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أعضاء مجلس اإلدارة
رؤيتنا
أن نكون أفضل مجمع للبتروكيماويات في العالم

رسالتنا
األستاذ
يوسف بن عبدهللا البنيان

األستاذ
مرهف بن محمد المدني

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

توفير منتجات ذات جودة عالية بطريقة مسؤولة من

خالل االبتاكر والتعلم والتميز التشغيلي ،والحفاظ على
أداء عالي في مجال البيئة والسالمة مع الحفاظ على

القيمة القصوى لجميع المستفيدين.

الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

المهندس قاسم بن صالح الشيخ
عضو مجلس اإلدارة

المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين
عضو مجلس اإلدارة

المهندس محمد بن علي بازيد
رئيس الشركة
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تقرير مجلس اإلدارة

إلى السادة مساهمي شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
السالم عليكم ورحمة هللا وبراكته
يسر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام
تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،المعد وفقاً لمتطلبات نظام الشراكت
السعودي ،ونظام الشركة األساس ،والئحة حوكمة الشراكت ،وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة ،والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشراكت الخاصة بشراكت المساهمة
المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
كما ُيقدم التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها وخططها المستقبلية ،والجهود
التي ُبذلت لتعزيز أداء الشركة في تنمية حقوق مساهميها ،ودعم صناعة المنتجات البتروكيماوية
الوطنية ،وإسهاماتها في مجاالت السالمة ،واالستدامة ،واالعتمادية ،والمسؤولية االجتماعية ،وذلك
وفقاً لما ورد في حساباتها الختامية ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
كما يطيب لمجلس اإلدارة أن يتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ،وسمو
ولي عهده األمين ،والحكومة الرشيدة على ما قدموه لدعم القطاعات االقتصادية للمساهمة في
تحقيق رؤية المملكة ( 2030اقتصاد مزدهر) ،السيما الدعم غير المحدود للقطاع الصناعي في
المملكة ،كما يثمن المجلس عطاءات العاملين بالشركة ودعم جميع أصحاب المصالح بمن فيهم
المساهمين والزبائن والموردين والمجتمع الذي نعمل فيه.
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(ينساب)
تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢٠١٩م

 .2التشغيل واإلنتاج

 .1التأسيس والنشاط

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) شركة
مساهمة سعودية مدرجة تأسست في  12محرم
1427هـ (الموافق  11فبراير 2006م) بموجب القرار
الوزاري رقم  ،49بسجل تجاري رقم ،4700009432
حصلت الشركة على الترخيص الصناعي رقم
/1367ص ،بتاريخ  18رجب 1426هـ (الموافق 23
أغسطس 2005م).

يوضح الشلك التالي النسبة المئوية لكميات
المنتجات بمصانع الشركة:

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالاكمل
 5,625مليون ريـال سعودي ،موزعة على 562,5
مليون سهم؛ بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريـاالت
سعودية للسهم .وهي مملوكة بنسبة %51
للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)،
ونسبة  %49للقطاع الخاص واألفراد.

٪٦

٪٢

٪٣٠

٪٩

٪٩

تعمل (ينساب) في إنتاج المواد البتروكيماوية من
خالل مجمعها الصناعي في مدينة ينبع الصناعية،
الذي بدأ التشغيل التجاري في  1مارس 2010م بطاقة
إنتاجية تزيد عن أربعة ماليين طن سنوياً من
المنتجات المختلفة؛ وفقاً للجدول التالي:

٪١٠

المنتجات

الكمية
(ألف طن متري سنوياً )

اإليثلين

1.300

البروبلين

400

البولي إيثلين منخفض الكثافة الخطي

400

البولي إيثلين عالي الكثافة

400

البولي بروبلين

400

جاليكول اإليثلين

1,065

ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر

20

البيوتين

115

البنزين

170

بلغت الكميات المنتجة  4,232ألف طن متري خالل
العام 2019م ،تشمل المنتجات الوسيطة اكإليثلين
والبروبلين والبيوتين 1والتي يتم تحويلها إلى
منتجات نهائية ،وذلك بارتفاع نسبته  ٪8,7مقارنة
بالكميات المنتجة خالل العام 2018م ،التي بلغت
 3,894ألف طن متري ،ويعود ارتفاع كمية المنتجات
خالل العام 2019م إلى بدء اإلنتاج التجاري لمشروع
توسعة زيادة إنتاج مصنع جاليكول اإليثلين كما هو
معلن عنه في موقع تداول بتاريخ  17يناير 2019م.
باإلضافة إلى الجهود المبذولة في تحسين أداء
العمليات التشغيلية والتزامها بأفضل المعايير
الفنية والممارسات العالمية في صناعة المنتجات
البتروكيماوية.

مزيج الزايلين والتولوين (تي – إكس)

70

المجموع

4,340

وسوف تواصل (ينساب) تنفيذ استراتيجيتها للنمو
في مجال صناعة البتروكيماويات ذات القيمة
المضافة على أصول الشركة وحقوق المساهمين،
مع المحافظة على أعلى درجات السالمة والجودة
واالستدامة.

٪٢٤

٪١٠

اﻹﻳﺜﻠﻴﻦ
ﺟﻼﻳﻜﻮل اﻹﻳﺜﻠﻴﻦ
اﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﻠﻴﻦ
اﻟﺒﻮﻟﻲ إﻳﺜﻠﻴﻦ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺨﻄﻲ
اﻟﺒﺮوﺑﻠﻴﻦ
اﻟﺒﻮﻟﻲ إﻳﺜﻠﻴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى

مالحظة :منتجات أخرى تشمل البيوتين ،وميثيل ثالثي بوتيل اإليثر ،ومزيج التولوين والزايلين

12

13

(ينساب)
تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢٠١٩م

 .3استراتيجية الشركة

 .4الخطط والقرارات والتوسعات
والتوقعات المستقبلية

وضعت الشركة استراتيجية مستقبلية واضحة
المعالم لتأكيد النمو في مجال صناعة
البتروكيماويات ذات القيمة المضافة على أصول
الشركة وحقوق المساهمين ،مع المحافظة على
أعلى درجات السالمة والجودة واالستدامة ،وااللتزام
التام باكفة معايير وقوانين الصناعة ذات العالقة
لتحقيق الريادة ،وتأكيد الشراكة بين جميع األطراف
المرتبطة بالشركة محلياً وعالمياً وتنمية حقوق
المساهمين مع عدم اإلخالل بمسؤولية الشركة
االجتماعية .وسيتم تنفيذها من خالل المحاور التالية:

تعمل (ينساب) وفق الخطط االستراتيجية
المرسومة من قبل مجلس اإلدارة الذي تبنى مبادئ
السالمة واالستدامة واالعتمادية في إدارة
العمليات التشغيلية ،وإدارة المخاطر ومراقبة األداء
والتنفيذ الشامل في الشركة التي تهدف إلى
تحسين كفاءة العمليات ،ورفع معدالت النمو
وتوليد أفاكر مبتكرة لترشيد الطاقة والموارد
الطبيعية ،وتحسين مستوى أداء أصولها بما
يسهم في تنمية حقوق مساهميها ،وحماية
البيئة وتعزيز قدرات الشركة التنافسية في مختلف
األسواق.

المحور األول

تحسين كفاءة استغالل الطاقة بالشركة من خالل تنفيذ عدد من
البرامج والمشاريع التي ُتعنى باالعتمادية واالستدامة وتحسين
األداء.

المحور الثاني

التوسع في الطاقة اإلنتاجية لمنتجات الشركة الرئيسية.

المحور الثالث

االستمرار في دراسة الفرص االستثمارية المتاحة التي ُتعنى
بصناعة البتروكيماويات.

المحور الرابع

دراسة شراء حصص في بعض الشراكت التي تمارس نفس نشاط
صناعة البتروكيماويات أو المساهمة في شراكت مجدية.

في إطار استراتيجية الشركة بالتوسع في الطاقة
االنتاجية لمنتجات الشركة الرئيسية ،أعلنت (ينساب)
بتاريخ  17يناير 2019م في موقع تداول عن بدء االنتاج
التجاري لمشروع توسعة زيادة إنتاج مصنع جاليكول
اإليثلين والذي سينعكس إيجاباً على نتائج الشركة.

14

15

(ينساب)
تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢٠١٩م

 .5المخاطر
ينبغي على لك مستثمر حالي أو محتمل أن يدرس
بعناية عوامل المخاطرة المحددة أدناه ،علما بأن
هذه المخاطر ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن
تواجهها (ينساب) ،بل إنه من الممكن وجود مخاطر
إضافية ليست معلومة (لينساب) في الوقت الحالي،
أو قد تعتبرها (ينساب) غير جوهرية قد تعيق
عملياتها.
وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج
عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية
جوهرية بسبب حدوث أو تحقق أي من هذه
المخاطر التي تعتقد الشركة في الوقت الحالي أنها
مهمه ،أو أي مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أن
تحددها والتي تعتقد أنها غير جوهرية ،أو إذا
أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهرية.
تقوم سياسة إدارة المخاطر لدينا على تحديد
المخاطر التي تواجه أو قد تواجه الشركة بشلك
استباقي وفهمها ،وتقييم مدى تأثيرها على أدائنا،
واتخاذ تدابير وقائية لمنعها أو التقليل منها
والسيطرة عليها .وفي الوقت نفسه ،نعمل على
االستفادة من الفرص لتحقيق أهدافنا االستراتيجية،
ونطبق هذه السياسة على لك عملياتنا .تقع
مسؤولية تنفيذ سياسة إدارة المخاطر على عاتق
اإلدارة التنفيذية ،في حين تقع مسؤولية مراقبة
تنفيذ هذه السياسة على عاتق مجلس اإلدارة بدعم
من لجنة المخاطر.
وقد أسسنا سياسة إدارة المخاطر وإدارة استمرارية
األعمال وفقاً لنظام حوكمة متاكمل يعمل على
تحديد المخاطر التي تواجه الشركة وفهمها
وإدارتها بفعالية .تبدأ هذه المسؤولية من
العاملين لدينا من موظفين وإداريين من خالل إعداد
تقارير مفصلة بشأن المخاطر التي تواجه الشركة.
ويتم عرض هذه التقارير على لجنة المخاطر بشلك
دوري .ومن ثم تقدم اللجنة توصياتها لمجلس
اإلدارة فيما يتعلق بمدى كفاية اإلجراءات المتخذة
للحد من تأثير تلك المخاطر .وإضافة إلى ذلك ،توصي
إما بمواصلة العمل بذات التدابير أو اتخاذ تدابير
إضافية للتحكم في تلك المخاطر.
كما وضعت (ينساب) نظم إلدارة المخاطر وإدارة
استمرارية األعمال يعزز من قيمة الشركة ويحمي
مصالح (ينساب) كجزء من االلتزام المستمر

بالمتطلبات المعمول بها وتحقيقا لمصالح
مساهميها وفقاً للمبادئ التالية:
• القيادة الواضحة وااللتزام.
• المسؤولية والكفاءة لدى الموظفين.
•	التنفيذ الفعال لنظام إدارة المخاطر وإدارة
استمرارية األعمال.
•	تضمين إدارة المخاطر في القرارات الرئيسية
للشركة.
•	اتخاذ قرارات فعالة بناء على مخاطر مدروسة
ضمن حدود المستوى المقبول.
•	تخطيط استمرارية األعمال بشلك سليم لتحقيق
المرونة.
• رقابة داخلية متاكملة وسليمة.
• توفير معلومات المخاطر بأفضل الطرق المتاحة.
•	التقييم والتحسين المستمر إلدارة المخاطر وإدارة
استمرارية األعمال.
قامت الشركة بإنشاء نظام متاكمل إلدارة المخاطر
وفق أسس ومعايير متفق عليها من خالل تطبيق
نظام إدارة المخاطر  OMS-221والذي يحتوي على
الهيلك والنماذج الالزم اتباعها لتسجيل وتحليل
وتقييم المخاطر وفق جدول واضح للمهام
والمسؤوليات .كما أن الشركة قامت بتدريب
الموظفين على كيفية استخدام النظام.
كما تطبق (ينساب) "نظام إدارة استمرارية األعمال"
 OMS-222حيث ُيعنى هذا النظام بترتيب األوليات
وفهم التهديدات التي تواجه الشركة والمتطلبات
الالزمة لتقليل احتمالية التعرض للحوادث والحد من
آثارها السلبية .وعليه عقدت الشركة ورش عمل
لجميع اإلدارات بهدف مراجعة استراتيجيات استمرارية
العمل وسبل تطويرها .اجتازت الشركة التدقيق
التفصيلي للحفاظ على شهادة استمرارية األعمال
( )ISO:22301والتي تعد معياراً عالمياً يؤكد قدرة
الشركة على مواصلة تقديم منتجاتها ،أو خدماتها
بمستويات مقبولة ومحددة مسبقاً  ،وذلك في حال
وقوع أية حوادث من شأنها أن تؤثر على سير العمل
ال سمح هللا.
عرضة لمخاطر استراتيجية؛
نحن من حيث المبدأ،
ً
وهي المخاطر التي قد تؤثر على قدرتنا في تحقيق
أهدافنا االستراتيجية ،والمخاطر التشغيلية ،وهي
المخاطر الناجمة عن طبيعة عملياتنا ،والمخاطر
المالية؛ وهي المخاطر التي تؤثر على الربحية.

زيادة على ذلك ،نحن ُعرضة للكثير من عوامل
ً
المخاطر؛ وفيما يلي وصف تفصيلي لعوامل
المخاطر:
المخاطر الرئيسة المتعلقة بمجال أعمالنا تحتاج
الشركة للحفاظ على معدالت عالية الستغالل القدرة
اإلنتاجية لوحدات التصنيع ألجل الحفاظ على هوامش
ارتباطا
الربح .ترتبط األرباح في قطاع البتروكيماويات
ً
وثيقا بالطلب العالمي ومستويات المخزون الصناعي
ً
واالستفادة من قدرة المصانع؛ حيث أن أحجام اإلنتاج
األعلى ُتمكن القطاع من تخصيص تاكليف ثابتة على
معدالت اإلنتاج األكبر ومن ثم التأثير على هوامش
الربح ،وبالتالي يمثل تحقيق معدالت اإلنتاج القصوى
عامل رئيس لربحية عمليات البتروكيماويات لدى
الشركة .وتعتمد قدرة (ينساب) للحفاظ على الربحية،
حد كبير ،على قدرتها في الحفاظ على معدالت
إلى ٍ
عالية الستغالل القدرة اإلنتاجية لمصانعها ،وهي
مستوى اإلنتاج الذي يحققه لك مصنع فيما يتعلق
بقدرته .وقد يدفع فائض قدرة القطاع ،وخاصة في
الفترات التي تشهد ضعف الطلب(ينساب) وشراكء
القطاع اآلخرين إلى خفض معدالت اإلنتاج ،األمر الذي
سيقلل من هوامش الشركة ودخلها والتدفق

لعدد من المخاطر
النقدي لديها .وتتعرض (ينساب)
ٍ
التشغيلية ،بما في ذلك انخفاض معدالت استغالل
القدرة اإلنتاجية جراء األنشطة المجدولة مثل أعمال
الصيانة أو فترات االنقطاع غير المخطط لها التي قد
تحدث ،على سبيل المثال ،بسبب تعطل المعدات أو
خطأ بشري؛ وعدم توافر العمالة الماهرة؛ وانخفاض
نحو أقل من
معدالت استرداد التاكليف على ٍ
المتوقع؛ ومعدل أداء مقاولي الشركة؛ ومشالك
التآلك التي من شأنها التأثير على المصانع وخطوط
األنابيب؛ والحوادث التي تتعلق بالصحة والسالمة
التي قد تقع بسبب المقاولين الخارجيين؛ والتعرض
للكوارث الطبيعية ،مثل ظروف الطقس المتقلبة.
سلبا على
فأي حادث من هذا القبيل من شأنه التأثير
ً
أعمال(ينساب) أو نتائج عملياتها التشغيلية أو
وضعها المالي .فال شك أن إخفاق الشركة في
الحفاظ على معدالت عالية الستغالل القدرة اإلنتاجية
وسلبيا على
جوهريا
تأثيرا
من شأنه أن يؤثر
ً
ً
ً
أعمال(ينساب) أو نتائج عملياتها التشغيلية أو
وضعها المالي .وتعمل الشركة للحد من هذه
التأثيرات من خالل تخفيض التاكليف ،وتحسين
مستويات اعتمادية مصانع الشركة لضمان استمرارية
اإلنتاج والبيع ضمن خطط عمل وممارسات واضحة.
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المخاطر المتعلقة بمسؤولياتنا تجاه البيئة والصحة
والسالمة واألمن تلتزم (ينساب) بجميع األنظمة
واللوائح ذات الصلة بالبيئة والصحة والسالمة واألمن
السارية على عملياتهاُ .تحدد هذه األنظمة واللوائح
نظم جوانب معينة من
مجموعة معايير مختلفة ُت ّ
جودة البيئة والصحة والسالمة واألمن ،وتنص على
عقوبات مدنية وجنائية وغيرها من المسؤوليات
أوضاع
وتحدد في
المتعلقة بانتهاك هذه المعاييرُ ،
ٍ
معينة التزامات بإصالح المنشآت والمواقع الحالية
والسابقة التي جرت أو تجرى العمليات بها .إضافة إلى
ذلك ،قد تطبق أحاكم خاصة في مناطق التشغيل التي
سي َسن
بيئيا .ليس بمقدور (ينساب) التنبؤ بما ُ
تتأثر ً
مستقبال من األنظمة واللوائح ذات الصلة بالبيئة
ً
والصحة والسالمة واألمن أو كيفية تطبيق القوانين
واللوائح القائمة أو المستقبلية ذات الصلة بالبيئة
والصحة والسالمة واألمن أو تنفيذها .ذلك أن االمتثال
لقوانين أو لوائح أكثر حزماً ،أو سياسات إنفاذ أكثر
صرامة تفرضها أي سلطة تنظيمية قد يتطلب
ً
مستقبال أن تتكبد (ينساب) نفقات مادية كبيرة
ً
لتركيب وتشغيل أنظمة ومعدات ألغراض التدابير

تأثيرا
اإلصالحي ،فجميع ما سبق ذكره من شأنه أن يؤثر
ً
وسلبيا على أعمال (ينساب) أو نتائج عملياتها
جوهريا
ً
ً
التشغيلية أو وضعها المالي .قد تنطوي الحوادث
المتعلقة بمنتجات الشركة على إلحاق أضرار جسيمة
سلبا
بالممتلاكت والبيئة وصحة اإلنسان ،مما قد يؤثر ً
وجوهريا على أعمال (ينساب) ونتائج عملياتها
ً
التشغيلية ووضعها المالي كشركة تجارية تعمل في
مجال البتروكيماويات والمواد الخطرة ،كما ينطوي
تسرب المواد
عمل (ينساب) بطبيعته على مخاطر
ُّ
الخطرة إلى البيئة أو تصريفها أو حدوث أي اشاكل
أخرى من انبعاثات المواد الخطرة .تستخدم (ينساب)
صنع المنتجات البتروكيماوية سريعة
وت ّ
المواد الخام ُ
التطاير والمتفجرة وتخزنها وتنقلها ،مما قد يؤثر
سلبا على البيئة.
ً

وتكتنف عمليات الشركة المخاطر البيئية التالية:
•انفجارات في منشآت اإلنتاج أو الخدمات
اللوجستية الخاصة بالشركة.
• تصريف الغازات السامة في الغالف الجوي.
•تصريف الكيماويات الخطرة براً أو في المجاري
المائية.

يمكن أن تؤدي هذه المخاطر أو غيرها إلى حرائق أو
انفجارات أو تلوث شديد أو ظروف اكرثية أخرى ،مما
قد يتسبب في أضرار جسيمة أو أذى لألشخاص أو
فضال عن االضطرابات التي ُتعطل
الممتلاكت أو البيئة،
ً
العمل في الشركة .وقد تؤدي مثل هذه األحداث
إلى تعطل المعدات أو اإلغالق ،والدعاوى المدنية،
والتحقيقات الجنائية وإجراءات اإلنفاذ التنظيمية ،التي
يمكن أن تؤدي جميعها إلى تحمل (ينساب)
لمسؤوليات كبيرة .إن أي ضرر يلحق باألشخاص أو
المعدات أو الممتلاكت أو أي تعطيل آخر يؤثر على
قدرة (ينساب) على إنتاج منتجاتها أو توزيعها من
شأنه أن يؤدي إلى انخفاض هائل في عائدات (ينساب)
وأرباحها مع تكبدها تاكليف إضافية هائلة الستبدال
أصول الشركة أو إصالحها ،وهذا يتوقف على طبيعة
الحادث فربما ال تحظى (ينساب) بتغطية تأمينية
اكملة ،أو أن تكون مثل تلك األصول غير مؤمن عليها
على اإلطالق ،فجميعها مخاطر قد تؤثر تأثيراً جوهرياً
وسلبيا على أعمال (ينساب) ونتائج عملياتها
ً
ووضعها المالي.
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وثائقنا التأمينية قد ال تفي بتغطية جميع المخاطر
التي نواجهها .تنطوي عمليات الشركة على أخطار
ومخاطر مالزمة لعمليات البتروكيماويات وغيرها من
العمليات ،وتشمل هذه األخطار والمخاطر الحرائق
واالنفجارات وكسر خطوط األنابيب واالنساكبات،
وتسربات صهاريج التخزين ،والتسريبات الكيماوية ،أو
تسريب وإطالق المواد الخطرة أو الغازات أو انبعاثها
والمخاطر البيئية األخرى ،والتعطل المياكنيكي
للمعدات في منشآت الشركة والحرب واإلرهاب
زيادة على ذلك ،قد
والتخريب والكوارث الطبيعية،
ً
تتسبب الكثير من هذه المخاطر التشغيلية وغيرها
في وقوع إصابات شخصية وخسائر في األرواح ،أو
إلحاق أضرار بالغة بممتلاكت شركة (ينساب) وممتلاكت
فضال عن التلوث البيئي الذي قد
اآلخرين أو تدميرها
ً
يؤدي إلى تعليق العمليات وفرض عقوبات مدنية أو
جنائية .تؤمن (ينساب) بأن التمتع بتغطية تأمينية
بمبالغ تتناسب مع الممارسات الصناعية ذات الصلة،
بما في ذلك تغطية مخاطر األضرار التي تلحق
بالممتلاكت ،وانقطاع األعمال الناتج عن الحريق أو
مثال ،والمسؤولية تجاه الغير .ومع ذلك،
تعطل اآلالت
ً
ال يمكن لهذا الغطاء التأميني أن يشمل جميع
مستقبال ،أو أن
الخسائر التي قد تتكبدها الشركة
ً
يضمن أال تتعدى المسؤولية المفروضة على الشركة
إجمالي أصولها .فقد تتعرض (ينساب) لخسارة
مادية ترتقي إلى إقامة دعوى ضد شركة (ينساب) ال
جزئيا ،وال يتوفر لها تعويض
لكيا أو ً
يغطيها التأمينً ،
الغير .باإلضافة إلى ذلك ،ليس هناك ما يضمن بأن
تظل تغطية (ينساب) التأمينية متوفرة في السوق
أو متوفرة بتلكفة مقبولة .إذا تعرضت (ينساب)
لخسائر هائلة غير مشمولة في الغطاء التأميني أو
إذا اكنت الخسارة المشمولة في الغطاء التأميني التي
بشلك كبير هذا الغطاء،
تكبدتها الشركة تتجاوز
ٍ
فربما تتأثر األعمال أو نتائج العمليات أو الوضع المالي
وسلبيا .وهذا بدوره يؤثر على قدرة
جوهريا
تأثراً
ً
ً
(ينساب) على دفع األرباح والتوزيعات األخرى
المستحقة لشركة (ينساب) وقد تؤثر تأثيراً جوهرياً
وسلبيا على أعمال (ينساب) أو نتائج عملياتها أو
ً
وضعها المالي.
المخاطر المتعلقة بالمشاريع قيد التطوير تمتلك
عددا من المشاريع قيد التطوير أو في
(ينساب)
ً
المراحل األولية للتخطيط (مثل االستثمار في مصانع
إنتاج جديدة ،وتوسيع المصانع القائمة وتحديثها)
وربما تنفذ مشاريع رأسمالية إضافية أخرى خالل فترة

عدد من
التقرير .وينطوي ٌك من هذه المشاريع على
ٍ
المخاطر أثناء اإلنشاء مثل مخاطر تجاوز تلكفة
االستثمار ،أو مخاطر تأخير بدء المشروع أو عدم
اكتماله ،أو مخاطر أي تقصير من جانب أي مقاول
معين أو مقاول من الباطن أو قدرته على االمتثال
اللتزاماته التعاقدية ،أو العجز في تاكليف المعدات أو
زيادتها ،أو تعطل المعدات أو العمليات أو الوسائل
التقنية أو تلفها ،أو الصعوبات في ربط منشآت
المراحل األولية أو منشآت المراحل النهائية ذات
الصلة ،أو عدم توافر المواد الخام المطلوبة في
الوقت المناسب عند بدء العمليات التجارية ،أو
مشالك بدء التشغيل أو الجاهزية ،أو مشالك التاكمل
الفعال للعمليات ،أو زيادة تاكليف التشغيل ،ونشؤ
التزامات غير متوقعة ،أو التغيير في الضرائب أو
الرسوم ،والصعوبات في تحقيق الكفاءة المتوقعة،
والتعاون والتوفير في التاكليف ،وتغييرات ظروف
أي من هذه المخاطر،
السوق .وفي حال وقوع ٍ
فستتأثر األرباح اإلجمالية للمشروع المعني سلباً
بشلك جوهري .وإذا لم يحقق أي مشروع جديد
المستويات المتوقعة لألداء أو الربحية ،فقد يؤثر
ذلك تأثيراً جوهرياً وسلبياً على أعمال (ينساب) أو
نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.
تقلبات أسعار النفط والغاز إن التراجع الكبير
والمتطاول في هوامش عمليات التكسير من شأنه
سلبا على نتائجنا من الناحية المالية ،تتأثر
أن يؤثر
ً
بالغا جراء الهامش
ا
تأثر
(ينساب)
لشركة
المالية
النتائج
ً
ً
بين أسعار (ينساب) لبيع المنتجات وأسعارها لشراء
المواد الخام لالستخدام ،ومع ذلك ،فإن سعر المواد
الخام لشركة (ينساب) وسعر المنتج المباع للزبائن
يعتمد على نوع المنتج وموقع الزبون .ويمكن أن
تتأثر نتائج عمليات (ينساب) تأثراً كبيراً بالتقلبات في
عدد من السلع ،وال سيما النفط ومشتقاته
أسعار
ٍ
والغاز .إذ يتم تسعير اللقيم لشركة (ينساب) في
المملكة وفق األسعار التي تحددها وزارة الطاقة.
تشلك منتجات البتروكيماويات مبيعات (ينساب)،

وتتغير أسعار المبيعات عموماً بالتزامن مع التغيرات
في أسعار النفط ،وإن اكن ذلك في بعض األحيان
ينطوي على تأخير زمني كما يتضمن ديناميكيات
مختلفة في مناطق مختلفة .لذلك ،في الفترات التي
تشهد ارتفاع أسعار النفط ،حيث ال تستطيع الشراكت
المصنعة أن تفرض على زبائنها لك هذه الزيادات،
ّ
ونتيجة لذلك ،تتحسن الهوامش في عمليات
ملحوظا في الفترات التي تشهد
تحسنا
(ينساب)
ً
ً
ارتفاع أسعار النفط (وارتفاع أسعار البتروكيماويات)
وتتدنى في فترات انخفاض أسعار النفط.
في حال دخلت (ينساب) في اتفاقيات تمويل ،فقد
تصبح خاضعة التفاقات ونسب مالية إضافية أو أكثر
تقييدا أو قد يطلب منها الضمان على أصولها
لصالح المقرضين .كما أن أي مديونية تتطلب جزءا
ً
كبيرا من التدفقات النقدية من العمليات المقرر
ً
تخصيصها لدفع أصل الدين والفائدة (إلى الحد
المستحق الدفع) على مديونية (ينساب) ،مما يقلل
من قدرة الشركة على االستفادة من التدفق النقدي
في تمويل عملياتها وفرص األعمال المستقبلية.
ولك ما سبق قد يحد من قدرة (ينساب) على زيادة
رأس المال لتمويل أي نفقات أو عمليات رأسمالية
ويعرض الشركة لمخاطر زيادة أسعار
مستقبلية،
ّ
الفائدة أو زيادة التاكليف أو لكيهما لتغطية أسعار
سيعرضها لمخاطر إعادة التمويل ،إلى
الفائدة ،كما
ّ
الحد الذي ال تستطيع معه (ينساب) سداد قروضها
من التدفقات النقدية الناتجة من أنشطتها الداخلية.
وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على تمويل
مناسب أو مساهمات رأسمالية أخرى لتمويل رأس
مستقبال ،فقد يتطلب ذلك
المال ونفقات االستثمار
ً
تغيير مثل هذه المشاريع أو تقليل نطاقها أو
تأجيلها أو إلغائها؛ ما قد يؤثر بدوره على الربحية
والقدرة التنافسية لعمليات (ينساب).
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المخاطر المتعلقة بائتمان الزبائن تقوم (ينساب)
ببيع منتجاتها لشركة (سابك)  -بحسب اتفاقية
التسويق -والتي بدورها تقدم هذه المنتجات
لمجموعة متنوعة من الزبائن مما يجعلها عرضة
لمخاطر عدم الدفع نظير تلك المنتجات التي
تقدمها ،ال سيما على صعيد الذمم التجارية
المدينة .وتزداد هذه المخاطر عندما تتدهور

األوضاع في القطاعات التي يعمل فيها الزبائن ،أو
تتدهور الظروف االقتصادية العامة .وقد تؤثر
مخاطر عدم الدفع (سواء من الزبائن أو سابك) حال
تأثيرا مادياً أو سلبياً على أعمال (ينساب) أو
حدوثها
ً
نتائج عملياتها أو وضعها المالي ،علماً أن شروط
اتفاقية التسويق وسياسة مبيعات االئتمان تعمل
على الحد من حدوث مخاطر متعلقة بائتمان الزبائن.

المخاطر المتعلقة بسعر صرف العمالت األجنبية
تعمل (ينساب) على الصعيد الدولي ،وهي بالتالي
معرضة لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية الناشئة
عن التعرض لمختلف العمالت ،خاصة فيما يتعلق
بتقلبات العمالت األخرى مقابل الريال السعودي.
وتتمثل هذه المخاطر أساساً في الذمم المدينة،
والذمم الدائنة التجارية ،وبعض الحسابات المصرفية
المقومة بغير عملة الريال السعودي ومع ذلك،
ما دام الريال السعودي مربوطاً بالدوالر األمريكي،
وما دامت معامالت (ينساب) تتم أساساً بالدوالر
األمريكي ،فإن (ينساب) ليست ُعرضة بدرجة كبيرة
لمخاطر تتعلق بالدوالر األمريكي .كما تتعامل
الشركة بدرجة أقل مع اليورو والجنية البريطاني والين
الياباني .وتتطلب سياسات (ينساب) إجراء مراجعة
دورية لمخاطر أسعار صرف العمالت ،ومع ذلك ،ليس
هناك ضمان بأن تكون أي إجراءات احترازية اكفية
لحماية (ينساب) ،أو أن أي تقلبات مستقبلية في
سلبا على أعمال (ينساب)
سعر صرف العمالت لن يؤثر
ً
أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.
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مخاطر األدوات المالية تتضمن القوائم المالية
السنوية إيضاحات حول تعرض الشركة ألنواع من
مخاطر األدوات المالية التي قد تتعرض لها الشركة
وسياسة وإجراءات الشركة بخصوص قياس وإدارة
هذه المخاطر ،وقد تؤثر هذه المخاطر تأثيراً جوهرياً
وسلبياً على نتائج العمليات والوضع المالي للشركة.
نخضع لظروف السوق االقتصادية العالمية تواجه
(ينساب) مخاطر مرتبطة بحدوث تغييرات تطرأ على
بشلك
البيئة االقتصادية العالمية ،ويتأثر أداء (ينساب)
ٍ
خاص بالدورات االقتصادية التي تؤثر على قطاعات
نظرا ألن المنتجات التي تصنعها
المستخدم النهائيً ،
وسيطا في تصنيع
بصفتها
(ينساب) ُتستخدم
ً
المنتجات التي تستخدمها هذه الشراكت .وقد
استمر االقتصاد العالمي ،في العقد الماضي ،في
مواجهة فترات التباطؤ والتقلبات العالية وانخفاض
النشاط التجاري والبطالة وانخفاض أسعار الفائدة
وتضاؤل ثقة المستهلك ،مما ّأثر على الطلب في
المرحلة النهائية على المنتجات الكيماوية
والبالستيكية في قطاعات ومناطق صناعية معينة.
ليس بمقدور (ينساب) التنبؤ باالتجاهات المعاكسة
في االقتصاد العالمي وتأثيرها على طلب السوق
على منتجات (ينساب) وربحيتها .ويمكن أن يترتب
على تراجع االقتصاديات اإلقليمية أو العالمية أو أزمة
السوق أو فترات عدم االستقرار الطويلة تأثيرا ماديا
وسلبياً على أعمال (ينساب) أو نتائج عملياتها أو
وضعها المالي .وكذلك يمكن أن يؤدي تدهور
المناخ االقتصادي ،على وجه الخصوص ،إلى انخفاض
الناتج الصناعي وانخفاض الطلب على المنتجات
االستهالكية بما في ذلك منتجات السلع
االستهالكية ومنتجات التعبئة والسلع الصناعية،
والتي تتضمن جميعها منتجات (ينساب) في جميع
أنحاء العالم.

عتبر
القطاعات التي نعمل فيها تنافسية للغاية ُت َ
أسواق معظم منتجات (ينساب) تنافسية للغاية.
وتواجه (ينساب) الخصائص التنافسية لعدة أسواق
وقطاعات جغرافية مختلفة .ويتنوع أبرز منافسي
(ينساب) من منتج آلخر وبين شراكت البتروكيماويات
العالمية الكبرى والكثير من الشراكت اإلقليمية
األصغر حجماً .

تاكمال
عتبر بعض منافسي (ينساب) أكبر وأكثر
ً
وي َ
ٌ
رأسيا من الشركة من حيث إنتاجهم في المراحل
ً
األولية أو النهائية أو لكيهما وبالتالي قد يكونوا
قادرين على تصنيع منتجات أكثر تنافسية من
(ينساب).
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بحرا،
أي مشلكة ُتلقي بظاللها على نقل البضائع ً
مثل الضرائب الخاصة أو الظروف المحفوفة
أمور أخرى،
بالمخاطر أو الكوارث الطبيعية ،من بين
ٍ
سلباً على نتائج العمليات أو الوضع المالي لشركة
(ينساب) .وكذلك تصنف بعض المنتجات
المطلوب نقلها على أنها محفوفة بالمخاطر.
وتعتمد (ينساب) على نقل البضائع على أشاكل
مختلفة من أشاكل النقل إليصال المنتجات
النهائية للزبائن .ويمكن أن تؤثر مثل هذه
المشلكات الجيوسياسية واألعمال الحربية والحصار
سلبا على
التجاري والقرصنة ،التي تضر بطرق النقل،
ً
أعمال (ينساب) ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

الطبيعة الدورية لقطاع البتروكيماويات قد تؤثر
تأثيراً جوهرياً وسلبياً على أعمالنا يمر قطاع
البتروكيماويات بدورات التوسع واالنكماش بما
يتماشى مع الحرااكت في االقتصاد العالمي ،مما
يؤدي إلى تقلبات في العرض والطلب على منتجات
فضال عن التقلبات التي تطرأ على
البتروكيماويات،
ً
أسعار المواد األولية وكذلك المنتجات
البتروكيماوية النهائية .وقد شهدت األسواق
نتيجة لمثل
العالمية للبتروكيماويات في السابق،
ً

هذه التقلبات الدورية ،فترات متفاوتة من العرض
المحدود (األمر الذي أدى إلى ارتفاع األسعار وزيادة
هوامش الربح) ،تبعها توسع في القدرة اإلنتاجية
(أدى إلى زيادة العرض وانخفاض األسعار وتقليل
هوامش الربح) وال تستطيع (ينساب) التنبؤ بدقة
يمكن قياسها بهذه االتجاهات والدورات
االقتصادية أو مدة وتواريخ هذه االتجاهات
هائال على
تأثيرا
والدورات ،والتي يمكن أن تؤثر
ً
ً
أعمال (ينساب) أو نتائج عملياتها التشغيلية أو
وضعها المالي.

الظروف التي تؤثر على نقل المنتجات قد ُتؤثر
سلبا على أداء عملياتنا تعتمد عمليات (ينساب)
ً
على نقل المواد ،وال سيما صادرات المنتجات
بحرا أو بواسطة الشاحنات البرية .ورغم
النهائية ً
سعي (ينساب) إلى تحقيق الكفاءة في تلكفة
توزيع منتجاتها النهائية ،ال يمكن ضمان عدم
زيادة تاكليف النقل بشلك ملحوظ في المستقبل،
األمر الذي قد يقلل من الميزة التنافسية لشركة
(ينساب) مقارنة بالمنتجين اإلقليميين .وقد تؤثر

المخاطر الناشئة عن ضوابط التجارة الدولية ُت ّصدر
تبنت أساليب
(ينساب) المنتجات إلى الدول التي ّ
الدفاع التجاري مثل قوانين ولوائح ماكفحة اإلغراق
وماكفحة الدعم .وقد يؤدي عدم االلتزام بهذه
القوانين واللوائح إلى فرض رسوم ماكفحة اإلغراق
أو الدعم على واردات المنتجات إلى تلك البلدان.
عالوة على ذلك ،تتأثر واردات (ينساب) وصادراتها
ً
برسوم استيراد قد تفرضها بعض الحكومات،
وفق تقديرها .وترى (ينساب) أن تطبيق بعض
البلدان لتدابير الدفاع التجاري وغيرها من أشاكل
الرقابة التجارية من المرجح أن يزداد في المستقبل.
ألي من تدابير الدفاع التجاري أو
ويمكن أن يكون ٍ
الرسوم التي ُتفرض على الصادرات أو الواردات من
(ينساب) أو مورديها أو زبائنها أثراً جوهرياً سلبياً
على أعمال (ينساب) أو نتائج عملياتها أو وضعها
المالي.
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المخاطر الناجمة عن المنتجات المعيبة يتم تطوير
عدد من المنتجات التي تنتجها (ينساب) من خالل
عمليات تصنيعية وفنية معقدة للغاية ،وبالتالي،
أي من
هناك ثمة مخاطر من وجود عيوب في ٍ
هذه المنتجات .وتزداد هذه المخاطر عندما
يدمج الزبائن منتجات (ينساب) في المنتجات
االستهالكية ،والتي ُتباع بعد ذلك إلى
المستهلكين .ورغم أن (ينساب) تحدد
مسؤوليتها تجاه زبائنها عن عيوب المنتجات
بموجب اتفاقيات البيع والشراء -من خالل التنسيق
بينها وبين (سابك) بحسب اتفاقية التسويق -فإن
األنظمة القانونية في عدد من الدول تفرض
مسؤولية صارمة على الشركة المصنعة أو
مستورد المنتجات ،وهو ما ال يمكن الحد منه.
عالوة على ذلك ،تؤدي (ينساب) جزءاً من أعمالها
ً
يمكن البائع من
دون عقود محددة المدة مما
ّ
الحد من مسؤوليته .ويمكن أن تؤدي العيوب
الموجودة في المنتجات المصنعة من (ينساب) إلى
فرض تاكليف كبيرة ،بما في ذلك المصاريف
المتعلقة باستعادة منتجات االستخدام النهائي
من جانب زبائن المراحل النهائية أو زبائنهم
واستبدال المواد المعيبة وشطب المخزون
المعيب وفقدان المبيعات المحتملة .إضافة إلى
ذلك ،قد يؤدي حدوث مثل هذه العيوب إلى
مطالبات تتعلق بالمسؤولية عن المنتج والضمان،
وبما في ذلك المسؤولية عن األضرار الناجمة عن
ألي من هذه األحداث أو
مثل هذه العيوب .ويمكن ٍ
لكها أن يكون لها تأثيراً جوهرياً سلبياً على أعمال
(ينساب) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي
باإلضافة إلى اإلضرار بسمعتها.
التغييرات التي تطرأ على األنظمة أو اللوائح أو
عدم االلتزام بأي من األنظمة واللوائح قد تؤثر
ٍّ
جوهرياً وسلبياً على أعمالنا تخضع (ينساب) ألنظمة
ولوائح مختلفة .قد تتعلق هذه األنظمة واللوائح
بمتطلبات التراخيص والتزامات البيئة والصحة واألمن
والسالمة وضوابط األصول واالستثمار وموجهات
التسويق ومجموعة من المتطلبات األخرى .وتخضع
منتجات البتروكيماويات ،لمجموعة متنوعة من
األنظمة واللوائح الحكومية المتعلقة باستخدام
المواد السامة أو الخطرة التي تستخدمها هذه
األعمال والتصرف فيها والتخلص منها .ويمكن أن

ملكفا،
يكون االلتزام بهذه األنظمة واللوائح
ً
وتتحمل (ينساب) التاكليف ،بما في ذلك النفقات
الرأسمالية وستستمر في تحملها ،لاللتزام بهذه
وعالوة على ذلك ،يمكن أن يمثل عدم
المتطلبات.
ً
االلتزام بهذه األنظمة واللوائح أو أي تغييرات تطرأ
تأثيرا
عليها ،وبما في ذلك َسن لوائح إضافية،
ً
جوهريا وسلبياً على أعمال (ينساب) أو نتائج
ً
عملياتها أو وضعها المالي.

سن أنظمة ولوائح جديدة في
إضافة إلى ذلك ،قد ُت ّ
المستقبل وينتج عنها فرض تاكليف إضافية تتعلق
بااللتزام باللوائح أو مصادرة المنتجات أو استدعائها
أو الغرامات المالية ،والتي قد يؤدي أي منها إعاقة
ٌ
أو حظر تطوير منتجات (ينساب) وتوزيعها وبيعها.
أي من المواد الخام أو المنتجات
وقد يؤثر إخضاع ٍ
الخاصة (بينساب) لعملية تنظيم أو إعادة تصنيف
سلباً على توفر هذه المنتجات أو إماكنية

تسويقها ،مما يؤدي إلى فرض حظر على
استيرادها أو شرائها أو بيعها ،أو يتطلب من
(ينساب) تحمل تاكليف متزايدة لاللتزام بمتطلبات
اإلشعار أو وضع العالمات أو متطلبات المناولة ،ولك
منها قد يؤثر سلباً على أعمال (ينساب) أو نتائج
عملياتها أو وضعها المالي.
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المخاطر الناجمة عن عدم التزام الشركة بمعايير
المركز السعودي لكفاءة الطاقة ( ،)SEECوالذي
يهدف إلى ترشيد إنتاج واستهالك الطاقة بما
يكفل رفع كفاءتها في المملكة ،تخضع (ينساب)
لمعايير كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي الصادرة
عن المركز ،وفي حال عدم التزام الشركة بتوفير
بيانات استهالك الطاقة أو خطة عمل رفع كفاءة
الطاقة ألي من مصانعها في المواعيد المحددة
من قبل المركز سوف يترتب عليه مخاطر قد تؤثر
تأثيراً جوهرياً وسلبياً على نتائج العمليات والوضع
المالي للشركة؛ ومنها ستقوم وزارة التجارة
واالستثمار بتعليق الخدمات الصناعية .إضافة إلى
عدم اصدار رخصة التصدير .وإغالق المشروع
الصناعي إداريا .حتى تتم إزالة المخالفة واآلثار
المترتبة عليها .إضافة إلى إلغاء أو عدم تجديد
الترخيص الصناعي ألي مصنع في حال عدم تحقيقه
لمتطلبات ومعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل
المركز .وذلك بناء على إخطار من المركز ،كما
ستقوم هيئة السوق المالية في حال عدم التزام
الشركة بمتطلبات ومعايير كفاءة الطاقة المقرة
من قبل المركز بإلزام الشركة باإلفصاح عن اآلثار
المترتبة على عدم االلتزام ،وفي حال عدم التزام
الشركة ستقوم الهيئة باتخاذ اإلجراءات النظامية
الالزمة ،بما في ذلك إيقاع الغرامات والعقوبات
المقررة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه
التنفيذية ،وستقوم الهيئة السعودية للمواصفات
والمقاييس والجودة برفض تجديد الترخيص
باستخدام عالمة الجودة ،كما ستقوم الهيئة
الملكية للجبيل وينبع بتفعيل العقوبات والجزاءات
المحددة في األنظمة واللوائح المعمول بها في
مدن الهيئة الملكية في حال عدم التزام الشركة أو
احد مصانعها بمتطلبات أو معايير كفاءة الطاقة
المقرة من قبل المركز السعودية لكفاءة الطاقة.
المخاطر الناجمة عن النزاعات أو دعاوى التقاضي
أو لكيهما تخضع (ينساب) للمخاطر المتعلقة
طرفا
هي
باإلجراءات القانونية والتنظيمية التي ُتعد
ً
مستقبل وقد تتضمن
فيها أو التي يمكن أن تنشأ
ً
هذه المخاطر ،على وجه الخصوص ،المخاطر
المتعلقة بمسؤولية المنتج وقوانين المنافسة
وماكفحة االحتاكر ومراقبة الصادرات وحماية
البيانات ،وقانون براءات االختراع وقانون المشتريات
والتشريعات الضريبية وحماية البيئة التي تعمل

قد يتطلب من (ينساب) وقف استخدام التقنية
وترخيص هذه الحقوق من الغير بشروط تجارية
تفضيال أو الحصول على تقنية بديلة ذات جودة
أقل
ً
أو معايير أداء أقل وبتلكفة أكبر .ويمكن أن يشلك
جوهريا سلبياً على أعمال
تأثيرا
أي مما سبق
ً
ً
ٌ
(ينساب) ونتائج عملياتها.

فيها (ينساب) .وقد يؤدي دخول (ينساب) طرفاً
في الدعاوى القضائية واإلجراءات التنظيمية إلى
سلبا على
فرض غرامات أو عقوبات ،أو قد يؤثر ذلك
ً
عالوة على ذلك ،ال يمكن التنبؤ بإجراءات
سمعتها.
ً
التقاضي واإلجراءات التنظيمية ،ويمكن أن تؤدي
اإلجراءات القانونية أو التنظيمية التي دخلت فيها
(ينساب) أو تصبح داخلة فيها (أو تسوياتها) إلى
عقوبات كبيرة قد تؤدي إلى خسائر وتاكليف
ومصروفات كبيرة .وقد ال تكون هذه الخسائر
والتاكليف والمصروفات مغطاة بالتأمين أو مغطاة
بالاكمل .وقد تؤدي التحقيقات في االنتهااكت
القانونية أو التنظيمية المحتملة إلى فرض عقوبات
مدنية أو جنائية أو غيرها من العواقب المالية
تأثيرا
أي مما سبق
ً
السلبية أو لكيهما .وقد يشلك ٍ
جوهريا سلبياً على أعمال(ينساب) أو نتائج
ً
عملياتها أو وضعها المالي وكذلك على سمعة
(ينساب).
المخاطر المرتبطة باستخدام تراخيص الملكية
الفكرية والتقنية تعتمد (ينساب) على مجموعة
واسعة من حقوق الملكية الفكرية لدعم أعمالها،
وقد حصلت ،بهذا الصدد ،على تراخيص لبعض
التقنيات التي ُتستخدم في منشآتها .وتستند
عمليات (ينساب) في المقام األول إلى تراخيص
عمليات التقنية من (سابك) وغيرها من األطراف
األخرى .وقد يتطلب إنهاء أي ترخيص تقني جوهري
أو نزاع يتعلق باستخدامه من الجهة ذات الصلة
في (ينساب) ،التوقف عن استخدام التقنية
سلبا على قدرة
المعنية ،وبالتالي قد يؤثر ذلك
ً
الشركة على إنتاج المنتجات ذات الصلة .كما أن
عدم قدرة (ينساب) على الحفاظ على أي ترخيص

المخاطر المرتبطة باستخدام تقنية المعلومات
عدد من أنظمة تقنية
تعتمد (ينساب) على
ٍ
المعلومات من أجل تنفيذ عملياتها اليومية.
ونتيجة لتزايد تعقيد تقنية المعلومات واالتصاالت
اإللكترونية ،فإن (ينساب) تكون عرضة لمخاطر
متنوعة ،تتراوح من فقدان البيانات أو سرقتها،
والهجمات اإللكترونية ،والتوقف عن العمل
وانقطاع األعمال ،إلى تعطل األنظمة والتقادم
التقني ألنظمة تقنية المعلومات .تشلك
التهديدات العالمية المتزايدة ألمن المعلومات
تطورا خطراً على سرية
والجرائم عبر اإلنترنت األكثر
ً
البيانات والعمليات والبنية التحتية ألنظمة تقنية
المعلومات والشباكت والمنشآت والمنتجات
وخدمات (ينساب) وتوافرها وسالمتها .وقد
يؤدي عدم توفر البيانات أو اإلخالل بسريتها أو
التالعب بها في أنظمة وتطبيقات تقنية
المعلومات المهمة إلى تسرب البيانات والخبرات
والدراية على نحو غير خاضع للسيطرة ويكون له
تأثيراً مباشراً على عمليات أعمال (ينساب) ورغم
احتفاظ (ينساب) بأنظمة احتياطية ،إال أنه ال توجد
ضمانات بشأن أن تعمل هذه األنظمة بكفاءة أو
بسرعة كما هو متوقع ،أو أن تعمل على اإلطالق.
وفي حالة تخطي هذه التهديدات لتدابير أمن
طبقها (ينساب)  -من خالل
المعلومات التي ُت
ّ
اتفاقية الخدمات المشتركة مع شركة (سابك)-
فمن المحتمل أن تؤدي إلى انتهاك سرية
المعلومات ،واالستخدام غير السليم للنظم
والشباكت ،والتالعب في البيانات وتدميرها،
وتعطل اإلنتاج واضطراب التشغيل ،مما قد يؤثر
بدوره تأثيراً جوهرياً وسلبياً على أعمال (ينساب)
ونتائج عملياتها ووضعها المالي.
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نعول كثيراً على طاقات فريقنا من الموظفين
والمسؤولين يعتمد نجاح (ينساب) المستقبلي
جزئياً على قدرتها المستمرة على تعيين الموظفين
ذوي المهارات العالية ودمجهم واالحتفاظ بهم.
متزايدا على الموظفين ذوي الخبرة
وال يزال الطلب
ً
وأصحاب الكفاءات في القطاعات التي تعمل فيها
(ينساب) وتستمر المنافسة في الظفر
وفق (ينساب) في مسعاها
بمواهبهم .وربما ال ُت ّ
إلى تعيين الموظفين المؤهلين الالزمين أو
تدريبهم أو االحتفاظ بهم في المستقبل .كما
تعتمد (ينساب) على موظفيها التنفيذيين
والموظفين الرئيسيين ،ويقود نجاح أعمالها أداء
هؤالء المسؤولين والموظفين الرئيسيين وقدرة

(ينساب)على االحتفاظ بهم .وقد تؤثر الخسارة غير
المتوقعة لخدمات المسؤولين التنفيذيين أو
الموظفين الرئيسيين في (ينساب) تأثيرا جوهرياً
وسلبياً على أعمال (ينساب) أو نتائج عملياتها أو
وضعها المالي .قد تحتاج (ينساب) إلى تقديم
تعويضات ومزايا أخرى منافسة لجذب الموظفين
الرئيسيين واستبقائهم في المستقبل .فإذا لم
تستطع (ينساب) تعيين أفراد مؤهلين جدد لدعم
أعمالها ،فقد يؤثر ذلك تأثيراً جوهرياً وسلبياً على
أعمال (ينساب) أو نتائج عملياتها أو وضعها
المالي.

المخاطر الناشئة عن االلتزامات التقاعدية
للشركة لقد حددت (ينساب) خطط وبرامج
استحقاقات المعاشات كذلك التمويل وغيره
من االلتزامات فيما يتعلق بمثل هذه
المعاشات أو خطط االستحقاقات وفقا للقواعد
المطبقة على خطة التقاعد أو المزايا الخاصة
بلك منها .تتطلب حسابات هذه الخطط أن
تضع اإلدارة بعض االفتراضات المتعلقة بمعدل
العائد طويل األجل على أصول الخطة ،ومعدالت
الخصم المستخدمة لقياس االلتزامات والنفقات
المستقبلية ،ومعدالت التضخم في جدول
الرواتب ،ومعدالت اتجاه تاكليف الرعاية الصحية،
والوفيات وافتراضات أخرى .ويستند اختيار
االفتراضات إلى االتجاهات التاريخية وظروف
االقتصاد والسوق المعروفة في وقت إجراء
التقييم .ومع ذلك ،فإن هذه التقديرات عرضة
للتغيير من فترة إلى أخرى على أساس أداء أصول
الخطة والتقييمات االكتوارية وظروف السوق
والتغييرات التي تطرأ على المزايا المتعاقد
عليها .قد تؤدي التغييرات غير المواتية على
تلك التقديرات ،وكذلك النتائج الفعلية التي
تختلف اختالفاً جوهرياً عن التقديرات إلى زيادة
هائلة في التزامات (ينساب) أو متطلبات
التمويل المستقبلية .وهذا بدوره قد يؤثر تأثيراً
جوهرياً وسلبياً على نتائج العمليات والوضع
المالي للشركة.

المخاطر المرتبطة بتوزيع األرباح ال يوجد ما يضمن
أن الشركة ستوزع أرباحها أو ما يضمن حجم األرباح
الموزعة ،وقد تعتمد الشركة تغيير سياستها
المتعلقة بتوزيع األرباح من وقت آلخر دون توجيه
إشعار مسبق .كما يخضع إصدار أي قرار متعلق
بتوزيع األرباح ومقدار األرباح لسلطة مجلس اإلدارة
التقديرية ،حيث يتوقف صدور أي توصية أو قرار من
مستقبال على عدة
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح
ً
عوامل من بينها أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية
السابقة والمتوقعة والتزامات الشركة المالية،
ومتطلبات خطط النمو والتوسعات المستقبلية
وتحليل الفرص االستثمارية واحتياجات الشركة في
إعادة االستثمار ،والمتطلبات والتدفقات النقدية
والرأسمالية ونسب المالءة المالية ،وذلك لتنمية
إيراداتها وتمويل برنامج اإلنفاق االستثماري الخاص
بالشركة ،والتحقق من إيجاد التوازن بين توفير
األموال عن طريق مصادر التمويل الذاتي أو من
مصادر تمويل خارجية ،كما يعتمد توزيع األرباح على
حالة السوق والمناخ االقتصادي العام وغير ذلك من
العوامل األخرى التي يراها المجلس مهمه.
المخاطر المرتبطة بحصة السيطرة تمتلك شركة
(سابك)  %51من أسهم (ينساب) مما يمنحها
أغلبية في التصويت واإلدارة وقدرة على التحكم
في معظم القرارات الرئيسة المتعلقة بالشركة
ويتيح لها السيطرة الفعلية على (ينساب) .إن أي
تغيير في استراتيجية عمل (سابك) أو سياساتها
تجاه الشركة ،قد تترتب عليه نتائج ال يمكن توقعها
بالنسبة لعمل الشركة وهذا بدوره قد يؤثر تأثيراً
جوهرياً وسلبياً على نتائج العمليات والوضع المالي
للشركة.
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 .6التسويق والمبيعات
بلغت كمية المبيعات للعام 2019م حوالي  2,288ألف
طن متري ،مقارنة بكمية المبيعات للعام 2018م ،التي
بلغت  2,073ألف طن متري بارتفاع قدرة  %10.4نتيجة
لبدء االنتاج التجاري لمشروع توسعة زيادة إنتاج مصنع
جاليكول اإليثلين.باإلضافة إلى الجهود المبذولة في
تحسين أداء العمليات التشغيلية والتزامها بأفضل
المعايير الفنية والممارسات العالمية في صناعة
المنتجات البتروكيماوية.

 .7األصول والخصوم ونتائج األعمال

تقوم (ينساب) ببيع منتجاتها لشركة (سابك) -
بحسب اتفاقية التسويق -والتي بدورها تعمل على
تسويق هذه المنتجات في جميع األسواق المحلية
واإلقليمية والعالمية ،من خالل لجنة تتولى مراجعة
اتجاهات السوق ،والتوقعات المستقبلية لألسعار،
وتاكليف المنتجات واعتماد الحد األدنى المقبول
للسعر العائد لصافي المنتجات.

كما بلغت إيرادات المبيعات للعام 2019م حوالي 6,065
مليون ريال سعودي ،مقارنة بإيرادات المبيعات للعام
2018م ،التي بلغت  7,628مليون ريال سعودي ،وذلك
بانخفاض  %20,5يعود سبب انخفاض إيرادات المبيعات
إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات.

يوضح الشلك التالي النسبة المئوية إليرادات
المبيعات بحسب المنتجات:

البيان

6,064,834

7,628,470

7,220,906

6.230.643

6.911.416

)(4,566,563

()4,763,033

()4,350,607

()3.349.355

()5.153.818

إجمالي الربح

1,498,271

2,865,437

2,870,299

2.881.288

1.757.598

صافي الربح

1,089,772

2,413,978

2,376,365

2.344.362

1.207.324

المبيعات
تلكفة المبيعات

البيان

موجودات متداولة

٪٤ ٪٤

اﻟﺒﻮﻟﻲ إﻳﺜﻠﻴﻦ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺨﻄﻲ
اﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﻠﻴﻦ

اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ

2019

2018

2017

2016

2015

قائمة المركز المالي (بآالف الريـاالت السعودية)

ﺟﻼﻳﻜﻮل اﻹﻳﺜﻠﻴﻦ

اﻟﺒﻮﻟﻲ إﻳﺜﻠﻴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ

نتائج األعمال (بآالف الريـاالت السعودية)

٪١٥
٪٤١

2019

2018

2017

2016

2015

5,842,703

6,227,525

6,582,991

6.369.991

6.327.553

موجودات غير متداولة

12,227,704

12,844,534

13,181,539

13.815.798

14.640.704

إجمالي الموجودات

18,070,407

19,072,059

19,764,530

20.185.789

20.968.257

مطلوبات متداولة

1,152,758

1,343,865

2,323,147

2.531.251

2.772.420

ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى

٪١٨

٪١٨

مالحظة :منتجات أخرى تشمل البيوتين ،ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر ومزيج التولوين والزايلين

مطلوبات غير متداولة

774,837

472,499

703,953

1.598.995

2.843.843

حقوق المساهمين

16,142,812

17,255,695

16,737,430

16.055.543

15.351.994

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

18,070,407

19,072,059

19,764,530

20.185.789

20.968.257
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 .8التحليل الجغرافي لإليرادات
يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات
المبيعات حسب المناطق الجغرافية:

 .9اإليضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية
بآالف الريـاالت السعودية
 2019م

 2018م

التغييرات
( )+أو ()-

نسبة التغيير

6,064,834

7,628,470

()1,563,636

(%)20.50

()4,566,563

()4,763,033

196,470

(%)4.12

1,498,271

2,865,437

()1,367,166

(%)47,71

-

-

-

-

()402,121

()503,899

101,778

(%)20.20

1,096,150

2,361,538

()1,265,388

(%)53,58

البند

المبيعات
تلكفة المبيعات
االجمالي
إيرادات تشغيلية أخرى
مصروفات تشغيلية أخرى
الربح التشغيلي

يعود سبب انخفاض صافي الربح الى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات
المباعة وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم.
 .10اإليضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين
ال يوجد اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

آسيا

الشرق األوسط

أفريقيا

أوروبا

أمرياك

النسبة المئوية لإليرادات

النسبة المئوية لإليرادات

النسبة المئوية لإليرادات

النسبة المئوية لإليرادات

النسبة المئوية لإليرادات

%50

%٢١

%7

%14

%8

اإليرادات

3.032.417

اإليرادات

1.273.615

اإليرادات

424.538

اإليرادات

849.077

اإليرادات

485.187

 .11تقرير مراجع الحسابات المستقل حول مراجعة
القوائم المالية
يظهر تقرير مراجع الحسابات المستقل أن القوائم
المالية تظهر بعدل من اكفة النواحي الجوهرية،
وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

النسبة المئوية لإليرادات

%١٠٠
اإليرادات

6.064.834

أ	.تختص الجمعية العامة للشركة -بناء على توصية
ً
مجلس اإلدارة -بتوزيع األرباح.

 .12سياسة توزيع األرباح
يعد توزيع األرباح من اختصاص الجمعية العامة
العادية للشركة بناء على توصية مجلس اإلدارة ،حيث
ً
تنص سياسة توزيع األرباح للشركة على:

المجموع

في ضوء األحاكم المنظمة لتوزيعات األرباح
والمنصوص عليها في نظام الشراكت ،والئحة
حوكمة الشراكت ،ونظام الشركة األساس ،والضوابط
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشراكت
الخاصة بشراكت المساهمة المدرجة ،يكون توزيع
األرباح وفقاً للمبادئ والقواعد التالية:



ب.يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على
مساهميها بشلك نصف سنوي أو ربع سنوي
بموجب قرار من مجلس اإلدارة ،وذلك بعد
الحصول على تفويض من الجمعية العامة
العادية للمجلس يجدد سنوياً .
ج	.توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم
جميع المصروفات العمومية والتاكليف األخرى
على الوجه اآلتي:

تحديد المعايير المنظمة لتوزيع أرباح الشركة ،بالشلك
الذي يسهم في تحقيق توزان بين توزيع أرباح
		.1يجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي
مستدامة للمستثمرين وتعزيز قدرة الشركة لتحقيق
النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة
أهدافها ،وتنمية أعمالها على المدى البعيد من
العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي
خالل االستثمار في الفرص االستثمارية المقترحة .مع
المذكور ( )%30من رأس المال المدفوع.
مراعاة األحاكم الواردة في النظام األساس للشركة
ونظام الشراكت ونظام السوق المالية ولوائحهما
	.2للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح
ً
التنفيذية.
مجلس اإلدارة أن تجنب النسبة التي تراها
مالئمة من صافي األرباح لتكوين احتياطي
اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
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	.3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين
احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق
مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر
اإلماكن على المساهمين .وللجمعية
المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح
مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي
الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه
المؤسسات.
	يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين
نسبة تمثل ( )%5من رأس مال الشركة المدفوع.
د	.مراعاة القيود الواردة في األنظمة المعمول
بها واللوائح الداخلية واالتفاقيات المبرمة
مع حملة أدوات الدين والصكوك التمويلية
والدائنين وغيرها من الجهات المقرضة
باإلضافة إلى االعتبارات القانونية والنظامية
األخرى ،وأي قيود تفرض على توزيع األرباح
بموجب اتفاقيات القروض مع صناديق
ومؤسسات التمويل الحكومي أو التجاري
واألمور األخرى التي يراها مجلس إدارة
الشركة ذات أهمية عند إعالن توزيع األرباح.
	ه	.مراعاة متطلبات خطط النمو والتوسعات
المستقبلية وتحليل الفرص االستثمارية
واحتياجات الشركة في إعادة االستثمار،
والمتطلبات والتدفقات النقدية والرأسمالية

ونسب المالءة المالية وغيرها (أيها أكثر)،
وذلك لتنمية إيراداتها وتمويل برنامج
اإلنفاق االستثماري الخاص بالشركة ،والتحقق
من إيجاد التوازن بين توفير األموال عن طريق
مصادر التمويل الذاتي أو من مصادر تمويل
خارجية ،وبناء عليه يقوم مجلس اإلدارة
باقتراح يقدم للجمعية العامة العادية
بتجنيب نسبة من األرباح لهذه األغراض.
	و	.يعتمد توزيع األرباح على األرباح الصافية
المحققة وتوفر التدفقات النقدية
وكفايتها ووضع الشركة المالي وحالة
السوق والمناخ االقتصادي العام وعوامل
أخرى.
	ز	.يجوز للجمعية العامة العادية إذا جاوز
االحتياطي النظامي ( )%30من رأس المال أن
تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في
السنوات التي ال تحقق فيها الشركة أرباحاً
صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في
نظام الشركة االساس ،كما ال يجوز أن
يستخدم االحتياطي االتفاقي إال بقرار من
الجمعية العامة الغير عادية ،وإذا لم يكن
هذا االحتياطي مخصصاً لغرض معين جاز
للجمعية العامة العادية -بناء على اقتراح
ً
مجلس اإلدارة -أن تقرر صرفه فيما يعود
بالنفع على الشركة أو المساهمين.

ويوضح الجدول التالي نسب األرباح والمبالغ التي تم توزيعها على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م ،باإلضافة إلى نسبة األرباح والمبالغ المقترح توزيعها في نهاية السنة وإجمالي هذه األرباح (بآالف الرياالت
السعودية):
األرباح والمبالغ التي تم توزيعها عن السنة

األرباح المقترح
توزيعها في نهاية السنة

إجمالي

البيان

النسبة

% 17.5

% 17.5

%35

اإلجمالي

984.375

984.375

1,968.750

تاريخ االستحقاق

2019/07/02م

ستكون أحقية التوزيعات النقدية
للمساهمين المالكين لألسهم
يوم االستحقاق المقيدين في
سجل مساهمي الشركة لدى مركز
اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي
يوم انعقاد الجمعية العامة
للشركة ،والذي سوف يتم االعالن
عنها الحقاً

 .13وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات
األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء
مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين
وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب
المادة الثامنة والستين من قواعد طرح األوراق
المالية وااللتزامات المستمرة ،وأي تغيير في تلك
الحقوق خالل السنة المالية األخيرة
لم يقم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي تغيير
في ملكية األسهم خالل السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2019م.
 .14المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
تقر (ينساب) بعدم وجود أي قروض على الشركة.

 .15وصف ألنشطة أدوات الدين
ليست هناك أية أدوات دين أو حقوق تحويل أو
اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق
مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ،قابلة للتحويل
أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو
حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة ،كما ال
يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة
ألية أدوات دين قابلة لالسترداد ،خالل السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
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 .16حوكمة الشراكت
تتبنى الشركة التطبيقات الرشيدة في حوكمة
الشراكت بما يتوافق مع أنظمة وقواعد الحوكمة
الصادرة من الجهات التنظيمية  ،وبما يتوافق مع
المبادئ الدولية للحوكمة وأفضل ممارساتها ،حيث
وضعت الشركة اإلطار العام لحوكمتها المتضمنة
مجموعة من التنظيمات والسياسات التي من خاللها
تحدد األدوار والمسؤوليات ،وكيفية اتخاذ القرارات
ومباشرتها ،والرقابة على تنفيذها ،في ظل قواعد
الشفافية التي تحقق المساءلة وتعزز كفاية األداء،

وذلك استناداً إلى األنظمة واللوائح ذات العالقة،
ويتولى مجلس اإلدارة متابعة تطبيق أنظمة الحوكمة
للتحقق من سالمة ودقة التطبيق لضمان االلتزام
بأفضل ممارسات الحوكمة ،والتأكد من تبني وتطبيق
أفضل األنظمة العالمية في الضبط وااللتزام ،التي
تكفل حقوق العاملين والمساهمين والمستثمرين
وأصحاب المصالح على حد سواء.

هيلكة الحوكمة

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤ�ﻓﺂت
واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

أﻣﻴﻦ ﻋﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ
إدارة اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

قامت الشركة بتطبيق متطلبات الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن هيئة السوق المالية عدا الفقرة التالية:
المادة

النص

إدارة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت
إدارة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮات

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
إدارة اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

المادة الخامسة
والتسعون :تشكيل
لجنة حوكمة
الشراكت

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة
بحوكمة الشراكت ،فعليه أن يفوض إليها
االختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة
والتسعين من هذه الالئحة ،وعلى هذه اللجنة
متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة،
وتزويد مجلس اإلدارة ،سنويا على األقل،
بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

أسباب عدم التطبيق
بناء على المادة الخمسون من الئحة حوكمة الشراكت
ً
والتي تنص على أن يشلك مجلس اإلدارة لجاناً
متخصصة وفقاً لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها
بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية ،ال يرى مجلس
اإلدارة تشكيل لجنة متخصصة بحوكمة الشراكت وذلك
ألن أعمال مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة تعتبر من
المكونات الرئيسية للحوكمة ولك منها يساهم في
تحقيق اهدافها ،وعليه فإن اختزال تطبيقات
إخالال في
الحوكمة على أعمال لجنة الحوكمة ُيعد
ً
تطبيق مبادئ الحوكمة.
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 .17مجلس اإلدارة
يقوم مجلس اإلدارة بوضع ومراجعة السياسات
واإلجراءات الشاملة لشركة (ينساب) بما في ذلك
أهداف الشركة الرئيسة والخطط االستراتيجية
ومؤشرات األداء الرئيسة الشاملة للشركة .كما
يوافق مجلس اإلدارة كذلك على خطط األعمال
والميزانيات السنوية للشركة ويضمن توفر
الموارد المالية والبشرية الالزمة لتحقيق هذه

الخطط .باإلضافة إلى ذلك ،يقع على عاتق مجلس
اإلدارة المسؤولية الاكملة عن تحديد الهيلك
األمثل لرأس المال والنفقات الرأسمالية الرئيسة،
وكذلك قرارات ملكية األصول والتصرف فيها.
ويشرف مجلس اإلدارة كذلك على تنفيذ أنظمة
الرقابة الداخلية ومراقبتها.
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الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت العلمية والخبرات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان:

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء ،يراعى فيهم
توافر الخبرات الالزمة إلدارة أعمال الشركة  ،وقد تم
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة
المنعقدة بتاريخ  14مارس 2017م تعيين أعضاء مجلس
اإلدارة لمدة ثالث سنوات ابتداء من  16مارس 2017م،
وذلك للدورة الرابعة للفترة من (2020-2017م) بحسب
ما نصت عليه المادة رقم ( )17من النظام األساس
للشركة التي جاء فيها "يتولى إدارة الشركة مجلس
إدارة مؤلف من سبعة ( )7أعضاء تنتخبهم الجمعية
العامة العادية مدة ثالث سنوات؛ على أن يكون

اسم العضو

للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) الحق
تعين أو ترشح أربعة ( )4أعضاء تختار من
في أن ّ
بينهم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه" ،حيث تم انتخاب
أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وفقاً ألسلوب
التصويت التراكمي ،فيما رشحت الشركة السعودية
للصناعات األساسية (سابك) أربعة أعضاء ،ويوضح
الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحالي
وتصنيف عضويتهم:

تصنيف العضوية

منصب العضو

األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان

غير تنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ مرهف بن محمد المدني

غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

المهندس قاسم بن صالح الشيخ

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ
يوسف بن عبدهللا البنيان

األستاذ
مرهف بن محمد المدني

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس لجنة االستثمار

نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو لجنة المخاطر

الوظيفة الحالية
يشغل سعادة األستاذ  /يوسف بن عبد هللا بن
محمد البنيان ،منصب نائب رئيس مجلس إدارة
الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)
ورئيساً تنفيذياً لها ،ثالث أكبر شركة بتروكيماويات
في العالم ،كما يشغل سعادته حالياً المناصب التالية:
رئيس مجموعة األعمال ( )B20لمجموعة العشرين
(.)G20
رئيس مجلس إدارة االتحاد الخليجي للبتروكيماويات
والكيماويات (جيباك).
رئيس مجلس إدارة لجنة مصنعي البتروكيماويات.
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
عضو المجلس التأسيسي لمشروع تطوير قطاع
مستقبل التنقل.
عضو مجلس األعمال العالمي ،المنبثق عن منتدى
بلومبيرغ العالمي لألعمال.
عضو مجلس إدارة المنتدى االقتصادي اآلسيوي (بواو).
عضو المجلس الدولي التحادات الكيماويات.
قدم سعادته العديد من المحاضرات ،وأوراق العمل
المتخصصة في الكثير من المؤتمرات والندوات
والمنتديات والمحافل الصناعية واالقتصادية على
فضال عن
المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية،
ً
مشاراكته عبر وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة
متناوال مختلف القضايا االقتصادية،
والمرئية،
ً
والصناعية منها على وجه الخصوص.
الوظائف السابقة والخبرات
نائب الرئيس التنفيذي للمالية ،والمدير المالي (سابك)
نائب للرئيس التنفيذي لوحدة العمل االستراتيجية
للكيماويات (سابك).
نائب للرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية
(سابك).
مدير عام لشركة (سابك) في منطقة األمريكيتين
في هيوستن.
مدير عام (سابك) آسيا في سنغافورة.
المدير التجاري لـ(سابك) في الواليات المتحدة
األمريكية وأمرياك الالتينية.
ويحمل األستاذ يوسف درجتي الباكلوريوس في
االقتصاد ،والماجستير في اإلدارة الصناعية،
باإلضافة إلى العديد من الدورات المتخصصة في
اإلدارة التنفيذية.

الوظيفة الحالية
•	نائب الرئيس – لبرنامج التحول الرقمي شركة
(سابك)
•	رئيس مجلس إدارة شركة (سابك) لخدمات سلسلة
اإلمدادات
•	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل
الكيماويات.
الوظائف السابقة والخبرات
•	نائب الرئيس – تقنية المعلومات العالمية شركة
(سابك)
•	رئيس شركة (سابك) لخدمات الشحن (ساب تانك).
• مدير عام إدارة اإلمدادات للبوليمرات (سابك).
• مدير عام اإلمدادات (سابك).
• مدير مشروع (فنار) (سابك).
•	مدير إدارة تقنية المعلومات – الشركة الشرقية
للبتروكيماويات (شرق).
ويحمل األستاذ مرهف درجة الباكلوريوس في علوم
الحاسب اآللي.
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الدكتور
أحمد بن عبدهللا المغامس

المهندس
حسام بن عبدهللا الزامل

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المخاطر

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة الماكفآت والترشيحات
عضو لجنة االستثمار

الوظيفة الحالية
األمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين

الوظيفة الحالية
مدير تطوير األعمال للجاليكول والغازات الصناعية
شركة (سابك)

الوظائف السابقة والخبرات
•	عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة بالشركة
الوطنية السعودية للنقل البحري
• عضو لجنة المراجعة بشركة االتصاالت السعودية.
•	عضو مجلس األمناء بهيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية اإلسالمية.
•	نائب رئيس لجنة تطوير الهيئات النائية المحاسبية
التابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين.
•	أستاذ مساعد – جامعة الملك سعود
• محاضر – جامعة الملك سعود.
• رئيس لجنة إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة.
• عضو اللجنة الدائمة لظاهرة توظيف األموال.
• عضو لجنة الدراسات العليا – جامعة الملك سعود
•	عضو أساسي في الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.
•	عضو الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األاكديمي
– وزارة التعليم العالي
•	عضو في منظمة الطلبة المتميزين في تخصصات
إدارة األعمال
• عضو في الجمعية السعودية للمحاسبة.

الوظائف السابقة والخبرات
شغل عدة مناصب في شركة (سابك) هي :مدير
إدارة تطوير األعمال للبالستيك الهندسي خالل عام
 ،2016ومدير إدارة تطوير األعمال للبولي ايثلين عالي
الكثافة ،ومدير تطوير األعمال للبولي ايثلين منخفض
الكثافة ،وأخصائي أعمال البولي بروبلين والبولي
ايثلين بين  2007و ،2009واخصائي إدارة سلسلة
اإلمدادات بين  2005و 2007ومهندس إنتاج بين 2003
و ،2005ومخطط عمليات بين  2002و.2003

ويحمل الدكتور أحمد درجة الدكتوراه في المحاسبة
 ماجستير في المحاسبة -باكلوريوس في المحاسبةوحاصل على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.

يمتلك خبرة في مجاالت بناء االستراتيجيات وتشغيل
العمليات وإدارة المشاريع وتطوير شبكة المبيعات
والتقنية واالبتاكر وتطوير الموارد البشرية.
ويحمل المهندس حسام درجة الباكلوريوس في
الهندسة الكيميائية.

األستاذ
عبدالكريم بن أسعد أبو النصر
رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة االستثمار
عضو مجلس اإلدارة

الوظيفة الحالية

رئيس مجلس إدارة شركة إنجازات الشباب السعودية
للتدريب المحدودة
عضو مجلس إدارة شركة عبداللطيف جميل المتحدة
للتمويل
عضو مجلس إدارة شركة حصانة
عضو مجلس إدارة شركة صلة
عضو مجلس إدارة شركة تعبئة المياه الصحية
عضو مجلس إدارة شركة صفناد المحدودة (اإلمارات)
عضو مجلس إدارة شركة الزوردي للمجوهرات

الوظائف السابقة والخبرات

• الرئيس التنفيذي للبنك األهلي التجاري
• عضو مجلس إدارة البنك األهلي التجاري
•	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة صافوال ورئيس لجنة
المراجعة وإدارة المخاطر وعضو لجنة االستثمار وعضو
لجنة المسؤولية االجتماعية
• رئيس مجلس إدارة شركة األهلي اكبيتال
• عضو مجلس إدارة األهلي تاكفل
•	عضو المجلس االستشاري لشركة عبداللطيف جميل
• عضو مجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري
•	رئيس المجلس االستشاري اإلقليمي لشركة ماستراكرد
لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا
•	عضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية التحاد المصارف
العربية – لبنان
•	عضو مجلس األمناء وعضو اللجنة التنفيذية لألاكديمية
العربية للعلوم المالية والمصرفية – األردن
•	عضو مجلس إدارة شركة محمد عبدالعزيز الراجحي
وأوالده القابضة ورئيس لجنة المراجعة
•	رئيس قطاع الخدمات المصرفية لألفراد بالبنك األهلي
التجاري
•	مدير إدارة الخدمات المصرفية الخاصة بالبنك األهلي
التجاري
•	المدير اإلقليمي للمنطقة الغربية إلدارة الخدمات
الخاصة بالبنك األهلي التجاري
• المدير المساعد البنك السعودي األمريكي (سامبا)
• عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة واآلثار
• عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار
•	عضو المجلس االستشاري للشؤون االقتصادية التابع
للمجلس االقتصادي األعلى
•	عضو مجلس اإلدارة شركة الخطوط السعودية
لهندسة وصناعة الطيران ورئيس لجنة المراجعة
•	عضو مجلس اإلدارة شركة أحمد محمد صالح باعشن
وشراكه
ويحمل األستاذ عبدالكريم درجة الماجستير في إدارة
األعمال وباكلوريوس في إدارة األعمال.

المهندس
قاسم بن صالح الشيخ
عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الماكفآت والترشيحات
عضو لجنة االستثمار

الوظيفة الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة البترول والكيماويات
والتعدين المحدودة
الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لمعالجة المياه
والتلوث المحدودة
نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة اسمنت حائل ورئيس
لجنة الماكفآت والترشيحات
عضو اللجنة اإلستشارية الصناعية – جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن
عضو مجلس إدارة شركة إعمار مواد البناء وعضو
اللجنة الفنية.
عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الفنية مصفاة
السنغال
الوظائف السابقة والخبرات
•	رئيس مجلس إدارة شركة جدسون العربية (ذات
مسؤولية محدودة)
•	العضو المنتدب – مجموعة بن الدن – قطاع
البتروكيماويات والتعدين
•	نائب العضو المنتدب – مجموعة بن الدن – قطاع
البتروكيماويات والتعدين
•	الرئيس والعضو المنتدب – عضو مجلس اإلدارة
أرامكو السعودية  -شل  -مصفاة ساسرف
•	عضو المجلس االستشاري الصناعي – جامعة الملك
عبدهللا للعلوم والتقنية
•	تدرج من منصب مهندس عمليات إلى مدير عام
مصفاة جدة
ويحمل المهندس قاسم درجة الباكلوريوس في
الهندسة الكیمیائیة باإلضافة إلى العديد من
الدورات المتخصصة في اإلدارة التنفيذية.
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المهندس
ماجد بن عبداإلله نورالدين

األستاذ
خالد بن علي القرني

األستاذ
الوليد بن فهد السناني

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة المخاطر

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة الماكفآت والترشيحات

الوظيفة الحالية
مدير عام التخطيط وتحسين األداء – قطاع
البتروكيماويات (سابك).
كما يشغل حاليا عدة مناصب أخرى منها عضو
مجلس إدارة شركة الجبيل لألسمدة (البيروني)،
وعضو مجلس إدارة شركة أرسليور ميتال تيبولر
برودتكس الجبيل.
الوظائف السابقة والخبرات
•	مدير عام االقتصاد ودعم األعمال لقطاع
المغذيات الزراعية شركة (سابك)
•	مدير عام االقتصاد ودعم األعمال -قطاع
الكيماويات المتخصصة (سابك)
•	مدير إدارة االقتصاد ودعم األعمال -قطاع
الكيماويات (سابك)
•	المدير المالي وسكرتير مجلس اإلدارة لشركة ينبع
الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
•	رئيس قسم الخزينة (ينساب)
كما لدى المهندس ماجد نورالدين خبرة في مجاالت
إدارة المشاريع واإلدارة المالية واالقتصاد وإدارة
األعمال.
ويحمل المهندس ماجد درجتي الماجستير في إدارة
المشاريع وإدارة األعمال التنفيذية ،وباكلوريوس في
الهندسة الصناعية.

الوظيفة الحالية
نائب الرئيس للرقابة والتقارير المالية حول العالم
لشركة (سابك).
كما يشغل السيد خالد حالياً عدة مناصب أخرى؛ منها
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة في
الشركة العربية لأللياف الصناعية (ابن رشد) ،عضو
مجلس اإلدارة لشركة ساينوبيك (سابك) تينجين
للبتروكيماويات ،عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة
المراجعة لشركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)،
وعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة في
شركة جلف ون اكبيتل ش.م.ب (مقفلة) ،وكذلك
عضو مجلس اإلشراف لشركة سابك اكبيتل بي ڤي.
الوظائف السابقة والخبرات
• مدير عام الرقابة المراقب المالي للشراكت حول
العالم شركة (سابك)
• شريك –ديلويت الشرق األوسط
كما لدى األستاذ خالد القرني خبرة عالمية واسعة في
المحاسبة المالية والرقابة حيث عمل لدى شركة
ديلويت في ماكتب الشركة الرئيسة في مدينةمنطقة
ثالثي الوالية ( )Tri-stateنيويورك و نيوجيرسي
وكونيتيكت في الواليات المتحدة األمريكية.
ويحمل األستاذ خالد درجة الباكلوريوس في المحاسبة،
كما أنه محاسب قانوني معتمد حاصل على شهادة
الزمالة ( )CPAمن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.

الوظيفة الحالية
مدير تنفيذي ،حوكمة الشراكت .الشركة السعودية
للصناعات األساسية (سابك).
كما يشغل حالياً عضوية لجنة المراجعة في شركة
كيان السعودية للبتروكيماويات.
الوظائف السابقة والخبرات
•	عدة وظائف ومهام في هيئة السوق المالية
منها :مدير إدارة حوكمة الشراكت ،ومدير إدارة
المخاطر.
•	عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة في لكية
إدارة األعمال بجامعة األمير سلطان.
•	كما لدى األستاذ الوليد خبرة في المجال التنظيمي
والتطبيقي لحوكمة الشراكت.
ويحمل األستاذ الوليد درجتي الباكلوريوس
والماجستير في المحاسبة ،ودرجة الماجستير في
التجارة باإلضافة إلى العديد من برامج القيادة
التنفيذية.

المهندس
محمد بن علي بازيد

عضو لجنة االستثمار
أمين عام لجنة الماكفآت والترشيحات

الوظيفة الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
(ينساب).
الوظائف السابقة والخبرات
عمل لدى شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات
(ﻳﻨﺒﺖ) وتدرج في عدة مناصب فنية وقيادية اكن
اخرها مدير عام الصيانة ،ثم انتقل إلى الشركة العربية
لأللياف الصناعية (ابن رشد) كمدير عام للشؤون
الفنية ثم مدير عام التشغيل ثم رئيساً للشركة ،انتقل
بعدها كرئيس لشركة ينساب.
خبرة في مجال التشغيل والصيانة وتخطيط وادارة
المشاريع والشؤون الفنية واالعتمادية في الشراكت
البتروكيماوية.
ويحمل المهندس محمد بازيد درجة الباكلوريوس
في الهندسة المياكنيكية باإلضافة الى العديد من
الدورات المتخصصة في المالية و اإلدارة والقيادة
التنفيذية من كبريات معاهد األعمال واإلدارة.
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 .18اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور للك اجتماع
عقد مجلس اإلدارة خمسة اجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م ،يوضح الجدول التالي سجل
حضور لك عضو الجتماعات مجلس اإلدارة وتواريخ انعقادها:
سجل الحضور لعام 2019م
االجتماع األول
 21فبراير

ااالجتماع الثاني
 04ابريل

االجتماع الثالث
 09مايو

االجتماع الرابع
 24اغسطس

االجتماع الخامس
 25ديسمبر

اإلجمالي

األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5

األستاذ مرهف بن محمد المدني

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5

الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5

المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5

األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5

المهندس قاسم بن صالح الشيخ

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5

المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5

اسم العضو

يوضح الجدول التالي عضوية مجالس اإلدارات داخل وخارج المملكة:
اسم العضو

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من مديريها داخل عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها داخل
أو خارج المملكة
أو خارج المملكة

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية
للصناعات األساسية (سابك)
رئيس مجلس إدارة شركة األسمدة العربية
السعودية (سافكو).
األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان

رئيس مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية
للبتروكيماويات (ينساب).
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتقنية
المعلومات (سايت).

شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات
(ينبت) ،شركة الجبيل للبتروكيماويات
(كيميا) ،شركة مرافق الكهرباء والمياه
بالجبيل وينبع (مرافق) ،شركة (سابك)
آسيا الباسيفيك

عضو مجلس إدارة شركة السوق المالية
السعودية (تداول) .
األستاذ مرهف بن محمد المدني

شركة نقل وتخزين الكيماويات ،شركة (سابك)
لخدمات اإلمدادات المحدودة ،شركة ينبع
الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)

ال يوجد

الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)،
شركة االسمنت السعودي ،الخطوط
السعودية ،البالد المالية

عضو مجلس اإلدارة الشركة الوطنية
السعودية للنقل البحري

المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)

ال يوجد

األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)،
شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل،
شركة حصانة ،شركة صلة ،شركة تعبئة المياه
الصحية ،برنامج كفالة تمويل المنشآت
الصغيرة والمتوسطة ،شركة صفناد
المحدودة (اإلمارات) ،شركة الزوردي
للمجوهرات ،شركة إنجازات الشباب السعودية
للتدريب المحدودة.

البنك األهلي التجاري ،شركة األهلي
اكبيتال ،األهلي تاكفل ،بنك تركي فانناس
كتليم بناكزي (تركيا) ،مجموعة صافوال،
عضو مجلس إدارة شركة محمد
عبدالعزيز الراجحي وأوالده القابضة،
عضو مجلس إدارة شركة كنان للتطوير
العقاري ،شركة الخطوط السعودية
لهندسة وصناعة الطيران ،شركة أحمد
محمد صالح باعشن وشراكه.

المهندس قاسم بن صالح الشيخ

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)،
شركة اسمنت حائل ،شركة إعمار مواد البناء،
عضو مجلس اإلدارة مصفاة السنغال

 رئيس مجلس إدارة شركة جدسونالعربية ،العضو المنتدب – مجموعة بن
الدن – قطاع البتروكيماويات والتعدين،
نائب العضو المنتدب – مجموعة بن الدن
– قطاع البتروكيماويات والتعدين ،الرئيس
والعضو المنتدب – عضو مجلس اإلدارة
أرامكو السعودية  -شل -مصفاة ساسرف

المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)،
شركة الجبيل لألسمدة (البيروني) ،شركة
أرسليور ميتال تيبولر برودتكس الجبيل

ال يوجد
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 .19اإلدارة التنفيذية

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت العلمية والخبرات لكبار التنفيذيين بالشركة:

المهندس
محمد بن علي بازيد

الوظيفة الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
(ينساب).
الوظائف السابقة والخبرات
عمل لدى شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات
(ﻳﻨﺒﺖ) وتدرج في عدة مناصب فنية وقيادية اكن
اخرها مدير عام الصيانة ،ثم انتقل إلى الشركة العربية
لأللياف الصناعية (ابن رشد) كمدير عام للشؤون
الفنية ثم مدير عام التشغيل ثم رئيساً للشركة ،انتقل
بعدها كرئيس لشركة ينساب.
خبرة في مجال التشغيل والصيانة وتخطيط وادارة
المشاريع والشؤون الفنية واالعتمادية في الشراكت
البتروكيماوية.
ويحمل المهندس محمد بازيد درجة الباكلوريوس
في الهندسة المياكنيكية باإلضافة الى العديد من
الدورات المتخصصة في المالية و اإلدارة والقيادة
التنفيذية من كبريات معاهد األعمال واإلدارة.

المهندس
جهاد بن حسن شامي

المهندس
عوض بن غرم هللا الغامدي

المهندس
خالد بن محمد الصبحي

الوظيفة الحالية
مدير تنفيذي -تشغيل الكيماويات

الوظيفة الحالية
مدير تنفيذي  -تشغيل البوليمرات

الوظيفة الحالية
مدير تنفيذي -الصيانة

الوظائف السابقة والخبرات
عمل كمهندس عمليات لدى شركة كيميا ،التحق
بعدها في تأسيس مشروع شركة (كيان السعودية)
وتدرج في عدة مناصب منها مدير أعلى لعمليات
تشغيل الفينوليكس ثم مديرا أعلى لتشغيل
األوليفينات .ثم انتقل للعمل في (ينساب) كمدير
أعلى تشغيل البولي بروبلين ومدير أعلى تشغيل
األوليفينات.

الوظائف السابقة والخبرات
مهندس إنتاج اإليثلين ،مشرف إنتاج اإليثلين ،مدير
عام العمليات ،مدير عام األوليفينات ،مدير عام
البوليمر في شركة (ينبت) .انتقل بعدها للعمل في
(ينساب) كمدير تنفيذي لتشغيل البوليمرات.
خبرة في عمليات البتروكيماويات ،هندسة العمليات،
اإلدارة ،اإلنتاج والسالمة.
ويحمل المهندس خالد درجة الباكلوريوس في
الهندسة الكيميائية.

الوظائف السابقة والخبرات
مدير اعلى صيانة البوليمرات لشركة (ابن رشد) ،انتقل
بعدها للعمل في (ينساب) كمدير اعلى لعمليات
تشغيل المنافع

خبرة في هندسة العمليات والتشغيل وإدارة
المشاريع في الشراكت البتروكيماوية.
ويحمل المهندس جهاد درجة الباكلوريوس في
الهندسة الكيميائية التطبيقية.

خبره في مجال التشغيل والصيانة وإدارة المشاريع
ويحمل المهندس عوض درجة الباكلوريوس في
الهندسة الكهربائية.
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المهندس
وازن بن مبارك السلمي

األستاذ

عبدالكريم بن هاشم المالكي

 .20وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار
التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شراكتها التابعة ،وأي تغيير في تلك
المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة
أوال :أعضاء مجلس اإلدارة
ً

عدد األسهم

أدوات الدين

نسبة التملك

ويحمل األستاذ عبدالكريم درجتي الماجستير المهني
والباكلوريوس في المحاسبة.

عدد األسهم

خبرة في اإلدارة المالية والمراجعة الداخلية ،محاسبة
التاكليف ،المحاسبة المالية ،الخزينة ،تخطيط األعمال،
وحوكمة الشراكت

أدوات الدين

ويحمل المهندس وازن باكلوريوس في الهندسة
الكهربائية.

نسبة التملك

خبرة في قيادة المشاريع والجودة والتشغيل

• مديراً أعلى إلدارة المراجعة الداخلية
• مديراً للتقارير المالية
• عضوية العديد من اللجان الداخلية

بداية العام

صافي التغيير

الوظائف السابقة والخبرات
مهندس صيانة آالت بشركة (ابن رشد) ،قائد
مشروع مهندسي أجهزة القياس بشركة (سابك)،
قائد فريق التشغيل والبناء بشركة (الفارابي)،
مهندس أعلى أجهزة التحكم لشركة (الفارابي)،
انتقل بعدها للعمل في (ينساب) وتدرج بعدة
مناصب منها مدير قسم التحليل ،مدير أعلى الجودة
والمختبر ،مدير أعلى تشغيل البولي إيثلين منخفض
الكثافة الخطي ،مدير أعلى هندسة األصول.

الوظائف السابقة والخبرات
محلل مالي أعلى بقطاع الشئون المالية واإلدارية
بالهيئة الملكية للجبيل وينبع (مشروع ينبع).
محلل أعلى ميزانيات ونظم التحكم في التاكليف
بشركة مرافق الكهرباء والمياه للجبيل وينبع (مرافق)
انتقل بعدها للعمل ضمن فريق مشروع ينساب
2007م ،حيث قاد الفريق المختص بتطبيق أنظمة
المشاريع  SAP-PSالنظام الموحد  ،SAPوتدرج في
عدة مناصب منها:

نهاية العام

األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان

2.500

-

-

2.150

-

-

()350

()%14

األستاذ مرهف بن محمد المدني

-

-

-

-

-

-

-

-

الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

1.000

-

-

1.000

-

-

-

-

المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

1.510

-

-

1,510

-

-

-

-

األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر

2.000

-

-

2.000

-

-

-

-

المهندس قاسم بن صالح الشيخ

1.175

-

-

1.175

-

-

-

-

المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

20.000

-

-

20.000

-

-

-

-

اسم العضو

نسبة التغيير

الوظيفة الحالية
مدير تنفيذي – الشؤون الفنية

الوظيفة الحالية
مدير اإلدارة المالية والتخطيط
أمين عام مجلس اإلدارة

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

(ينساب)
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ثانياً  :كبار التنفيذيين
وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة
نهاية العام

بداية العام

المهندس عوض بن غرم هللا الغامدي

-

-

-

-

-

-

-

-

المهندس وازن بن مبارك السلمي

-

-

-

-

-

-

-

-

األستاذ عبدالكريم بن هاشم المالكي

-

-

-

-

-

-

-

-

المهندس محمد بن مصطفى اسكندراني

-

-

-

-

-

-

-

-

المهندس ماهر بن عبدالمعطي حسين

-

-

-

-

-

-

-

-

عدد األسهم

أدوات الدين

نسبة التملك

المهندس خالد بن محمد الصبحي

-

-

-

-

-

-

-

-

عدد األسهم

أدوات الدين

نسبة التملك

صافي التغيير

المهندس جهاد بن حسن شامي

-

-

-

-

-

-

-

-

المهندس محمد بن علي بازيد

نسبة التغيير

2.553

-

-

2.553

-

-

-

-

اسم العضو

 .21ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يحدد مجلس اإلدارة  -بناء على توصية لجنة الماكفآت والترشيحات -ماكفآت لك من عضو مجلس اإلدارة وعضو
اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة وعضو اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،وفقاً للضوابط
التنظيمية المعتمدة من مجلس اإلدارة وسياسة الماكفآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار
التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة .وعليه يستحق العضو الماكفآت الممنوحة له بناء على ذلك.

كمية المبيعات

إيرادات المبيعات

2,288

ألف طن متري

سياسة الماكفآت
في ضوء األحاكم المنظمة لماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة والمنصوص عليها في نظام الشراكت،
والئحة حوكمة الشراكت ،والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشراكت الخاصة بالشراكت
المساهمة المدرجة ،ونظام الشركة األساس ،تكون ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين
وفقاً للمبادئ وللقواعد التالية:
أوال :أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة
ً
	يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصية لجنة الماكفآت والترشيحات -ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقةوفقاً للمبادئ التالية:
وعامال لتحفيز أعضاء مجلس اإلدارة
•	أن يكون تنظيم الماكفآت متوافقاَ مع أهداف الشركة االستراتيجية،
ً
ولجانه المنبثقة على تحقيق تلك األهداف ،وتعزيز قدرة الشركة وتنمية أعمالها واستدامتها.
•	أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.
عامال في جذب أعضاء لمجلس اإلدارة من ذوي الخبرات والمؤهالت المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة
•	أن تكون
ً
في تحقيق أهدافها.
	يستحق عضو مجلس االدارة ماكفأة سنوية مقدارها  200,000ريال سعودي ،وذلك مقابل عضويته في المجلس.	يستحق عضو مجلس االدارة المشارك في اللجان المنبثقة عنه (بما في ذلك لجنة المراجعة) ماكفأة سنويةمقدارها  150,000ريال سعودي سواء اكن العضو مشاراكً في لجنة واحدة أو عدة لجان.
ً
	يستحق العضو (من غير أعضاء مجلس اإلدارة) المشارك في إحدى لجان المجلس (بما في ذلك لجنة المراجعة)ماكفأة سنوية قدرها  150,000ريال سعودي سواء اكن العضو مشاراكً في لجنة واحدة أو عدة لجان.
ً
	يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من ماكفآت وتعويضات وأيتاكليف أخرى تحملتها الشركة ،وذلك في حال:
•	ارتاكب العضو عمل ُم ِخل بالشرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية
السعودية أو في أي بلد آخر.
•	عند إخالله في القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
•	إنهاء العضوية – بقرار من الجمعية العامة-بسبب التغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل سنة واحدة دون
عذر مشروع يقبله مجلس اإلدارة.
ثانيا :كبار التنفيذيين
تكون
أن
على
التنفيذيين،
كبار
ماكفآتوالترشيحات
الماكفآت
لجنة
توصية
على
بناء
–
اإلدارة
	يحدد مجلسوفقاً
للمبادئ التالية:

صافي األرباح
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6,065

مليون ريال

1,090

مليون ريال

وعامال لتحفيز كبار التنفيذيين على
•	أن تكون الماكفآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة االستراتيجية،
ً
تحقيق تلك األهداف ،وتعزيز قدرة الشركة وتنمية أعمالها واستدامتها.
•	أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.
•	أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهالت الالزمة لتمكين الشركة
من تحقيق أهدافها.
•	أال تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلبا على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها.
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ب .ماكفآت أعضاء اللجان
	ماكفآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
(بآالف الرياالت السعودية):

ثالثاً  :توضيح العالقة بين الماكفآت الممنوحة وسياسة الماكفآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن
هذه السياسة.
يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصية لجنة الماكفآت والترشيحات – ماكفآت لكاً من عضو مجلس اإلدارة وعضو
اللجنة من أعضاء مجلس االدارة وعضو اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،وفقاً للضوابط
التنظيمية المعتمدة من مجلس اإلدارة وسياسة الماكفآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار
التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة .وعليه يستحق العضو الماكفآت الممنوحة له بناء على ذلك.

العضو

الماكفآت الثابتة (عدا بدل الحضور)

()1

بدل حضور الجلسات

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة

تبين الجداول التالية ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين:

المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

150

15

165

األستاذ خالد بن علي القرني

150

12

162

أعضاء لجنة الماكفآت والترشيحات

أ .ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة
	ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م (بآالف الرياالت
السعودية):
الماكفأة الثابتة

األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر

150

15

165

الماكفأة المتغيرة

المهندس قاسم بن صالح الشيخ

150

9

159

المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

150

9

159

األستاذ الوليد بن فهد السناني

150

9

159

مبلغ معين ()1

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عينية

ماكفأة األعمال الفنية واإلدارية
واالستشارية

المجموع

نسبة من األرباح

ماكفآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)

المجموع

ماكفأة نهاية الخدمة

المجموع اللكي

بدل المصروفات

ماكفأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب
أو أمين السر إن اكن من األعضاء

أعضاء لجنة المخاطر

أوال :األعضاء المستقلين
ً

الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

150

6

156

األستاذ مرهف بن محمد المدني

150

6

156

شاملة في لجنة المراجعة

6

6

المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين
أعضاء لجنة االستثمار

150

6

156

شاملة في لجنة المراجعة

6

6

المهندس قاسم بن صالح الشيخ

شاملة في لجنة الماكفآت والترشيحات

6

6

شاملة في لجنة الماكفآت والترشيحات

6

6

--

23،4
126،6
6

األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان
األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر

الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

200

15

6

--

--

--

221

--

--

--

--

--

--

--

221

--

األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر

200

15

21

--

--

--

236

--

--

--

--

--

--

--

236

--

المهندس قاسم بن صالح الشيخ

200

15

15

--

--

--

230

--

--

--

--

--

--

--

230

--

المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

المجموع

600

45

42

--

--

--

687

--

--

--

--

--

--

--

687

--

المهندس أسامة بن عبداللطيف باشيخ()٢

23،4

المهندس سميح بن سليمان الصحفي()3

126،6

--

--

6

ثانياً  :األعضاء غير التنفيذيين
األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان

200

15

6

--

--

--

221

--

--

--

--

--

--

--

221

--

األستاذ مرهف بن محمد المدني

200

15

6

--

--

--

221

--

--

--

--

--

--

--

221

--

المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

200

15

15

--

--

--

230

--

--

--

--

--

--

--

230

--

المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

200

15

21

--

--

--

236

--

--

--

--

--

--

--

236

--

المجموع

800

60

48

--

--

--

908

--

--

--

--

--

--

--

908

--

( )1المبلغ المعين في الجدول أعاله يمثل الماكفأة السنوية بناء على الفترة التي قضاها العضو في عضوية مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،وقد تم صرفها
بعد أن تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة التي عقدت في شهر أبريل من العام 2019م.

المهندس محمد بن علي بازيد()4

( )1الماكفآت الثابتة في الجدول أعاله تمثل الماكفأة السنوية بناء على الفترة التي قضاها العضو في عضوية اللجنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،وقد تم صرفها بعد
أن تمت الموافقة عليها من مجلس اإلدارة خالل العام 2019م.
( )2عضو انتهت عضويته بتاريخ 2018/02/26م
( )3عضو انتهت عضويته بتاريخ 2019/04/13م
( )4عضو بدأت عضويته بتاريخ 2019/04/14م
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تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢٠١٩م

ج .ماكفآت كبار التنفيذيين
		ماكفآت كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية
في 2019/12/31م (بآالف الرياالت السعودية):
الماكفأة الثابتة

رواتب

بدالت

مزايا عينية

المجموع

ماكفآت دورية

أرباح

خطط تحفيزية قصيرة
األجل

خطط تحفيزية طويلة
األجل

ستة من كبار التنفيذيين

3.486

898

226

4.610

--

--

943

444

--

1،387

--

27

6.024

المجموع

3.486

898

226

4.610

--

--

943

444

--

1،387

--

27

6.024

المجموع اللكي

األسهم الممنوحة

 .25العقود واألعمال التي تكون الشركة طرفاً فيها ،وفيها أو اكنت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس
إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم
لم تبرم الشركة أية عقود مع أي عضو من أعضاء مجلس إداراتها أو أحد كبار التنفيذيين فيها وليست هناك
مصلحة شخصية ألحدهم أو ألي شخص ذي عالقة بهم.

المجموع

ماكفأة نهاية الخدمة

مجمــوع ماكفــأة التنفيذيين
عن المجلس

الماكفأة المتغيرة

ونظراً للجهود التي بذلها مجلس اإلدارة أوصت لجنة الماكفآت والترشيحات مجلس اإلدارة بالموافقة على ماكفأة
أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والتي سيتم صرفها بعد موافقة الجمعية
العامة في اجتماعها المقرر في مارس 2020م ،على النحو التالي (بآالف الرياالت السعودية):
الرقم

االسم

الوظيفة

 .24التنازل عن األرباح
لم يتقدم أحد من مساهمي الشركة بالتنازل عن األرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

 .26إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس إدارة (ينساب) بما يلي:
 .1أن سجالت الحسابات أعدت بالشلك الصحيح.
 .2أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
 .3أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة (ينساب) على مواصلة نشاطها.
 .27الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه
وضع مجلس اإلدارة –بناء على توصية لجنة الماكفآت والترشيحات -اآلليات الالزمة لتقييم أدائه وأداء لجانه ،حيث
تمت عملية التقييم للعام 2019م بإشراف لجنة الماكفآت والترشيحات والتي تضمنت تعبئة نموذج يشمل مهام
ومسؤوليات المجلس واللجان وتحديد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

بداية العضوية

نهاية العضوية

عدد أيام
العضوية

الماكفأة
المستحقة

1

األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان

رئيس مجلس اإلدارة

2019/01/01

2019/12/31

365

200

2

األستاذ مرهف بن محمد المدني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

2019/01/01

2019/12/31

365

200

3

الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

عضو مجلس اإلدارة

2019/01/01

2019/12/31

365

200

4

المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

عضو مجلس اإلدارة

2019/01/01

2019/12/31

365

200

 .28وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة ومهامها
قام مجلس اإلدارة بتشكيل عدة لجان –والتوصية للجمعية العامة بتشكيل لجنة المراجعة -تقوم بدور مهم
ورئيس لمساعدته في القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقاً لألداء األمثل ،واالستفادة من خبرات
أعضائه المتنوعة .وتمثل هذه اللجان رافداً حيوياً في وضع السياسات والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات،
وذلك على النحو التالي:

5

األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر

عضو مجلس اإلدارة

2019/01/01

2019/12/31

365

200

6

المهندس قاسم بن صالح الشيخ

عضو مجلس اإلدارة

2019/01/01

2019/12/31

365

200

٧

المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

عضو مجلس اإلدارة

2019/01/01

2019/12/31

365

200

المجموع

1,400

أوال  :لجنة المراجعة
ً
في ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة المراجعة في الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن هيئة السوق
المالية ،تقوم اللجنة بمراجعة القوائم المالية للشركة وإعالناتها المتعلقة بأدائها المالي ،إبداء الرأي الفني
ُ
عدت وفقاً للمتطلبات النظامية المحددة
فيما إذا اكن تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة قد �أ ّ
لكيفية إعدادها وعرضها ،دراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية
لمجلس اإلدارة في شأنها .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر والتأكد من
فاعليتها من خالل التقارير الدورية إلدارة المراجعة الداخلية أو غيرها عن مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة
الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر ،ومتابعة تنفيذ التوصيات واإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة
فيها ،إعداد تقرير لمجلس اإلدارة يتضمن رأيها في مدى كفاية هذه األنظمة وتوصياتها لمعالجة األمور
الجوهرية وأي توصيات أخرى لتطوير هذه األنظمة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.
اإلشراف والمراقبة على أداء أعمال إدارة المراجعة الداخلية ،والتحقق من فاعليتها في أداء مهامها
ومسؤولياتها .التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل مراجعي الحسابات ،وتحديد أتعابهم ،وذلك بعد تقييم
أدائهم ،والتأكد من استقالليتهم ومناسبة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .مراجعة خطة وأعمال
مراجع الحسابات ،والتحقق من التزامه بالمعايير النظامية المنظمة ألعماله .دراسة تقارير الجهات الرقابية
بشأن التزام الشركة باألنظمة والتعليمات ،والتأكد من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها .التأكد من التزام
الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن
تجريها الشركة مع األطراف ذات العالقة ،وإبداء الرأي لمجلس اإلدارة بشأنها.

 .22اإلجراءات التي اتخذها المجلس إلحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات
المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
يكفل نظام الشركة األساس للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم ،كما تتلقى الشركة جميع اقتراحات
وملحوظات مساهميها عن طريق البريد اإللكتروني ،أو االتصال الهاتفي ومن خالل اجتماع الجمعية العامة ،ويتم
إخطار مجلس اإلدارة بملخص لهذه االقتراحات أو الملحوظات إن وجدت.
كما تنص الئحة عمل مجلس اإلدارة على وجوب حضور عضو مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعية العامة لالستماع
ومناقشة مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
 .23التنازل عن الماكفآت
لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن أي ماكفآت خالل السنة المالية المنتهية في
2019/12/31م.
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وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء ،وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في
2019/12/31م ،ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء وسجل حضور لك عضو الجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:
سجل الحضور لعام 2019م
االجتماع األول
 24يناير

االجتماع الثاني
 17فبراير

االجتماع الثالث
 23ابريل

االجتماع الرابع
 18يوليو

االجتماع الخامس
 20أكتوبر

األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

األستاذ خالد بن علي القرني

حضر

حضر

حضر

حضر

اعتذر

أعضاء لجنة المراجعة

وفيما يلي أهم المواضيع التي قامت اللجنة بمناقشتها خالل اجتماعاتها عن السنة المالية المنتهية في
2019/12/31م:
 .1دراسة القوائم المالية األولية الربع سنوية والسنوية.
	.2التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراجعي الحسابات بعد دراسة العروض المقدمة من مراجعي الحسابات
الخارجيين وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في  2019/12/31م.
	.3دراسة خطة المراجعة مع مراجع الحسابات وإبداء أي مالحظات عليها بما يعزز من كفاءة وفاعلية تنفيذ
مهمة المراجعة.
 .4االطالع والتأكد من استقاللية مراجع الحسابات الخارجي.
 .5دراسة مالحظات مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها مع اإلدارة التنفيذية.
	.6اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال
والمهمات التي حددها مجلس اإلدارة.
 .7دراسة تقارير المراجعة الداخلية الدورية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.
	.8دراسة تقارير الجهات الرقابية الخارجية بصفة دورية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة
فيها.
 .9االطالع والتوصية على السياسات المحاسبية المحدثة والمتوافقة مع المعايير الدولية للمحاسبة.
 .10مراجعة واعتماد ومتابعة خطة المراجعة الداخلية لعام  2019م.
 .11رفع التقارير عن نتائج مداوالت اللجنة إلى مجلس اإلدارة بصفة دورية.
 .12إصدار تقرير عن أعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة.
 .13االطالع والموافقة على تقرير لجنة المراجعة لعام  2018م وأنشطتها ورأيها بنظام الرقابة الداخلية.
 .14االطالع على تقرير األداء السنوي للجنة المراجعة.
 .15مراجعة تقرير مجلس اإلدارة لعام  2018م.
 .16متابعة حالة تطبيق مشروع الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
 .17االطالع على بعض التعاميم الهامة الصادرة من هيئة السوق المالية.
كما قامت اللجنة باإلشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية ،ونتائج أعمال مراجع الحسابات الخارجي ،وتبين للجنة
عدم وجود مالحظات جوهرية على األعمال الملكفين بها.
توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض المجلس األخذ
بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي
ال توجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة ،كما ال توجد توصيات من اللجنة رفض
المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع
الداخلي أو أي توصيات أخرى.

ثانياً  :لجنة الماكفآت والترشيحات
في ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة الماكفآت والترشيحات في الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن
هيئة السوق المالية ،تقوم اللجنة بإعداد سياسة الماكفآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار
التنفيذيين في الشركة والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها ،وذلك العتمادها من الجمعية العامة العادية للشركة،
مراجعة سياسة الماكفآت بشلك دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات
ذات العالقة ،وأهداف الشركة االستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها ،والتوصية لمجلس اإلدارة
بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة ،التوصية لمجلس اإلدارة بماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه
المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة ،إعداد
تقرير سنوي عن الماكفآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين ،إعداد سياسة
ومعايير لعضوية مجلس اإلدارة ،والتوصية للمجلس بشأنها ،وذلك العتمادها من الجمعية العامة العادية
للشركة ،التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً لسياسة العضوية المعتمدة ،المراجعة
السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ،وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت
المطلوبة ،دراسة حاالت تعارض المصالح للراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ،والتوصية بشأنها ،دراسة
هيلك مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها ،وضع اإلجراءات في حال شغور مركز
أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء لجانه المنبثقة ،والتوصية في شأنها ،التوصية لمجلس اإلدارة بمعايير األداء
لتقييم أعمال مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه المنبثقة ،التأكد بشلك سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين،
وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا اكن العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى ،التوصية لمجلس اإلدارة
بوضع برنامج تعريفي ألعضاء المجلس المستجدين بحيث يغطي البرنامج نشاط الشركة وطبيعة أعمالها وجوانبها
المالية والقانونية ،التوصية لمجلس اإلدارة بالسياسات والمعايير المناسبة لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات
والمهارات المطلوبة ،ومراجعتها بشلك دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على أهداف الشركة
االستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها ،وضع الوصف الوظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيلك
التنظيمي في الشركة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها ،وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في
حال شغور مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها.
وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء ،ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء وسجل حضور لك عضو الجتماعات اللجنة
وتواريخ انعقادها:
سجل الحضور لعام 2019م
االجتماع األول
 07فبراير

االجتماع الثاني
 30يونيو

االجتماع الثالث
 21نوفمبر

المهندس قاسم بن صالح الشيخ

حضر

حضر

حضر

المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

حضر

حضر

حضر

األستاذ الوليد بن فهد السناني

حضر

حضر

حضر

أعضاء لجنة الماكفآت والترشيحات
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وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م ثالثة اجتماعات .وفيما يلي أهم المواضيع التي
تمت مناقشتها خالل اجتماعاتها:
 .1تقييم مجلس اإلدارة للعام .2018
 .2مراجعة نموذج االستقاللية والمنافسة ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.
 .3التوصية بالماكفأة السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .4التوصية بالماكفأة السنوية ألعضاء اإلدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .5إفصاحات لجنة الماكفآت والترشيحات في تقرير مجلس اإلدارة للعام 2018م
 .6التوصية بتعيين رئيس للشركة.
 .7تعيين أمين عام لجنة الماكفآت والترشيحات
 .8تقييم مجلس اإلدارة للعام 2019م.
 .9البرنامج التدريبي ألعضاء مجلس اإلدارة للعام 2019م.
 .10مراجعة لوائح حوكمة الشركة في ضوء التعديالت الجديدة على الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن هيئة
السوق المالية.
 .11خطة ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة 2023 - 2020م.
 .12التوصية بالماكفأة السنوية ألعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة للعام .2019
 .13اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد كبار التنفيذيين.
 .14االطالع على قرارات مجلس اإلدارة الصادرة وبيان حالتها.
 .15الخطة المحدثة لترشيح أعضاء مجلس اإلدارة للدورة 2023-2020م.
 .16جدولة اجتماعات اللجنة لعام 2020م
 .17االطالع على تعاميم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار والسوق المالية السعودية.
تدريب أعضاء مجلس اإلدارة
يتلقى األعضاء بعد تعيينهم في مجلس اإلدارة تعريفاً يشمل نشاط الشركة واألعمال التي تزاولها ،استراتيجية
الشركة وأهدافها المستقبلية ،الهيلك التنظيمي ،الجوانب المالية والتشغيلية ،التزامات أعضاء مجلس اإلدارة
ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم ،مهام اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واختصاصاتها ،كما تعتبر
الزيارات الميدانية لمصانع الشركة جزءا من البرنامج التعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة.
ً
كما يتم تقديم تحديثات منتظمة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة حول التطورات
القانونية والحوكمة والمحاسبة والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة.
تولي الشركة اهتماماً في تدريب أعضاء مجلس اإلدارة حيث تم تنفيذ برنامج تدريبي خالل العام 2019م (بناء على
تقييم لجنة الماكفآت والترشيحات وتوصيتها بشأن البرنامج التدريبي السنوي لمجلس اإلدارة) .وقد تضمن برنامج
التدريب التطورات في قطاع البتروكيماويات وأسواقها الدولية والحوكمة المالية ،وذلك بالتعاون مع إحدى
المؤسسات العالمية المتخصصة في تدريب أعضاء مجالس اإلدارات.

ثالثاً  :لجنة المخاطر
في ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة المخاطر في الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن هيئة السوق
المالية والئحة عمل لجنة المخاطر تقوم اللجنة بالعمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع السياسة الشاملة إلدارة
المخاطر ،وذلك بما يتناسب مع طبيعة أعمال الشركة واألنشطة التي تزاولها ،باإلضافة إلى أهداف الشركة
واستراتيجيتها ،التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد تلك السياسة .التوصية لمجلس اإلدارة بشأن تحديد مستوى
مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وكيفية الحفاظ عليه ،وبعد اعتماد مجلس اإلدارة للمستوى
المقبول من المخاطر ،تحقق اللجنة من عدم تجاوز الشركة له ،التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة
نشاطها بنجاح ،مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها بشلك سنوي ،اإلشراف على أنظمة إدارة المخاطر في
الشركة ،وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ،وذلك لتحديد
أوجه القصور بها ،إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشلك دوري ،إعداد تقارير
مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة ،التحقق من
توافر الموارد والنظم الاكفية إلدارة المخاطر والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوصها ،مراجعة الهيلك التنظيمي
إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلس اإلدارة ،التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر
عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر ،التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر
المحيطة بالشركة ،والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر ،مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر
في إدارة المخاطر في الشركة.
وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء ،ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء وسجل حضور لك عضو الجتماعات اللجنة
وتواريخ انعقادها:

االجتماع األول
 19مارس

االجتماع الثاني
 03ديسمبر

الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

حضر

حضر

األستاذ مرهف بن محمد المدني

حضر

حضر

المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

حضر

حضر

أعضاء لجنة المخاطر

وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م اجتماعين ،وفيما يلي أهم المواضيع التي تمت
مناقشتها خالل اجتماعاتها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

تقرير أداء لجنة المخاطر للعام 2018م
االطالع على تقييم لجنة المراجعة بخصوص إدارة المخاطر
نبذة عن المخاطر العالمية
إدارة المخاطر في الئحة حوكمة الشراكت
االطالع على العرض الفني للشركة االستشارية
سجل المخاطر
افصاحات لجنة المخاطر في تقرير مجلس اإلدارة للعام 2019م.
تقييم لجنة المخاطر للعام 2019م
االطالع على تقرير أداء عمل الشركة االستشارية
المالحظات الواردة على إدارة استمرارية األعمال
خطة العمل للمخاطر المحتملة للعام 2020م
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رابعاً  :لجنة االستثمار
في ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة االستثمار في الئحة عمل لجنة االستثمار المعتمدة من مجلس
اإلدارة ،تقوم اللجنة بمراجعة استراتيجية وسياسة االستثمار بشلك دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد
تطرأ على البيئة الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة ألعمالها أو أهدافها االستراتيجية أو
غيرها ،والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة ،اإلشراف العام على األنشطة
االستثمارية للشركة ووضع إجراءات مالئمة لقياس األداء االستثماري وتقييمه ،دراسة وتقييم الفرص االستثمارية
المقترحة من قبل إدارة الشركة ،التأكد من التزام الفرص االستثمارية المقترحة باألنظمة واللوائح والتعليمات ذات
العالقة ،ضمان توافر الموارد الاكفية لالستثمار ،دراسة التقارير الدورية من اإلدارة التنفيذية عن سير أعمال الفرص
االستثمارية الموافق عليها ،أي اختصاصات أخرى تلكف بها اللجنة من مجلس اإلدارة.
وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء ،ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء وسجل حضور لك عضو الجتماعات اللجنة
وتواريخ انعقادها:

االجتماع األول
 09مايو

االجتماع الثاني
 24اغسطس

األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان

حضر

حضر

األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر

حضر

حضر

المهندس قاسم بن صالح الشيخ

حضر

حضر

المهندس محمد بن علي بازيد

حضر

حضر

المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

حضر

حضر

أعضاء لجنة االستثمار

عقدت اللجنة خالل السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م اجتماعين .تم خاللهما مناقشة ما يلي:
 .1حالة المشاريع الجديدة والحالية.
 .2التعاون المشترك مع مشروع تحويل النفط الخام إلى كيماويات.
 .3دعم المشاريع االستراتيجية بالقوى العاملة الالزمة.
 .29نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية
قامت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة خالل العام 2019م بعمليات مراجعة دورية للتحقق من فعالية نظام الرقابة
الداخلية حيث شملت هذه المراجعة لك من االتفاقيات والعقود ،الهيلك التنظيمي ،صيانة المصانع والصيانة
الدورية ،المالية والخزينة ،المحفزات والكيماويات ،المناسبات والفعاليات ،التخلص من األصول ،تحليل األسباب
الجذرية ،البيئة وأنظمة األمن ،نفقات التدريب ورحالت العمل واتزان بيئة العمل.
كما قامت لجنة المراجعة بالتأكد من أن إدارة المراجعة الداخلية طبقت خطة المراجعة المتفق عليها وباستقاللية
تامة وأن مراجع الحسابات أتم تنفيذ عمله بشلك مهني مناسب وباستقاللية تامة وقد اطلع على اكفة البيانات
والمستندات الالزمة ألداء مهامه .كذلك قامت اللجنة بالتأكد من اإلجراءات التي اتخذتها إدارة المراجعة الداخلية
وإدارة الشركة لدراسة المالحظات والعمل على تصحيحها بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة ،حيث لم تظهر
عمليات المراجعة المشار إليها أي ضعف جوهري في نظام الضبط (الرقابة) الداخلي لدى الشركة ،وتقوم لجنة
المراجعة بإحاطة مجلس اإلدارة بصفة دورية بمهام اللجنة ونتائج أعمالها.
ويقوم مراجع الحسابات بعملية تقويم لفعالية نظام الرقابة الداخلية ،ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية
الختامية للشركة.

 .30الجمعيات العامة
يوضح الجدول التالي تاريخ الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعية ،وذلك على النحو التالي:
الجمعية العامة العادية العاشرة 1440/07/28هـ الموافق 2019/04/04م

األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان

حضر

األستاذ مرهف بن محمد المدني

حضر

الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

حضر

المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

حضر

األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر

حضر

المهندس قاسم بن صالح الشيخ

حضر

المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

حضر

 .31سجالت المساهمين
قامت الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م طلب سجالت المساهمين  5مرات ،ويبين الجدول
التالي تواريخ طلب سجالت المساهمين وأسباب طلبها:
تاريخ السجل

سبب الطلب

2019/01/02م

إجراءات الشراكت

2019/01/02م

إجراءات الشراكت

2019/04/04م

للجمعية العامة العادية الحادية عشر

2019/04/08م

ملف أرباح

2019/07/04م

ملف أرباح

 .32التواصل مع المساهمين والمستثمرين
تلتزم (ينساب) بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب ،حيث تطلعهم على
أدائها وأنشطتها خالل العام من خالل التقرير السنوي لمجلس إدارتها ،كما توافيهم على نحو مستمر بأية
تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير في وضعها المالي وأعمالها بما ال يؤثر على قدرتها التنافسية؛ عن
طريق موقع (تداول) وموقعها على شبكة اإلنترنت ووسائل االتصال األخرى ،بغرض مساعدة المستثمرين على
اتخاذ القرارات االستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية ،وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض
ً
المستثمرين دون البعض اآلخر وحصول اكفة األطراف المستفيدة على فرص متاكفئة في الحصول على المعلومة.
وتلتزم الشركة بدقة وحرص على تنفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة باإلفصاح عن التطورات الجوهرية واألحداث
المعينة والبيانات المالية وتقارير األداء وفقا للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من
الجهات ذات االختصاص ،كذلك تحرص الشركة على استالم مساهميها ألرباحهم المستحقة من خالل تذكيرهم
بضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان وصول أرباحهم دون
تأخير كما يمكن لمساهمي الشركة االستفسار عن أرباحهم المستحقة عن طريق موقع الشركة اإللكتروني.
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كما حرصت (ينساب) على اإلفصاح بنحو منتظم في موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن األحداث المعينة
والتطورات الجوهرية والبيانات المالية وفقا لألحاكم المنظمة لإلفصاح والشفافية واتاحتها للمساهمين
والمستثمرين وأصحاب المصالح ،حيث أعلنت الشركة خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م عن 15
إعالناً ويوضح الجدول التالي مواضيع اإلعالنات وتاريخ نشرها:
الرقم

تاريخ اإلعالن

موضوع اإلعالن

1

 17يناير 2019م

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن أخر التطورات بخصوص مشروع توسعة زيادة انتاج
مصنع جاليكول اإليثلين

2

 24يناير 2019م

اعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2018-12-31
(اثنا عشر شهراً )
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 21فبراير 2019م

اعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2018-12-31
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 04مارس 2019م

إعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة
العادية (االجتماع األول)
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 07مارس 2019م

اعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن تعيين الرئيس التنفيذي
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 07ابريل 2019م

إعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
(االجتماع األول)
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 23ابريل 2019م

اعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2019-03-31
(ثالثة أشهر)
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 12مايو 2019م

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية
مرحلية على المساهمين عن النصف األول من العام 2019م
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 18يوليو 2019م

اعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2019-06-30
(ستة أشهر)
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 15سبتمبر 2019م

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نقص في امدادات بعض مواد اللقيم
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 18سبتمبر 2019م

اعالن الحاقي من شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بخصوص نقص في امدادات بعض
مواد اللقيم
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 26سبتمبر 2019م

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن عودة إمدادات مواد اللقيم لمستوياتها
الطبيعية
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 20أكتوبر 2019م
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 5ديسمبر 2019م

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
للدورة القادمة
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 25ديسمبر 2019م

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية
على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م

اعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2019-09-30
( تسعة أشهر )

 .33أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة
ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة
إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

 .34وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
تقوم (سابك) وبعض شراكتها بتسويق وبيع منتجات الشركة وتوريد المواد الخام لها ودعمها بالتراخيص التقنية
والخدمات المشتركة وبالخبرات اإلدارية والتقنية والفنية والقانونية وتقديم خدمات مناولة المواد والمواد الخام
وغيرها من الخدمات والعقود والتي تعتبر من أعمال داخل المجموعة.
 .35المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
يوضح الجدول التالي قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة ،مع وصف موجز لها وبيان أسبابها
(بآالف الريـاالت السعودية):

2019م
البند

الزاكة

المسدد

المستحق حتى
نهاية الفترة المالية
السنوية ولم يسدد

128,794

125,936

مصلحة التأمينات االجتماعية

40,437

3,659

اإلجمالي

169,231

129,595

وصف موجز لها

بيان األسباب

ما يتم سداده أو تحميله على
السنة وفقا ألحاكم أنظمة
الهيئة العامة للزاكة والدخل
بالمملكة العربية السعودية.

سوف يتم سداد المبالغ
المستحقة خالل العام 2020م
حسب المهلة النظامية.

ما يتم سداده أو تحميله على
السنة وفقا ألحاكم نظام
المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية بالمملكة العربية
السعودية.

سوف يتم سداد المبالغ
المستحقة خالل العام 2020م
حسب المهلة النظامية

قامت (ينساب) بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزاكة والدخل والحصول على شهادة
التسجيل بنجاح ،علماً بأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة حيث أنها عضو
ممثلة بالشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك).
في المجموعة الضريبية في ضريبة القيمة المضافة
ً
 .36استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة
تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين ،وتحقيق األمان الوظيفي لهم ،من خالل تبنيها
لعدد من البرامج التحفيزية منها:
أ)	برنامج االدخار
	تتبنى الشركة برنامجاً لالدخار يستهدف تشجيع موظفيها السعوديين على االدخار بطريقة تكفل زيادة
دخولهم واإلسهام في تأمين مستقبلهم حسب البرنامج المقر لذلك.
ب) برنامج تملك الوحدات السكنية
	تهدف الشركة إلى إتاحة الفرصة أمام الموظفين السعوديين والذين تنطبق عليهم الشروط بامتالك
وحدات سكنية لغرض السكن فيها ،حيث قامت الشركة بمنح موظفيها  214وحده سكنية خالل األعوام
السابقة ،بدأت الشركة بتنفيذ إنشاء  152وحدة سكنية ومن المتوقع ان تكتمل خالل العام 2022م.
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(ينساب)
تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢٠١٩م

ج) برنامج القروض السكنية
تقدم الشركة قروضاً ميسرة لتملك المنازل لموظفيها السعوديين وفق الضوابط والشروط المعتمدة
للحصول على قرض بدون فائدة ولمرة واحدة خالل الحياة الوظيفية لدى الشركة ،قامت الشركة بمنح 147
قرض خالل األعوام السابقة ،وسوف تستمر الشركة في برنامج القروض السكنية.
يوضح الجدول التالي استثمارات أو احتياطات التي أنشأتها الشركة لمصلحة موظفيها كما في 2019/12/31م
مقارنة بالعام السابق (بآالف الريـاالت السعودية):
2019م

2018م

البند

ماكفأة نهاية الخدمة

560,444

427,509

برنامج االدخار

26،389

20,763

قروض وتمليك منازل

167,710

185,690

برنامج التقاعد ومنافع أخرى

3,250

11,920

757,793

645,882

اإلجمالي

 .37استثمار الموارد البشرية
تولي (ينساب) أهمية خاصة بمواردها البشرية
وتوطين الوظائف ،حيث تعمل بشلك مستمر وفق
الخطط التي وضعها مجلس اإلدارة بتوظيف وتطوير
الكوادر الوطنية ،حيث بلغت نسبة السعودة بنهاية
العام 2019م .%84
وتعمل (ينساب) على توظيف السعوديين حديثي
التخرج من الجامعات واللكيات ،للعمل في الوظائف
المختلفة وتأهيلهم من خالل دورات متخصصة في
مجال عملهم ومن ثم تدريبهم على رأس العمل.
استمرت الشركة بتطبيق برنامج التطوير المبكر
لمهندسي الشركة حديثي التخرج ،حيث يهدف
البرنامج إلى تعزيز وتنمية المهارات األساسية
للمهندسين عن طريق التدريب على رأس العمل
وحضور الدورات المناسبة لتخصصاتهم ،لتحقيق
أعلى نسبة من الكفاءة ،واالستثمار األفضل لمهارات
وقدرات موظفيها.

وفي إطار حرص الشركة على تنمية وتطوير مهارات
موظفيها استمرت الشركة في تطبيق برنامج
التأهيل المهني ،وذلك لتطوير المهارات وزيادة
الكفاءة للفنيين والمشغلين السعوديين .حيث أن
فكرة البرنامج تقوم على تدريب الموظفين على رأس
العمل في جميع وحدات المصنع تدريجياً ابتداء من
ً
وحدات التشغيل األساسية إلى وحدة التحكم
الرئيسية ،وعند نهاية لك مرحلة من البرنامج يخضع
الموظف الختبارات تقيم مدى كفاءته للعمل في
الوحدة ،وفي حال اجتيازه ينتقل للوحدة التالية،
وهكذا حتى ينتهي من التدريب على رأس العمل
في جميع وحدات المصنع ،ثم يتم تلكيف الموظف
في الموقع المناسب بناء على تقييم األداء ،مما
يسهم في تأهيل موظفين متميزين قادرين على
تشغيل وصيانة مصانع الشركة.

وفي السياق ذاته تعمل الشركة على االستثمار في
مواردها البشرية وتأهيلهم إداريا وفنيا ،حيث قامت
الشركة بإضافة برنامج الجدارة الوظيفية المشتمل
على توصيف جميع الوظائف في الشركة إضافة الى
المستوى المطلوب من االحتراف ألداء لك وظيفة،
مما أسهم بتحديد نقاط القوة عند الموظفين
الشاغلين لهذه الوظائف وتعزيزها والكشف عن
نقاط الضعف وتطويرها بمنظومة متاكملة من
األدوات التدريبية في مختلف المجاالت اإلدارية
والفنية خالل العام 2019م.
كما تحرص الشركة على االستفادة من خبرات
موظفيها ومهاراتهم من خالل تبنيها لسياسة
التطوير واالبتاكر التي تقوم على تشجيع وتحفيز
الموظفين على تقديم األفاكر واألساليب المبتكرة
التي تساعد في تحسين العمليات التشغيلية
واإلنتاجية ،أو إطالة عمر المعدات ،أو تسهم في

توفير الطاقة والوقت ،أو التي تسهم في حماية
البيئة ورفع مستويات السالمة مما يجعل الشركة
بيئة عمل آمنة ،وتحرص الشركة على تحفيز
موظفيها من خالل تقديم الجوائز التشجيعية
لالقتراحات واألفاكر التي تسهم في عمليات التطوير
واالبتاكر.
وفي مجال الخدمات التي تقدمها (ينساب)
للمجتمع ،مشروع سعودة وظائف المقاولين
المتعاقدين معها ،وذلك بالتعاون مع (سابك)،
والهيئة الملكية للجبيل وينبع ،وبالشراكة مع
صندوق تنمية الموارد البشرية والمقاولين.
كما تستقبل الشركة بعض طالب الجامعات واللكيات
الراغبين في التدريب لديها على رأس العمل
الستكمال متطلباتهم الدراسية لغرض التخرج.
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 مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر:في إطار حرص الشركة على تأسيس عالقات متينة
ودائمة مع المجتمع الذي تعمل فيه قامت ينساب
برعاية مهرجان الزهور والحدائق لعام 2019م
بالتعاون مع الهيئة الملكية بينبع ،حيث قدمت
الشركة خالل فترة المهرجان  29برنامجاً توعوياً
وتعليمياً في مختلف المجاالت البيئية والصحية
والسالمة المنزلية ،وأمن المعلومات ،والصناعات
البتروكيماوية باستخدام تقنيات الواقع االفتراضي
لزوار المهرجان الذين بلغ تعدادهم أكثر من
مليون زائر.

 .38المسؤولية االجتماعية
تحرص (ينساب) على أداء مسؤولياتها االجتماعية
على النحو الصحيح ،ولذا تسعى الشركة إلى تأسيس
عالقات متينة ودائمة مع المجتمع ،وتعمل على أن
تكون البرامج التي تقدمها ذات منافع اقتصادية
واجتماعية ملموسة وإيجابية ،تتسق مع طموحات
الشركة ومواردها ،والقضايا العالمية واالحتياجات
المجتمعية ،وذلك بما يتوافق مع سياسة الشركة
للمسؤولية االجتماعية المعتمدة من الجمعية
العامة .وفيما يلي نبذة مختصرة عن األنشطة،
والفعاليات ،والبرامج التي ساهمت بها الشركة خالل
العام 2019م:
 برنامج الزيارات الطالبية:	دأبت الشركة على استقبال الوفود الطالبية
وأعضاء هيئة التدريس ،وذلك الطالعهم على
مرافقها حيث يتم استعراض مراحل اإلنتاج ،وما
تتضمنه مصانعها من تجهيزات ومعامل
وتقنيات ،كما يتم عرض مراحل تأسيس (ينساب)
والتطورات التي مرت بها ،األمر الذي يعكس
الشراكة المستمرة التي تنتهجها الشركة مع
مختلف القطاعات التعليمية في المملكة العربية
السعودية.

 األنشطة الرياضية:	شاركت شاركت ينساب بأكثر من  160موظف في
المهرجان الرياضي للهيئة الملكية بينبع لعام
2019م في مختلف األلعاب والمسابقات الرياضية
مما ساهم في تعزيز قيم المشاركة والتواصل
والتنافس الرياضي بين المشاركين ،كما حظيت
فرق ينساب بدعم من اإلدارة التنفيذية
والموظفين ،وقد توجت هذه المشاراكت في
حصول ينساب على عدد من الجوائز في مختلف
األلعاب والمسابقات الرياضية وإبراز مواهب
موظفيها على الصعيد الرياضي واإلداري والفني.
كما لدى ينساب نادي لمختلف األنشطة الرياضية
واالجتماعية والترفيهية للموظفين وعائالتهم،
والذي يهدف إلى تحسين نمط حياة الفرد واألسرة
وتهيئة بيئة مستقرة للموظفين ،ويسهم في بناء
مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن ،ومواكبة
برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة .2030

 برنامج تحدي القراءة العربي:	كجزء من مسؤوليتها االجتماعية شاركت (ينساب)
مع ابتدائية اإلمام النووي كشريك نجاح لبرنامج
القراءة والذي يهدف إلى غرس حب القراءة في
نفوس األجيال الناشئة ،وإحداث نهضة في القراءة
لتنمية الوعي العام لتكوين جيل من المتميزين
والمبدعين القادرين على االبتاكر في جميع
المجاالت .وقد حصلت مدرسة اإلمام النووي
االبتدائية بينبع الصناعية على المركز األول في
برنامج تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة في
الحفل الختامي الذي أقيم بمدينة دبي في دولة
اإلمارات العربية المتحدة تحت رعاية صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
	واكنت المدرسة قد ُرشحت أكفضل مدرسة ضمن
ثالث مدارس على مستوى الوطن العربي تتنافس
على المركز األول ونيل اللقب ،بعد منافسات
وتصفيات بين  67ألف مدرسة من  22دولة عربية.
 حملة نظافة (ينساب) التطوعية:	إيماناً بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة
قامت الشركة بتنظيم عدة حمالت للنظافة في
جميع مرافقها على مدار العام بمشاركة
منسوبيها تخللها برامج توعوية للمحافظة على
البيئة.
 مبادرة عائلة ينساب:	تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز سبل التواصل
االجتماعي مع موظفي (ينساب) لتحقيق أحد قيمنا
	األساسية "المشاركة" والتي تعكس اهتمامنا
بمواردنا البشرية ،ومن أهم برامج هذه المبادرة:
•
•
•
•

إفطار ينساب السنوي لشهر رمضان المبارك.
رحالت العمرة خالل شهر رمضان المبارك.
لقاءات المعايدة.
اليوم المفتوح للشركة.

 مبادرة حفظ النعمة:اش َر ُبوا َوال
و
وا
ك
(و
الكريمة
	من منطلق اآلية
ُ
ُ
َ ْ
َ
ُت ْس ِر ُفوا) تبنت ينساب مبادرة حفظ النعمة والتي
تهدف إلى الحد من اهدار الطعام والمحافظة
على البيئة.
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" همة السعوديين مثل جبل طويق ،ولن
تنكسر إال إذا انهد هذا الجبل وتساوى باألرض"
األمير محمد بن سلمان

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

 اليوم الوطني :89	أقامت (ينساب) احتفالها السنوي باليوم الوطني ( )89تحت شعار "همة حتى القمة" استلهاماً من مقولة
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع سلمه هللا
"همة السعوديين مثل جبل طويق ،ولن تنكسر إال إذا انهد هذا الجبل وتساوى باألرض" ،واشتمل االحتفال
على عدد من البرامج التي ترسخ مفهوم المواطنه والوالء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة ،لنرد الجميل
لوطننا وقادته اللذين وضعوا المواطن في قلب لك خطط التنمية وأعمال التطوير ،ووفروا لهم سبل العزة
والتمكين واألمن واالستدامة.
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 .39السالمة والبيئة واألمن الصناعي والصحة
المهنية:
تدرك (ينساب) أهمية العنصر البشري ،كونه الثروة
الحقيقية وأبرز عوامل نجاحها ،لذلك تعمل بشلك
مستمر وبعناية بالغة على تطوير وتحديث إجراءات
السالمة لتهيئة ظروف العمل المالئمة للصحة
المهنية ،والمحافظة على البيئة لحماية العاملين،
وكذلك المحافظة على أصولها من المخاطر ،ونشر
الوعي البيئي داخل المجتمع وااللتزام بالرعاية
المسؤولة نحو االستدامة وضمان استمرارية األعمال.
إن (ينساب) لديها فريق عمل جاهز ومدرب
للتعامل مع اكفة الحاالت الطارئة ،إضافة إلى
امتالكها وحدة إطفاء متاكملة للتعامل مع الحرائق
وحاالت الطوارئ ،كما تقوم الشركة بتقديم وتنظيم
محاضرات وحمالت توعية مستمرة حول السالمة
واألمن ،والصحة المهنية والمحافظة على البيئة
لرفع مستوى الوعي لجميع العاملين ،مما يسهم
في جعل (ينساب) بيئة عمل آمنة.

كما تقوم الشركة بتدريب العاملين لديها في
جميع مجاالت األمن والسالمة ،والصحة المهنية،
والبيئة؛ إلعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم
لتشغيل وصيانة مصانع الشركة بشلك آمن .كما أن
لدى الشركة نظام إلكتروني يقوم العاملين بالشركة
من خالله باإلبالغ عن أي حالة قد ُتخل بإجراءات األمن
والسالمة ،والصحة المهنية ،والبيئة ،حيث يساعد
النظام على تصنيف الحالة ودرجة خطورتها ،وتقوم
اإلدارة من خالله بالمتابعة مع الجهة المعنية
التخاذ اإلجراءات الالزمة ،ويتم بعدها دراسة الحالة
مستقبال.
وتحليلها لتجنب حدوثها
ً
تولي الشركة اهتماماً بالغاً بصحة العاملين لديها
عن طريق تطبيق األنظمة في مجال الصحة المهنية
والتطبيقات الكفيلة بذلك ،وتوفير جميع مستلزمات
سالمتهم أثناء العمل ،وتعريفهم بالطرق واألدوات
الصحيحة ألداء أعمالهم بشلك آمن ،والمتابعة
الدقيقة والمستمرة لصحتهم حسب طبيعة العمل
ومن خالل الخطة المعدة مسبقاً.

وفي إطار سعيها للحفاظ على البيئة؛ تلتزم
الشركة بمبادئ االستدامة باستخدامها مواد
صديقة للبيئة ،مثل تلك التي ال تؤثر على طبقة
األوزون ،والتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة
التي ال تضر بالبيئة والمجتمع ،عن طريق مختصين
في هذا المجال.
كما كرم وزير العمل والتنمية االجتماعية المنشأة
الفائزة بجائزة رواد السالمة  2018حيث حصلت شركة
ينساب على جائزة رواد السالمة ،وذلك بفضل
التميز الذي حققته المنشأة من خالل اتخاذها
االجراءات والتدابير الالزمة لتعزير ممارسات السالمة
والصحة المهنية .يذكر أن معايير تقييم الجائزة
تعتمد على خمسة محاور هي :احصائيات ماكن
العمل ،والتزام القيادة بالسالمة والصحة المهنية،
وإدارة السالمة والصحة المهنية ،والتواصل ورفع
التقارير ،واإلرشاد والتوجيه ،جدير بالذكر أن (ينساب)
شركة البتروكيماويات الوحيدة الحاصلة على جائزة
رواد السالمة من وزارة العمل في العام 2019م.

وقد قامت ينساب بتجديد شهادة الرعاية
المسؤولة ( )RC-14001لمدة  3سنوات والتي
تشمل شهادة األيزو ( )14001الخاص باألنظمة
البيئية وشهادة الصحة والسالمة المهنية
( )OHSAS-18001وذلك بعد اجتياز الشركة برنامج
المراقبة الدوري والذي يتم عن طريق احدى الشراكت
المتخصصة في هذا المجال باإلضافة لوضع خطة
عمل لتصحيح المسار للمالحظات الناتجة من خالل
برامج المراقبة الدورية.
كما نجحت الشركة في المحافظة على تجديد
تصريح التشغيل البيئي للمصنع لمدة خمس سنوات
والذي منح لها من قبل الهيئة الملكية للجبيل
وينبع .كما نجحت الشركة من خالل التعاون الوثيق
بين إدارة التشغيل وإدارة السالمة والبيئة واألمن
الصناعي والصحة المهنية ،باإلضافة الى إدارة
التخطيط واألعمال بتحويل بعض المخلفات
الصناعية (عديمة الجدوى) الى مواد ذات قيمه
مضافه وبيعها إلحدى الشراكت المتخصصة في
هذا المجال مما أسهم في تقليص كمية النفايات
الصناعية (السنوية) وتحقيق عائد مالي يعود على
الشركة بالربحية.
وقد استطاعت (ينساب) بنهاية العام 2019م
تحقيق أكثر من  38مليون ساعة عمل دون إصابة
مقعدة .كما قامت الشركة خالل العام 2019م بعدة
حمالت توعوية داخل الشركة وخارجها في مجاالت
السالمة والبيئة واألمن الصناعي والصحة المهنية
ومنها:
 تفعيل برنامج أمن الموحد لجميع شراكت سابك:	أنجزت (ينساب) تحديث وتطوير نظامها األمني
وربطه بالنظام األمني الموحد لجميع شراكت
(سابك) وكذلك تفعيل نظامها األمني
والحكومي اإللكتروني مما سهل على
الموظفين انجاز جميع الطلبات األمنية
والحكومية واختصار الكثير من الوقت والجهد
وعمل حماية أمنية عالية المستوى من خالل
الربط مع إدارة أمن المعلومات.
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	برنامج تطوير الموظفين (إلمام) لتحسن أداءالسالمة والصحة المهنية:
	يأتي البرنامج في إطار التزام (ينساب) تعزيز الوعي
بنظامي إدارة الصحة والسالمة األساسيين (نظام
ْ
إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن ،ومعايير إدارة
السالمة والصحة والبيئة) ،ويعد مبادرة مبتكرة
متفردة ،إذ ال يعتمد على أساليب التدريب التقليدية،
بدال من ذلك على مشاركة الموظفين
ويركز ً
وتفاعلهم مع مجموعة من األنشطة أو التحديات
أو حتى األلعاب الترفيهية.
	يشلك البرنامج منصة مجهزة على أعلى مستوى
للتدريب في مجاالت البيئة والصحة والسالمة
واألمن عبر أجواء مالئمة وبيئة مصممة بدقة
لتوفير تجربة تعليمية مثمرة ومميزة ،مستهدفاً
جميع موظفي الشركة ويقوده عدد من (قادة
أنشطة إلمام) من إدارات البيئة والصحة والسالمة
واألمن ،والعمليات والصيانة واإلدارات الفنية.
	حملة االكتشاف والحماية الخاصة بمفاهيمالسالمة الفنية:
	دشنت هذه الحملة لغرض توعية الموظفين
بأساليب اكتشاف االخطار المخفية وأهمية اإلبالغ
عما قد يعرض الشركة للحوادث المتعلقة بالسالمة
الفنية والبشرية مثل إماكنية حدوث التسريبات او
الحرائق.
 برنامج تدريب المقاولين:	كجزء من مسؤولية (ينساب) للوصول إلى مستويات
متقدمة في السالمة ،فإنه قد تم تدريب ما يزيد
عن  3500موظف من المقاولين على اجراءات
السالمة والصحة والبيئة باإلضافة الى قواعد
المحافظة على األرواح .حيث تم عقد  245ورشة
عمل وما يزيد عن  360ساعة تدريبية ،شملت
مختلف فئات المقاولين من مقاولي المشاريع
ومقاولي الصيانة الدورية ومقاولي الخدمات
العامة وجميعهم خضعوا الختبار تقييم مستوى
الفهم لقواعد السالمة والصحة والبيئة قبل
دخولهم المنشأة .عالوة على ذلك فقد أصبحت
شهادة المجلس الوطني البريطاني المتحانات
السالمة والصحة المهنية (نيبوش) العامة الدولية
( )NEBOSH IGCوهي شهادة معترف بها دولياً
وتعتبر ضرورية ألي شخص يعمل او يود ان يعمل
في مجال الصحة والسالمة المهنية حيث ألزمت
(ينساب) ضباط السالمة للمقاولين الحصول على
شهادة (نيبوش) العامة الدولية (.)NEBOSH IGC

	حملة التوعية بالمخاطر الرئيسية لسيناريوهاتالتشغيل :حرصاً من (ينساب) على إبقاء التواصل بين
جميع العاملين في الشركة ونشر التوعية المعنية
بمعرفة ماهية مخاطر السالمة الفنية وأنظمة
وأساليب الحماية الهندسية والتنظيمية المرتبطة
بها وتفعيل أنظمة الحماية هذه وتأكيد الحرص
على ابقائها دائماً في وضع التشغيل وتطبيق
متطلبات الصيانة الدورية لها.
	التجارب الفرضية للتعامل مع الحاالت الطارئة:بإشراف اإلدارة التنفيذية قامت (ينساب) بالتعاون
مع لجنة ينبع لالستجابة للطوارئ (ياما) والتي تضم
في عضويتها عدة جهات حكومية وشراكت
صناعية تعمل في مدينة ينبع ،كما تم إجراء بعض
التجارب الفرضية داخل الشركة لمختلف اإلدارات،
وذلك لتقييم قدرات االستجابة لدى العاملين في
القطاعات ذات العالقة بمثل هذه الحوادث وكفاءة
نظام االتصاالت في حاالت الطوارئ وأماكن التجمع
وجاهزية األفراد والمعدات ،مما اكن له أكبر األثر في
تعزيز مفهوم سالمة المنشآت والعاملين.
 .40الجودة الشاملة
أكملت ينساب تطبيق نظم إدارة العمليات ()OMS
بنجاح وشمل ذلك تطوير ومراجعة واعتماد اإلجراءات.
كما تم تنظيم أسبوع توجيهي وتوعوي بالنظام
الجديد شمل معرضا وورش عمل ومحاضرات بمشاركة
جميع العاملين في الشركة.
تأكيداً الستمرار فعالية أنظمة الجودة والبيئة والصحة
والسالمة المهنية وتطبيقها في (ينساب) ،فقد تم
تجديد شهادة نظام إدارة الجودة ()QMS) (ISO:9001
المطبقة في الشركة .وكذلك تجديد شهادة نظام
إدارة سالمة األغذية ()FSMS) (ISO:22000
المطبقة في مطعم الشركة .تم منح الشهادتين
للشركة بعد اجتيازها للتدقيق الشامل إلعادة تأكيد
استمرار الشركة في تطبيقها لمعايير ومتطلبات
تلك المواصفتين ،والتي قامت به منظمة ()BSI
العالمية المعترف بها في مجال إصدار شهادة
( )ISOوهي شهادة معترف بها عالمياً تركز على
قدرة المنظمة على مواصلة تقديم منتجاتها أو
خدماتها على أكمل وجه.
كما تقوم الشركة بإجراء تدقيق داخلي دوري من قبل
فريق مدققي (ينساب) المدربين ،وتدقيق خارجي
دوري من قبل فريق ( )BSIشمل أنظمة الجودة
( ،)2015-ISO:9001واستمرارية األعمال
( ،)ISO:22301والطاقة ( )ISO 50001وسالمة
الغذاء ( ،)ISO 22000كذلك نظم إدارة أمن
المعلومات ( ،)ISO 27001حيث تم تجاوز جميع برامج
التدقيق بنجاح.

 .٤١االستدامة
إن مبدأ االستدامة يعتمد على تلبية احتياجاتنا في الوقت
الحاضر والتفكير جدياً بمستقبل األجيال القادمة وتلبية
احتياجاتهم الخاصة مع المحافظة على سالمة بيئتنا
ومواردنا الطبيعية التي تعتمد عليها حياتنا واقتصادنا.
وانطالقاً من سياسة (ينساب) للبيئة والصحة والسالمة
واألمن والجودة ،فقد اعتمدت الشركة بالتعاون مع
(سابك) مبادئ االستدامة باعتبارها أحد عناصر
استراتيجيتهاالموضوعةلتطويرالكفاءةالتشغيلية
لمصانعها وترشيد استهالك الموارد الطبيعية اكلمياه
والكهرباء والغاز الطبيعي والعمل على تخفيض انبعاثات
الغازاتالدفيئة.
وقد واصلت (ينساب) بالتنسيق مع جميع األطراف ذات
العالقة جهودها المستمرة حيث نظمت العديد من
ورش العمل لتوليد أفاكر جديدة ومبتكرة لعمليات
االستدامة ،والتي تهدف إلى خفض استهالك الموارد
الطبيعية وتحسين العمليات ،حيث تم خالل العام 2019م
اإلنتهاء من عدة مشاريع أدت إلى تحسين العمليات
التشغيلية بكفاءة أعلى ،وساهمت في انخفاض
استهالك المواد المستخدمة في العمليات اإلنتاجية.
باإلضافة إلى االنتهاء من مشروع بيع المخلفات
البتروكيماوية الناتجة عن عمليات التشغيل من خالل
عمليات إعادة التدوير أو تسويق بعضها كمنتج مما
يؤدي إلى تحقيق االستفادة القصوى من المواد
المستخدمة في عمليات التشغيل والمساهمة في
الحفاظ على البيئة.
أدخلت الشركة آلية عمل مستحدثة لتعزيز كفاءة
استهالك الطاقة حيث يأتي هذا اإلجراء في إطار نظام
آلية التنمية النظيفة التابعة لألمم المتحدة ،وحسب
بروتوكول كيوتو الذي وقعت عليه المملكة ،وهو إحدى
طرق معالجة ظاهرة االحتباس الحراري .حيث تم االنتهاء
من مشروع إضافة المقتصد الثاني للغاليات (المراجل)
البخارية في وحدة المنافع خالل العام 2018م ،والذي يحد
من انبعاث الغازات الدفيئة ،مما يسهم في تعزيز التنمية
المستدامة في المملكة عن طريق الحد من انبعاثات

غازات االحتباس الحراري ،وتوفير الوقود األحفوري .مما يؤدي
إلى الحفاظ على مواردنا الطبيعية والبيئة.
ومن ضمن اآلليات التي نفذتها الشركة في عام 2019م
االستمرار في تنفيذ ومتابعة نظام إدارة االستدامة
والطاقة ( ،)EMSوبما يتوافق مع متطلبات منظمة توحيد
المقاييس الدولية ( .)ISO 50001إلى جانب وجود صفحة
الكترونية خاصة باالستدامة والطاقة في شبكة المعلومات
الداخلية للشركة يستطيع من خالله جميع الموظفين
االطالع على المعلومات والمؤشرات وخط سير العمل فيما
يتعلق باالستدامة والطاقة في الشركة .كذلك تم العمل
على بناء ألواح مراقبة رقمية للك وحدة تشغيل تعرض
مؤشرات األداء الخاصة باالستدامة والطاقة وهي مرتبطة
بشلك مباشر بنظام إدارة المعلومات الفعلية ()RTIMS
حيث يعمل فريق عمل االستدامة بمراقبة هذه المؤشرات
التخاذ اإلجراءات المناسبة في الوقت المناسب لرفع الكفاءة
وتحسين مستوى األداء.
حرصاً من الشركة على تعزيز قدرات وتطوير موظفيها تم
تقديم برامج ودورات تعليمية عبر اإلنترنت تتعلق بالطاقة
واالستدامة في شركة (ينساب) أكول شركة تقدم مثل
هذه البرامج والدورات على مستوى شراكت (سابك).
ومع هذا الجهد المستدام واصلت الشركة بنجاح تحقيق
اهداف االستدامة والطاقة المتفق عليها للعام 2019م
مقارنة بمؤشرات أداء العام 2010م والمتمثلة في اآلتي:
•
•
•
•

خفض انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة % 20.4
خفض معدل استهالك الطاقة بنسبة % 35.2
خفض معدل استهالك المياه بنسبة % 49.03
خفض معدل انتاج المواد الضارة للبيئة وإعادة
تدويرها بنسبة % 46.72

وتنفيذا لرؤية المملكة العربية السعودية  2030لتحسين
و خفض مستوى استهالك الطاقة بحسب معايير المركز
السعودي لكفاءة الطاقة ( )SEECفقد حققت الشركة
بنجاح األهداف المطلوبة للعام 2019م.
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 .42االعتمادية
حرصت (ينساب) منذ إنشائها باعتماد استراتيجية
برنامج (سابك) الشامل لالعتمادية والذي يقوم على
تحسين األداء الاكمل ألصول الشركة وتثبيت مبدأ
المعدالت العالية لإلنتاج ،األمر الذي يجعل االعتمادية
أحد المرتكزات الرئيسية في إدارة الشركة لتقويم
الجودة واألداء .ولهذا قامت الشركة بتعزيز هذا
الدور المحوري لالعتمادية ،مع تبني الخطط واآلليات
التي تدعم هذه األهداف وتعمل على تحقيقها
بشلك دؤوب بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية الشركة.
تعمل الشركة على ترسيخ مفهوم االعتمادية لدى
الموظفين والتأكيد الدائم على أهميتها وذلك من
خالل برامجها المستمرة ورسائلها التوعوية والمراقبة
المتواصلة لمؤشرات أدائها .كما قامت (ينساب)
شامل إلدارة حياة األصول وتقييم عمرها
نظام
بتطبيق
ٍ
ٍ
من خالل عملية نظامية لتشغيل األصول والمحافظة
عليها وترقيتها بفعالية ،ووضع الخطط لخفض
التلكفة لتحقيق أكبر عائد لإليرادات كذلك دراسة
التحديات والعمل على تجاوزها بطرق علمية ولقد اكن
للشركة حضور مميز وفعال في كثير من مبادرات
سابك التصنيعية ،كتقديم المهارات والكفاءات
للشراكت الزميلة عبر بوابة (طلب خدمة التصنيع)
ومراجعة وتنفيذ جميع المبادرات الصادرة والمنطبقة
على الشركة من خالل وضع سلسلة من خطط التنفيذ
الشاملة ،كما جرى تقييم برنامج الجدارة واالعتمادية
لألصول داخل (ينساب) والذي تم تجربته على العديد
من شراكت سابك األخرى ،وتم وضع الخطط المناسبة
لتنفيذ توصيات البرنامج.

كما قامت (ينساب) برفع كفاءة واعتمادية الشبكة
الكهربائية في الشركة من خالل جهود التطوير الفني
لألجهزة الكهربائية المهمة وتطبيق سياسة
الجاهزية المستمرة لألنظمة الكهربائية ،وقد تلكلت
هذه الجهود بالنجاح– بفضل هللا  -من خالل تجاوزها
عدة تذبذبات في خطوط نقل الكهرباء من المصدر
دون أثر سلبي على األصول أو اإلنتاج .كما قامت
بتطبيق برامج االعتمادية لألجهزة المتحركة واآلالت
الدقيقة وأنظمة التحكم ومراقبة أدائها بأفضل
الوسائل واآلليات الحديثة والعمل على تحسين
فعاليتها والذي ينعكس ايجاباً على زيادة العمر
االفتراضي لهذه األجهزة واآلالت واألنظمة.
ومن ناحية أخرى قامت (ينساب) بتبني استراتيجية
الفحص بناء على المخاطر وإجراء الفحوصات غير
ً
اإلتالفية وهو نوع من أنواع االختبارات على المعدات
دون إتالفها أو إلحاق أضرار بها ،وقد قامت (ينساب)
بشلك دوري بعمل هذا االختبار لضمان استمرار تشغيل
المعدات الثابتة بشلك فعال ،كما عملت على برنامج
تقييم األصول الثابتة وتنفيذ خطة الفحص السنوية
لضمان سالمة األصول الثابتة واستمرارية عملها
وتحسين اعتماديتها .األمر الذي انعكس بشلك إيجابي
في مواءمة المتغيرات في مجال الفحص للمعدات
الثابتة واألنابيب.
وإيماناَ بأن القدرات والكفاءات المتميزة هي التي تصنع
هذه األهداف وتعمل على تحقيقها فقد عملت
منهجية وفعالة على تطوير
(ينساب) وبصورة
ّ
مهارات موظفيها في شتى القطاعات التقنية
ومبادئ االعتمادية والعمل على اعتمادهم رسميا
على أحدث المعايير العالمية في هذا المجال ،كما
حرصت على تواصل موظفيها وتبادل خبراتهم مع
الشراكت الزميلة في (سابك) ،وحرصت على االستفادة
من تجارب وخبرات هذه الشراكت في مجال االعتمادية
وتطبيقاتها .وقد انعكست تلك الجهود المبذولة
على أعمال الشركة وتقليص خسائر اإلنتاج الناتجة عن
أعطال المعدات ،فقد تحسنت مؤشرات األداء مقارنة
بالسنة السابقة.

ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻨﺒﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت )ﻳﻨﺴﺎب(
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م
)ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻻ إذا ُذﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻤﺘﻠ�ت وآﻻت وﻣﻌﺪات
ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى

إﻳﻀﺎح

٧
٨
٩
١٠

١١٫٨٤٨٫٨٧٩
١٧٠٫٩٣٥
٢٧٫٢٩١
١٨٠٫٥٩٩
────────
١٢٫٢٢٧٫٧٠٤
────────

١٢٫٦١٧٫٤٣٦
ـــ
٣٣٫٠٨٨
١٩٤٫٠١٠
────────
١٢٫٨٤٤٫٥٣٤
────────

١١
١٢
١٣
١٤
١٥

٧٣٥٫٩٤٣
١٫٧٥٣٫٢٧٣
١٦٦٫٤١٧
٣٫٠٥٠٫٨٠٠
١٣٦٫٢٧٠
────────
٥٫٨٤٢٫٧٠٣
────────
١٨٫٠٧٠٫٤٠٧
════════

٧٦٩٫٨٣٨
٢٫١٠٥٫١٣٩
٢٣٦٫٣٦٠
٣٫٠٨٩٫٩٨٨
٢٦٫٢٠٠
────────
٦٫٢٢٧٫٥٢٥
────────
١٩٫٠٧٢٫٠٥٩
════════

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺨﺰون
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً وﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
رأس اﻟﻤﺎل
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻛﺘﻮاري
أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة

١٦
١٧

٥٫٦٢٥٫٠٠٠
١٫٦٨٧٫٥٠٠
)(٧٫٩٩٤
٨٫٨٣٨٫٣٠٦
────────
١٦٫١٤٢٫٨١٢
────────

٥٫٦٢٥٫٠٠٠
١٫٦٨٧٫٥٠٠
٨٥٫٢٨٦
٩٫٨٥٧٫٩٠٩
────────
١٧٫٢٥٥٫٦٩٥
────────

٨
١٨

١٥٤٫١٨٦
٦٢٠٫٦٥١
ـــ
────────
٧٧٤٫٨٣٧
────────

ـــ
٤٧١٫٨١٧
٦٨٢
────────
٤٧٢٫٤٩٩
────────

١٤٫٠٥٨
٤٥٧٫٣٤٦
٥٥٥٫٤١٨
١٢٥٫٩٣٦
────────
١٫١٥٢٫٧٥٨
────────
١٫٩٢٧٫٥٩٥
────────
١٨٫٠٧٠٫٤٠٧
════════

ـــ
٤١٠٫١٤٦
٨١٤٫٤٤٨
١١٩٫٢٧١
────────
١٫٣٤٣٫٨٦٥
────────
١٫٨١٦٫٣٦٤
────────
١٩٫٠٧٢٫٠٥٩
════════

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر – اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
��ة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

ﺸ�� اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٣٤ﺟﺰء ًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 ٢٠١٩م

 ٢٠١٨م

٨
١٩
٢٠
٢٤
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م
)ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻻ إذا ُذﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م
)ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻻ إذا ُذﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

إﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﺗ�ﻔﺔ اﻹﻳﺮادات

إﻳﻀﺎح

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻴﻊ وﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وإدارﻳﺔ

٢١

اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
إﻳﺮادات ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺗ�ﻟﻴ� ﺗﻤﻮﻳﻞ ،ﺻﺎﻓﻲ
إﻳﺮادات أﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ

٢٢
٢٣

اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﻟﺰﺰ�ة
اﻟﺰ�ة

٢٤

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

 ٢٠١٩م

 ٢٠١٨م

٦٫٠٦٤٫٨٣٤
)(٤٫٥٦٦٫٥٦٣
────────
١٫٤٩٨٫٢٧١

٧٫٦٢٨٫٤٧٠
)(٤٫٧٦٣٫٠٣٣
────────
٢٫٨٦٥٫٤٣٧

)(٦٥٫٩٧١
)(٣٣٦٫١٥٠
────────
١٫٠٩٦٫١٥٠

)(٨٤٫٨٧٢
)(٤١٩٫٠٢٧
────────
٢٫٣٦١٫٥٣٨

٩٠٫٧١٨
)(٢٦٫٠٨٢
٦٤٫٤٤٦
────────
١٫٢٢٥٫٢٣٢

٧٨٫٣٣٩
)(٣٠٫٨٠٦
١٠٣٫١٧٧
────────
٢٫٥١٢٫٢٤٨

)(١٣٥٫٤٦٠
────────
١٫٠٨٩٫٧٧٢
════════

)(٩٨٫٢٧٠
────────
٢٫٤١٣٫٩٧٨
════════

رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ )ﺑﺎﻵﻻف(

٢٥

٥٦٢٫٥٠٠
════════

٥٦٢٫٥٠٠
════════

رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة
إﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(

٢٥

١٫٩٤
════════

٤٫٢٩
════════

ﺸﺸ� اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٣٤ﺟﺰء ًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

إﻳﻀﺎح

 ٢٠١٩م

١٫٠٨٩٫٧٧٢

 ٢٠١٨م

٢٫٤١٣٫٩٧٨

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

ﺑﻨﻮد ﻟﻦ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻻﺣﻘﺔ:
)ﺧﺴﺎرة(  /ﻣﻜﺴﺐ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﺸﺸ� اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٣٤ﺟﺰء ًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

١ - ١٨

)(٩٣٫٢٨٠
────────
٩٩٦٫٤٩٢
════════

٧٣٫٠٣٧
────────
٢٫٤٨٧٫٠١٥
════════
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م
)ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻻ إذا ُذﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

رأس اﻟـﻤـــﺎل
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٨م
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح )إﻳﻀﺎح (٣٣

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻻﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح )إﻳﻀﺎح (٣٣

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م

٥٫٦٢٥٫٠٠٠
ـــ
ـــ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م

)ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻻ إذا ُذﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

ا ﺣﺘﻴﺎ ﻃﻲ
ﻧﻈﺎﻣﻲ
١٫٦٨٧٫٥٠٠
ـــ
ـــ

أرﺑــﺎح ﻣﺒﻘﺎة

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻛﺘﻮاري
١٢٫٢٤٩

٩٫٤١٢٫٦٨١

١٦٫٧٣٧٫٤٣٠

ـــ
٧٣٫٠٣٧

٢٫٤١٣٫٩٧٨
ـــ

٢٫٤١٣٫٩٧٨
٧٣٫٠٣٧

ـــ
ـــ
───────
٥٫٦٢٥٫٠٠٠

ـــ
ـــ
───────
١٫٦٨٧٫٥٠٠

٧٣٫٠٣٧
ـــ
───────
٨٥٫٢٨٦

٢٫٤١٣٫٩٧٨
)(١٫٩٦٨٫٧٥٠
───────
٩٫٨٥٧٫٩٠٩

٢٫٤٨٧٫٠١٥
)(١٫٩٦٨٫٧٥٠
────────
١٧٫٢٥٥٫٦٩٥

ـــ
ـــ
───────
٥٫٦٢٥٫٠٠٠
═══════

ـــ
ـــ
───────
١٫٦٨٧٫٥٠٠
═══════

)(٩٣٫٢٨٠
ـــ
───────
)(٧٫٩٩٤
═══════

١٫٠٨٩٫٧٧٢
)(٢٫١٠٩٫٣٧٥
───────
٨٫٨٣٨٫٣٠٦
═══════

٩٩٦٫٤٩٢
)(٢٫١٠٩٫٣٧٥
──────
١٦٫١٤٢٫٨١٢
════════

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ﺸﺸ� اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٣٤ﺟﺰء ًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ـــ
)(٩٣٫٢٨٠

١٫٠٨٩٫٧٧٢
ـــ

١٫٠٨٩٫٧٧٢
)(٩٣٫٢٨٠

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺰ�ة
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺰ�ة ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
اﺳﺘﻬﻼك وﻣﺨﺼﺼﺎت ﻫﺒﻮط ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻤﺘﻠ�ت وآﻻت
اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
إﻃﻔﺎء ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻋﻜﺲ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰون ﺑﻄﻲء اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت
ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠ�ت وآﻻت وﻣﻌﺪات
ﺗ�ﻟﻴ� ﺗﻤﻮﻳﻞ
إﻳﺮادات ﺗﻤﻮﻳﻞ

إﻳﻀﺎح

٧
٨
٩
١١
١٨

٢٢

ﺗﻌﺪﻳﻼت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ:
ﻣﺨﺰون
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً وﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺗ�ﻟﻴ� ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ز�ة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

١٨
٢٤

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ﺷﺮاء ﻣﻤﺘﻠ�ت وآﻻت وﻣﻌﺪات
ﺷﺮاء ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
إﻳﺮادات ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ

٧
٩

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺳﺪاد ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﺳﺪاد اﻟﺠﺰء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

٨
٣٣

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﺰﻳﺎدة ) /اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻳﺠﺎر
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﺤﻮﻟﺔ اﻟﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺸﺸ� اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٣٤ﺟﺰء ًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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────────
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────────
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────────
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٨٫٧٠٥
)(١٥٥
)(١٧٠٫٨٤٠
١٦٤٫١٤٠
────────
٤٫٠٤٩٫٣٨٧

)(٧٫٩٧١
)(٦٫٣٥١
)(١٢٨٫٧٩٥
────────
٢٫٥٥٢٫٤٩٣
────────

)(٢٩٫٩٦٤
)(٢٠٫٠٧٩
)(١٤٩٫٥٢٢
────────
٣٫٨٤٩٫٨٢٢
────────

)(٦٫٠٣٩٫١٠٠
٦٫٠٧٨٫٢٨٨
)(٤٤٧٫٥٢١
ــ
٩٠٫٧١٨
────────
)(٣١٧٫٦١٥
────────

)(٥٫٨٨٠٫٣٣٧
٤٫٧٧٧٫٨٤٩
)(٧٥٠٫٧٥٨
)(٤٫٤٦٨
٧٨٫٣٣٩
────────
)(١٫٧٧٩٫٣٧٥
────────

ــ
)(١٢٫٣٥٢
)(٢٫١١٢٫٤٥٦
────────
)(٢٫١٢٤٫٨٠٨
────────

)(١٫١٣٠٫١٧٧
ـــ
)(١٫٩٦٦٫٣٢٤
────────
)(٣٫٠٩٦٫٥٠١
────────

١١٠٫٠٧٠
٢٦٫٢٠٠
────────
١٣٦٫٢٧٠
════════

)(١٫٠٢٦٫٠٥٤
١٫٠٥٢٫٢٥٤
────────
٢٦٫٢٠٠
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١٧١٫١٠٧
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ــ
ــ

90

91

(ينساب)
تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢٠١٩م

ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻨﺒﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت )ﻳﻨﺴﺎب(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م
)ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻻ إذا ُذﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
١ـ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻨﺒﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت )ﻳﻨﺴﺎب( )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻨﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ٤٧٠٠٠٠٩٤٣٢ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٤ﻣﺤﺮم ١٤٢٧ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ١٣ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠٠٦م( وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ  ٤٩اﻟﺼﺎدر
ﺑﺈﻋﻼن ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ  ١٢ﻣﺤﺮم ١٤٢٧ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ١١ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠٠٦م( .ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ رﻗﻢ ص ١٣٦٧/ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٨
رﺟﺐ ١٤٢٦ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٣أﻏﺴﻄﺲ ٢٠٠٥م( .ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ  ١ﻣﺎرس ٢٠١٠م .ﻳﻘﻊ
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻳﻨﺒﻊ ،ص.ب ،٣١٣٩٦ .ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻨﺒﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.٤١٩١٢ ،
٢ـ أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد
 ١-٢ﺑﻴﺎن اﻻﻟﺘﺰام
ُأ ﻋﺪت ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﺻﺪارات
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑـ "اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ )اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ"(.
ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻌﺾ ارﻗﺎم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
 ٢-٢أﺳﺎس اﻟﻘﻴﺎس
ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘ�ﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ .ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ.
 ٣-٢ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻌﺮض
ﺗﻢ ﻋﺮض ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺗﻢ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷرﻗﺎم ﻷﻗﺮب أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ُﻳﺸﺎر
إﻟﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
 -٣ﻷﺣﺣ�م واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻹدارة ﻋﻤﻞ أﺣ�م وﺗﻘﺪﻳﺮات واﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮح ﻋﻨﻬﺎ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .إﻻ أن ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﻌﺘ َﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻮﺟﻮدة وﺗﺴﺘﺨﺪم
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة وﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ُﻳ َ
ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﺑﺸ� ﻣﺒﺎﺷﺮ .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸ� ﻣﺘﻮاﺻﻞ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات أو ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إذا �ﻧﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ وﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
إﻓﺼﺎﺣﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ )اﻹﻳﻀﺎﺣﺎن  ١٨و (٢٧
إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻹﻳﻀﺎح (٢٧
إدارة راس اﻟﻤﺎل )اﻹﻳﻀﺎح (٢٨

 ١-٣ﻷﺣﺣ�م
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﻌﻤﻞ ﻷﺣﺣ�م اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ �ن ﻟﻬﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﺠﻮﻫﺮي اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
 ١-١-٣اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء -اﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺻﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ
ُﺗﺒﺮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎوﻟﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮرﻳﺪ ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ أو أﺻﻨﺎف ﻣﺨﺰون ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ )ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ(
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﻬﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ .وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ،ﺗﺴﺘﻠﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
وﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ .ﺣﺪدت اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎوﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ .ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻗﺒﻞ
ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎوﻟﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺣﺪدت اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻬﺎ وﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت.
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺑﺸ� أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻋﺪﻫﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻣﺤﺪدة.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﺰون ﻗﺒﻞ أو ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎوﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺔ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ  ،وﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ،ﻓﻘﺪ ﺣﺪدت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت.
ً
ﺑﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻣﺤﺪدة .إن اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻳﻤﺜﻞ أﺗﻌﺎب ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ.
 ٢-١-٣أﺟﺰاء ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻷﻟﻤﻤﺘﻠ�ت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ ﻷﻟﻤﻤﺘﻠ�ت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻋﻤﺎرﻫﺎ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺻﻞ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﻟﻰ أﺟﺰاء ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼك � ﺟﺰء ﺑﺸ�
ﻣﺴﺘﻘﻞ .ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﺣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷﺻﻞ أﻛﺒﺮ ،وأﺛﻨﺎء ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮن ﺗﺄﺧﺬ اﻹدارة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻮن وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك ودورة
اﻻﺳﺘﺒﺪال  /ﺟﺪول اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
 ٣-١-٣ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر  -ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ واﻹﻟﻐﺎء -اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ،ﺗﻀﻊ اﻹدارة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﺣﺎﻓﺰا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ أو
ﻋﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﻴﺎر اﻹﻟﻐﺎء .ﺗﻜﻮن ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ )أو اﻟﻔﺘﺮات ﺑﻌﺪ ﺧﻴﺎرات اﻹﻟﻐﺎء( ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر إذا �ن ﻫﻨﺎك
ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺄن ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪه )أو ﻋﺪم إﻟﻐﺎﺋﻪ( .ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا �ن ﻫﻨﺎك ﺗﻴﻘﻦ ﻣﻌﻘﻮل
ﺑﺄن ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ .ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا �ن ﻫﻨﺎك ﺗﻴﻘﻦ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨﻴﺎرات ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺣﺪث
ﺟﻮﻫﺮي أو ﺗﻐﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺴﻴﻄﺮة.
 ٢-٣اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ أدﻧﺎه .أﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻓﺘﺮاﺿﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻗﺪ ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻟﻈﺮوف واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮات أو أﺣﻮال ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﺳﻴﻄﺮة
اﻟﺸﺮﻛﺔ .إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻨﺪ وﻗﻮﻋﻬﺎ.
 ١-٢-٣اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻈﻬﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً ﺗ�ﻟﻴ� اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد أو ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ــ أﻳﻬﻤﺎ أﻋﻠﻰ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً ﺗ�ﻟﻴ� ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد إﻟﻰ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺠﺎري ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو أﺳﻌﺎر ﺳﻮق ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎً
ﻷﻟﺘ�ﻟﻴ� اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﺻﻞ .ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل إﻟﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ .ﻳﺘﻢ اﺷﺘﻘﺎق
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة ﻷﻟﻬﻴ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ أو
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺰز أداء اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ .إن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺣﺴﺎﺳﺔ
ﺗﺠﺎه ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻷﻏﺮاض اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
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 ٢-٢-٣ﻗﻴﺎس اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻤﻞ أﺣ�م ﺣﻮل ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻷﻋﻤﺎل ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
 ٣-٢-٣اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت وﻣﺎ إذا �ﻧﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻋﺘﺮاف ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﻴﺖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺪى اﺣﺘﻤﺎل
وﺟﻮد ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺧﺎرﺟﺔ .وﺗﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺼﺼﺎت اﻷﻣﻮر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻠﻮث وﺧﻄﻮرﺗﻪ وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ .وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً  .أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺼﺼﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺗ�ﻟﻴﻒ اﻟﺘﺨﺎرج ـ إن وﺟﺪت ـ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﻮي أﻳﻀﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ وإﻏﻼق اﻟﻤﻮاﻗﻊ أو ﺗ�ﻟﻴﻒ اﻟﺘﺨﺎرج اﻷﺧﺮى .ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻺدارة ﻋﻤﺎ إذا �ن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ وﺟﻮد ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺧﺎرﺟﺔ.
 ٤-٢-٣اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ــ اﻟﻴﻮﺑﻴﻞ ــ أو ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻮﻗﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻﻮل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ــ إن وﺟﺪت .ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻹدارة إﺟﺮاء
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻢ وﻣﻌﺪل زﻳﺎدات اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت وﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﺗ�ﻟﻴﻒ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﺗﺴﺘﺸﻴﺮ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸ� دوري اﻛﺘﻮارﻳﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت .ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ و/أو ﺗ�ﻟﻴﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺪورﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة.
 ٥-٢-٣اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻘﺪر ﺣﻮل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷﺛﻤﺎن اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻤﻮذج
إﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت .ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﻗﺖ .إن أي
ﺗﻐﻴﺮات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻤﻂ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﺳﻮف ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﻘﺪر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

 ٢-٤ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺪاول إزاء ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاول
ﻣﺘﺪاوﻻ ﻓﻲ
اﻷﺻﻞ
ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺘﺪاول.
ﻏﻴﺮ
/
ﻣﺘﺪاول
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
إﻟﻰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﺳﺘﻨﺎداً
ً
ﺣﺎﻟﺔ:
-

ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻟﺘﺰام ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل:
ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،

اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸ� رﺋﻴﺴﻲ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة،

ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺧﻼل  ١٢ﺷﻬﺮاً ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،أو

ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺮط ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  ١٢ﺷﻬﺮاً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.
 ٣-٤ﻟﻤﻤﺘﻠﻠ�ت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات
ﻳﺘﻢ إدراج اﻟﻤﻤﺘﻠ�ت واﻵﻻت واﻟﻤﻌـﺪات ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ـ إن
وﺟﺪت .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ ﺗ�ﻔﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠ�ت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات وﺗ�ﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺸﺎءات
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ )اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻋﺘﺮاف .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات داﺧﻠﻴﺎ ،ﻓﺈن
ﺗ�ﻔﺘﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺠﻠﺐ اﻷﺻﻞ ﻟﻮﺿﻌﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻣﻮﻗﻌﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰا ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻹدارة وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ وﺗ�ﻟﻴﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺐ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ أي ﺗ�ﻟﻴﻒ دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺻﻞ ﻣﺤﺪد ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤه داﺧﻠﻴﺎً وﻋﺎﺋﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﻳﺘﻢ إدراج ﺗ�ﻟﻴﻒ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺒﺪء ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗ�ﻔﺔ ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻤﺘﻠ�ت
واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘ�ﻔﺔ ﻋﺎﺋﺪة إﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻋﺘﺮاف ،وﺗﺼﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺻﻞ ﺟﺎﻫﺰاً ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻪ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠ�ت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘ�ﻔﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘ�ﻔﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ،
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬه اﻷﺟﺰاء  /اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻋﻤﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى وﻳﺘﻌﻴﻦ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ إدراج ﻫﺬه اﻷﺟﺰاء �ﺻﻮل ﻓﺮدﻳﺔ ذات أﻋﻤﺎر إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة وﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ .وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻔﺘﻴﺶ رﺋﻴﺴﻲ )ﺻﻴﺎﻧﺔ دورﻳﺔ أو إﻳﻘﺎف ﻣﺨﻄﻂ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻄﻂ( ﻓﻴﺘﻢ إدراج اﻟﺘ�ﻔﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻸﺻﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻶﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻋﺘﺮاف .ﻳﺴﺠﻞ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻳﺴﺎوي اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ )اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ( .إذا ﺣﺪﺛﺖ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ،ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب أي
ﻗﻴﻤﺔ دﻓﺘﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻮراً  .ﺗﺴﺠﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ
ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ.

٦-٢-٣ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﺰون
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺎدم واﻟﺘﻠﻒ اﻟﻤﺎدي وﺧﻼﻓﻪ .ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة او ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺼﻨﻊ ،أو اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻇﺮوف اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
واﻟ�ﻣﻨﺔ.
 ٧-٢-٣ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ـ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ
ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ
ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر .إن ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻫﻮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ دﻓﻌﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺑﻀﻤﺎن ﻣﻤﺎﺛﻞ وﻣﺒﺎﻟﻎ ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻌﺪل
اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ "اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ دﻓﻌﻪ" واﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮاً ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ أﺳﻌﺎر ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أو ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺷﺮوط وأﺣ�م ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر )وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ( .ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ )ﻣﺜﻞ :أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق( واﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة وﻋﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.

ﻳﺘﻢ إدراج اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘ�ﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻷﺻﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺗ�ﻔﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺺ .ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺑﺸ� دوري ﻹﻟﻐﺎء اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.
ﻳﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗ�ﻟﻴﻒ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻠﻮث ،إذا �ﻧﺖ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻋﺘﺮاف ،وﻫﻲ ﺑﺸ� رﺋﻴﺴﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻌﻤﻞ أو ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ .ﻳﺘﻢ
رﺳﻤﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺿﻤﻦ ﺗ�ﻔﺔ ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻤﺘﻠ�ت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

 -٤ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ادﻧﺎه ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎح ) (٥ﻓﻲ اﻋﺪاد ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 ١-٤ﻣﻌﺎﻣﻼت وأرﺻﺪة اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﺗﺪرج اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺎت أو ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻮد ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻷوﻟﻴﺔ.

ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻞ أو ﻫﻨﺎك ﻧﻴﺔ ﻟﺒﻴﻌﻪ أو اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ،
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺸ� أﺳﺎﺳﻲ،
ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻞ ﺧﻼل  ١٢ﺷﻬﺮاً ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،أو
ﻛﻮن اﻷﺻﻞ ﻧﻘﺪاً أو ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻘﺪ إﻻ إذا �ن ﻣﺤﻈﻮراً ﺗﺒﺎدل اﻷﺻﻞ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﺰام ﻣﺎ ﺧﻼل  ١٢ﺷﻬﺮاً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

ﻳﺤﺘﺴﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻤﺘﻠ�ت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻬﺎ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ذاﺗﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻬﺎ.
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ١٣ــ  ٤٠ﺳﻨﺔ
ﻣﺒﺎﻧﻲ وﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻘﺎرات ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
آﻻت وﻣ�ﺋﻦ وﻣﻌﺪات ﺛﻘﻴﻠﺔ

 ٤ــ  ٥٠ﺳﻨﺔ

أﺛﺎث وﺳﻴﺎرات وأﺟﻬﺰة ﺣﺎﺳﺐ آﻟﻲ

 ٣ــ  ١٠ﺳﻨﻮات

ﻣﺤﻔﺰات

 ١٫٥ــ  ٢٠ﺳﻨﺔ

ﻣﺨﺘﺒﺮ وﻣﻌﺪات أﻣﺎن

 ٤ــ  ٥٠ﺳﻨﺔ
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ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻷﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻃﺮق اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ �
ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﻻ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء ،واﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻬﺎ.
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻤﺘﻠ�ت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات وأي ﺟﺰء ﺟﻮﻫﺮي ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أو اﺳﺘﺒﻌﺎده .ﻳﺘﻢ إدراج أي رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ )اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﺻﻞ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻓﻮراً إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد إذا �ﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺮداد.
 ٤-٤ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا �ن اﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ اﻳﺠﺎر أو ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر .ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ اﻳﺠﺎر أو ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر إذا ﻣﺎ
أﻋﻄﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻞ ﻣﺤﺪد ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮض ﻣﺎ.
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﻔﺮد ﻟﻼﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻻﻳﺠﺎر ﻟﺪﻓﻊ دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر وﻳﻤﺜﻞ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺆﺟﺮة
ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ ﻧﺎﻗﺺ أي اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗ�ﻔﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ،اﻟﺘ�ﻟﻴ� اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻷوﻟﻴﺔ ودﻓﻌﺎت ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر
ﻓﻲ او ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻧﺎﻗﺺ أي ﻣﺤﻔﺰات ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ .ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻﻞ وﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر واﻻﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ،أﻳﻬﻤﺎ أﻗﺼﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٥٠-٣٠ﺳﻨﺔ
أرض ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﻣﺴﺎﻛﻦ

 ١١-٥ﺳﻨﺔ

ﺳﻴﺎرات

 ٥ﺳﻨﻮات

ﺧﻄﻮط اﻧﺎﺑﻴﺐ

 ٥ﺳﻨﻮات

إذا �ﻧﺖ ﻣﻠﻜﻴﻪ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة اﻹﻳﺠﺎر أو أن اﻟﺘ�ﻔﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎرﺳﻪ ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء ،ﻓﻴﺤﺘﺴﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼك
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻸﺻﻞ .ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ.
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺪة
ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ( ﻧﺎﻗﺼﺎً أي ﺣﻮاﻓﺰ إﻳﺠﺎر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻼم
وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ أو ﻣﻌﺪل واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﻓﻌﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﺛﻤﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻴﻘﻦ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻤﺎرﺳﻪ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻏﺮاﻣﺎت إﻟﻐﺎء ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
ﻓﻲ ﺣﺎل �ﻧﺖ ﺷﺮوط اﻹﻳﺠﺎر ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺨﻴﺎر اﻹﻟﻐﺎء .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ أو
ﻣﻌﺪل ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺠﻞ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ) ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﻹﻧﺘﺎج ﺑﻀﺎﻋﺔ (ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺪث او اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻰ دﻓﻊ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت.
ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر ،ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﺘﺪاء اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻤﺎ إذا �ن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﺑﺸ� ﻓﻮري .ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﻢ زﻳﺎدة ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﻟﻴﻌﻜﺲ ازدﻳﺎد ﺗ�ﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﺪ دﻓﻊ اﻹﻳﺠﺎرات .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر إذا ﻣﺎ �ن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺪة
اﻟﻌﻘﺪ أو ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎر )أي ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ أو اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎر( أو ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻴﺎر ﺷﺮاء اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ .ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻋﻜﺲ ﻗﻴﺪ ﺗ�ﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ.

ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ذات اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻋﻔﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻻﺟﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر )أي ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻣﺪﺗﻬﺎ  ١٢ﺷﻬﺮ او
اﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء( .وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻋﻔﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر ذات اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺼﺮوف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺪة اﻻﻳﺠﺎر.
 ٥-٤اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﺑﺸ� ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ .ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ ،ﺗﺪرج اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ أي إﻃﻔﺎء ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ـ إن وﺟﺪت.
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﻣﺎ ﻣﺤﺪدة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة .ﺗﻄﻔﺄ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ذات اﻟﻌﻤﺮ
اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ إذا �ن
ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮاً ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﺘﺮة اﻹﻃﻔﺎء وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻃﻔﺎء
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ذات اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ � ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أو اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺘﺮة أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻃﻔﺎء،
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺤﺎل ،وﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ .ﻳﺘﻢ إدراج ﻣﺼﺮوف اﻻﻃﻔﺎء ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ذات
اﻷﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ وﻇﻴﻔﺔ اﻷﺻﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻃﻔﺎء ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ذات اﻷﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة:
ﺑﺮاﻣﺞ وأﺧﺮى

 ٣ــ  ١٥ﺳﻨﺔ

ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺪد ﺑﺸ� ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا �ن ﻫﻨﺎك أي ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎر ﻣﺎ زال ﻗﺎﺋﻤﺎً  .وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ .ﻻ ﻳﺘﻢ
إﻃﻔﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ذات اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪدة وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ إﻣﺎ ﺑﺸ�
ﻓﺮدي أو ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ.
ﺗﻘﺎس اﻟﻤ�ﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻟﻸﺻﻞ وﯾﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ.
اﻟﺒﺮاﻣﺞ
ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘ�ﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻛﻤﺼﺮوف ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺘ�ﻟﻴﻒ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ
واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﻔﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-

ﻣﻦ اﻷﺟﺪى ﻓﻨﻴﺎً إﻛﻤﺎل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻌﺘﺰم اﻹدارة إﻛﻤﺎل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أو ﺑﻴﻌﻪ
ﻫﻨﺎك ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أو ﺑﻴﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻳﻤﻜﻦ إﺛﺒﺎت ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺤﻘﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮارد ﺗﻘﻨﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟ�ﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﺑﻴﻌﻪ
ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﺛﻨﺎء ﺗﻄﻮﻳﺮه ﺑﺸ� ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ.

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ رﺳﻤﻠﺘﻬﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗ�ﻟﻴﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺟﺰء ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻣﺆﻫﻼ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام.
ﺗﺴﺠﻞ ﺗ�ﻟﻴﻒ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺮﺳﻤﻠﺔ ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻳﺘﻢ إﻃﻔﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺻﻞ
ً
 ٦-٤اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺻﻞ .وﻓﻰ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﺜﻞ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ � ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا �ن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮاً ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ً
ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ،أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﺳﻨﻮي ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻸﺻﻞ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻸﺻﻞ.
ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻸﺻﻞ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻧﺎﻗﺼﺎً ﺗ�ﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد أو ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﻴﺪ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ــ أﻳﻬﻤﺎ أﻋﻠﻰ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﻷﺻﻞ واﺣﺪ إﻻ إذا �ن اﻷﺻﻞ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻷﺻﻞ أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ،ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ اﻷﺻﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻳﺘﻢ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ.
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وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل
ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎل واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ .وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺺ ﺗ�ﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ،ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم
ّ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻼﺋﻢ.
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻰ اﺣﺪث ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻋﺪادﻫﺎ ﺑﺸ� ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻟ� وﺣﺪة ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻬﺎ .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﺘﺮة ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻃﻮﻳﻞ اﻻﺟﻞ وﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ او اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ وﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ،ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺸﻬﺮة ،ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ � ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ إذا �ن ﻫﻨﺎك أي ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أن ﺧﺴﺎﺋﺮ إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻗﺪ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮدة أو ﻗﺪ إﻧﺨﻔﻀﺖ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻺﺳﺘﺮداد .ﻳﺘﻢ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎرة اﻹﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻘﻂ إذا �ن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻣﻨﺬ أن ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎرة اﻹﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎرة اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻣﺤﺪود ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻟﻸﺻﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ،وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ �ن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻹﺳﺘﻬﻼك� ،ﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺴﺎرة إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬا اﻹﻧﻌ�س ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
وﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ إﻻ إذا �ن اﻷﺻﻞ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻹﻧﻌ�س ﻛﺰﻳﺎدة
ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .
ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﺮﻫﺔ ﻣﻊ اﻻﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ ن ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻰ ان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.

 ٧-٤اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ أي ﻋﻘﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﺸﺄة واﺣﺪة وﻻﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ أو أداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة أﺧﺮى.
أ( اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻰ واﻟﻘﻴﺎس
وﺗﻘﺎس ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻷوﻟﻲ،
اﻻﻋﺘﺮاف
ﻋﻨﺪ
،
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ُ
أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻹدارﺗﻬﺎ .ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮن ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻮﻫﺮي ،ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﺗﻘﻮم ﺑﻘﻴﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋﺪاً  ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،ﺗ�ﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻣﻜﻮن ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ). (١٥
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺪﻓﻘﺎت
ﻧﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻫﻲ " ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻷﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ أو ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ" .ﻳﺸﺎر إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻧﻪ اﺧﺘﺒﺎر " ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
ﻷﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ أو ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ" وﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷدوات .ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻗﻴﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻔﻬﻮم "ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻷﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ أو ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻘﻂ" ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺼﺮف
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻳﺸﻴﺮ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدارة ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ.
ﻳﺤﺪد ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻤﺎ إذا أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ أو ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو
�ﻴﻬﻤﺎ .ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ واﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل ﺑﻬﺪف اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ واﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل ﺑﻬﺪف اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ.
ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت أو ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ إﻃﺎر زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻻﺋﺤﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق )اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎدﻳﺔ( ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ،وﻫﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺗﻠﺘﺰم ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﺮاء أو ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻞ.

اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ
ﻟﻐﺮض اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ ،ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة )أدوات اﻟﺪﻳﻦ(،
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﻊ ﺗﺪوﻳﺮ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ )أدوات اﻟﺪﻳﻦ(،
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﺪوﻳﺮ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ
إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف )أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(،
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺎﻟﺘﺘ�ﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة )أدوات اﻟﺪﻳﻦ(
ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ
وﺗﺨﻀﻊ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤ�ﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﺻﻞ ،أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ،أو اﻧﺨﻔﺎض
ﻗﻴﻤﺘﻪ .ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻫﻲ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة �ﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻻﺟﻞ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﺧﺮى.
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ )أدوات اﻟﺪﻳﻦ(
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة وإﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ أو ﻋﻜﺲ اﻟﻘﻴﻮد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﺗﺤﺘﺴﺐ ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة .ﺗﺪرج ﺗﻐﻴﺮات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ،ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻳﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮه ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﻴﺲ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ أي ﻣﺠﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ )أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(
ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺨﺘﺎر ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺸ� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء �دوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ )(٣٢
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻌﺮض وﻋﺪم اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة .ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس � أداة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
ﻻ ﻳﺘﻢ أﺑﺪاً ﺗﺪوﻳﺮ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح �ﻳﺮادات أﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮء اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ،إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت �ﺳﺘﺮداد ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗ�ﻔﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .إن أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﻴﺲ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ أي ﻣﺠﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﺣﺎﻟﻴﺎً  ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ أي ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف
ﻳﺘﻢ ﺑﺸ� رﺋﻴﺴﻲ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ )أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ( )أي اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ
ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ( ﻋﻨﺪ:
-

اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ،أو
ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ أو ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺰام ﺑﺪﻓﻊ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟ�ﻣﻞ
دون ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي إﻟﻰ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ "ﺗﻤﺮﻳﺮ" ،أو )أ( ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ �ﻓﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﺻﻞ أو )ب(
ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑ�ﻓﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﺻﻞ وﻟﻜﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻻﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﺎ أو اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﻤﺮﻳﺮ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ إذا ﻣﺎ،
وإﻟﻰ أي ﻣﺪى ،اﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
ﺗﺤﻮل ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻪ .وﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ وﻟﻢ ّ
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ .وﻳﻘﺎس اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ واﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻳﻌﻜﺲ
اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻳﻘﺎس اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ �� ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﻮل ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ وأﻗﺼﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺴﺪاده ـ أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ.
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اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ُﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ
أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻻ ﺗﻘﻮم
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎرة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ً
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ � ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ .ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
وﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺑـ  ٩٠ﻳﻮﻣﺎً  .وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟ�ﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أي ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻷﺻﻞ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻌﻘﻮل ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.
ب( اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻻﻋﺘﺮاف اﻻوﻟﻲ واﻟﻘﻴﺎس
ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ ،ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ـ ﻛﻘﺮوض أو ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺣﺴﺐ
ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ
ﺣﺎل اﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ .ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى.
اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ
ﻷﻏﺮاض اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ ،ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ:
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة )اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ(.
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻐﺮض إﻋﺎدة ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ.
ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷرﺑﺎح او اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف
اﻻوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻوﻟﻲ ﻟﻼﻋﺘﺮاف وﻓﻘﻂ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) .(٩ﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﺸﺮﻛﺔ أي اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺎﻟﺘﺘ�ﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة )اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ(
ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻫﻲ اﻛﺜﺮ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ .ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ ،ﻳﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎً ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧﺮى
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤ�ﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻜﺲ ﻗﻴﺪ ﺗ�ﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻃﻔﺎء
ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ وإﻟﻐﺎء ﻗﻴﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘ�ﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن أي ﺧﺼﻢ أو ﻋﻼوة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻷﺗﻌﺎب أو اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺸ� ﺟﺰءاً ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ
ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻹﻃﻔﺎء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻛﺘ�ﻟﻴﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف
ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ أو اﻟﻐﺎؤه أو اﻧﺘﻬﺎؤه .وﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﺮض ﺣﺴﺐ
ﺷﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً أو ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺸ� ﺟﻮﻫﺮي ،ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﺪال أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ �ﻟﻐﺎء ﻗﻴﺪ ﻟﻼﻟﺘﺰام
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﺠﺪﻳﺪ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻔﺮق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ج( ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻻدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﻖ ﺣﺎﻟﻲ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻈﺎﻣﺎً
ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ أو ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
وﺳﺪاد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣﺪ.

 ٨-٤اﻟﻤﺨﺰون
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺰون ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻷﻋﻤﺎل ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ )ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر( ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ
– أي أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺮاء اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺪأ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘ�ﻔﺔ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻘﻞ(
وﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ـ أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ.
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﺨﺰون اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺗ�ﻔﺔ اﻟﻤﻮاد واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺠﺰء اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮة.
ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﺰون ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻣﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻮدة أو أي أﻣﻮر أﺧﺮى واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﻄﻂ
ﻟﻬﺎ  /اﻹﻳﻘﺎف ﻣﻦ ﺗ�ﻔﺔ اﻟﻤﺨﺰون .ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺰون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎدﻳﺔ
أو اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ـ أﻳﻬﻤﺎ أﻋﻠﻰ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗ�ﻔﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﻨﻔﺮدة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺰون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻠﺘ�ﻟﻴﻒ.
وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗ�ﻔﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤه ﺑﻌﺪ اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﺮﺗﺠﻌﺎت واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت .ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻫﻮ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي
ﺿﻤﻦ دورة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻺﻛﻤﺎل أو اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻤﺎم اﻟﺒﻴﻊ.
ﻣﺨﺰون اﻟﺨﺮدة واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎً إﻟﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ أو ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ أو ﺧﺮدة )إﻣﺎ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ( .ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗ�ﻔﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و/أو اﻟﺨﺮدة
ﺑﺸ� ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺗ�ﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل وﺛﺎﺑﺖ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و/أو اﻟﺨﺮدة .ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎت � ﻣﻨﺘﺞ إﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺸ� ﻣﻨﻔﺼﻞ أو اﻛﺘﻤﺎل اﻻﻧﺘﺎج.
وﻓﻲ ﺣﺎل �ﻧﺖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺨﺮدة ﻏﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘ�ﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ �ﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس
ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮد ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺨﺰون ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ،وﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺗ�ﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻻ ﺗﻜﻮن
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻤﺨﺰون اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﺧﺘﻼﻓﺎً ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً ﻋﻦ اﻟﺘ�ﻔﺔ.
ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺗ�ﻔﺔ اﻹﻳﺮادات وﻓﻘﺎً ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺨﺮدة ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .وﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﻴﻊ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻻﺣﻘﺎً  ،ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت �ﻳﺮادات ﻣﻊ ﺗ�ﻔﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً  ،أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺮدة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻧﺎﻗﺼﺎً اﻟﺘ�ﻔﺔ �ﻳﺮادات أﺧﺮى.
ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻧﺼﻒ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ أو ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ .ﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻮاد
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ أو ﻣﻮاد ﺗﻐﻠﻴﻒ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻔﺰات.
ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﻫﻲ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺸ� ﺗﺒﺎدﻟﻲ ﻓﻲ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ واﻹﺻﻼح
وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات أو اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح .ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﻌﺪات ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﻊ اﻵﻻت/ﺧﻂ اﻻﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺂﻻت ﻣﺤﺪدة أو ﺧﻂ اﻧﺘﺎج واﻟﺘﻲ ﻗﻠﻤﺎ
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻵﻻت ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺣﺎل اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت .ﺗﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠ�ت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات وﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻶﻻت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ-أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ .ﻻ ﺗﺸ� ﻫﺬه ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻫﺎ
ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠ�ت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات.
-

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﻻت  /ﺧﻄﻮط اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ أو ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺸ� ﻣﺘﻜﺮر
)ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﺧﻼل دورة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ( .ﺗﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠ�ت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ .ﻳﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﻳﻮم ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻵﻻت وﺗﻜﻮن ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ
ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻶﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ـ أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ .وﻻ ﺗﺸ� ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺟﺰءاً
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون.

ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ذي ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ – ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
آﻻت ﻣﺤﺪدة وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة آﻻت أو ﺧﻄﻮط اﻧﺘﺎج أو أي ﺳﻠﻊ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻵﻻت.
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻊ "ﻛﻤﻮاد اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر" ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺨﺰون .إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل زادت ﻋﻦ اﻟﺤﺪ وﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻤﺮ اﻧﺘﺎﺟﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠ�ت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات .ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺨﺰون ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺘﻠﻒ وﺗﺤﻤﻞ
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ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ،ﻓﺘﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻﻼح ﻛﻤﺎ ﺟﺎء أﻋﻼه.
ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت اﻟﻤﺨﺰون
ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮﻗﻊ أو اﻟﻮﻗﺖ.
ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت اﻟﻤﺨﺰون ﺗﺒﺎدل ﺳﻠﻊ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻣﺤﺪودة ،وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أﺳﺎس
ﺗﺠﺎري .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﻳﺮادات ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻘﻂ إذا �ﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺆدي اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي
ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮل .وإذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ ،ﺗﺴﺠﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻛﻤﺨﺰون ﺗﺤﻮﻳﻼت ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ وﻳﺴﺠﻞ اﻷﺛﺮ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﻛﺬﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أو داﺋﻨﺔ.
ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت اﻟﻮﻗﺖ
إذا �ﻧﺖ اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺎت ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ أﻃﻮل ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸ� ﺟﻮﻫﺮي ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ،أو ﺗﺘﻀﻤﻦ ارﺳﺎل اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ إﻟﻰ
أﻃﺮاف أﺧﺮى )ﻷي ﺷﺮﻛﺔ( ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أﺳﺎس ﺗﺠﺎري ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﺒﻴﻌﺎت وﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
ً
اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﺿﻤﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻌﻤﻴﻞ وﻣﺎﻟﻚ ﻟﻠﻤﺨﺰون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎوﻟﺔ ،وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أﺗﻌﺎب
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ "إﻳﺮادات أﺧﺮى" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ )اﻹﻳﻀﺎح .(١٦-٤
 ٩-٤اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق واﻷرﺻﺪة اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ واﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات
ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو أﻗﻞ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘﺪ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
 ١٠ -٤اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﻋﺎم
ﺗﺪرج اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺿﻤﻨﻲ( ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺣﺪث ﺳﺎﺑﻖ وﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل أن ُﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺪاد ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدر إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﺴﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﻣ�ن إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﻌﺘﺪ
ﺑﻪ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰام .وﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺪاد ﺑﻌﺾ أو ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺼﺺ ـ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ـ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ،ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺴﺪاد �ﺻﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺪاد ﻣﺆﻛﺪاً ﻓﻌﻠﻴﺎً  .ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻤﺼﺮوف اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ
ﻃﺮح أي ﺳﺪاد .إذا �ن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎل ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً  ،ﻓﻴﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ـ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ
اﻷﻣﺮ ـ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺼﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺘ�ﻟﻴﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ.
ﻋﻘﻮد ﻣﻠﺰﻣﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘ�ﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ.
 ١١-٤ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮواﺗﺐ واﻻﺟﻮر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ وﺗ�ﻔﺔ اﻟﺴﻔﺮ وﺑﺪل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺑﺪل اﻷﺛﺎث اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟ�ﻣﻞ ﺧﻼل  ١٢ﺷﻬﺮاً ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ ذي اﻟﺼﻠﺔ وﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ اﻋﺪت ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت .ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت �ﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣ�ﻓ�ت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وإﺟﺎزات اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻹﺟﺎزات
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟ�ﻣﻞ ﺧﻼل  ١٢ﺷﻬﺮاً ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ ذي اﻟﺼﻠﺔ( وﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺣﺪة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﺗﺴﺠﻞ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ .ﻳﺠﺐ إﻳﻼء اﻫﺘﻤﺎم إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﺧﺒﺮة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎدرﻳﻦ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻓﺘﺮات اﻟﺨﺪﻣﺔ .ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ
اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺪات اﻟﺸﺮ�ت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط واﻟﻌﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻗﺪر اﻹﻣ�ن ﻣﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺨﺎرج اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﻳﺪرج إﻋﺎدة
اﻟﻘﻴﺎس ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.

اﻟﺘﺰام ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪدة وﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ وﻣﻦ ﻳﻌﻴﻠﻮﻧﻬﻢ.
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪدة
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
وﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺿﻤﻨﻲ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ .ﺗﺪرج اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻛﻤﺼﺮوف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ .ﺗﺪرج اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً �ﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺮﺗﺠﻊ أو اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة .ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ
واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ادﺧﺎر ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﻟﻌﻤﻞ ادﺧﺎرات ﺑﺸ� ﻳﻀﻤﻦ زﻳﺎدة دﺧﻠﻬﻢ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮﺟﻮد .ﺗﻮدع ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻻدﺧﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رﺻﻴﺪ ﻣﻘﻴﺪ وﻟﻐﺮض اﻟﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ذي اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻدﺧﺎر وﻳﺘﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺰام ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺨﻼف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪدة .ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ ﻃﺒﻲ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻛﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺪدة.
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ـ إن وﺟﺪت ـ ﻧﺎﻗﺼﺎً اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻳﺤﺘﺴﺐ اﻟﺘﺰام
اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪد ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺒﺮاء ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺣﺪة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
اﻟﻤﺤﺪد ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪﻻت ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺴﻨﺪات ﺷﺮ�ت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﺮوط ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺰام ذي اﻟﺼﻠﺔ .ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺴﻨﺪات
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺳﻮق ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات .ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺻﺎﻓﻲ ﺗ�ﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ إﻟﻰ
ﺻﺎﻓﻲ رﺻﻴﺪ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺘ�ﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﺗﺪرج ﻣ�ﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺒﺮة اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
ﺗﺪرج اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻮراً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﺘ�ﻟﻴﻒ
ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﺘﺴﺎو ﻟ� ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ٍ
واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺗﺪرج اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻮراً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﻋﻜﺲ ﻗﻴﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ
اﻻﻟﺘﺰام ﻛﺘ�ﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ .إن أي ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ �ﻋﺎدة ﻗﻴﺎس وﺗﺪرج
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن أﺣ�م ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة
وﻣﻌﺎﻟﻴﻬﻢ .ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻟﻸﺷﺨﺎص
اﻟﺤﻴﺎة
ﻋﻠﻰ
واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻃﺒﻴﺎً
ُ
ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة .ﺗﺤﻤﻞ  /ﺗﻘﻴﺪ
ﻣ�ﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺒﺮة اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ وﻣﺆﻫﻠﻴﻦ.
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻗﺼﻴﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدراج اﻟﺘﺰام وﻣﺼﺮوف ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤ�ﻓ�ت واﻟﺤﻮاﻓﺰ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﻓﻌﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ً
أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدراج ﻣﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺣﺎل �ﻧ� ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎً أو إذا ﻫﻨﺎك ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أدت إﻟﻰ إﻳﺠﺎد اﻟﺘﺰام ﺿﻤﻨﻲ وﻓﻲ
ﺣﺎل اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف وﻋﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰام.
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ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ(
ﻳﺴﺘﺤﻖ دﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎدي أو ﻋﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺸ�
ﻃﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ .ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدراج ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﺑﺸ� ﻣﺴﺒﻖ ﻋﻨﺪ )أ( ﻋﺪم
ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ )ب( ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدراج ﺗ�ﻟﻴﻒ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ دﻓﻌﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺸ� ﻃﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ،ﻓﻴﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﻬﺎء
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻟﻠﻌﺮض .وﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٢ﺷﻬﺮاً ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ
ً
اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻠﻴﻚ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻠﻴﻚ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺷﺮاء وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺳﻠﺴﻠﺔ دﻓﻌﺎت ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات .ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎزل ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻓﻌﺎت.
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻠﻴﻚ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻨﺰل ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﺮك اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻞ وأﻋﺎد اﻟﻤﻨﺰل ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻠﻴﻚ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ �ﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاول ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻃﻔﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ﺳﺪاد اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺮض اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺮض ﺳﻜﻨﻲ دون ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻐﺮض ﺷﺮاء أو ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺰل أو ﺷﻘﺔ .ﻳﺘﻢ
ﺳﺪاد اﻟﻘﺮض ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﺑﺪل اﻟﺴﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ.
ﻳﺘﻢ إدراج ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺮض اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ �ﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاول ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻔﻌﺎل .ﻳﺪرج اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي أﻋﻄﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ "ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
ّ
ﻣﺴﺎو ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ .ﻳﺘﻢ اﻃﻔﺎء ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻛﺪﺧﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻣﻢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻣﻦ
ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ" وﺗﻄﻔﺄ ﻛﻤﺼﺮوف
ٍ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
ﺳﻴﺎرات اﻟﻤﺪراء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺳﻴﺎرة ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺤﺪدة .ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ
ﻟﻔﺘﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات .ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺧﻴﺎر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرة ذي ﻗﻴﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮق .ﺗﻈﻞ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﺨﻀﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎرة إﻟﻰ
اﻟﻤﻮﻇﻒ.
 ١٢-٤رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻢ:



اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ أي ﺗ�ﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺪا اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤ�ﻓﺄة ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ أﺳﻬﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ.

ﻳﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر:
-

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ �ﻧﺖ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ إﻟﻰ
أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ.

 ١٣-٤ﻟﺰﺰ�ة واﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻟﺰﺰ�ة
ﻳﺘﻢ ﻓﺮض اﻟﺰ�ة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺰ�ة او اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي اﻳﻬﻤﺎ اﻋﻠﻰ وﻓﻘﺎً ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰ�ة واﻟﺪﺧﻞ )"اﻟﻬﻴﺌﺔ"(
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﺰ�ة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي واﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺰ�ة .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع
ﺗﺪرج ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح واﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﻔﻮاﺋﺪ ورﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت.
 ١٤-٤ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ

ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻳﺘﻢ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮ�ت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .ﻳﺘﻢ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻷوﻟﻴﺔ ـ إن وﺟﺪت ـ ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة.
ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ـ إن وﺟﺪت ـ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻣﻊ إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف
ﺑﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .ﻋﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻓﺈن أي ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻳﺪرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
 ١٥-٤اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
إﻳﺮادات اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻹﻳﺮادات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮوط اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ .ﺗﻘﺎس اﻹﻳﺮادات
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺜﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ أو ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻻﺳﺘﻼم ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎً ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﻟﺮﺳﻮم.
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻹﻳﺮادات ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا �ﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ �ﺻﻴﻞ أو ﻛﻮﻛﻴﻞ.
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ – اﻟﺴﻌﺮ اﻷوﻟﻲ
ﺗﺒﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮة .ﺗﺤﺪد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت أن اﻟﺴﻌﺮ اﻷوﻟﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺪد اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﻄﺮة .ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ،وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﺴﺠﻞ اﻹﻳﺮادات ﻓﻲ وﻗﺖ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺜﻤﻦ
اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻠﻤﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ "ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ" ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﻷوﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ �ﻳﺮادات
ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ )ﻃﺎﻟﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق  /ﻣﺆﺷﺮ
ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت( .ﻳﻤﻜﻦ أﺧﺬ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ �ﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺠﻞ إﻋﺎدة
اﻟﻘﻴﺎس �ﻳﺮادات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﺗﺴﺠﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻷوﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﻳﺮادات ﻣﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻻﺳﺘﻼم اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ.
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ �ﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ .ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ �ﺗﻌﺎ�
ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻨﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ "�ﻳﺮادات أﺧﺮى" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
 ١٦-٤إﻳﺮادات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ،ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ إﻳﺮادات اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪ .إن ﻣﻌﺪل
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻟﻔﺘﺮة أﻗﺼﺮ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ �ن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ،إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻳﺘﻢ إدراج إﻳﺮادات اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.

 ١٧-٤ﻟﺘﺘ�ﻟﻴﻒ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
ﺗ�ﻔﺔ اﻹﻳﺮادات
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗ�ﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻛﺘ�ﻔﺔ إﻳﺮادات .وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘ�ﻟﻴﻒ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻴﻬﺎ.
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ أي ﺗ�ﻟﻴﻒ ﻣﺘﻜﺒﺪة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﺗﺴﻬﻴﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ .وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹﻳﺮادات
وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻤﻮﻻت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺮﺳﻮم .ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
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اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈﻧﺘﺎج أي ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت .وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻮد ﺑﺸ� ﻣﺤﺪد ﻟﺘ�ﻔﺔ اﻹﻳﺮادات أو ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ ﺗ�ﻔﺔ إﻳﺮادات وﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺑﻴﻊ وﺗﻮزﻳﻊ وﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وإدارﻳﺔ ـ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ ـ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺛﺎﺑﺖ.
 -٥اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻻﻓﺼﺎﺣﺎت
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷول ﻣﺮة اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) – (١٦ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات:
 ١-٥اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) :(١٦ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) (١٦ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) "– (١٧ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر" ،واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ) (٤ﻣﻦ
ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ "ﻓﻴﻤﺎ إذا �ن اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر" ،واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ) (١٥ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ "ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ – اﻟﺤﻮاﻓﺰ" ،واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ) (٢٧ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ "ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺷ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻌﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر" .ﻳﺤﺪد اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) (١٦ﻣﺒﺎدئ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس واﻟﻌﺮض واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻋﻘﻮد
اﻹﻳﺠﺎر وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ادراج ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ )" (١٦ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر" اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﻟﺰاﻣﻲ وﻫﻮ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻟﻦ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﺒﺴﻂ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮوط
ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب
ّ
ّ
ﺗﻌﺪﻳﻞ أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٨م.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) (١٦ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م )زﻳﺎدة/ﻧﻘﺺ(:
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻤﺘﻠ�ت وآﻻت وﻣﻌﺪات
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﺘﺰاﻣﺎت إﻳﺠﺎر
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

١٧٩٫٣٣١
)(٥٨٦
)(٧٫٦٣٨
────────
١٧١٫١٠٧
────────

)(١٧١٫٧٨٩
٦٨٢
────────

١٧١٫١٠٧
────────

ـــ
════════

 ١-٥اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) :(١٦ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء أﻋﻼه وﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م:
ً

ﺗﻢ ادراج ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻤﻠﻎ  ١٧٩٫٣٣١أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي وﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻳﺠﺎر ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٥٨٦أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﻤﺘﻠ�ت وآﻻت وﻣﻌﺪات.
ﺗﻢ ادراج اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻳﺠﺎر إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ١٧١٫٧٨٩أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي.
ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٧٫٦٣٨أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٦٨٢أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد اﻳﺠﺎر ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) ،(١٦ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ � ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ(
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ.

ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) ،(١٦ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻔﺮدة ﻟﻼﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻟﻠﺘﺤﻮل ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة
ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ أو ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺤﺪدة
ّ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر ) (١٦ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻛﻌﻘﻮد اﻳﺠﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ) (١٧واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ) (٤ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ .وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر ) (١٦ﻓﻘﺪ ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ واﺣﺪ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) (١٧ﻛﻌﻘﻮد اﻳﺠﺎر ﻗﺼﻴﺮة اﻻﺟﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ
ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر ﻧﺎﻗﺺ  ١٢ﺷﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م.
اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘ�ﻟﻴﻒ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻘﻴﺎس ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻوﻟﻲ.
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺧﻴﺎرات ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ أو اﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ.
اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻟﻴﺲ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ
� ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر واي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر ﻛﻌﻘﺪ اﻳﺠﺎر ﻣﻨﻔﺼﻞ.

ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) ،(١٦ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدراج ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) .(١٦ﺗﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م.
ﻣﺴﺎو ﻻﻟﺘﺰام اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻌﺪل ﺑﻘﻴﻤﺔ أي دﻓﻌﺎت إﻳﺠﺎر ﻣﻘﺪﻣﺔ أو ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺳﻴﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻤﺒﻠﻎ
ٍ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻤﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م �ن  %٤٫٠٤ﻟ� ﺳﻨﺔ.
ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) (١٧ﻣﻊ اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر
) (١٦ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م:
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻤﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م
ﻧﺎﻗﺺ:
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م

٢٥٨٫٦٦٤
%٤٫٠٤
────────
١٨٠٫٥٧١

)(٩٫٤٦٤
────────

١٧١٫١٠٧
════════

 ٢-٥ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) (٩ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻜﺴﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) ،(٩ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس أداة اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ،
ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻫﻲ "ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻷﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ أو ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻘﻂ" )"ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ أو ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ"( ،وان ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄداة اﻟﺪﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ .ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) (٩أن اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺠﺘﺎز "ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ أو ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ" ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث أو اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻹﻧﻬﺎء اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻌﻘﺪ ،وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ او ﻳﺴﺘﻠﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻹﻧﻬﺎء اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻌﻘﺪ .ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
٣-٥ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) (١٩ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ أو ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ
ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) (١٩اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ أو ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ أو ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺗ�ﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ أو ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰام )أﺻﻞ( اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪث.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ أو ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰام )أﺻﻞ(
اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪث ،وﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻏﻲ
إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰام )أﺻﻞ( اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة.
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ:
ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﺗﺤﻮﻳﻞ

اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ )اﻧﻈﺮ اﻻﻳﻀﺎح )د((

اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ:
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﺘﻠ�ﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﺗﺤﻮﻳﻼت
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
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───────
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ﻣﺒﺎﻧﻲ وﺗﺤﺴﻴﻨﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﻣﺼﻨﻊ وآﻻت
وﻣﻌﺪات ﺛﻘﻴﻠﺔ
أﺛــــــــﺎث
ﺳﻴـــــﺎرات
أﺟﻬﺰة
ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
وﺑﺮاﻣــــــﺞ
أﺟﻬﺰة ﻣﺨﺘﺒﺮات
وﻣﻌﺪات
ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ
ﻣﺤﻔﺰات

ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠م أو ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻳﺠﺐ أن ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي
ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺤﻮط واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ إﻋﺎدة ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ أن ﻳﺘﻢ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺤﻮط أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺪى اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻟﻪُ .ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ وﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ .ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻋﻘﻮد اﻳﺠﺎر
رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻧﺎﺑﻴﺐ

 ٢-٦ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) (٩وﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) (٣٩واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ )" :(٧ﻴﻴ�ﺔ ﻣﺆﺷﺮ
ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة"
ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٩م ،أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) (٩وﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
) (٣٩واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) (٧ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻫﻴ�ﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻋﻔﺎءات ﻣﺆﻗﺘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ
ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺒﺪﻳﻞ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻼ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ.

أﻋﻤﺎل
رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠م أو ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ .ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮي أﺛﺮ ﻫﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

اﻟﻤﺠﻤﻮع

 ١-٦ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) (١وﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) :(٨ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮاد
ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٨م ،أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ )" (١ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" وﻣﻌﻴﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ )" (٨اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ" ﻟﺘﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ "ﺟﻮﻫﺮي" ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ .ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪ "ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻜﻮن ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ إذا �ن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻊ
ﺣﺬف أو ﺗﺤﺮﻳﻒ أو ﺣﺠﺐ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺤﺪدة ﺗﺘﻮﻟﻰ إﺻﺪار ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ.

 - ٧ﻟﻤﻤﺘﻠﻠ�ت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات

٦ـ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﺎدرة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺼﺎدرة ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ،إذا ﻣﺎ اﻧﻄﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ:

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م

ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻟﻤﺪة
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.

١١٫٥٨٨
══════
٣٩٧
═══════
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ:
ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

اﻻﺳﺘﻬﻼك:
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﺘﺘ�ﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﺗﺤﻮﻳﻼت
اﺳﺘﺒﻌﺎدات

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م

أ(

إن اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ُﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻴﻞ وﻳﻨﺒﻊ

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘ�ﻟﻴ� اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘ�ﻟﻴ�
ب( ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ً
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻬﺎ.
١١٥٫٦٨٥
═══════
١١٫١٨٧٫٨١٦
═══════
٢٫٢١٢
══════
٥٫٤٧١
══════
١١٫٢٨٥
══════
٩٧٨
═══════
١٫٢٨١٫٩٧٨
═══════
١٢٫٦١٧٫٤٣٦
════════

٥٦٫٧٨٢
٧٫٣٠٦
ـــ
────────
٦٤٫٠٨٨
────────
٧٫٦١١٫١٤٦
١٫٠٦٣٫٤١٩
)(٥٧٦
────────
٨٫٦٧٣٫٩٨٩
────────
١٠٫٠٠٥
١٫٣٥٧
ـــ
──────
١١٫٣٦٢
──────
٢٣٫٣٠٣
٣٫١٤٨
ـــ
──────
٢٦٫٤٥١
──────
٨٣٫٥٠٥
٤٫٩٤١
ـــ
──────
٨٨٫٤٤٦
──────
٤٧٫٠٣٤
٦١٢
ـــ
───────
٤٧٫٦٤٦
───────
١٠٢٫٠٢١
٤٫٤٧٠
ـــ
──────
١٠٦٫٤٩١
──────
١٫٣٥٦
١٤١
ـــ
───────
١٫٤٩٧
───────
ـــ
ـــ
ـــ
───────
ـــ
───────
٧٫٩٣٥٫١٥٢
١٫٠٨٥٫٣٩٤
)(٥٧٦
────────
٩٫٠١٩٫٩٧٠
────────

١٧٧٫٢٠١
١٩٩
٢٫٣٧٣
ـــ
────────
١٧٩٫٧٧٣
────────
١٩٫٦٣٤٫١٦٣
٣٥٫٨٠٥
١٩٣٫٥٣٧
)(١٫٧٠٠
────────
١٩٫٨٦١٫٨٠٥
────────
١٣٫٥٧٤
ـــ
ـــ
ـــ
──────
١٣٫٥٧٤
──────
٣١٫٩٢٢
ـــ
ـــ
ـــ
──────
٣١٫٩٢٢
──────
٩٩٫٥٠٦
٢٢٥
ـــ
ـــ
──────
٩٩٫٧٣١
──────
٤٨٫٦٢٤
ـــ
ـــ
ـــ
───────
٤٨٫٦٢٤
───────
١٠٩٫٧٣١
٦٫١٢٥
٢٫٠٦٠
ـــ
──────
١١٧٫٩١٦
──────
٢٫٠٨٣
ـــ
ـــ
ـــ
───────
٢٫٠٨٣
───────
٧٧٢٫٢٧٩
٧٠٨٫٤٠٤
)(١٩٧٫٩٧٠
)(٧٣٥
───────
١٫٢٨١٫٩٧٨
───────
٢٠٫٨٨٩٫٠٨٣
٧٥٠٫٧٥٨
ـــ
)(٢٫٤٣٥
────────
٢١٫٦٣٧٫٤٠٦
────────

ﻣﺒﺎﻧﻲ وﺗﺤﺴﻴﻨﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﻣﺼﻨﻊ وآﻻت
وﻣﻌﺪات ﺛﻘﻴﻠﺔ
أﺛــــــــﺎث
أﺟﻬﺰة
ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
وﺑﺮاﻣــــــــﺞ
أﺟﻬﺰة ﻣﺨﺘﺒﺮات
وﻣﻌﺪات
ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ
ﻣﺤﻔﺰات
ﻋﻘﻮد اﻳﺠﺎر
رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻧﺎﺑﻴﺐ
اﻋﻤﺎل
رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺳﻴـــــــﺎرات

ج( ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻵﻻت ،اﻟﺘ�ﻟﻴ� اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ .ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﻫﺬه اﻟﺘ�ﻟﻴ� ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻔﺘﺮة وﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺘ�ﻟﻴ� ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م ،ﻣﺒﻠﻎ  ١٦٢٫٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٠١٨م:
 ١٧٣ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
د( ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻋﻤﺎل رأس ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ
ﻫﺬه اﻟﺘ�ﻟﻴ� واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ٧١٫٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي.
ﻫـ( ﺗﻢ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻤﺘﻠ�ت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ دﻓﺘﺮﻳﺔ  ١١٧٫٢ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٠١٨م ٣١٫٢ :ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(
ﺑﺎﻟ�ﻣﻞ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
و( ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺼﺮوف اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺗ�ﻔﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وإدارﻳﺔ )إﻳﻀﺎح (٢١

 ٢٠١ ٩م

٢٠١٨م

١٫١٠٦٫١٢٨
٣٧٫٩٧٢
────────
١٫١٤٤٫١٠٠
════════

١٫٠٦٥٫٠٣٩
٢٠٫٣٥٥
────────
١٫٠٨٥٫٣٩٤
════════

 -٨ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر
ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر أراﺿﻲ ،ﺳﻜﻦ ،ﺳﻴﺎرات وﺧﻄﻮط اﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ .ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪد ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر اﻻرض ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ٣٠اﻟﻰ
 ٥٠ﺳﻨﺔ ،اﻟﺴﻴﺎرات  ٥ﺳﻨﻮات وﺧﻄﻮط اﻻﻧﺎﺑﻴﺐ  ٥ﺳﻨﻮات .اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻳﻀﺎً ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ  ١٢ﺷﻬﺮاً أو أﻗﻞ وﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻟﻤﻌﺪات ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ .ﺗﻘﻮم
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﻌﻘﻮد ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ.

١١٫٤٢٥
══════

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪرﺟﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ:

٥٨٦
═══════

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م
إﺿﺎﻓﺎت
ﻣﺼﺮوف اﺳﺘﻬﻼك
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م

أراﺿﻲ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

ﻣﺴﺎﻛﻦ
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

ﺳﻴﺎرات
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

ﺧﻄﻮط اﻧﺎﺑﻴﺐ
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

اﻟﻤﺠﻤﻮع
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

٢١٫٨٣٥
١٠٫٦٥٢
)(٣٫٦٤٢
───────
٢٨٫٨٤٥
═══════

١٤٦٫٦٦٧
٥٢٧
)(١٣٫١٤١
───────
١٣٤٫٠٥٣
═══════

١٠٫٢٤٤
ـــ
)(٢٫٦٥٥
───────
٧٫٥٨٩
═══════

٥٨٥
ـــ
)(١٣٧
───────
٤٤٨
═══════

١٧٩٫٣٣١
١١٫١٧٩
)(١٩٫٥٧٥
───────
١٧٠٫٩٣٥
═══════
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ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر واﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ:

٢٠١٩م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

١٧١٫٧٨٩
٨٫٨٠٧
١٠٫٠١٤
)(٢٢٫٣٦٦
────────
١٦٨٫٢٤٤
════════
١٤٫٠٥٨
────────
١٥٤٫١٨٦
════════

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
إﺿﺎﻓﺎت
ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﻳﻀﺎح )(٢٢
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻧﺎﻗﺺ :اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول
اﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاول
ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر ﻓﻲ اﻻﻳﻀﺎح ).(٢٧
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ:

ﻣﺼﺮوف اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺗ�ﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر
ﻣﺼﺮوف ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ )ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺗ�ﻔﺔ اﻹﻳﺮادات(
ﻣﺼﺮوف ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ )ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ(
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٢٠١٩م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

١٩٫٥٧٥
١٠٫٠١٤
٣٧٧
٣٫٣٥١
────────
٣٣٫٣١٧
════════

�� ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﺑﻠﻐﺖ  ٣٣٫٣١٧رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻓﻲ ٢٠١٩م .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ �� ﻟﺪى
اﻟﺸﺮﻛﺔ إﺿﺎﻓﺎت ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﺑﻤﺒﻠﻎ  ١١٫١٧٩رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي وﻣﺒﻠﻎ  ٨٫٨٠٧رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
 ٩ـ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م

ﻟﺘﺘ�ﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻰ ﻣﻤﺘﻠ�ت وآﻻت وﻣﻌﺪات
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻹﻃﻔﺎء:
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م

ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٢٦٫٧٣١
١٫٠٤٣
ــ
───────
٢٧٫٧٧٤
───────

٢٠٫٧٩١
ـــ
)(٢٫٣٠٠
───────
١٨٫٤٩١
───────

٤٧٫٥٢٢
١٫٠٤٣
)(٢٫٣٠٠
───────
٤٦٫٢٦٥
───────

١٤٫٤٣٤
٤٫٥٤٠
───────
١٨٫٩٧٤
───────
٨٫٨٠٠
═══════

ـــ
ـــ
───────
ـــ
───────
١٨٫٤٩١
═══════

١٤٫٤٣٤
٤٫٥٤٠
───────
١٨٫٩٧٤
───────
٢٧٫٢٩١
═══════

ﻟﺘﺘ�ﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻹﻃﻔﺎء:
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م

ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٢٦٫٧٣١
ــ
───────
٢٦٫٧٣١
───────

١٦٫٣٢٣
٤٫٤٦٨
───────
٢٠٫٧٩١
───────

٤٣٫٠٥٤
٤٫٤٦٨
───────
٤٧٫٥٢٢
───────

٩٫٣٠١
٥٫١٣٣
───────
١٤٫٤٣٤
───────

ــ
ــ
───────
ــ
───────

٩٫٣٠١
٥٫١٣٣
───────
١٤٫٤٣٤
───────

١٢٫٢٩٧
═══════

٢٠٫٧٩١
═══════

٣٣٫٠٨٨
═══════

اﺳﺘﻨﺎداً ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﻨﻮي ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
 ١٠ـ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻷﺧﺮى

ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﺳﻠﻒ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
أﺧﺮى

 ١١ـ اﻟﻤﺨﺰون
ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ
ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر
ﻣﻮاد ﺧﺎم
ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ

ﻧﺎﻗﺺ :ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻮاد ﺑﻄﻴﺌﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ وﺗﺎﻟﻔﺔ

٢٠١٩م

٢٠١٨م

٩٩٫٠٧٦
٦٩٫٢٩٠
١٢٫٢٣٣
────────
١٨٠٫٥٩٩
════════

١٢٣٫٣٢٧
٦٣٫١٨٣
٧٫٥٠٠
────────
١٩٤٫٠١٠
════════

٢٠١٩م

٢٠١٨م

٢٩٧٫٥٣٠
٣٧٦٫٤٠٦
١٣٣٫٤٧٦
٧٫٢٣١
────────
٨١٤٫٦٤٣
)(٧٨٫٧٠٠
────────
٧٣٥٫٩٤٣
════════

٣٤١٫٢٦٠
٣٥٩٫٤٩٦
١٢٦٫٦٨٠
٢١٫١٠٢
────────
٨٤٨٫٥٣٨
)(٧٨٫٧٠٠
────────
٧٦٩٫٨٣٨
════════
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(ينساب)
تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢٠١٩م

ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩م ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٢٫٥٧٦ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٠١٨م ٢٫٩٦٩ :ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﻛﻤﺼﺮوف ﻓﻲ ﺗ�ﻔﺔ اﻹﻳﺮادات.
�ﻧ� اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻤﺨﺰون ﺑﻄﻲء اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺘﺎﻟﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
٢٠١٨م
٢٠١٩م
٧٨٫٧٠٠
ـــ
ـــ
────────
٧٨٫٧٠٠
════════

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺷﻄﺐ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻋﻜﺲ ﻗﻴﺪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

١٤٩٫١٢٣
)(٢٧٫١٠٠
)(٤٣٫٣٢٣
────────
٧٨٫٧٠٠
════════

ارﺻﺪة ﺑﻨﻜﻴﺔ

 - ١٢اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
٢٠١٨م

٢٠١٩م

٢٫١٠٤٫٠٤٠
١٫٠٩٩
───────
٢٫١٠٥٫١٣٩
═══════

١٫٧٥١٫١٥٦
٢٫١١٧
───────
١٫٧٥٣٫٢٧٣
═══════

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )اﻹﻳﻀﺎح (٢٦
أﺧﺮى

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ أﻋﻤﺎر اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ:
أﻗﻞ ﻣﻦ ٣٠

ﻣﻦ  ٣١ﻳﻮﻣﺎً
إﻟﻰ  ٦٠ﻳﻮﻣﺎً

ﻣﻦ  ٦١ﻳﻮﻣﺎً
إﻟﻰ  ٩٠ﻳﻮﻣﺎً

ﻣﻦ  ٩١ﻳﻮﻣﺎً
إﻟﻰ  ١٢٠ﻳﻮﻣﺎً

ﻓﻮق ١٢٠

١٫٧٥٣٫٢٧٣
═══════

١٫٧٥٠٫٦٥٣
═══════

٢٠٠
═══════

٦٤٣
═══════

١
═══════

ـــ
══════

١،٧٧٦
═══════

══════

═══════

═══════

═══════

═══════

══════

═══════

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٢٠١٩م
٢٠١٨م

ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻮﻋﺪ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬـﺎ
وﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

٢٫١٠٥٫١٣٩

٢٫٠٣٨٫٦١٨

ﻳﻮﻣﺎً

٦٤٫٤٨٠

١٦٧

٧

٤١

ﻳﻮﻣﺎً

١٫٨٢٦

أﻧﻈﺮ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )إﻳﻀﺎح  (٢٧ﺣﻮل ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدارة وﻗﻴﺎس اﻟﺠﻮدة
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
 - ١٣اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣ ًﺎ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻻﺧﺮى
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )اﻻﻳﻀﺎح (٢٦
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻻﺳﺘﻼم ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰ�ة واﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً
ﺳﻠﻒ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
أﺧﺮى

٢٠١٩م

٦٦٫٢٢٤
١٩٫٣٠٩
٤٩٫٦٢٤
٣٫٩٢٧
٢٧٫٣٣٣
───────
١٦٦٫٤١٧
═══════

 - ١٥اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ

٢٠١٨م

٩٠٫٣٧١
٥٦٫٠٨٧
٥٤٫٧١٣
٢٫٤٢١
٣٢٫٧٦٨
───────
٢٣٦٫٣٦٠
═══════

 - ١٤اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ﺗﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وداﺋﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ واﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﺪى ﺑﻨﻮك
ﻣﺤﻠﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ.

٢٠١٩م

٢٠١٨م

١٣٦٫٢٧٠
═══════

٢٦٫٢٠٠
═══════

 - ١٦رأس اﻟﻤﺎل
رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ واﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟ�ﻣﻞ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ  ٥٫٦٢٥ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻘﺴﻤﺎً إﻟﻰ  ٥٦٢٫٥ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻤﺎً ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ١٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ .اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %٥١ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﺳﺎﺑﻚ( )"اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم"( و%٤٩
ﻣﻦ آﺧﺮﻳﻦ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ.
 - ١٧اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﻨﻴﺐ  %١٠ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي �ﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺴﺎوي  %٣٠ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل.
وﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ٢٠١٧م ،ﻓﻘﺪ ﻗﺮرت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪم ﺗﺠﻨﻴﺐ أي اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ آﺧﺮ .إن ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ.
 ١٨ـ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺘﺰام ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺪدة
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣ�ﻓﺂت ﺧﺪﻣﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ

ﻣﻨﺎﻓﻊ أﺧﺮى ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﻨﺎﻓﻊ إﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺧﻄﺔ اﻻدﺧﺎر

٢٠١٩م

٢٠١٨م

٥٦٠٫٤٤٤
٢٩٫٤٢٢
٤٫٣٩٤
───────
٥٩٤٫٢٦٠

٤٢٧٫٥٠٩
٢٠٫٠٧٤
٣٫٤٧١
───────
٤٥١٫٠٥٤

٢٦٫٣٩١
───────
٦٢٠٫٦٥١
═══════

٢٠٫٧٦٣
───────
٤٧١٫٨١٧
═══════

اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة
ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺼﺪر اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .إن اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
إن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻓﺘﺮات اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ واﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﺤﻖ دﻓﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .ﻳﺤﺘﺴﺐ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻫﺬا
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻫﺬه ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻮﻟﺔ .ﻳﺘﻢ إدراج إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻮراً
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻗﻴﺪ ﻣﺪﻳﻦ /داﺋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ .ﻻ
ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻻﺣﻘﺔ.
ﻣ�ﻓﺂت ﺧﺪﻣﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣ�ﻓﺎة ﺧﺪﻣﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﺟﻞ اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ذﻟﻚ ﺑﺸ� ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ،إﻻ أﻧﻪ
ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄي إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
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(ينساب)
تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢٠١٩م

 ١-١٨اﻟﺘﺰام ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺪدة
ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ:
٢٠١٩م

٢٠١٨م

٤٥١٫٠٥٤

٤٨٢٫٤٦٠

ﺗ�ﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺗ�ﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪد )اﻻﻳﻀﺎح (٢٢

٤٢٫٦٨٥
١٧٫٣٠٦

٤٩٫٠٦٧
١٧٫٠٧٨

ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ) /ﻣ�ﺳﺐ( اﻛﺘﻮارﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام

٩٣٫٢٨٠

)(٧٣٫٠٣٧

)(٦٫٣٥١
)(٣٫٧١٤
───────

)(٢٠٫٠٧٩
)(٤٫٤٣٥
───────

اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٥٩٫٩٩١

دﻓﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺤﻮل )ﻣﻦ(  /إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

٥٩٤٫٢٦٠
═══════

اﻟﺘﺰام ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺗ�ﻔﺔ اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ.
٢٠١٩م
ﺗ�ﻔﺔ اﻹﻳﺮادات
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وإدارﻳﺔ

٣٦٫٥٧٧
٦٫١٠٨
───────
٤٢٫٦٨٥
═══════

٦٦٫١٤٥

٤٥١٫٠٥٤
═══════

٢٠١٨م

٤٢٫٩٦٨
٦٫٠٩٩
───────
٤٩٫٠٦٧
═══════

ﺃ( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م و ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م ،ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ  %٩ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻓﻲ ٢٠١٩م إﻟﻰ  %٥ﻓﻲ ٢٠٢٣م وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻼﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ:
اﻟﺰﻳﺎدة ) /اﻟﻨﻘﺺ(
ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩م
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ:
 ٢٥+زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎس
 ٢٥اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎسﻣﻌﺪل ارﺗﻔﺎع اﻟﺮواﺗﺐ:
 ٢٥+زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎس
 ٢٥اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎسﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻄﺒﻲ:
 ٢٥+زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎس
 ٢٥-اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎس

ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ
ﻣﻌﺪل زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ – ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
ﻣﻌﺪل زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ – ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻄﺒﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

٢٠١٩م
%٣٫١
%٤٫٥
%٦٫٠
اﻹﻳﻀﺎح )أ( أدﻧﺎه
٥٨

%٤٫٤
%٤٫٥
%٦٫٠
اﻹﻳﻀﺎح )أ( أدﻧﺎه
٥٨

)(١٨٫٧٩١
١٩٫٦٣٧

)(١٣٫٨٩٣
١٤٫٥١٦

١٧٫٧١٤
)(١٧٫٠٦٥

١٣٫٤٩٣
)(١٢٫٩٩٠

١٫٣٤٤
)(١٫٢٧٦

٩٥٤
)(٩٠٥

ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ أﻋﻼه ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻊ
ﻣﻤﺜﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﺑﻘﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ .ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ً
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
إن ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻫﻲ  ١٠٫٧ﺳﻨﻮات )٢٠١٨م ٩٫٧ :ﺳﻨﻮات(.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ )اﻟﻤ�ﺳﺐ(  /اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ

اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﺨﺒﺮة

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ:
٢٠١٨م

٢٠١٨م

٢٠١٩م

٢٠١٨م

١٥٩
٨٩٫٧٠٨
٣٫٤١٣
───────
٩٣٫٢٨٠
═══════

٧٧٨
)(٦٧٫٦٠٨
)(٦٫٢٠٧
───────
)(٧٣٫٠٣٧
═══════

اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺸﺎر�ت ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ:

ﺧﻼل اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮاً اﻟﻘﺎدﻣﺔ )ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ(
ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺔ وﺳﻨﺘﻴﻦ
ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﺑﻴﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وأرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
ﺑﻴﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
ﻳﺴﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻋﺸﺮة ﺳﻨﻮات
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

٢٠١٩م

٢٠١٨م

١٧٫٧٤٣
١٥٫٤٥٥
١٧٫٩٣٧
٢٥٫٩٦٢
٢١٫٣٢٨
١٥٨٫٠٨٣
───────
٢٥٦٫٥٠٨
═══════

١٢٫٠٧٩
١٥٫٩٧٩
١٤٫٤٦٧
١٦٫٩٦٥
٢٤٫٢٠٨
١٣٥٫٦٠٢
───────
٢١٩٫٣٠٠
═══════
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اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٥٫١٦ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٠١٨م ٣٫١٤:ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ( وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸ�
أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺨﻄﺔ ادﺧﺎرات ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.

 – ١٩اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺠﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ

٢٠١٩م

٢٠١٨م

٢٧٤٫٢٢٥
١٨٣٫١٢١
───────
٤٥٧٫٣٤٦
═══════

٤٠٩٫٩٥٢
١٩٤
───────
٤١٠٫١٤٦
═══════

اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪة وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺳﺪادﻫﺎ ﺧﻼل  ٦٠ﻳﻮم .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻧﻈﺮ اﻻﻳﻀﺎح )(٢٧

 - ٢٢ﺗ�ﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺻﺎﻓﻲ

ﺗ��ﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺪدة
ﺗ��ﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد
ﻣﺼﺮوف ﻓﺎﺋﺪة – ﺗﻤﻮﻳﻞ اﺟﺎرة
ﻣﺼﺮوف ﻓﺎﺋﺪة ـ ﻗﺮوض أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
أﻋﺒﺎء ﺑﻨﻜﻴﺔ وأﺧﺮى

ﻣﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﻟﺘﺰام أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ

٢٠١٩م

٢٠١٨م

١٧٫٣٠٦
١٠٫٠١٤
ــ
ــ
)(١٫٢٣٨
───────

١٧٫٠٧٨
ــ
١٨٫٥٩٠
٨٫٤٦١
٢٫٩١٣
───────

٢٦٫٠٨٢
ــ
───────
٢٦٫٠٨٢
═══════

٤٧٫٠٤٢
)(١٦٫٢٣٦
───────
٣٠٫٨٠٦
═══════

 - ٢٠اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻷﺧﺮى

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺠﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ

 ٢١ـ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ

ﺗ�ﻔﺔ ﺑﺤﺚ وﺗﻘﻨﻴﺔ )اﻻﻳﻀﺎح (٢٦
ﺗ�ﻟﻴ� ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﺳﺘﻬﻼك )اﻻﻳﻀﺎح )٧و((
ﻣ��ﺎة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة )اﻻﻳﻀﺎح (٢٦
أﺧﺮى

٢٠١٩م

٢٠١٨م

٤٣٤٫٦٣٣
١٠٤٫٩٠٣
١٥٫٨٨٢
───────
٥٥٥٫٤١٨
═══════

٧١٧٫٢٦٢
٧٨٫٢٢٣
١٨٫٩٦٣
───────
٨١٤٫٤٤٨
═══════

٢٠١٩م

٢٠١٨م

١٢١٫٢٠٠
٨٨٫١٥٢
٣٧٫٩٧٢
١٫٤٠٠
٨٧٫٤٢٦
───────
٣٣٦٫١٥٠
═══════

١٥٢٫٢٨٧
١٢٢٫٨٨٦
٢٠٫٣٥٥
١٫٤٠٠
١٢٢٫٠٩٩
───────
٤١٩٫٠٢٧
═══════

 -٢٣اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ

إﻳﺮادات ﻣﻨﺎوﻟﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ )اﻻﻳﻀﺎح (٢٦
ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠ�ت وآﻻت وﻣﻌﺪات
ﻣﻜﺴﺐ ) /ﺧﺴﺎرة( ﻣﻦ ﺻﺮف ﻋﻤﻼت اﺟﻨﺒﻴﺔ
أﺧﺮى

٢٠١٩م

٢٠١٨م

٥٩٫٧٧٩
ــ
٧٦٧
٣٫٩٠٠
───────
٦٤٫٤٤٦
═══════

٩٩٫٢٠٦
)(١٫٨٥٩
)(٢٨
٥٫٨٥٨
───────
١٠٣٫١٧٧
═══════
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أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻟﻴﺎف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )اﺑﻦ رﺷﺪ( )ﺟﻬﺔ ذات
ﻋﻼﻗﺔ(

ب( ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺠﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﺳﺎﺑﻚ( )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم(

ﻣ�ﻓﺂت

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ وأﺧﺮى

ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻨﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺮوﺑﺎن

١٫٤٠٠
───────

١٧٦٫١٨١

٣٢٠٫٠١٩

١٥٢٫٢٨٧

٢٫١١٢٫١٢١

٢٫٦٠١٫٦٢٩
═══════

١٫٤٠٠
───────

١٦٦٫٧٦٥

٢٧٣٫٢٣٤

١٤٤٫٣٨٢

٢٫٠١٥٫٨٤٨

٦٫١٠٩٫٨٩٢
═══════

٧٫٧٣٢٫١٠١
═══════

١٩٫٨٧١
٤٫٨٤٥
───────
١٧٫٣٩٦
١٩٫٢٧٩
───────

٢٫٧٦٢٫٠٠٨
═══════
٤٦٩٫٥٢٥
═══════

ـــ
───────

٢٦٫٤٨٦

٩١٫٧٥٤

٦٩٫٢٧٠

٢٨٢٫٠١٥

١٫٨٢٨٫٦٨٤
═══════

١١٫٢٨٦
٤٫٨٤٥
───────

١٫٧٣٩٫٨٦٩
٦٥٫١٨٤
٧٫٥٠٠

٥٣٦٫٣١٥
═══════

ـــ
───────

٢٨٫٧٧١

١٩٫٩٢٩

٣٨٫١٦٣

٤٤٩٫٤٥٢

٢٫٢٠١٫٩١١
═══════

٨٫١٨٩
ـــ
───────

٢٫٠٩٥٫٨٥١
٩٠٫٣٧١
٧٫٥٠٠

٢٠١٨م

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻨﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

٢٠١٩م

رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ـ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ

اﻟﺮﺻﻴــﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ )ﺑﺎﻵﻻف(

٦٫٠٥٩٫٩٨٩
٢٥٫١٨٧
ـــ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺑﺎﻵﻻف(

٢٠١٩م

١٫٠٨٩٫٧٧٢
═══════
٥٦٢٫٥٠٠
═══════
١٫٩٤
═══════

٢٠١٨م

٢٫٤١٣٫٩٧٨
═══════
٥٦٢٫٥٠٠
═══════
٤٫٢٩
═══════

٧٫٦١٤٫٣٣٨
٨١٫٠٨٨
ـــ

 - ٢٥رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠــــــــــﺔ

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺰﻛﻮي
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺰﻠﺰ�ة واﻟﺪﺧﻞ )"اﻟﻬﻴﺌﺔ"( وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﻟﺰﺰ�ة ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﺰﻛﻮي ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م .ﻟﻢ ﺗﺼﺪر اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺑﻮط
اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات ٢٠١٦م اﻟﻰ ٢٠١٨م.

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻷم
أﺗﻌﺎب ﺑﺤﺚ وﺗﻘﻨﻴﺔ

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت
أﺧﺮى

ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

٢٠١٩م

١١٩٫٢٧١
١٣٥٫٤٦٠
)(١٢٨٫٧٩٥
────────
١٢٥٫٩٣٦
════════

١٧٠٫٥٢٣
٩٨٫٢٧٠
)(١٤٩٫٥٢٢
────────
١١٩٫٢٧١
════════

٢٠١٨م

٢٠١٩م

٢٠١٨م

ﺗﻌﻮد اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﺑﺸ� رﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت وﻓﻘﺎً ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺼﺺ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺰﺰ�ة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ:

ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺸﺮاء ﻣﻮاد وﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت وﻣﻌﺎﻣﻼت أﺧﺮى
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﺰﻠﺰ�ة ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠــــــــــﺔ

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼت أﺧﺮى
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وﺧﺼﻮﻣﺎت أﺧﺮى

١٧٫٨٩٧٫٢١٣
٥٦٦٫٥٦٧
)(١٤٫٢٧٠٫٦١٢
────────
٤٫١٩٣٫١٦٨
١٫٢٢٥٫٢٣٢
────────
٥٫١٤٨٫٤٠٠
════════

١٦٫٧٢٥٫١٨٣
٣٩٨٫١٢٨
)(١٥٫٦٣٥٫٨٩٩
────────
١٫٤٨٧٫٤١٢
٢٫٤٤٣٫٣٨٨
────────
٣٫٩٣٠٫٨٠٠
════════

ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺰﺰ�ة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

٢٠١٩م

٢٠١٨م

أ( ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﺳﺎﺑﻚ( )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم(

ﻣﺨﺼﺺ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ

١٢٥٫٩٣٦
٩٫٥٢٤
────────
١٣٥٫٤٦٠
════════

اﻟﺠﻬﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ

٢٠١٩م

٢٠١٨م

٩٨٫٢٧٠
ــ
────────
٩٨٫٢٧٠
════════

 .٢٦اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻﺪﺗﻬﺎ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت أو ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﻮذاً ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً  .ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد أﺳﻌﺎر
وﺷﺮوط ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأرﺻﺪﺗﻬﺎ:

 - ٢٤ﻟﺰﺰ�ة
اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﺘﻜﻮن ﻟﺰﺰ�ة اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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ﻣ�ﻓﺂت اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣ�ﻓﺂت اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:

رواﺗﺐ وﻣﻨﺎﻓﻊ أﺧﺮى
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

٢٠١٩م

٦٫١٢١
٨٣٢
──────
٦٫٩٥٣
══════

٢٠١٨م

٧٫٤٨١
٤٤٩
──────
٧٫٩٣٠
══════

أ(

ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﺑﻚ )اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ( ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ،
واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻬﻴ�ﺔ/اﻟﺪﻋﻢ( ،واﻟﻨﻘﻞ ،واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ،واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ،واﻟﺨﺪﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻳﻀﺎً اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﺑﻚ.

ب(

ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺎﺑﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء
ﻣﻮاد وﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ج(

ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﺑﻚ )"اﻟﻤﺴﻮﻗﻴﻦ"( ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ وإﻃﻼق ﻣﻨﺘﺠﺎت.

ﺣﺣ�م وﺷﺮوط اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻷرﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪة وﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻧﻘﺪاً  .ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ أو
اﺳﺘﻼم ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ أي ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ او داﺋﻨﺔ ﻷي ﺟﻬﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م ،ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ أي اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻳﺘﻢ اﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ � ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ.
 .٢٧إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
-

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﻳﻀﺎح ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟ� ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﻋﻼه ،وأﻫﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص
ﻗﻴﺎس وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وإدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل .ﺗﻢ ادراج اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
إﻃﺎر إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ إﻃﺎر إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
وﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﺗﺮﻓﻊ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺣﻮل أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ.
ﺗﻢ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻮل إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ووﺿﻊ ﺣﺪود ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﺿﻮاﺑﻂ
وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﺪود .ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻌﻜﺲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق
واﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﺗﻬﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹدارة واﻹﺟﺮاءات إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻴﻄﺮة ﺑﻨﺎءة وﻣﻨﻀﺒﻄﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻳﺘﻔﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ادوارﻫﻢ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ.

ﺗﺸﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارة ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻃﺎر إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﻳﺘﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ دورﻫﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ .ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻀﻮاﺑﻂ وإﺟﺮاءات اﻹدارة واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻃﻼع ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸ� رﺋﻴﺴﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﺧﺮى
واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى.
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﻔﺎق ﻋﻤﻴﻞ أو ﻃﺮف ﻓﻲ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﺗﻨﺸﺄ ﺑﺸ� رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء .اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻷرﺻﺪة
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ،واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وأرﺻﺪة ﺑﻨﻜﻴﺔ
أﻃﺮاف ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ذات ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ )ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻮدي(
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───────
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ــ
٨٢٢٫٩٥٢
───────
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═══════

اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺸ� رﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟ� ﻋﻤﻴﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻹدارة ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة
ﻳﺘﺄﺛﺮ ّ
ﻋﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
وﺑﺸ� ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ .وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺮﻛﺰ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ ذات ﻣﻼءة اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ .إن ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺎً اﻟﺨﻀﻮع ﻹﺟﺮاءات ﺗﺤﻘﻖ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً اﻟﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ أداء اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ .وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﻫﻲ أن ﻣﺪى ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ دﻳﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﺑﻚ )اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ( ﻓﻘﻂ ،واﻟﺘﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م ،ﻳﻤﺜﻞ رﺻﻴﺪﻫﺎ
 %٩٩٫٢ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )٢٠١٨م .(%٩٩٫٦ :ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة وﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ  ٣٠إﻟﻰ ١٣٠
ﻳﻮﻣﺎً ﺑﺸ� ﻋﺎم .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م ،إن اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺑﺎﻟ�ﻣﻞ وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹدارة أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮض ﻻﻧﺨﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺋﺘﻤﺎن ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ � ﻋﻤﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸ� ﻓﺮدي ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﻼءة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺣ�م وﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻼم واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت
ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻨﻜﻴﺔ .ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﺣﺪود ﺷﺮاء ﻟ� ﻋﻤﻴﻞ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ دون ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .وﻳﺘﻢ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﺪود � رﺑﻊ ﺳﻨﺔ .اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻼءة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ � ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ﻳﻌﻜﺲ
اﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺰزة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ واﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻮل اﻷﺣﺪاث
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .إن أﻗﺼﻰ ﺗﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
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ﻫﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟ� ﺻﻨﻒ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ .إن ﻣﺪى
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﺺ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻘﺺ وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺸ� ﻋﺎم ﻋﻠﻰ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ .ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻜﺸﻮف وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﻘﺪ أو أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ آﺧﺮ .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ وإﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ
�ﻓﻴﺔ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ وﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﺼﻌﺒﺔ دون ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ أو ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺴﺒﺐ ﺿﺮر ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﻮﻟﺔ �ﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻫﺬا ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﺗﺮﻛﺰ ﻣﻔﺮط ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﻛﺰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰاول ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
أو أي ﺗﻐﻴﺮات أﺧﺮى .ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﻛﺰ إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻷداء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻣﺤﺪد.
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .ﻳﺘﻢ ﺳﻴﻄﺮة وإدارة اﻟﺘﺮﻛﺰات اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻓﻘﺎً ﻟﺬﻟﻚ .ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺤﻮط اﻻﺧﺘﻴﺎري ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻹدارة ﺗﺮﻛﺰات
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻳﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ:
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ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر
أﺧﺮى

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ
 ٥ﺳﻨﻮات

اﻟﻤﺠﻤﻮع

١٢٠٫٧٨٥
───────

ـــ
───────

ـــ
────────

١٢٠٫٧٨٥
────────

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ
 ٥ﺳﻨﻮات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٥ﺳﻨﻮات

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٥٠٨٫٠١٤
═══════

ـــ
═══════

٤٥٧٫٣٤٦
٢٩٫٠٨٥

٦٠٧٫٢١٦
═══════

ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ اﺧﺮى
أﺧﺮى

٤١٠٫١٤٦
٩٧٫١٨٦
٦٨٢
───────

ـــ
٦٣٫٥٤٧

٦٣٫٥٤٧
═══════

ـــ
ـــ
ـــ
───────

١٠٠٫٧٤٠
════════

ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻷﺳﻬﻢ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ.
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻌﻤﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻴﻮرو .اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻴﻮرو واﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ واﻟﻴﻦ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .وﺑﻤﺎ أن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﺪة ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻌﻤﻼت اﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻼت اﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ.
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﺻﺮف اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﻴﻮرو ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﺘﺤﻮﻃﺎت اﻟﺘﻲ أدرﺟﺖ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ:

ـــ
════════

٢٠١٩م

٢٠١٨م

%٥ -/+

%٥ -/+

٢١١

٨٢٦

ﻳﻮرو

ﻳﻮرو

زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺮف
ﻳﻮرو  /رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

٤٥٧٫٣٤٦
١٩٣٫٢٧٢

٧٧١٫٤٠٣
════════

ﻳﻮرو
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪي
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ـــ
ـــ
ـــ
────────

اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﺨﺴﺎرة( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

�ن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٥ﺳﻨﻮات
ـــ
١٠٠٫٧٤٠

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺗﻬﺪف إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ إدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﺿﻤﻦ
ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﻮاﺋﺪ.

٤١٠٫١٤٦
٩٧٫١٨٦
٦٨٢
────────

٥٠٨٫٠١٤
════════

ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪي

)(٤٫٢٠٩
──────

)(٤٫٢٠٩
══════

ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
)(٩٤
──────

)(٩٤
══════
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ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ
)(١٥٣
──────

)(١٥٣
══════
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ﻳﻮرو

ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ

)(١٦٫٥٢٨
──────

)(٨٤
──────

)(٤٤٢
──────

)(١٦٫٥٢٨
══════

)(٨٤
══════

)(٤٤٢
══════

درﻫﻢ اﻣﺎراﺗﻲ
)( ٦
──────

)( ٦
══════

أي ﻋﻤﻠﺔ اﺧﺮى
) (٦
──────

) (٦
══════

درﻫﻢ اﻣﺎراﺗﻲ

أي ﻋﻤﻠﺔ اﺧﺮى

)(٤٤
──────

)(٣
──────

)(٤٤
══════

)(٣
══════
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ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .ﻣﻦ وﻗﺖ
ﻵﺧﺮ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدارة ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻘﻮد اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻷدوات اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ.

 - ٢٨إدارة راس اﻟﻤﺎل
ﻳﻤﺜﻞ رأس اﻟﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ إدارة رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
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اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

١٫٧٥٣٫٢٧٣

١٫٧٥٣٫٢٧٣

ــــ

ــــ

٢٫١٠٥٫١٣٩

٢٫١٠٥٫١٣٩

ــــ

ــــ

٣٫٠٥٠٫٨٠٠

٣٫٠٥٠٫٨٠٠

ــــ

ــــ

٣٫٠٨٩٫٩٨٨

٣٫٠٨٩٫٩٨٨

ــــ

ــــ

١٣٦٫٢٧٠
──────

١٣٦٫٢٧٠
──────

ــــ
──────

٢٦٫٢٠٠
───────

٢٦٫٢٠٠
──────

ــــ
──────

ــــ
──────

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة
اﻷﺟﻞ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
اﻟﻤﺠﻤﻮع
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اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

٤٫٩٤٠٫٣٤٣
══════

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة

٤٫٩٤٠٫٣٤٣
══════

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

ــــ
══════

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ــــ
───────

٥٫٢٢١٫٣٢٧
══════

ــــ
═══════

٥٫٢٢١٫٣٢٧
══════

ــــ
══════

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﺛﻘﺔ اﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ واﻟﺴﻮق واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري .ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻴ� رأس اﻟﻤﺎل وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺴﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .وﻛﺬﻟﻚ
ﻳﺮاﻗﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻮل إدارة رأس اﻟﻤﺎل ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺔ .اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت رأس ﻣﺎل ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ دﻳﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ:
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻧﺎﻗﺺ :اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
زﻳﺎدة )/ﻧﺎﻗﺺ( :ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺸ� ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻛﺘﻮاري

ــــ
═══════

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﺪل
٢٠١٩م

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر

١٦٨٫٢٤٤

ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ

٤٥٧٫٣٤٦

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٧٤٦٫٣٧٥
═══════

ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

١٢٠٫٧٨٥
───────

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة

١٦٨٫٢٤٤

٤٥٧٫٣٤٦

١٢٠٫٧٨٥
───────
٧٤٦٫٣٧٥
═══════

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

ــــ
ــــ

ــــ
───────

ــــ
═══════

٢٠١٨م

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ـــ

٤١٠٫١٤٦

٩٧٫١٨٦
───────
٥٠٧٫٣٣٢
═══════

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺑﺎﻟﺘ�ﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة

ـــ

٤١٠٫١٤٦

٩٧٫١٨٦
───────
٥٠٧٫٣٣٢
═══════

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

ـــ
ـــ

ـــ
───────

ـــ
═══════

أﻗﺼﻰ ﺗﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟ� ﺻﻨﻒ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.

اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ

٢٠١٩م

٢٠١٨م

١٫٩٢٧٫٥٩٥
)(١٣٦٫٢٧٠
────────
١٫٧٩١٫٣٢٥
────────
١٦٫١٤٢٫٨١٢

١٫٨١٦٫٣٦٤
)(٢٦٫٢٠٠
────────
١٫٧٩٠٫١٦٤
────────
١٧٫٢٥٥٫٦٩٥

٧٫٩٩٤
────────
١٦٫١٥٠٫٨٠٦
────────
%١١

)(٨٥٫٢٨٦
────────
١٧٫١٧٠٫٤٠٩
────────
%١٠

 .٢٩ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻊ أﺻﻞ أو دﻓﻌﻪ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو ـ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ـ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ .إن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻷداء.
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻻﻓﺼﺎﺣﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ� ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام ﻣﺎ ،ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ .ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻓﻲ ﻓﺌﺎت ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴ� اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﻤﺎ
ﻳﻠﻲ.:
-

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول :أﺳﻌﺎر ﻣﺘﺪاوﻟﺔ )ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ.

-

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺪﺧﻼت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ـ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻌﺎر( أو ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر(.

-

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻻ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻳﻤﻜﻦ رﺻﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق )ﻣﺪﺧﻼت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ(.
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وﻓﻴﻤﺎ إذا �ﻧﺖ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴ� اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑ�ﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﻬﻴ� اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﻴﺘﻢ
ٍ
اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ�ﻣﻞ اﻟﻘﻴﺎس.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻨﻘﻼت ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻬﻴ� اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﺘﻐﻴﺮات.
ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎرب ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺑﺸ� ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ﻟﻬﺬه اﻷدوات.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻄﺮق واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ذات اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻣﺨﺎﻃﺮ
ً
اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ .ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻓﻴﻤﺎ
ً
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م ،ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ـ ﻧﺎﻗﺼﺎً
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ـ اﺧﺘﻼﻓﺎً ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً ﻋﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ.
 .٣٠اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ:
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
إﺿﺎﻓﺎت
٢٠١٩م
اﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر
اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ )إﻳﻀﺎح (٢٠

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻗﺮض ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ )إﻳﻀﺎح (٢٠
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ

١٦٠٫٢٩٠
١١٫٤٩٩
١٨٫٩٦٣
───────
١٩٠٫٧٥٢
═══════

٧٫٩٥٤
١٤٫٩١١
٢٫١٠٩٫٣٧٥
───────
٢٫١٣٢،٢٤٠
═══════

ــــ
)(٢٢٫٣٦٦
)(٢٫١١٢٫٤٥٦
───────
)(٢٫١٣٤٫٨٢٢
═══════

 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٨م

ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ

أﺧﺮى

٩٣٠٫٣٤٦
١٩٩٫٨٣١
١٦٫٥٣٧
───────
١٫١٤٦٫٧١٤
═══════

)(٩٣٠٫٣٤٦
)(١٩٩٫٨٣١
)(١٫٩٦٦٫٣٢٤
───────
)(٣٫٠٩٦٫٥٠١
═══════

ــــ
ــــ
١٫٩٦٨٫٧٥٠
───────
١٫٩٦٨٫٧٥٠
═══════

أﺧﺮى

)(١٤٫٠٥٨
١٠٫٠١٤
ــــ
───────
)(٤٫٠٤٤
═══════

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩م

١٥٤٫١٨٦
١٤٫٠٥٨
١٥٫٨٨٢
───────
١٨٤٫١٢٦
═══════

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩م

ــــ
ــــ
١٨٫٩٦٣
───────
١٨٫٩٦٣
═══════

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻮد "أﺧﺮى" ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر إﻟﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر وﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻛﺘﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔّ .
ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.

 .٣١اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻐﺮض اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮارد وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء .وﺗﺘﻤﺜﻞ
ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛ�
ﻫﺬه اﻷﻃﺮاف ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
)ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار( .ﻳﻘﻮم ّ
ّ
ﺣﻴﺚ أﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﻌﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﻔﺮدة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ وﻧﻈﺮاً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻘﻄﺎع
ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ واﺣﺪ وﺗﻢ إﻇﻬﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ آﻧﻔﺎً .
إن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻘﻄﺎع ﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ وﻫﺬا ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ وﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ ﻓﺘﺮة إﻟﻰ أﺧﺮى.
ﺗﻘﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻻم )ﺳﺎﺑﻚ( ﺑﺸ� رﺋﻴﺴﻲ )اﻻﻳﻀﺎح  (٢٦واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﺮاً ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎً .
 .٣٢اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م ،ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٣٣٩ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٠١٨م ٣٠٣ :ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٠٫٥ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺿﻤﻦ دورة أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻌﻬﺎ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺘﻲ
اﻟﺒﻨﻮك
أﺻﺪرت
ً
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م )٢٠١٨م ١٫٣ :ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
 .٣٣ﺗﻮزﻳﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٤أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٩م اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ١٫١٢٥ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )ﺑﻮاﻗﻊ  ٢رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﻟﻠﺴﻬﻢ( ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٨م ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ  %٢٠ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ .ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م ﻣﺒﻠﻎ  ٢٫١٠٩٫٣٨ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )ﺑﻮاﻗﻊ  ٣٫٧٥رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ(.
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٢ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٩م ،أﻋﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺒﻠﻎ  ٩٨٤٫٣٧ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻛﺘﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ )ﺑﻮاﻗﻊ  ١٫٧٥رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ( ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩م ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ  %١٧٫٥ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ .و�ﻧﺖ أﺣﻘﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول( ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺪاول ﻳﻮم  ٢ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٩م.
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٥دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م ،أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ  ٩٨٤٫٣٧ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻛﺘﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ )ﺑﻮاﻗﻊ ١٫٧٥
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ( ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩م ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ  %١٧٫٥ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ .ووﻓﻘﺎً ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺗﻜﻮن أﺣﻘﻴﺔ اﻷرﺑﺎح ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول( ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺪاول ﻳﻮم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻘﺎدم اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺎرس ٢٠٢٠م .وﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩م ﻣﺒﻠﻎ  ١٫٩٦٨٫٧٤ﻣﻠﻴﻮن ﷼
ﺳﻌﻮدي )ﺑﻮاﻗﻊ  ٣٫٥٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ(.
 .٣٤اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٨ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ١٤٤١ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ١٢ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠٢٠م(.

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
ص.ب 31396
مدينة ينبع الصناعية ٤١٩١٢
المملكة العربية السعودية
هاتف +٩٦٦ ١٤ ٣٢٥ ٩٠٠٠
فاكس +٩٦٦ ١٤ ٣٢٥ ٩٥٠٩
البريد اإللكترونيshares@yansab.sabic.com :

جميع الحقوق محفوظة لشركة (ينساب) ٢٠٢٠م.

www.yansab.sabic.com

