31لتوزيع للسنة المنتهية في  لربح أو الخسارةلي ملخص لقائمة افيما ي 

      

   

      2019 
 

2018 

 رياالت السعودية( )بآالف ال      

 257,999     دات إيرا

 
257,091 

 ( 13,686)    إطفاء و إهالك

 
(13,118) 

 ( 2,724)     ريف مالية امص

 
(2,949) 

 19,690     ة افي الربح للسن ص

 

15,551 

 18,495    مجموع الدخل الشامل 

 
16,169 

 9,248  (%50 :2018) %50بواقع  المجموعةحصة 

 

8,084  
 

 زيع هي كما يلي:توي ى االستثمار فالحركة علن إ

      2019  2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(       

 63,825  71,909     يناير 1

 7,776  9,845     النتائجالحصة من 

 308  ( 597)  الشامل االخر  الدخل  )الخسارة(الحصة في  

 71,909  81,157     مبرديس 31
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 ة( )تتم  جلة بطريقة حقوق الملكيةاستثمارات مس    -23

 اخرى  ريع مشتركةمشا ( ج

موعة. تتلخص حركة  منها ليست ذات أهمية نسبية للمج قيمة كل رى تعتبرمشاريع مشتركة أخ في ت موعة استثمارالدى المج

 هذه االستثمارات فيما يلي: 
 

      

  
2019 

 

2018 

      

  

 ياالت السعودية( )بآالف الر

     يناير 1

  
-      16,044 

     لنتائجالحصة من ا

  
-      (34,761 ) 

 19,070      -   ف ذات عالقة را أطمن مطلوب من  محول

    وقات عمالت اجنبيةرفتعديالت 

  
-      (353 ) 

     ديسمبر 31

  

-      -     

وكان االستثمار قد تعرض لهبوط   سعودي،مليون لاير  9.1بور بمبلغ % من ملكيتها في سو30قامت الشركة ببيع  السنة،خالل 

المسجل بطريقة حقوق  الستثمار دي كربح من بيع امليون لاير سعو 4.6، حققت اإلدارة مبلغ االستبعاد، عند في كامل قيمته

عمالت  ققة من تحويل الخسارة المح منبالصافي  الربح(. تم تسجيل 10)إيضاح  الموحدة  الربح أو الخسارة من قائمة ضلكية الم

 مليون لاير سعودي.  4.4أجنبية بمبلغ 
 

 قاب"( ألمحدودة )" يت قطر لألنابيب ا شركة أميانت  (د 

 أنشطتها في قطر.  ة وتمارسسجل ا وهي شركة غير مدرجة متهكي من حقوق مل %40 مجموعةالة زميلة تمتلك قاب هي شركأ

ن قوائمها المالية معدلة لتعكس تعديالت القيمة العادلة عند قاب المستخرجة ميلخص الجدول التالي المعلومات المالية أل

 قاب: أي مجموعة فترية الستثمار الالقيمة الدفإلى  سويات للوصولالت إلى  باإلضافة االستحواذ
 

 ديسمبر 31  ديسمبر   31        

      

  
2019 

 

2018 

      

  
 )بآالف الرياالت السعودية( 

     
  

  

 ، )معدلة

 ( 39 إيضاح

 157,314  122,047       أصول متداولة 

     أصول غير متداولة 

  

80,072  80,569 

 (131,942)  ( 75,144)       ة التزامات متداول

 (13,715)  ( 21,090)       داولة ت ات غير مالتزام

    لملكية غير المسيطرة حقوق ا

  
5,501  10,989 

     ء كاشرحقوق ال

  

111,386  103,215 

 41,286  44,554  ( % 40: 2018) %40وعة في حقوق الشركاء ملمجحصة ا
 

 :2018و  2019بر ديسم 31للسنوات المنتهية في  لـ)أقاب( ةموجزال الربح أو الخسارةقائمة 
 

       2019  2018 

 السعودية(  ف الرياالت)بآال       

   
 

     

 ، )معدلة

 ( 39 إيضاح

 219,910  185,245       دات يراإ

  افي الربح للسنة ص

 

   18,469  18,202 

  موع الدخل الشامل جم

 

   18,469  18,202 

 7,281  7,389 (% 40: 2018) %40حصة الشركة من مجموع الدخل الشامل بواقع 
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 ة( )تتم  ق الملكيةجلة بطريقة حقواستثمارات مس    -23

 )تتمة(   قاب"(ألمحدودة )" يت قطر لألنابيب ا شركة أميانت  (د 

 

           
    فيما يلي:  قاب أعلى حساب االستثمار في  تتلخص الحركة

 

 

 

      

  
2019  2018 

      

  
 ودية( )بآالف الرياالت السع

    

 

   

 

 

 ، لةد)مع

 ( 39 إيضاح

     يناير 1

  
41,286  34,005 

 7,281  7,389       النتائجحصة في ال

     توزيعات ارباح 

  
(4,121 )  -    

     ديسمبر 31

  

44,554  41,286 
 

 شركات زميلة اخرى هـ( 

لخص حركة هذه  تت . عةلمجموسبية لكل منها ليست ذات أهمية ن شركات زميلة أخرى تعتبر قيمة وعة استثمارات في لدى المجم 

 : فيما يليارات االستثم
 

      

 

 2019  2018 

      

 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
      

 
 

 
 

 

     يناير 1

 

 23,574  23,778 

     نتائجالحصة في ال

 

 2,922  1,661 

 -   25       خر الحصة في الدخل الشامل اآل 

     أرباح توزيعات 

 

 (2,826 )  (1,711) 

    نبية اجت ت ترجمة عمالتعديال

 

 (220 )  (154) 

     ديسمبر 31

 

 23,475  23,574 
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 عقارات ومصانع ومعدات  -24
 

  تصنيف  إعادة  بعادات است  ت إضافا   يناير  1 

ديالت ترجمة  تع

 بر ديسم  31  اجنبية  عمالت

 )بآالف الرياالت السعودية(  

2019 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 التكلفة
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 204,656  -  -  -  8,107  196,549 ضي ارا

 273,486  9  274  -  1,718  271,485 على اراضي مباني وتحسينات 

 897,860  ( 90)  30,984  ( 577)  5,816  861,727 وآالت ومعدات  مصانع

ات ومعدات  اثاث وتركيب 

 55,470  ( 288)  55  ( 682)  1,354  55,031 ةبي مكت 

 11,417  -  ( 31,313)  ( 140)  -  42,870 يذالتنفاعمال رأسمالية تحت 

 1,427,662  16,995  (1,399 )  -  (369 )  1,442,889 
            

           ةالقيموالهبوط في    هالكمجمع اإل
 ( 151,089)  -  -  -  ( 1,089)  ( 150,000) اراضي 

 ( 216,409)  ( 8)  ( 12)  -  ( 36,678)  ( 179,711) مباني وتحسينات على اراضي 

 ( 777,764)  70  ( 122)  122  ( 126,266)  ( 651,568) وآالت ومعدات  مصانع

 ات ومعدات اثاث وتركيب 

 ( 46,157)  219  134  530  ( 3,445)  ( 43,595) ةبي مكت    

 ( 4,606)  -  -  -  ( 4,606)  - التنفيذاعمال رأسمالية تحت 

 (1,024,874 )  (172,084 )  652  -  281  (1,196,025 ) 

 246,864          402,788 فترية لدا  في القيمةصا

 

0182 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 التكلفة
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 196,549  -  -  -  -  196,549 اراضي 

 271,485  ( 843)  -  ( 31,722)  4,126  299,924 ينات على اراضي مباني وتحس

 861,727  ( 2,720)  7,442  ( 32,544)  ( 136)  889,685 وآالت ومعدات  مصانع

ات ومعدات  اثاث وتركيب 

 55,031  ( 763)  -  ( 912)  1,018  55,688 ةبي مكت 

 42,870  -  ( 7,442)  ( 604)  -  50,916 اعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 1,492,762  5,008  (65,782 )  -  (4,326 )  1,427,662 
            

           القيمةوالهبوط في    هالكمجمع اإل
 ( 150,000)  -  -  -  -  ( 150,000) اراضي 

 ( 179,711)  676  -  24,467  ( 13,233)  ( 191,621) راضي مباني وتحسينات على ا

 ( 651,568)  2,359  -  32,544  ( 77,550)  ( 608,921) وآالت ومعدات  مصانع

 ات ومعدات اثاث وتركيب 

 ( 43,595)  551  -  912  ( 3,283)  ( 41,775) ةبي مكت    

 (992,317 )  (94,066 )  57,923  -  3,586  (1,024,874 ) 

 402,788          500,445 فترية لدا  يمةصافي الق
 

 6.8بمبلغ  لشراء اآلالت والمعدات الموردينإلى  الدفعات المقدمة بشكل رئيسيتمثل  2019سمبر دي  31في  سمالية تحت التنفيذرأالاألعمال إن  ⁻

 تها بالكامل. صص هبوط في قيمقيد مخالتي تم مليون لاير سعودي و 4.6ينات بمبلغ ع تحسي الى مشار باإلضافةمليون لاير سعودي 

 (3.4 إيضاحمليون لاير سعودي ) 7.9بمبلغ  16 تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي أثر اإلضافاتتتضمن  ⁻
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من  بشكل جوهريأسوأ  2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  تراندبوندسو سديبو ألفيلللنقد  المدرةكانت نتائج الوحدات  ⁻

عادة  كان على المجموعة ا ذلك،. بناًء على 2018ديسمبر  تم إجراؤه في  سنويهبوط توقعات اإلدارة المستخدمة في آخر اختبار 

 االعتبار. بعينقيمة هذه الوحدات بعد أخذ الظروف الحالية  هبوطاختبار 
 

القيمة الخاصة بهم   هبوط ( لمراجعة نماذج تقييمللمقيمين المعتمدين )ودية دارة مستشاًرا مستقاًل مرخًصا من قبل الهيئة السعنت اإلعي 

بناًء على حساب القيمة قيد االستخدام. يتراوح  للنقد  لوحدات المدرةتلك ال. تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد 2019 يويون  30كما في 

%. ويتم تقدير التدفقات النقدية بعد عام 10.4إلى  %8.7 بين ةالنقدي  اتالضريبة المطبق على توقعات التدفق ما بعدمعدل خصم 

 بشكل موثوق.  البيعأنه ال يمكن قياس القيمة العادلة مطروًحا منها تكاليف  استنتاج %. تم1باستخدام معدل نمو  2019

 كما يلي: 2019 يونيو 30ي اؤها فالقيمة التي تم إجر هبوطنتائج اختبار كانت و

قد الوحدة المدرة للن  

   

الدفترية القيمة    

القيمة القابلة  

  لالسترداد 

الهبوط في  

     القيمة 
( االت السعوديةبآالف الري  )          

  أفيل
   

141,450  113,640  27,810 

 سديب 
   

81,670  -  81,670 

 بوندستراند
   

16,250  -  16,250     
39,3702   113,640  125,730 

 .سابقا تكبدالماو عكس الهبوط  ي  إضافهبوط للم يكن هناك مؤشرات  ،2019ديسمبر  31في كما 

 

، وعليه، تم تصنيف  بوساكو أسال وقف اعمالأعلنت المجموعة  ،(هـ1440جمادى الثاني  15لموافق )ا 2019فبراير  20في  ⁻

مليون لاير  0.5لساكوب البالغ  فظ بها للبيع". تم قياس المبلغ القابل لالستردادمحت أصول كـ " األصول العائدة السال وساكوب

ً منها تكلفة البيع. نتيجة لذلكأساس القيمة العادلة على  2018ديسمبر  31سعودي كما في    اعترفت المجموعة بخسائر  ،مطروحا

 مليون 3.9 والتي بلغت قيمتها الدفترية 2018م عا خاللمليون لاير سعودي  3.4 ومصنع ومعدات بمبلغ عقارات في قيمة  هبوط

الربح أو   قائمةليات المتوقفة في خسائر من العم ضمنمة القي خسائر الهبوط في  تم قيد. 2018ديسمبر  31لاير سعودي كما في 

  31 سعودي كما في مليون لاير 3.3والتي تبلغ  أسالتم قياس القيمة القابلة لالسترداد لوحدة  ، . عالوة على ذلكةالموحد الخسارة

 2.3بقيمة  أسال ةالقيمة الحالية لقيميمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع. هذا التقييم يتجاوز صافي على أساس الق 2018ديسمبر 

 اسال. يتم االعتراف باي مخصص مقابل وبالتالي لم  ،مليون لاير سعودي

الدراسة   ونتج عن)"الوحدات"(. لوحداتها المدرة للنقد  2018في ديسمبر  قامت المجموعة بإجراء اختبار الهبوط في القيمة السنوي ⁻

ساديب  قيمتها الدفترية بشكل جوهري فيما عدا الوحدة الخاصة بشركة  اعلى من صافي قابلة لالستردادجميع الوحدات ذات قيمة ن أ

عن  داد القابلة لالستر ةقيمالساب . تم احت 2018 ديسمبر 31مليون لاير كما في  85.5القابلة لالسترداد والتي بلغت صافي قيمتها 

تي تم استخراجها من الموازنة الموافق عليها من قبل طريق احتساب قيمة االستخدام باحتساب التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة وال

مو للتدفقات النقدية ستخدام معدل ن وتم ا %8.5بلغ معدل الخصم قبل الضرائب المستخدم لخصم التدفقات النقدية  .2019اإلدارة لعام 

االستبعاد ال يمكن احتسابها بشكل  القيمة العادلة ناقصا تكلفة ن أ. كما واستنتجت اإلدارة %1بمعدل  2019ام الالحقة لعام لألعو

رات  مقابل عقا 2018عام مليون لاير سعودي خالل  41.9موثوق. وعليه، قامت اإلدارة بقيد خسائر هبوط في القيمة بمبلغ 

. تم قيد خسائر 2018ديسمبر  31مليون لاير قبل الهبوط كما في  127.4ها الدفترية عدات والتي كانت صافي قيمت ومصانع وم

 . ربح أو الخسارة الموحدةفي القيمة ضمن تكلفة المبيعات في قائمة ال بوطهال
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: 2017) 2018ديسمبر  31يون لاير سعودي كما في مل 37.4وند ستراند البالغ ـب دة الخاصة ب لوحتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد ل ⁻

معتمدة من المجلس ال الموازنة بحسب ةالنقدي  اتباستخدام توقعات التدفق قيد االستخدامة مليون لاير سعودي( بناًء على القيم 14.3

 ،2018ديسمبر  31ودي كما في ماليين لاير سع 6البالغة  قيمة الدفتريةالمبلغ القابل لالسترداد يزيد عن الن إ. 2019تغطي واتلي 

عكست اإلدارة االنخفاض في القيمة المسجلة في عام   ،ذا التحليلمليون لاير سعودي. نتيجة له 20.5مما أدى إلى ارتفاع قدره 

معدل  إن  .ةح أو الخسارة الموحدالرب  قائمةفي ماليين لاير سعودي مع ما يقابل ذلك من تأثير في تكلفة المبيعات  5والبالغة  2017

يتم تقديرها باستخدام معدل  2019ية بعد عام % والتدفقات النقد 10.5على توقعات التدفق النقدي هو المستخدم خصم قبل الضريبة ال

 شكل موثوق. ن القيمة العادلة ناقصا تكلفة االستبعاد ال يمكن احتسابها ب أكما واستنتجت اإلدارة %.  1نمو بنسبة 

 49.4 بلغت 2019ديسمبر  31الدفترية كما في والمعدات العائدة للمجموعة التي صافي قيمتها والمصانع  العقاراتتقع بعض  ⁻

من حكومة المملكة العربية السعودية بموجب  مستأجرة  سعودي( على أراضيمليون ريـال  51.2: 2018مليون ريـال سعودي )

 ديد. متعددة قابلة للتجعقود إيجار 

االستحواذ، من جهة ذات عالقة، على شركة تابعة تمتلك من خالل  2009ي جدة منذ عام تمتلك المجموعة قطعة أرض صناعية ف ⁻

الرض. إن ملكية هذه األرض محل نزاع قانوني يتم النظر فيه أمام النظام القضائي السعودي. إن القيمة الدفترية اإلجمالية لهذه  هذه ا

مليون لاير  150: 2018)مليون ريـال سعودي  150نت كا 2019ديسمبر  31ط في القيمة، كما في األرض، قبل مخصص هبو

والمصانع والمعدات   للعقاراتدفترية في تاريخ االستحواذ. إن صافي القيم الدفترية وتم عمل مخصص بكامل القيمة السعودي( 

 ديسمبر هي كما يلي: 31المقامة على هذه األرض كما في 

 ر ديسمب  31 

2019 

 ديسمبر 31 

2018 

 )بآالف الريـاالت السعودية(  

 27,946  22,439 اني وتحسينات على أراضي مب   

 31,038  26,707      مصانع وآالت ومعدات

 312  216 اثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 49,362  59,296 

والمصانع والمعدات المقامة  للعقاراتترية او االعمار االنتاجية تعتقد إدارة المجموعة أنه لن ينتج عن هذا النزاع أثر على القيم الدف

القيمة عند   الهبوط في مخصصها. سيتم عكس ستكون في صالح النزاع القانونيتعتقد اإلدارة أيًضا أن نتيجة  رض.على هذه اال

 صدور حكم نهائي في القضية ورفع القيود عن صك ملكية األرض من قبل المحكمة. إنهاء 
 

 غير متداولة أخرى صول أ -25

ه  تفاصيل هذ إن ية للمجموعة. سب ن  فرد ذات أهميةعة او بشكل من تعتبر مجتم المتداولة األخرى في أصول ال تتمثل األصول غير

 هي كما يلي:   لاألصو 

      

ديسمبر    31

2019  

 ديسمبر 31

2018 

 )بآالف الريـاالت السعودية(       

       
 8,250  8,250     عقارات استثمارية

 8,606  8,705      ير ملموسة أصول غ

 26,460  -   ( 33 إيضاح) الستثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكيةقروض  

      16,955  43,316 
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 قروض   -26

 قروض قصيرة االجل  26-1

 تتمثل القروض قصير االجل فيما يلي:  

      

ديسمبر    31

2019  

 ديسمبر 31

2018 

 ت السعودية( )بآالف الريـاال       

       
 929,726  863,155      ل قروض قصيرة االج 

ائدة في السوق على  ية باألسعار السوم مالسوتحمل ر عليها من عدة بنوك تجارية ولحص تم الئتمانية الت اثل هذه القروض تسهي مت 

 ند استحقاقها. روض قصيرة األجل عأساس أسعار العرض بين البنوك باإلضافة إلى هامش ثابت. تنوي اإلدارة إعادة تدوير الق

 التالية: مالت رة االجل مقومة بالعالقيمة الدفترية للقروض القصي إن 

      

ديسمبر    31

2019  

 ديسمبر 31

2018 

 لسعودية( ف الريـاالت ا)بآال      

       
 866,367  809,565     لاير سعودي 

 63,359  53,590   دوالر امريكي 

      863,155  929,726 
 

 االجل  طويلةقروض  26-2

 يلي:  تتمثل القروض طويلة االجل مما
 

 
 

 ديسمبر   31
 

 ديسمبر 31

 ايضاح 
 

2019 
 

2018 

 
  

 ة( ي ت السعود)بآالف الريـاال 

ية ض من بنوك تجارقرو    343,105  413,160 

 (255,244)  ( 343,105)  3-26 الجزء المتداول المدرج ضمن االلتزامات المتداولة 
      

أللتزامات غير المتداولة داول المدرج ضمن ا الجزء غير المت   

  

 -  157,916 
 

 تجارية بنوك  قروض من

العرض  هذه القروض عموماً رسوم مالية على أساس أسعار  متعددة. تحمل ك تجاريةووض من بن المجموعة على عدد من القر لتحص

تمتد  ،دها، طبقاً لجداول سدا2019يسمبر د 31قائمة كما في قاقات القروض البين البنوك باإلضافة إلى هامش ثابت. إن إجمالي استح

 .2022ى حت  2020من عام 

 : التالية تبالعمال مقومةوض طويلة األجل القيم الدفترية للقرن إ
 

 
 

 ديسمبر   31
 

 ديسمبر 31

 

  
2019 

 
2018 

 
 

 )بآالف الريـاالت السعودية( 

  سعودي لاير
 

333,638  403,669 

لدوالر االمريكي ا    9,467  9,491 

   343,105  413,160 

جدولة هذه   إعادة، وجاري العمل على القروض طويلة األجل أقساطالمجموعة عن سداد بعض  تعثرت، 2019عام خالل 

 .  اإلدارةمن قبل   احترازية إجراءاتساط واتخاذ األق
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 مة( تت) قروض -26

 ض روام القاالخالل بأحك  26-3

ت بعض القروض قصيرة وطويلة األجل من المجموعة الحفاظ على الوضع المالي في مستويات محدده، وتتطلب  تفاقياتتطلب أحكام ا 

ية وبعض الم سالرأ المصاريفمحددة، كما تحدد مبالغ  باح التي تزيد عن مبالغت األرمقرضين على توزيعاالموافقة المسبقة من ال

المتعلقة باتفاقيات التسهيالت االئتمانية. تتمثل االحكام المالية الرئيسية  لماليةلشروط ابعض اجموعة في مالأخلت  األخرى. االلتزامات

 المخل بها من قبل المجموعة فيما يلي:  
 

 األحكام 
 

 بات المتطل

 لقيمة الملموسة جموع المطلوبات لصافي ام
 

200% - 250% 

 ية ارلجالنسبة ا
 

100% - 125% 

 اهميندة للمسالملكية العائ  ققو دنى لحالحد األ
 

 مليون لاير سعودي  950

، تم وعليهلية. المستقب  عاتالدف و تعجيل جدول التسهيالت االئتمانية ا ءالغابنوك المقرضة يحق لل ،أعالهبناءا على االخالل المذكور  

 ائمة المركز المالي الموحدة.  لتزامات المتداولة في قادراج كامل رصيد القروض طويلة األجل ضمن اال

 

 عقود االيجار     -27

الممتلكات المستأجرة من قبل  راضي ومباني ومعدات مكتبية. فيما يلي معلومات حول أ تتضمنصول عدة أتقوم المجموعة بتأجير  

 المجموعة: 

 دات مدرجة ضمن عقارات ومصنع ومع االنتفاع حق ولأص  -27-1

2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في    

 

موع مجال  معدات مكتبية   أراضي ومباني        
           (بآالف الرياالت السعودية)

(4-3يناير )إيضاح  1الرصيد كما في   
  

7,912  -  7,912 

السنة إضافات خالل     -  1,093  1,093 

   7,912  1,093  9,005 

السنة مل خالل االهالك المح    (1,089 )   (109 )   (1,198 )  

2019  ديسمبر 31الرصيد كما في   
  

6,823  984  7,807 

 التزامات عقود االيجار  -27-2

 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة   -تحليل االستحقاق  

 2019 ديسمبر   31  

 )بآالف الرياالت السعودية(  
   

 1,615  أقل من سنة 

 4,389  سنوات  5وأقل من سنة أكثر من 

 4,261  أكثر من خمس سنوات 

 10,265  2019 ديسمبر 31كما في  صومة غير المخ  مجموع االلتزامات
 

 كما يلي:  ديسمبر 31في   كما الموحدة المركز المالي قائمة التزامات اإليجار في تم ادراج  

  2019 

)بآالف الرياالت   

 السعودية( 
   

 1,136  متداولة 

 6,547  لةغير متداو

  7,683 
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 عقود االيجار )تتمة(    -27

 التزامات عقود االيجار  -27-3

 هي كما يلي:  ديسمبر 31للسنة المنتهية في  الخسارة   اوالربح  قائمة غ المعترف بها فيمبالال

  2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

   

 1,198  حق االستخدام   أصولاهالك 

 451  االيجار  عقودفوائد على التزام 

 2,571  ارات عن عقود قصيرة األجل ايج

  4,220 
 

 ذمم دائنة -28
 

 ديسمبر 31  يسمبر د  31   

   2019  2018 

 )بآالف الريـاالت السعودية(    
      

 320,675  328,566   ثالثة  أطراف –ذمم دائنة 

 3,450  4,219   ( 33 إيضاح) ذات عالقة أطراف –ذمم دائنة 

   332,785  324,125 

 

 أخرى  والتزاماتمستحقة   مصاريف -29
 

ديسمبر   31   يناير 1  ديسمبر 31  

 2019  2018  2018 

 )بآالف الريـاالت السعودية(  

   

 ، )معدلة

( 39 إيضاح   

 ، )معدلة

( 39 إيضاح  

 9,301  11,943  5,536 ر ومزايا مستحقة رواتب وأجو

 9,929  11,255  10,813 مبيعات مستحقة ء الأتعاب وك

 30,790  17,711  22,959 مستحقة  تكاليف تمويل

 23,402  33,508  41,486 اخرى 

 80,794  74,417  73,422 
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 هاء التوظيف مخصص منافع إن   -30

 لي:ي هي كما  خالل السنة المنافع  ةمحدد وهي خطة  مخصص منافع إنهاء التوظيفالحركة على إن  
 

 2019  2018 

 الريـاالت السعودية( )بآالف  

 66,609  67,691 يناير 1

 7,725  7,327 الربح أو الخسارة المحمل على قائمة 

 532  2,858 اآلخر  خل الشاملكتواري المحمل على قائمة الداعادة القياس األ

 (7,175)  ( 8,354) ام الل العخالمدفوع 

 67,691  69,522 ديسمبر 31

 الموحدة مما يلي:   الربح أو الخسارةة المحمل على قائم  ون المصروفكيت 

 2019  2018 

 )بآالف الريـاالت السعودية(  

الحالية  تكاليف الخدمات  5,119  5,099 

 2,626  2,208 تكاليف الفوائد

 7,725  7,327 الموحدة  الخسارة الربح أوالتكلفة المحملة على قائمة 
 

 ية: رية الرئيسات االكتواالفتراضا

 سمبر دي 31كما في  

 2019  2018 

  

م معدل الخصم المستخد  3.90 ٪  3.90% 

 %5.4  ٪ 5.4 معدل زيادة الرواتب 

وران الموظفينمعدل د  وسطة مت   وسطة مت 
 

 يل حساسية االفتراضات االكتوارية الرئيسية: فيما يلي تحل

 2018 مبرسدي  31  2019 ديسمبر  31 

 0%   

ت  ال ف الريا)بأال

%0  ة( السعودي    

رياالت  )بأالف ال

 السعودية( 

        معدل الخصم 

يادةالز   +0.50 ٪  67,786   +0.50%  66,137 

 69,332  %0.50 -  71,362  ٪ 0.50 - النقص

زيادة الراتب النسبة المتوقعة ل         

 69,326  %0.50+   71,336  ٪ 0.50+  الزيادة

نقصلا  - 0.50 ٪  67,794  - 0.50%  66,128 

 جدول االستحقاق 

 : افع انهاء التوظيف ة من تسوي الجدول المتوقع لفيما يلي، 

 2019  2018 

 )بآالف الريـاالت السعودية(  

سنة خالل   13,034  14,537 

سنوات 5سنتين الى  من  32,676  33,099 

سنوات  10سنوات الى  6 من  33,458  34,926 

 79,168  82,562 
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 مخصص ضمان  -31
 

 2019  2018 

 )بآالف الريـاالت السعودية(  

 8,375  6,216 ايرين  1

 (1,874)  ( 1,441) عكس

 (229)  - المستخدم 

 ( 56)  ( 23) أجنبية  تتعديالت ترجمة عمال

 6,216  4,752 برديسم 31

 عقود غير مجدية مخصص  -32

العراق. من المتوقع أن يكتمل  السماوة،في  محدديتعلق هذا المخصص بشكل رئيسي بالخسائر المتوقع تكبدها إلكمال عقد بسعر 

 يلي:ما غير المجدية في مخصص العقود  حركة تتمثل. 2023المشروع في عام 

 2019  2018 

 )بآالف الريـاالت السعودية(  

 122,428  119,102 ايرين  1

 2,033  33,601 المخصص للسنة 

 -  ( 21,433) المستخدم 

 (5,359)  ( 2,615) أجنبية  تعديالت ترجمة عمالت

 119,102  128,655 ديسمبر 31
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 ت عالقة ذا   فبأطراتتعلق  إفصاحات -33

 ذات عالقة:   أطرافمت مع ت  يوضح الجدول التالي المعامالت الهامة التي

 

   

مبيعات  

ألطراف  

ذات  

 عالقة 

 

مشتريات  

عات  من/ دف

ألطراف  

قةذات عال   

 

وب من  مطل

  أطراف

ذات  

 عالقة* 

 

إلى   طلوبم

  طرافأ

ذات  

 عالقة* 

 

 

 

 

( يةبآالف الريـاالت السعود ) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 شركات زميلة
 

 

 

 

 

 

 

   
 شركة أميانتيت قطر لألنابيب

 حدودة الم 

 
2019 

 
-  -  2,718  -  

2018 
 

-  -  9,041  - 

 -  -  -  -  2019  المحدودة   الشرق غازشركة 

 2018  -  -  520  - 
           

 مشاريع مشتركة 
 

 

 
       

  أميبلو
 

2019 
 

-  -  39  -  
2018 

 
-  -  3,502  - 

 سبور 
 

2019 
 

-  -  3,877  -  
2018 

 
-  -  8,029  - 

  ولية لتوزيع المياهالشركة الد 

 
2019 

 
-  -  -  -  

2018 
 

-  -  2,100  - 

 اميتيك الجزائر
 

2019 
 

-  -  360  -  
2018 

 
-  -  -  - 

 

 الي.ئنة على التومم الداذة والضمن الذمم المدين   تم تصنيف هذه األرصدة* 

  

   

 

 

 

 
فوائد مستلمة من  

ة الى(  )مدفوع

ذات عالقة    أطراف  

 
لى(  مطلوب من )ا

ذات    أطراف

 عالقة 

ذات عالقة  أطرافقروض من/الى   
 

 

 
( لريـاالت السعوديةبآالف ا ) 

  شركات زميلة

 

 

 

       
 2019 المحدودة   الشرق غازشركة 

 
    -  (2,322 ) 

  

 
2018 

 
    -  - 

  ى اخر

 
2019 

 
    -  (1,897 ) 

  

 
2018 

 
    -  (3,450) 

 مشاريع مشتركة 
   

       

   أميبلو

 
2019 

 
    -  - 

   2018      -  26,460 
 

 ل منافع موظفي اإلدارة الرئيسيين فيما يلي: تتمث

 2019  2018 

 ريـاالت السعودية( لالف ا)بآ 

 5,553  5,772 االجل فين قصيرة ظمنافع مو

 419  468 افع إنهاء التوظيف من 

 5,972  6,240 الرئيسيين اإلدارةاجمالي منافع موظفي 
 

 .خالل السنة ألكبر خمس مدراء تنفيذيين  ةالموحد الربح أو الخسارةمة حميل المنافع المذكورة أعاله على قائ تم ت 
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 المال  رأس -34

 2019  2018 

 ريـاالت السعودية( لالف اآ)ب  

    المصدر والمدفوع بالكامل ، رأس المال المصرح به

 115,500,000  34,451,700 ريـال سعودي للسهم الواحد  10عادي بقيمة إسمية سهم 

 1,155,000  344,517 رأس المال )بآالف الرياالت السعودية( 
 

هـ( على تخفيض  1441محرم  9)الموافق  2019سبتمبر  8لمنعقدة في وافق مساهمو الشركة في الجمعية العامة غير العادية ا

 115.5عن طريق تخفيض عدد األسهم من  مليون لاير سعودي  344.5مليون لاير سعودي إلى  1،155رأس مال الشركة من 

 810.5والتي بلغت  عودي لكل منها وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمة للشركةلاير س 10مليون سهم بقيمة  34.5مليون سهم إلى 

 على هذا التخفيض. 2019أغسطس  21مليون لاير. وافقت هيئة السوق المالية بقرارها بتاريخ 

 سهم لأل فينظلموابرنامج واحتياطي تملك  -35

يناير  1ددة ابتداء من وظيفية مح ت لدرجاتينص على تقديم مكافآ يوالذ سهملأل الموظفين قامت الشركة بتطبيق برنامج تملك 

 برنامج تملك الموظفين مليون سهم من أسهمها من خالل مؤسسة مالية لغرض  2.5، قامت الشركة بشراء 2012خالل  .2012

وظفين تم منح المالموحدة.  يلمالفي قائمة المركز ا سهملأل سمى "برنامج واحتياطي تملك الموظفينموالتي تم قيدها تحت  سهملأل

ة على مستوى اداء معين اسهم مجانية حتى تاريخ ثالث سنوات في الخدمة والمحافظ  تراكاتهم في البرنامج واتمامًء على اشابن 

 سهم. 564,309م الممنوحة للموظفين من خالل هذا البرنامج ه، بلغ عدد االس2015الل عام . خ2015حقاق خالل عام االست 

 .2018و  2019االعوام  لنامج خالك حركة على اسهم البران هن لم يك  

عرضها  رات المستقبلية لكي يتم يمة األسهم المتبقية المحتفظ بها لدى الوصي للخياق سهملأل واحتياطي تملك الموظفين يمثل برنامج 

 . على موظفي الشركة

 سهم(  الف  1,936: 2018الف سهم ) 577قبل المجموعة للبرامج المحتفظ بها من  األسهمد ، بلغ عد2019ديسمبر  31كما في  

 سعر الفائدة  عقد مبادلة -36

لق بقروض تحمل معدالت ربح )"العقد"( مع بنك محلي متع ، لدى المجموعة عقد مبادلة سعر فائدة2019ديسمبر  31كما في  

مليون ريـال سعودي كما في   116.2عودي )ن لاير سوي مل 12.9للعقد  االعتباريةمة ي الق ، بلغت2019ديسمبر  31متغيرة. كما في 

 انخفاض بمقدارعودي )مليون ريـال س 0.030إلى  2019ديسمبر  31ادلة للعقد كما في فضت القيمة الع(. انخ2018ديسمبر  31

 (.2018ديسمبر  31يون لاير سعودي كما في  مل 0.182

بات التدفقات النقدية. وعليه، قامت المجموعة بقيد االنخفاض مخاطر تقللة فعالة ن العقد على انه تغطي عسبة ت المجموعة بالمحاقام 

قائمة المركز   المطلوبات الغير متداولة في وتم قيد االلتزام المقابل ضمن  قائمة الدخل الشامل اآلخرعادلة للعقد ضمن في القيمة ال

 . المالي الموحدة
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 مطلوبات محتملة وارتباطات  -37

 مالية التزامات رأس 37-1

سعودي  مليون لاير  2.7مبلغ ا تقريب  2019ديسمبر  31ا حتى لمجموعة ولم يتم تكبدهمالية التي تعاقدت عليها ا ت الرأسالنفقا بلغت

مليون لاير  12.5في اميبلو بمبلغ  إضافي. كما التزمت المجموعة باستثمار (2018مبر ديس 31ريـال سعودي كما في مليون  3.9)

 .2020سعودي يستحق سداده خالل عام 

 

 التزامات محتملة  37-2

جهة ذات عالقة، على شركة تابعة ، من من خالل االستحواذ 2009قطعة أرض صناعية في مدينة جدة منذ عام تمتلك المجموعة  37-2-1

تعتقد ادارة المجموعة أنه  ي السعودي. القضائ أمام النظام تم النظر فيه قانوني ي  األرض محل نزاع األرض. إن ملكية هذه  تمتلك هذه

 ن هذا النزاع اي التزام.علن ينتج 

ليون لاير م 26.4بمبلغ  بمطالبات من قبل موردين وعمالء بقضايا قانونية 2019ديسمبر  31كما في  ان المجموعة مدعى عليها 37-2-2

النهائية في هذه القضايا، وعليه، لم  نتج عن هذه القضايا اي خسائر مادية عند صدور األحكامعتقد ادارة المجموعة بأنه لن ي . ت سعودي

 . يتم قيد مخصص لهذه المطالبات في القوائم المالية الموحدة المرفقة 

 ضمانات  37-3

ريـال مليون  108.2االعتيادية للمجموعة بمبلغ  محتملة عن ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال  التزاماتدى المجموعة ل

 معأيضاً، مجتمعة  المجموعة (. لدى2018 ديسمبر 31ي كما في مليون ريـال سعود 164.7) 2019ديسمبر  31سعودي كما في 

مليون  179.4) 2019ديسمبر  31 مليون ريـال سعودي كما في 543.0مطلوبات محتملة عن ضمانات بمبلغ  آخرين،شركاء 

 ع المشتركة. لمشاري ت الزميلة واقروض لهذه الشركا( متعلقة بتسهيالت 2018ديسمبر   31ي كما في ريـال سعود 
 

 فعول بعد  مسارية الالمعايير الصادرة غير ال  -38

موضحة أدناه. تنوي   للمجموعةلية الماالقوائم حتى تاريخ إصدار بعد سارية المفعول غير ولكنها ن المعايير والتفسيرات الصادرة إ

المالية  القوائمعلى  كبيراً  تأثيراً لها ال يتوقع أن يكون و سارية المفعولعندما تصبح  ،إذا انطبقت المعايير،هذه  تطبيقالشركة 

 : للمجموعة 

 المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي. اإلطارتعديالت على مراجع  -

 تجميع االعمال" " 3للتقرير المالي المعيار الدولي تعديالت على  -

   8الدولي  حاسبةالم ومعيار 1الدولي حاسبة المعلى معيار  تعديالت -

 "عقود التامين". 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
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 ت سنوات سابقة تعديال  -39

 تأثير على حقوق الملكية لها  –تعديالت سنوات سابقة  39-1

 ن اقاب متعديالت تم التقرير عنها   39-1-1

 بقة فيما يتعلق بما يلي: ، اقاب، بتعديل سنوات ساقامت احد الشركات الزميلة

 . ئتمانية المتوقعةطأ محاسبي متعلق باحتساب الخسائر االخ -

 تحواذ على حصص غير مسيطرة بدون تغيير في السيطرة. اثر االس -

يناير و   1على الخسائر المتراكمة للمجموعة كما في  ذلك والتعديالت المترتبة عن على استثمار المجموعة  اعاله  التصحيحإن أثر 

 هي كما يلي: 2018ديسمبر  31عنها للسنة المنتهية في  المفصحوالخسارة  2018سمبر دي  31

 كما في  

 

ديسمبر  31

2018  

 يناير  1

2018 

 ريـاالت السعودية( لالف ا)بآ 

    االستثمار في اقاب 

 38,617  46,839 المفصح عنه سابقا

 (4,612)  (4,612) المستثمر فيها شركةلل المبقاةحصة المجموعة في التأثير المتراكم على األرباح 

 -  (941) اقاب المفصح عنها أرباحعلى ثير ة المجموعة من التأحص

 34,005  41,286 الرصيد المعدل 

 

 

 

 31للسنة المنتهية في 

  2018ديسمبر 

  ريـاالت السعودية( لا بآالف ) 

   نتائج اقاب ة في الحص

  8,222 المفصح عنه سابقا

  (941) قاب المفصح عنهاا أرباحعلى ثير عة من التأة المجموحص

  7,281 الحصة المعدلة في نتائج اقاب 

 (5,553) ة لمساهمي الشركة  حقوق الملكية العائدعلى  األثر )ا( اجمالي  

 (941) الموحدة   قائمة الربح او الخسارةثر على اجمالي األ   

 

 لشركة اميتيك استانا عكس مخصص    39-1-2

مليون لاير سعودي.   19.0بقيمة  وحدة اميتيك استانا المدرة للنقدمقابل  كان لدى المجموعة مخصص ،2018يناير  1كما في 

. بشكل جوهري منذ قيد المخصصوحدة اميتيك استانا مهلكة  أصبحتحيث  الوقت،في ذلك  المخصصإلى هذا  الحاجة انتفت

حسمها من بند  " بدالً من ريف مستحقة والتزامات أخرى مصاشكل خاطئ تحت بند "، تم عرض المخصص ب لى ذلكعالوة ع

 . العقارات والمصنع والمعدات
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 )تتمة(  ت سنوات سابقة تعديال  -39

 )تتمة(   تأثير على حقوق الملكيةلها  –تعديالت سنوات سابقة  39-1

 )تتمة(   لشركة اميتيك استاناعكس مخصص    39-1-2

 ل موضح ادناه:اثر هذا التعدي ان 

 كما في  

 

سمبر دي  31

2018  

 يناير  1

2018 

 ريـاالت السعودية( لالف ا)بآ 

    مصاريف مستحقة والتزامات أخرى 

 92,388  93,383 المفصح عنه سابقا

 (18,966)  (18,966) المخصص عكس 

 73,422  74,417 الرصيد المعدل 

 18,966  18,966 ة لمساهمي الشركة  كية العائدحقوق الملعلى  األثر( اجمالي ب)

 14,354  13,413 ة لمساهمي الشركة  ية العائد حقوق الملكعلى  األثر صافي (  ب) )ا( + 
 

   على حقوق الملكية لها تأثيرليس  –تعديالت سنوات سابقة  39-2

 نة واصول العقود: المدي من شركة بي دبليو تي فيما يتعلق بالذمم يالت تم التقرير عنها تعد 39-2-1

ي كما في  مليون لاير سعود  174.5عن ذمم مدينة بمبلغ  بالتقرير بشكل خاطئتابعة للمجموعة، ، وهي شركة بي دبليو تيقامت 

 . مليون لاير سعودي( 180.7 :2018اير ن ي  1العقود ) أصولضمن  2018ديسمبر  31
 

 :دبليو تيلشركة بي  والمخزون العقود بأصولفيما يتعلق يالت تعد 39-2-2

تحت بند "اعمال   وديمليون لاير سع 209بالغة وال العقود أصولعن  بالتقرير، يو تيبي دبلقامت  2018ديسمبر  31كما في 

مليون لاير  216.7:  2018اير ن ي  1)قيد التصنيع"  بضاعة"ضمن بشكل خاطئ  بإدراجها. قامت المجموعة تحت التنفيذ"

 سعودي( 
 

 : مجديةعقود غير ومخصص  العقود بأصولمن شركة بي دبليو تي فيما يتعلق عنها  يالت تم التقريرتعد 39-2-3

مليون لاير   119.1العقود بشكل خاطئ بالصافي من مخصص عقود غير مجدية والتي بلغت  أصولعرض ب بي دبليو تي قامت 

 . مليون لاير سعودي(  122.4: 2018يناير  1) 2018ديسمبر  31سعودي كما في 
 

 احداث الحقة  -40

. الوباء هو المستجد COVID-19أو  روس كورونافي  ،لمية تفشي فيروس وبائيمنظمة الصحة العا اعلنت، الحقة لنهاية السنة

مرض ينتشر في العديد من البلدان حول العالم في نفس الوقت. الوضع كما في تاريخ التقرير غير مؤكد نسبيا. في ضوء الجهود  

موعة غير  ى القطاعات الجغرافية والتجارية للمج، ال يزال التأثير المحتمل عللسلبية للفيروسا العالمية المستمرة للحد من اآلثار

 معروف. 
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