اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
ﺟدول اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت

اﻟﺻﻔﺣﺔ

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل

٦ -١

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة

٧

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة

٩ -٨

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

١٠

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

١٢-١١

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
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تقرير المراجع المستقل إلى المساهمين في
الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
(شركة مساهمة سعودية)
تقرير حول مراجعة البيانات المالية الموحدة
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للشركة المتحدة الدولية للمواصالت (شركة مساهمة سعودية) ـ ("الشركة األم") وشركاتها
التابعة ("المجموعة") ،والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2020م ،وقائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة ،وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك
التاريخ ،واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للمجموعة كما في 31
ديسمبر 2020م ،وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقرير
المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
(يشار إليها جميعا بالـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").
أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير
موضحة بالتفصيل في فقرة "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" الواردة في تقريرنا .ونحن مستقلون عن
المجموعة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة،
وقد وفّينا أيضا بمسؤولياتنا األخالقية وفقا لهذه القواعد .وفي اعتقادنا ،فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة
لتوفير أساس إلبداء رأينا.
األمور الرئيسة للمراجعة
األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت لها ،بحسب حكمنا المهني ،األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية
الموحدة للفترة الحالية .وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل ،وعند تكوين رأينا فيها ،ونحن
ال نقدم رأيا منفصال في هذه األمور .وبخصوص كل محور أدناه ،يوجد وصف للكيفية التي عالجت بها مراجعتنا كل محور
من هذه المحاور ضمن ذلك السياق.
لقد استوفينا مسؤولياتنا المذكورة في "الفقرة الخاصة بمسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا ،بما
صممت لالستجابة لتقييمنا لمخاطر
في ذلك ما يتعلق بهذه المحاور .وبناء عليه ،تضمنت مراجعتنا تنفيذ اإلجراءات التي ُ
األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة .توفر نتائج إجراءات المراجعة التي قمنا بها ـ بما في ذلك اإلجراءات التي تم
تنفيذها لمعالجة المحاور أدناه ـ أساسا لرأينا حول مراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة.
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كيف عالجت مراجعتنا األمور الرئيسية للمراجعة

خسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
بلغ اجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية كما في  31ديسمبر لقد حصلنا وقمنا بتحديث فهمنا لإلجراءات وضوابط
2020م مبلغ  202مليون لاير سعودي (2019م 192 :المجموعة المتعلقة بمراقبة الذمم المدينة التجارية وفحص
مليون لاير سعودي) وتم اإلبقاء على مخصص لالنخفاض مخاطر ائتمان العمالء.
في القيمة بمبلغ  26مليون لاير سعودي (2019م40 :
مليون لاير سعودي) .إن إمكانية تحصيل الذمم المدينة كما قمنا بتقييم مدى مالءمة األحكام والتقديرات واالفتراضات
التجارية هي عنصر رئيسي من إدارة المجموعة لرأس الجوهرية التي وضعتها اإلدارة مع الوضع في االعتبار عدم
التيقن نتيجة جائحة كوفيد .19-
المال العامل والذي يتم إدارته على أساس مستمر.
تقوم االدارة بتحديد وتسجيل خسائر االئتمان المتوقعة بناء لقد تحققنا من الضوابط العامة لتقنية المعلومات حول النظام
على ما يتطلبه معيار الدولي للتقرير المالي ( .)9لقد تم المحاسبي ووجدنا بأنها فعالة.
وضع أحكام وتقديرات وافتراضات جوهرية من قبل اإلدارة
قمنا بمقارنة السياسة المحاسبية للمجموعة المتعلقة بمخصص
في حساب تأثير خسائر االئتمان المتوقعة.
خسائر االئتمان المتوقعة ومنهجية خسائر االئتمان المتوقعة
وضعنا في االعتبار هذا األمر كأمر مراجعة رئيسي حيث مع متطلبات المعيار (.)9
أن تحديد خسائر االئتمان المتوقعة يتضمن حكم جوهري
من اإلدارة وهو ما له تأثير هام على القوائم المالية الموحدة .قمنا أيضا بتقييم األساليب المنهجية التي نفذتها المجموعة
إضافة لذلك ،نتج عن جائحة كوفيد19-عدم تيقن فيما يخص بالعودة إلى احتساب خسارة االئتمان المتوقعة بما فيها أي
النظرة االقتصادية بشكل خاص وهو ما أدى لزيادة تغيرات جوهرية في ضوء جائحة كوفيد .19-وتحديدا ،قمنا
مستويات الحكم التي نحتاجها لتحديد خسائر االئتمان بتقييم أسلوب المجموعة في تقييم مدى احتمالية التعثر ،ومدى
تضمين المعلومات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية في احتساب
المتوقعة.
خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في معيار الخسارة التي
الرجاء الرجوع إلى اإليضاح 13-3حول القوائم المالية قد تؤدي إلى تعثر.
الموحدة بخصوص السياسات المحاسبية الهامة ،واإليضاح
 4-2بخصوص التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة ،وقمنا أيضا بتقييم االفصاحات الواردة في القوائم المالية
واإليضاح  19بخصوص تفاصيل اإلفصاح عن انخفاض الموحدة المطلوبة بموجب المعيار ( )9والمعيار ()7
"األدوات المالية" :االفصاحات".
قيمة الذمم المدينة التجارية.
القيم الدفترية للسيارات
بلغت قيمة السيارات المدرجة ضمن الممتلكات والمعدات باإلضافة على التحقق من اإلضافات والمستبعدات لسيارات
مبلغ  987مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2020م التأجير وإجراءات المراجعة التحليلية لمخصص االستهالك
(2019م 1,097 :مليون لاير سعودي) بما يمثل  %88للسنة ،فقد قمنا بتنفيذ إجراءات المراجعة الرئيسية التالية:
(2019م )%89 :من إجمالي الموجودات.
يتم تحميل السيارات بالتكلفة ناقص االستهالك وانخفاض
القيمة بعد األخذ في االعتبار قيمها المتبقية.
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تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار المتبقية واألعمار • تقييم التصميم ،التنفيذ وفعالية الضوابط المتضمنة في
عملية الشراء والضوابط على رسملة وحساب
اإلنتاجية التقديرية للسيارات بغرض احتساب االستهالك .يتم
االستهالك للسيارات على أساس العينة.
وضع هذه التقديرات واألحكام بعد اعتبار االستعمال المتوقع
للسيارات والتلف الطبيعي المتوقع والقيمة المستقبلية المتوقعة
• تقييم مدى المعقولية في األحكام المتعلقة بالقيم المتبقية
للسيارات عند االستبعاد.
ألغراض التأجير على المدى الطويل والمدى القصير،
يتطلب تحديد القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للسيارات
درجة جوهرية من تقدير وحكم اإلدارة ،وبالتالي لقد تم تحديد • تقييم مدى مالءمة األعمار اإلنتاجية ألغراض التأجير
على المدى الطويل والمدى القصير،
هذا األمر كمحور رئيسي للمراجعة.
الرجاء الرجوع إلى اإليضاح  8-3حول القوائم المالية • تقييم استخدام السيارات من تقارير اإلدارة.
الموحدة بخصوص السياسات المحاسبية الهامة ،واإليضاح
 4-2بخصوص التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة • ،تقييم إعادة التقدير الدوري للقيم المتبقية واألعمار
اإلنتاجية التي تقوم بها إدارة المجموعة.
واإليضاح  13بخصوص تفاصيل اإلفصاح عن الممتلكات
والمعدات.
المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2020م
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2020م ،خالف القوائم المالية الموحدة
وتقريرنا حولها .إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي .من المتوقع أن يكون التقرير السنوي
للمجموعة لسنة 2020م متاحا لنا بعد تاريخ هذا التقرير.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاج التأكيد بشأنها.
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ،إن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تكون
متاحة ،وأثناء القيام بذلك نأخذ في االعتبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة
أو مع المعلومات التي حصلنا عليها من خالل المراجعة أو أنها تبدو خاطئة بشكل جوهري.
عند قراءتنا للتقرير السنوي للمجموعة عن 2020م ،وإذا ما تبين لنا وجود خطأ جوهري فيه ،فإنه يجب علينا اإلبالغ عن هذا
األمر للمكلفين بالحوكمة.

تقرير المراجع المستقل إلى المساهمين في
الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)
تقرير حول مراجعة البيانات المالية الموحدة (تتمة)
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،
ووفقا لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة األم ،وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها
من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريف الجوهري ،سواء بسبب غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ
االستمرارية واإلفصاح حسبما هو مالئم ،عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية ،وتطبيق مبدأ االستمرارية في
المحاسبة ،ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها ،أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري ناتج
عن غش أو خطأ ،وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ،لكنه ال
يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما
عن التحريف الجوهري عند وجوده .ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ،وتُعد التحريفات جوهرية إذا كان من
المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر ،منفردة أو في مجملها ،على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على
أساس هذه القوائم المالية الموحدة.
وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فإننا نمارس
الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة .ونقوم أيضا بما يلي:
• تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية الموحدة ،سواء بسبب غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ
إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا .ويُعد
خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظرا ألن الغش قد
ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
• التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل
الظروف القائمة ،وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقرير المراجع المستقل إلى المساهمين في
الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)
تقرير حول مراجعة البيانات المالية الموحدة (تتمة)
مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)
• تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها والتي
أعدتها اإلدارة.
• استنتاج مدى مالءمة تطبيق اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة ،واستنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول
عليها ،فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا كبيرا حول قدرة المجموعة على
االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية .وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ،فإن علينا أن نلفت االنتباه في
تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة ،أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك
االفصاحات غير كافية .إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك،
فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
• تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها ،بما فيها االفصاحات ،وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة
تعبر عن المعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.
• الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة مالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل
المجموعة ،إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة .ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف ومراجعة حسابات
المجموعة .ونظل وحدنا المسؤولون عن رأينا في المراجعة.
وإننا نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج
المهمة للمراجعة ،بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء مراجعتنا.
كما نقدم للمكلفين بالحوكمة بيانا أننا التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يتعلق باالستقاللية ،والتواصل معهم فيما
يتعلق بجميع العالقات واألمور األخرى التي يمكن بشكل معقول أن تتعلق باستقالليتنا ،حيثما ينطبق ،تتعلق بالوقاية.

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -١ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت )"اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم"( ھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ٤٠٣٠٠١٧٠٣٨ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٧ﺷﻌﺑﺎن ١٤٢٨ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٠أﻏﺳطس ٢٠٠٧م( ﻣﻊ
اﻟﻔروع ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح .٣٤
ﺗﺗﻣﺛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻲ ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺄﺟﯾر اﻟﺳﯾﺎرات ﺑﻣوﺟب اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري "ﺑدﺟت ﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺳﯾﺎرات"
ﺑﻣوﺟب ﺗرﺧﯾص وزارة اﻟﻧﻘل اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻗم  .٠٢٠٢٠٠٠٤٠٠ﺗم إدراج اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻲ اﻟﺳوق
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )" ﺗداول"( ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠٠٧م
ﯾﻘﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ٦٦٩٥طرﯾﻖ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ،ﺣﻲ اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن
اﻟوﺣدة رﻗم ٩٢
ﺟدة٢٣٧١٩ – ٤٣٢٧ ،
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر ،ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺷرﻛﺗﯾن ﺗﺎﺑﻌﺗﯾن وھﻣﺎ اﻟﺟذور اﻟراﺳﺧﺔ ﻟﻠﻧﻘﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣدودة – ﺷرﻛﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ
ﻟﺷﺧص واﺣد وﺷرﻛﺔ ﯾوﻧﯾﺗراﻧس اﻧﻔوﺗﯾك ﺧدﻣﺎت اﻟﮭﻧد اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣدودة )"اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ" وﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ
اﻷم ﺑﺎﺳم "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"(.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻧﺳﺑﺔ  ٪١٠٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟذور اﻟراﺳﺧﺔ ﻟﻠﻧﻘﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣدودة
– ﺷرﻛﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﺷﺧص واﺣد ") -ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ" أو "رﺣﺎل" .رﺣﺎل ھﻲ ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة أُﺳﺳت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻧﺷﺎطﮭﺎ ھو ﺗﺄﺟﯾر اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ واﻟﻣﻌدات واﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ واﻟﻣﻌدات وﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر ﺑﻣوﺟب
اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري.
ً ﻣن  ٢٦ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠م ،اﺳﺗﺣوذت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ وھﻲ  ٪٥١ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
واﻋﺗﺑﺎرا
وھﻲ ﯾوﻧﯾﺗراﻧس اﻧﻔوﺗﯾك ﺧدﻣﺎت اﻟﮭﻧد اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣدودة .وﺑﻣﺎ أن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺗﻣﻠك  ٪١٠٠ﻣن اﻷﺳﮭم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧﺷﺄة ،وﻟذﻟك
ﻓﻘد ﺗم ﺗوﺣﯾد ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح .(١٧
 -٢أﺳس اﻹﻋداد
 ١-٢ﺑﯾﺎن اﻻﻟﺗزام
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑـ "اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ"(.
 ٢-٢أﺳﺎس اﻟﻘﯾﺎس
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﻣوﺟب ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺣﯾث ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام
اﺣﺗﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.

١٣

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٢أﺳس اﻹﻋداد )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣-٢اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض
ﺗم ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ،واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم .وﯾﺗم ﺗﻘرﯾب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي إﻟﻰ أﻗرب أﻟف إﻻ إذاأُﺷﯾر إﻟﻰ ﺧﻼف ذﻟك.
 ٤-٢اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹدارة ﻋﻣل أﺣﻛﺎم وﺗﻘدﯾرات واﻓﺗراﺿﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﯾرادات
واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺻرح ﻋﻧﮭﺎ واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .ﺗﺳﺗﻧد ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت
ُﻌﺗﻘد أﻧﮭﺎ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻣوﺟودة وﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات
إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة وﻋواﻣل أﺧرى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾ
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر أﺧرى .ﯾﺗم ﻓﺣص اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗواﺻل.
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات أو ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧوات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
وﻣﻊ ذﻟك وﻓﻲ ظل ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻛوﻓﯾد  ،١٩- -ﻓﺈن أي ﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺷﺄن ھذه اﻹﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات
ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗد ﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾ ً
ﻼ ﺟوھرﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺄﺛر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .وﺑﻣﺎ أن اﻟوﺿﻊ ﯾﺗطور ﺑﺳرﻋﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻹدارة ﺳﺗواﺻل ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ
اﻟﺗطورات اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح .(٣٥
ﺗﺗﺿﻣن اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻋدم اﻟﺗﯾﻘن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إدارة ﻣﺧﺎطر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻹﯾﺿﺎح (٣٠
إدارة راس اﻟﻣﺎل )اﻹﯾﺿﺎح (٣١
 ١-٤-٢اﻷﺣﻛﺎم
ﻣﺎرﺳت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾر ﻛوﻓﯾد  ١٩-ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﻘﯾن ﺑﺷﺄن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻘدﯾرات
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت ﺑﻛوﻓﯾد  ١٩ -ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
· ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
· اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ
· ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﻌﻣل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ اﻷﺛر اﻟﺟوھري اﻷﻛﺑر ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:

ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌﻣل ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻘدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ وﺗوﺻﻠت إﻟﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ أن ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻣوارد
ً إﻟﻰ ذﻟك ،ﻟﯾﺳت اﻹدارة ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺄي ﻋدم ﺗﯾﻘن ﺟوھري ﻗد ﯾﻠﻘﻲ ﺑظﻼل
ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور .إﺿﺎﻓﺔ
ﻣن اﻟﺷك ﺣول ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻖ ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺗم اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .ﺗم اﻻﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ) (٣٥ﻋن ﺗﻘﯾﯾم ﻛوﻓﯾد .١٩ -

١٤

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٢أﺳس اﻹﻋداد )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٤-٢اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١-٤-٢اﻷﺣﻛﺎم )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر – اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣؤﺟر
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر ﻛﻌﻘود اﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﺗﻧﺗﻘل ﻓﻌﻠﯾﺎً ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻣﻊ اﻻﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻧﻣوذج اﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻘد ﺣددت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎن اﯾﺟﺎر اﻟﺳﯾﺎرات ﻻ ﯾﻧﺗﻘل
ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻓﻌﻠﯾﺎً ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌرﺿﯾﺔ اﻟﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ اﻟﻰ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر وﻟذﻟك ﻓﺎن ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ھذه اﻻﯾﺟﺎرات ﺗﺻﻧف ﻛﻌﻘود اﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ.

ﺗﺣدﯾد ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻠﻌﻘود ذات ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺟدﯾد واﻹﻧﮭﺎء – اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣدة ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘد ،ﻣﻊ أي ﻓﺗرات ﺗﺗﺿﻣن ﺧﯾﺎر ﺗﻣدﯾد
اﻟﻌﻘد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺗﯾﻘﻧﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺗﻣدﯾد ،أو أي ﻓﺗرات ﺗﺗﺿﻣن ﺧﯾﺎر اﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ
ﻣﺗﯾﻘﻧﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻟن ﺗﻣﺎرس ﺧﯾﺎر اﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘد ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ .ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋدة ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺗﺿﻣن ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻣدﯾد واﻻﻧﮭﺎء.
ﺗطﺑﻖ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﯾﻘﯾن ﻣﻌﻘول ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر ﺗﺟدﯾد أو اﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻣن ﻋدﻣﮫ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ً اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ إﻣﺎ ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺟدﯾد أو اﻻﻧﮭﺎء .ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺿﻊ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌواﻣل ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻖ ﺣﺎﻓزا
اﻟﺑدء ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر وإذا ﻣﺎ ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺣدث ﺟوھري أو ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟظروف ﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﺳﯾطرﺗﮭﺎ
وﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ )أو ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ( ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺟدﯾد أو اﻻﻧﮭﺎء.
 ٢-٤-٢اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧرى ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﺟوھرﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻼت ھﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎه .اﻋﺗﻣدت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾراﺗﮭﺎ واﻓﺗراﺿﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .إﻻ أﻧﮫ ﯾﺟوز أن ﺗﺗﻐﯾر اﻟظروف واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣول اﻟﺗطورات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳوق أو
اﻟظروف اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺧﺎرج ﺳﯾطرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم إظﮭﺎر ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻧد ﺣدوﺛﮭﺎ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن
ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات:

اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ھذه
اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﺗﻠف اﻟطﺑﯾﻌﻲ .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎر
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺎً وﻣﺣﻣل اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﻋﻧد اﻋﺗﻘﺎد اﻹدارة ﺑﺄن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺧزون
ﺗدرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺻص ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺧزون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋواﻣل ﻣﺛل اﻟﺗﻘﺎدم أو اﻟﺧطﺄ اﻟﻔﻧﻲ أو اﻟﺿرر وﻏﯾر ذﻟك .ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻘدﯾر
ﺗﻠك اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ،ﺗﻘدﯾم ﻧﻣﺎذج ﻋﻣل أو ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻﻧﻊ واﻟﺗوﺟﮭﺎت
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﺗم اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺛﯾر ﻛوﻓﯾد  ١٩ -ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ .وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ
ﻟم ﯾﻛن ﻟﻛوﻓﯾد  ١٩ -ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ.

١٥

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٢أﺳس اﻹﻋداد )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٤-٢اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢-٤-٢اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﺧﺗﺎرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﮭﺞ ﻣﺑﺳط ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﺧﺻص ﻻﺣﺗﺳﺎب
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﺗﺳﺗﻧد ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﺧﺻص ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﺛر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻟﺗﻌدﯾل ﺧﺑرة ﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷراﻓﯾﺔ .ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ،
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾث ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﺛر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﻠﺣوظﺔ وﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ً
إن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﺛر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﻠﺣوظﺔ واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘدﯾرا
ﺟوھرﯾﺎً .إن ﻣﺑﻠﻎ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺳﺎﺳﺎً ﺗﺟﺎه اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﻛﻣﺎ أن
ﺧﺑرة ﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺣول اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ).(٣٠

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾظﮭر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أو ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ــ أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ .ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد
إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺟﺎري ﻟﻣوﺟودات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو أﺳﻌﺎر ﺳوق ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ
ﻧﺎﻗﺻﺎً اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل .ﯾﺳﺗﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل إﻟﻰ ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .ﯾﺗم
اﺷﺗﻘﺎق اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﻣل أﻧﺷطﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻠﺗزم ﺑﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌد
أو اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ھﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌزز أداء اﻷﺻل ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎرھﺎ .ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
ﺑﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟواردة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﻘراء.

ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻛﺗوارﯾﺔ .ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻛﺗواري وﺿﻊ
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗطورات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .وھذا ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم وزﯾﺎدة اﻟرواﺗب
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت وﺣرﻛﺔ اﻟﺗوظﯾف .وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم وطﺑﯾﻌﺗﮫ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ،ﻓﺈن اﻟﺗزام
اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺗﻠك اﻻﻓﺗراﺿﺎت .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ.
إن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﺎس اﻷﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ھو ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم .ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻼﺋم ،ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة أن ﻋواﺋد اﻟﺳوق
ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺳﻧدات ﺷرﻛﺔ  /ﺣﻛوﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة .ﯾﺳﺗﻧد ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت إﻟﻰ ﺟداول اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎح واﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .ﻗد
ﺗﺗﻐﯾر اﺳﺗﻘراءات ﺟداول اﻟوﻓﯾﺎت ﻓﻘط ﻣن وﻗت ﻵﺧر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ .ﺗﻌﺗﻣد زﯾﺎدات اﻟرواﺗب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .ﺗوﺟد ﺗﻔﺎﺻﯾل أﻛﺛر ﺣول اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ).(٢٤

١٦

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٢أﺳس اﻹﻋداد )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٤-٢اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢-٤-٢اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻧد ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .ﯾﺗم أﺧذ اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ھذه اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ذﻟك
ﻣﺟدﯾﺎً ،ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب إﺑداء درﺟﺔ ﻣن اﻻﺟﺗﮭﺎد ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺷﺗﻣل اﻻﺟﺗﮭﺎدات ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدﺧﻼت
ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر .ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻟﻌواﻣل
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرح ﻋﻧﮭﺎ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ،اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ،ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
اﻻﺳﺗﺣواذ ﻛﺟزء ﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺛﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ،ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎﺳﮫ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻛل
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺳﺗﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .ﺗﺄﺧذ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ
اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻛل ھدف ﻣن أھداف اﻻداء وﻋﺎﻣل اﻟﺧﺻم.

اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
ﺗدرج اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزام )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺿﻣﻧﻲ( ﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺣدث ﺳﺎﺑﻖ وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾره ﺑﺻورة ﻣوﺛوق
ُطﻠب ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ ﺳداد ھذا اﻻﻟﺗزام ﻣن ﺗدﻓﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﺣدد
ﻣﻧﮭﺎ ،وﯾﻛون ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل أن ﯾ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋن طرﯾﻖ ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣﻌدل ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟذي ﯾﻌﻛس ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟوﻗﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎل واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﯾدرج ﻋﻛس ﻗﯾد اﻟﺧﺻم ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل.

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر  -ﺗﻘدﯾر ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻹﺿﺎﻓﻲ
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷرﻛﺔ أن ﺗﺣدد ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗزاﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ ﻟﻘﯾﺎس
ﻣطﻠوﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎر .ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗزاﯾد ھو ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذي ﻗد ﺗﺿطر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟدﻓﻌﮫ ﻟﻼﻗﺗراض ،ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة
ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وﺑﺿﻣﺎن ﻣﻣﺎﺛل ،اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺿروري ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺻل ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻸﺻل ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟظروف
ً ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﻛس ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗزاﯾد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﻗد ﺗﺿطر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟدﻓﻌﮫ وھو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗﻘدﯾرا
ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣﻌدﻻت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ،أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻠﺗﻌدﯾل ﻟﺗﻌﻛس أﺣﻛﺎم وﺷروط ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﺗﻘدر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌدل
اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗزاﯾد ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ )ﻣﺛل ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﻟﺳوق( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ وﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻘﯾﺎم
ﺑﺗﻘدﯾرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة.
 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑﺻورة ﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ
ﻓﻲ اﻻﯾﺿﺎح  ،٤ﻋﻧد إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
 ١-٣أﺳﺎس اﻟﺗوﺣﯾد
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م.
ﺗﺗﺣﻘﻖ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣﺗﻐﯾرة ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟُﻣﺳﺗﺛﻣر وﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر
ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔوذھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ.

١٧

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١-٣أﺳﺎس اﻟﺗوﺣﯾد )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﺳﯾطر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ:
· ﻧﻔوذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ )ﻣﺛل :ﺣﻘوق ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌطﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘدرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ(.
· اﻟﺣﻖ أو اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣﺗﻐﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ.
· اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺳﯾطرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋواﺋدھﺎ.
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ھﻧﺎك اﻓﺗراض أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﺳﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺳﯾطرة .وﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز ھذا اﻻﻓﺗراض وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺗوى أﻗل ﻣن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت أو ﺣﻘوق ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر
ً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ ،وھذه اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ واﻟظروف
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ واﻟظروف ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﮭﺎ ﻧﻔوذا
ﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
· اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻣﻣن ﯾﺣﻖ ﻟﮭم اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟُﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﮭﺎ.
· اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻷﺧرى.
· ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت وﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎرس ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻋدﻣﮫ وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر
اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ واﻟظروف إﻟﻰ وﺟود ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋﻧﺻر واﺣد او أﻛﺛر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾطرة اﻟﺛﻼﺛﺔ .ﯾﺑدأ ﺗوﺣﯾد اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻧد
اﺳﺗﺣواذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﺗوﻗف ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﯾﺗم ﺗﺿﻣﯾن
اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة أو اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣﺻول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ زوال ﺗﻠك اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ.
ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة وﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺣﺻص ﻏﯾر
اﻟﻣﺳﯾطرة ﺣﺗﻰ ﻟو أدى ذﻟك إﻟﻰ أن ﯾﺗﺣول رﺻﯾد اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة إﻟﻰ ﻋﺟز.
وﻋﻧد اﻟﺿرورة ،ﯾﺗم إﺟراء ﺗﺳوﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن
ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم ﺣذف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ وﻛذﻟك ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﺣﺗﺳب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،دون ﺧﺳﺎرة اﻟﺳﯾطرة ،ﻛﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘدان اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋن اﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷﮭرة( واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة وﻋﻧﺎﺻر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺧرى ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة .إن أي اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﯾدرج ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺷﮭرة
ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء وﺗﻘﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺣول وﯾﻘﺎس ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻗﯾﻣﺔ أي ﺣﺻﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل
إﻣﺎ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺳواء ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة .ﺗﻘﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺣواذ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻛﻣﺻﺎرﯾف وﺗدرج ﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ.

١٨

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 ١-٣أﺳﺎس اﻟﺗوﺣﯾد )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺷﮭرة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣوذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ وﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﺷﻛل
ﻣﻼﺋم وﻓﻘﺎً ﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟظروف ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ .وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﻓﺻل اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت
اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة.
ُﻘﺎس اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﻣﺻﻧف
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل أي ﺛﻣن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗﺣوﯾﻠﮫ ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ .ﯾ
ﻛﺄﺻل أو اﻟﺗزام واﻟذي ﯾﻣﺛل أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" (٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
وﺗُدرج اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.
ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ )ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺣول واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة وأي
ﺗﻘﺎس اﻟﺷﮭرة ﺑداﯾﺔ
ً
ﺣﺻﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺗزﯾد ﻋن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد( .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺣول ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘدﯾرھﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﺻورة
ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻌﮭد ﺑﮭﺎ ،وﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ
ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣراد إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ .وإذا ﻟم ﺗﻔﺿﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك واﺳﺗﻣرت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺣول ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم إدراج اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.
ﺑﻌد اﻹدراج اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺷﮭرة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً أي ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻣن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﺑﻐرض ﻓﺣص اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻓﺈن اﻟﺷﮭرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺟراء ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ـ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ـ ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮭﺎ ﻟﻛل وﺣدة ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة
ﻟﻠﻧﻘد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد واﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﻧﮭﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﺗم ﺗﺧﺻﯾص
ً ﻣن
ً ﻣن اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد وﺟزءا
ﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى ﻟﮭذه اﻟوﺣدة أو ﺗﻠك اﻟوﺣدات .وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷﮭرة ﺟزءا
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺿﻣن اﻟوﺣدة اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ،ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم إدراج اﻟﺷﮭرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد
أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ .وﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺷﮭرة اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة واﻟﺟزء
اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ.

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ

ً ھﺎﻣﺎً .ﯾﻣﺛل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻧﺷﺄة ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺛﯾرا
ﻗرارات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،وﻟﯾس اﻟﺳﯾطرة أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت.
إن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ھﺎم ﺗﻣﺎﺛل اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ.
ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟزﻣﯾﻠﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﺑﻣوﺟب طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﯾﺗم
ً ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﺗﻌدل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر وذﻟك ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ
اﻻﻋﺗراف ﺑداﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ .ﯾﺗم ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺷﮭرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر وﻻ ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎرھﺎ ﻟﺗﺣدﯾد اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .ﺗﻌﻛس ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ .ﯾﺗم إظﮭﺎر أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ
ً ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
ً إﻟﻰ ذﻟك ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﻐﯾر ﻣﺳﺟل ﻣﺑﺎﺷرة
ﻛﺟزء ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .إﺿﺎﻓﺔ
اﻟزﻣﯾﻠﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ أي ﺗﻐﯾرات ـ إذا ﻣﺎ اﻧطﺑﻖ ذﻟك ـ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻘدار اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ.

١٩

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 ١-٣أﺳﺎس اﻟﺗوﺣﯾد )ﺗﺗﻣﺔ(
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾظﮭر إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﺧﺎرج اﻟرﺑﺢ
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ وﯾﻣﺛل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻌد اﻟزﻛﺎة .ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻋن ذات ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
وﻋﻧد اﻟﻠزوم ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻣواءﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﺑﻌد ﺗطﺑﯾﻖ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ،
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري اﺛﺑﺎت أي ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺗﮭﺎ اﻟزﻣﯾﻠﺔ .وﺑﺗﺎرﯾﺦ
إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ .وﻋﻧد وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻧﺧﻔﺎض وذﻟك ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ،وإﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎرة ﻛـ "ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة .ﻋﻧد
ﻓﻘدان اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس أي اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ واﻻﻋﺗراف ﺑﮫ ﺑﻘﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم
ﺗﺳﺟﯾل أي ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻋﻧد ﻓﻘدان اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ واﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن
اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺣﺻﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أي
اﺳﺗﺛﻣﺎرات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ،ﺗﺧﻔض إﻟﻰ اﻟﺻﻔر وﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف ﺑﺄي ﺧﺳﺎﺋر إﺿﺎﻓﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣدود وﺟود اﻟﺗزام ﻣﻘﺎﺑل
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 ٢-٣اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ،واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل
ﻣﻧﺷﺄة ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ.
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗوﺣﯾد ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘوم ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ،ﺑﺣﯾث ﯾﻌﻛس اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟطرﯾﻘﺔ.

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة

ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺗﺳﺟل ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻔوري ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻲ ﺗﺄھﻠت ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻷول ﻣرة ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل .ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘوﻣﺔ ﺑﻌﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ
اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗُدرج ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
ﺗﺳوﯾﺔ أو ﺗﺣوﯾل ﺑﻧود ﻧﻘدﯾﺔ ﻛرﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﻧود اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻛﺟزء ﻣن ﺗﺣوط ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ .ﺗدرج ھذه اﻟﻔروﻗﺎت ﻛدﺧل ﺷﺎﻣل آﺧر ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ،ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷوﻟﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﺑﺎﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﺑﻧد ﻏﯾر اﻟﻧﻘدي.

اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ـ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷﮭرة وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻻﻗﺗﻧﺎء ـ إﻟﻰ
اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  /اﻟزﻣﯾﻠﺔ
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت ﻓروﻗﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.

٢٠

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٢-٣اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻛﺟزء ﻣن اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺟزﺋﻲ )دون زوال اﻟﺳﯾطرة( ﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم
إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﺻﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗراﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة.
ﯾﺗم إدراج اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ـ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺑﻧد ﻧﻘدي ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن أو ﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ
أﺟﻧﺑﯾﺔ وﯾﻛون ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺧطط ﻟﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎً أو ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور وﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟوھر
ً ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ـ ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
ﺟزءا
 ٣-٣ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺎ ھو ﻣﺗداول إزاء ﻣﺎ ھو ﻏﯾر ﻣﺗداول
ً إﻟﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻣﺗداول  /ﻣﺗداول.
ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺎﻟﻲ اﺳﺗﻧﺎدا

اﻟﻣوﺟودات

ً ﻓﻲ ﺣﺎل:
ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺻل ﻣﺗداوﻻ
·
·
·
·

ﺗوﻗﻊ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟﺑﯾﻌﮫ أو اﺳﺗﮭﻼﻛﮫ ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ،
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗﻧﺎﺋﮭﺎ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة.
ً ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،أو
ﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻖ اﻷﺻل ﺧﻼل  ١٢ﺷﮭرا
ً ﻋﻠﻰ
ً ﺗﺑﺎدل اﻷﺻل أو اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزام ﻣﺎ ﺧﻼل  ١٢ﺷﮭرا
ً أو ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻧﻘد إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺣظورا
ﻛون اﻷﺻل ﻧﻘدا
اﻷﻗل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻛﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ وذﻟك:
·
·
·
·

ﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ،
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗﻧﺎﺋﮭﺎ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة.
ً ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،أو
ﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺧﻼل  ١٢ﺷﮭرا
ً
ﻋدم وﺟود ﺣﻖ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﺷرط ﻟﺗﺄﺟﯾل ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻣدى  ١٢ﺷﮭرا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.

ﺗﺻﻧف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻻﺧرى ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.

٢١

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٤-٣اﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﺑﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎرات
ً ﻣﺎ ﯾﺗم ﻋﻧد ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﯾﺎرة .ﻋﺎدة
ﺗدرج اﻹﯾرادات ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎرات ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﻘل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎرات إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل وھو ﻋﺎدة
ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺳداد ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗﺻل إﻟﻰ  ٣٠ﯾوﻣﺎً ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم .ﺗﺗﺿﻣن إﯾرادات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺗزاﻣﺎت أداء ﺧﺎﻟﯾﺔ
ﻣن أي اﺛﻣﺎن ﻣﺗﻐﯾرة أو ﺗﻣوﯾﻼت.
اﻻﯾرادات ﻣن ﺧدﻣﺎت أﺧرى
ﺗدرج اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﻣﻊ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﺄﺟﯾر اﻟﺳﯾﺎرات ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ وﯾﺗم
ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﺟزء ﻣن اﻹﯾرادات ﻣن ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ .ﺗدرج اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﻣﻊ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﺄﺟﯾر
اﻟﺳﯾﺎرات ﻣﻊ اﻟوﻗت ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت.
 ٥-٣اﻟﻣﺻروﻓﺎت

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
ﺗﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ـ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ودون أن
ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ـ اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺳﯾﺎرات ﺑﻣوﺟب ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻻﯾﺟﺎر وﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺧزون اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن.

ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾﻖ واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ ھﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺟﮭود اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣﺻروﻓﺎت إدارﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾف إﯾرادات وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾﻖ
وﻣﺻروﻓﺎت إدارﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وظروﻓﮭﺎ.

رﺳوم اﻻﻣﺗﯾﺎز
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑرﺳوم اﻻﻣﺗﯾﺎز واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ دﻓﻌﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق.
 ٦-٣ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض
ً
ً ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء أو إﻧﺷﺎء أو اﻧﺗﺎج اﻷﺻل اﻟذي ﯾﺳﺗﻐرق ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن ﻟﯾﻛون ﺟﺎھزا
ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﻣﺑﺎﺷرة
ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﻌد ﻟﮫ أو ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل .ﯾﺗم إﻧﻔﺎق ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﯾﮭﺎ .ﺗﺗﻛون
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑدھﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﺗراض اﻷﻣوال.
 ٧-٣اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
اﻟزﻛﺎة
ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠزﻛﺎة وﻓﻘﺎً ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( .ﯾﺣﻣل ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
واﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺣﺻص اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﺳﺗﻘطﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ﻏﯾر ﻣﻘﯾﻣﺔ وﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎھﻣﯾن أﺟﺎﻧب وﻓﻘﺎً ﻷﻧظﻣﺔ
اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻛﻣﺻروف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻗﺗطﺎع اﻟﺿراﺋب
ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮫ.
٢٢

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٧-٣اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ

ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗرداده أو ﺳداده ﻟﻠﮭﯾﺋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ .ان ﻣﻌدﻻت
اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ ھﻲ ﺗﻠك اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.

ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺣﺳب أﻏراض اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﯾﺗم إدراج ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ:
· ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺷﮭرة أو أﺻل أو اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﯾﺳت ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ،ﻓﻲ
وﻗت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أو اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
· ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﺣﺻص ﻓﻲ
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾت ﻋﻛس ﻗﯾد اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أﻻ ﯾﺗم ﻋﻛس ﻗﯾد
اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ،وﺗرﺣﯾل ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺿرﯾﺑﺔ ﻏﯾر
ﻣﺳﺗﺧدم وأي ﺧﺳﺎﺋر ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ .ﯾﺗم إدراج ﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل
ﺗواﻓر رﺑﺢ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻣﻛن ﺑﻣﻘﺎﺑﻠﮫ اﺳﺗﺧدام اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم وﺗرﺣﯾل ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺿرﯾﺑﺔ ﻏﯾر
ﻣﺳﺗﺧدم واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء:
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ أﺻل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم ﻣن اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻷﺻل أو اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻟﯾﺳت ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل ،ﻓﻲ وﻗت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أو اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ.
· ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﺣﺻص ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﻣﺷﺗرﻛﺔ ،وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻓﻘد ﻟﻠﺣد اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻋﻛس ﻗﯾد اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور وﯾﻛون اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺗﺎﺣﺎً واﻟذي ﯾﻣﻛن ﺑﻣﻘﺎﺑﻠﮫ اﺳﺗﺧدام اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺧﻔض إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﻻ ﯾﺣﺗﻣل ﻣﻌﮫ ﺗواﻓر
ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺟزء أو ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ .ﯾﻌﺎد ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋداد ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ،وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل ﻣﻌﮫ ﺗﻐطﯾﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ.
ﺗﻘﺎس اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدﻻت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺳرﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻘﻖ ﻓﯾﮭﺎ اﻷﺻل
أو ﯾﺳوى اﻻﻟﺗزام ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺿراﺋب )وأﻧظﻣﺔ اﻟﺿراﺋب( اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم إدراج اﻟﺿرﯾﺑﺔ
اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻧود ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﺗدرج ﺑﻧود اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ھذه اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر أو ﺗﺳﺟل ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﯾﺗم ﻻﺣﻘﺎً اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻛﺟزء ﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ،وﻟﻛن دون اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ
ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﺣول ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ أو اﻟظروف .ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻌدﯾل إﻣﺎ ﻛﺧﻔض ﻓﻲ اﻟﺷﮭرة
)طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺷﮭرة( إذا ﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻘﯾﺎس أو اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
٢٣

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٧-٣اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣؤﺟﻠﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ وﻓﻘط ،وﻓﻘط إذا ،ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺣﻖ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻧﺎﻓذ
ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﮭﺎ ﻧﻔس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧوي إﻣﺎ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ ،أو ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣوﺟودات
وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ وﻗت واﺣد ،ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺔ أو اﺳﺗرداد ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾرة ﻟﻣطﻠوﺑﺎت أو
ﻣوﺟودات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ.
 ٨-٣اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس

ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻣﺑدأﯾﺎً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛم.
ً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎً
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺳﻌر اﻟﺷراء وأي ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻌود ﻣﺑﺎﺷرة ﻹﺣﺿﺎر اﻷﺻل ﻟﻠﻣوﻗﻊ وﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﯾﻛون ﻗﺎدرا
ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺣدد ﻣن أﺟﻠﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة .ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ذاﺗﻲ اﻹﻧﺷﺎء ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وأي ﺗﻛﺎﻟﯾف أﺧرى
ﺗﻌود ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻹﺣﺿﺎر اﻷﺻل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﯾدة ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺣدد ﻟﮫ ،وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻔﻛﯾك وإزاﻟﺔ ﺑﻌض اﻟﺑﻧود ،واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣوﻗﻊ
وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻗﺗراض ﻣوﺟودات ﻣؤھﻠﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻷﺟزاء ﻣن ﺑﻧد ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻷﺟزاء اﻷﺧرى ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻛﺑﻧود
ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ )ﻣﻛوﻧﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ( ﻋن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺑﻧد ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات )ﻏﯾر اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﻰ ﻣﺧزون ﻛﺳﯾﺎرات ﻟﻠﺑﯾﻊ(
ﻋن طرﯾﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺿﻣن إﯾرادات
أﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.

اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال ﺟزء ﻣن ﺑﻧد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وأﺛﺎث وﻣﻌدات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗدﻓﻖ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق .ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد
اﻟﻣﺳﺗﺑدل .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﺣﺎل ﺗﻛﺑدھﺎ.

اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺗﻣﺛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻹﻧﺷﺎءات ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﺳﯾﺗم
رﺳﻣﻠﺗﮭﺎ ﻛﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ﻋﻧد اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻣﺷروع.

اﻻﺳﺗﮭﻼك
ﯾﻣﺛل اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣره اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﺗﻘدﯾري .ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل أو أي ﻣﺑﻠﻎ آﺧر ﺑدﯾل ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﺳﺗﮭﻼك ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻛل ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات .ﺗﺳﺗﮭﻠك
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣؤﺟرة طوال ﻣدة ﻋﻘد اﻻﯾﺟﺎر أو اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ـ أﯾﮭﻣﺎ أﻗﺻر .ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ.
٢٤

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٨-٣اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻻﺳﺗﮭﻼك )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ طرق اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺄﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ إذا ﻟزم اﻷﻣر .ﻟﻠﺣﺻول
ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗﻘﯾﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ،ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح .١٤-٣
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة:
 ١٠إﻟﻰ  ٢٠ﺳﻧﺔ
ﻣﺑﺎﻧﻲ وﺗرﻛﯾﺑﺎت أﺧرى
 ٢إﻟﻰ  ٥ﺳﻧوات
ﺳﯾﺎرات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات وﻣﻌدات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ  ٤إﻟﻰ  ٥ﺳﻧوات
 ٤إﻟﻰ  ٧ﺳﻧوات.
اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
 ٩-٣اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺗﻘﺎس اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﺗﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر
اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ .ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ،ﺗدرج اﻟﻣوﺟودات
ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً أي إطﻔﺎء ﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﺗراﻛﻣﺔ .ﻻ ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ داﺧﻠﯾﺎً  -ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣرﺳﻣﻠﺔ  -وﯾﺗم اظﮭﺎر اﻟﻣﺻروﻓﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ .ﺗﺻﻧف اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻛـ "ﻣﺣددة" أو "ﻏﯾر ﻣﺣددة" اﻟﻣدة.
ﺗطﻔﺄ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻣر ﻣﺣدد ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﮭﺎ ،وﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ وذﻟك ﻋﻧد وﺟود دﻟﯾل ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺣدوث ھذا اﻻﻧﺧﻔﺎض .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻓﺗرة وطرﯾﻘﺔ إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر
اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻣر إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣﺣدد ﻣرة واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻌﻣر
اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ أو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﺳﺗﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻷﺻل ،ﻟﺗﻌدﯾل ﻓﺗرة أو طرﯾﻘﺔ
اﻹطﻔﺎء ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم ،وﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ .ﺗدرج ﻣﺻﺎرﯾف إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻣر اﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣﺣدد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺻروف وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ وظﯾﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﺗرة اﻹطﻔﺎء ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ذات اﻷﻋﻣﺎر اﻟﻣﺣددة:
 ٤ﺳﻧوات
 ٤ﺳﻧوات

اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ

ﻻ ﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻣر ﻏﯾر ﻣﺣدد ،وﻟﻛن ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺳﻧوﯾﺎً إﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻓردي أو
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣر ﻏﯾر اﻟﻣﺣدد ﺳﻧوﯾﺎً ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﺳﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣر اﻻﻧﺗﺎﺟﻲ وﯾﻛون داﻋﻣﺎً.
وإذا ﻟم ﯾﻛن ﻛذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣر اﻻﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣن ﻏﯾر ﻣﺣدد إﻟﻰ ﻣﺣدد ﯾﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻛﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد
واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل وﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣد ﻋﻧد إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل.

٢٥

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١٠-٣ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد ﻧﺷﺄة اﻟﻌﻘد ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﯾﻌﺗﺑر إﯾﺟﺎر أو ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر .وذﻟك ،إذا ﻣﺎ ﺗم ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد
ﻧﻘل اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺻل ﻣﺣدد ﻟﻔﺗرة ﻣﺣددة ﻣﻘﺎﺑل ﺛﻣن ﻣﺣدد.

اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ طرﯾﻘﺔ واﺣدة ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر وﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ،ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﻘود
إﯾﺟﺎر اﻟﻣوﺟودات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺳداد دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر وﻣوﺟودات ﺣﻖ
اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.

ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدراج اﻟﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر )ﺗﺎرﯾﺦ ﺗواﻓر اﻷﺻل ﺣﻖ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوﺟودات(.
ﺻﺎ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻋﺎدة
ﺗﻘﺎس ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﻧﺎﻗ ً
ﻗﯾﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر .ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ودﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻓﻲ أو ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﻧﺎﻗص أي ﻣﺣﻔزات إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ .ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك
ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣوﺟودات ،أﯾﮭﻣﺎ
أﻗﺻر ،ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
· ﻣﺑﻧﻰ ﻣﺳﺗﺄﺟر  ٢إﻟﻰ  ١٠ﺳﻧﺔ
إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻠﻛﯾﮫ اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر أو أن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻌﻛس ﻣﻣﺎرﺳﮫ ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ،ﻓﯾﺣﺗﺳب
اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻل .ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ،وﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ
اﻹﯾﺿﺎح .٣٫١٤

اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدراج اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟُﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر طوال ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر.
ﺗﺗﺿﻣن دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺗﺗﺿﻣن اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻏﯾر اﻟﺟوھرﯾﺔ( ﻧﺎﻗﺻﺎً أي ﻣﺣﻔزات إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻻﺳﺗﻼم،
ودﻓﻌﺎت إﯾﺟﺎر ﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷر أو اﻟﻣﻌدل ،واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ .ﺗﺗﺿﻣن
دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر أﯾﺿﺎً ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺷراء اﻟذي ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﻘوة أن ﺗﻣﺎرﺳﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ودﻓﻌﺎت اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ
ﺑﺈﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺷروط اﻹﯾﺟﺎر ﺗﻌطﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ودﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﻻ
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر أو ﻣﻌدل ﺛﺎﺑت ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻛﻣﺻروف )ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ ﻻﻧﺗﺎج ﺑﺿﺎﺋﻊ( ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣدث
أو اﻟظرف ﻟﻠدﻓﻊ.
ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﺗداء اﻟﻌﻘد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾده ﺑﺷﻛل ﻓوري .ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﯾﺗم زﯾﺎدة ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻟﯾﻌﻛس ازدﯾﺎد
اﻟﻔﺎﺋدة واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧد دﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎرات .ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻌدﯾل
أو ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣدة اﻟﻌﻘد أو ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر )أي ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷر أو
اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺛل ھذه ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر( أو ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺧﯾﺎر ﺷراء اﻷﺻل اﻷﺳﺎﺳﻲ.

ﻋﻘود اﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻣوﺟودات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن إﺛﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﻠﻣﻌدات )أي ﻋﻘود
اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻹﯾﺟﺎر وﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء( .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﺳﺗﺛﻧﺎء
ﺷﮭرا أو أﻗل
ً
اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻣدﺗﮭﺎ ً ١٢
اﻻﻋﺗراف ﺑﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻟﻣﻌدات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗُﻌﺗﺑر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم إدراج دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻟﻣوﺟودات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﻣﺻروف
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر.
٢٦

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١٠-٣ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ
ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ .ﺗﺣﺗﺳب إﯾرادات ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت طوال ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر وﺗدرج ﻓﻲ اﻹﯾرادات
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺟراء اﻟﺗﻔﺎوض
واﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﺟر وإدراﺟﮭﺎ طوال ﻣدة ﺳرﯾﺎن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷﺳﺎس
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم إدراج اﻹﯾﺟﺎرات اﻟطﺎرﺋﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳب ﺧﻼﻟﮭﺎ.
 ١١-٣اﻟﻣﺧزون
ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺧزون اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ وﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت أﺧرى .ﯾﺳﺟل اﻟﻣﺧزون ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ
ـ أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ھﻲ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻘدﯾري ﺿﻣن دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺﻛﻣﺎل
واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﻟﺑﯾﻊ .ﯾﺗم إدراج اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ إﯾرادات ﻋﻧد ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺧزون .ﺗﻘوم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺧزون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌواﻣل ﻣﺛل اﻟﺗﻘﺎدم واﻟﺧﻠل اﻟﻔﻧﻲ أو اﻟﺗﻠف اﻟطﺑﯾﻌﻲ وﺧﻼﻓﮫ.

اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ واﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻷﻏراض اﻟﺗﺄﺟﯾر إﻟﻰ ﻣﺧزون
ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﺿﻣن دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم إدراج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى
ﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺧزون اﻟﺳﯾﺎرات ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ ﻟﺟﻠﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺣﺎﻟﺗﮭﺎ اﻟراھﻧﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﻟﺑﯾﻊ.

ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت
ﺗﺳﺗﻧد ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ .ﯾﺗم إدراج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى ﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر
واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺑﻣﻘدار ﺗﻛﺑدھﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺟﻠﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺣﺎﻟﺗﮭﺎ اﻟراھﻧﺔ.
 ١٢-٣اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻣن ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ووداﺋﻊ ﻷﺟل وﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق .ﻷﻏراض ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻣن اﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻧﻘد.
 ١٣-٣اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ُﺳﮭم ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة أﺧرى.
اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ أي ﻋﻘد ﯾ
 (١اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر أو اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗوﻗف ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﻣوذج
أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻹدارﺗﮭﺎ .ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻛون ﻣﺎﻟﻲ ﺟوھري أو طﺑﻘت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ
ً ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧف
طرﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎً ﺗﻘوم ﺑﻘﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋدا
٢٧

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١٣-٣اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 (١اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ،ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗوي ﻣﻛون ﻣﺎﻟﻲ ﺟوھري
أو طﺑﻘت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﯾﮫ طرﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣدد ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" (١٥اﻹﯾرادات ﻣن
اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء".
ﻣن أﺟل ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ
ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ھﻲ " ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻷﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ أو ﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم" .ﯾﺷﺎر إﻟﻰ ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم أﻧﮫ اﺧﺗﺑﺎر ﻟـ
"ﻣدﻓوﻋﺎت أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ أو ﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم" وﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداة .ﺗُﺻﻧف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻷﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ أو ﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم وﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل.
ﯾﺷﯾر ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈدارة ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد
ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ .ﯾﺣدد ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل ﻓﯾﻣﺎ إذا أﻧﮫ ﺳﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﺑﯾﻊ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ .ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ واﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل
ﺑﮭدف اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺻﯾل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ
واﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ﺑﮭدف اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ وﺑﯾﻌﮭﺎ.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺷﺗرﯾﺎت أو ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ إطﺎر زﻣﻧﻲ ﻣﺣدد ﺑﻣوﺟب ﻻﺋﺣﺔ أو
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق )اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎدﯾﺔ( ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،وھو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﻠﺗزم ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻل.

اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ
ﻷﻏراض اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ ،ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
·
·
·
·

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )أدوات اﻟدﯾن(،
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﻊ ﺗدوﯾر اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻛﺗوارﯾﺔ )أدوات اﻟدﯾن(،
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﻊ ﻋدم ﺗدوﯾر اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻛﺗوارﯾﺔ
ﻋﻧد إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف )أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(،
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )أدوات اﻟدﯾن(،

ّﺎل وﺗﺧﺿﻊ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌ
ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل ،أو ﺗﻌدﯾﻠﮫ أو اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﮫ .ھذه ھﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻷﻛﺛر
أھﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻘروض ﻟﻠﻣوظﻔﯾن واﻟﻣﺳﺗﺣﻖ
ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺻﻣن ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى.

٢٨

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١٣-٣اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
أ( اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر )أدوات اﻟدﯾن(

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﺗُدرج إﯾرادات اﻟﻔﺎﺋدة وإﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ أو ﻋﻛس اﻟﻘﯾود ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة وﺗﺣﺗﺳب ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺔ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة .ﺗُدرج ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ،ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗراﻛم اﻟﻣدرج ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﯾﻌﺎد ﺗدوﯾره ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة.
ﺣﺎﻟﯾﺎً ،ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي أدوات دﯾن ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر )أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(
ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﺧﺗﺎر ﺗﺻﻧﯾف اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻛﺄدوات ﺣﻘوق
ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟدوﻟﻲ ) (٣٢اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻌرض وﻋدم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة .ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل أداة ﻋﻠﻰ ﺣدة.
ً ﺗدوﯾر اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن ھذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻛﺈﯾرادات
ﻻ ﯾﺗم أﺑدا
أﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد اﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ دﻓﻌﮭﺎ ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ھذه اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت
ﻛﺎﺳﺗرداد ﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺗﻘﯾد ھذه اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .إن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻏﯾر ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ﺣﺎﻟﯾﺎً ،ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﺗﻘﯾد اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾل
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.
ﺣﺎﻟﯾﺎً ،ﻟﯾس ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف
ﯾﺗم ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻل ﻣﺎﻟﻲ )أو ﺟزء ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ(
)أي اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ( ﻋﻧد:
· اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل ،أو
· ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوق اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل أو اﻟﺗﻌﮭد ﺑﺳداد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل إﻟﻰ
طرف آﺧر دون أي ﺗﺄﺧﯾر وﻓﻖ "ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓورﯾﺔ" وإذا ﻣﺎ )أ( ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ
ﻟﻸًﺻل ،أو )ب( ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾل أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻸﺻل ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻗﺎﻣت
ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل.

٢٩

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١٣-٣اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 (١اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوﻗﮭﺎ ﻻﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺻل ﻣﺎ أو اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻣرﯾر ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘﯾﯾم إذا
ﻣﺎ ،وإﻟﻰ أي ﻣدى ،اﺣﺗﻔظت ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .وﻟم ﺗﻘم ﺑﺗﺣوﯾل أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﺣول ﺳﯾطرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ،ﻓﺈﻧﮫ ﻋﻧد ذﻟك ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذي ﺗﺳﺗﻣر ﻋﻼﻗﺔ
واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻل وﻟم ّ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﮫ .وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ذات اﻟﺻﻠﺔ .وﯾﻘﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺣول واﻻﻟﺗزام
اﻟﻣرﺗﺑط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻌﻛس اﻟﺣﻘوق واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﯾﻘﺎس اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﺷﻛل ﺿﻣﺎن
ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻل وأﻗﺻﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﯾﻣﻛن ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺳداده ـ أﯾﮭﻣﺎ أﻗل.

اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺧﺻص ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أدوات اﻟدﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ً إﻟﻰ
ً ﻣن ذﻟك ﺑﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﺳﺗﻧﺎدا
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﻟﻛن ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑدﻻ
اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﺧﺻص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﯾن واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻗد ﺗﻌﺛر ﻋﻧد ﺗﺟﺎوز ﻣدة اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ  ٩٠ﯾوﻣﺎً .إﻻ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗد ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
أن أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻗد ﺗﻌﺛر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺳﺗﻠم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺗﻌزﯾزات اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم ﺷطب أﺻل ﻣﺎﻟﻲ
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك أي ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻻﺳﺗرداد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ.
 (٢اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ واﻟﻘﯾﺎس
ﺗﺻﻧف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة أو اﻗﺗراﺿﺎت
أو ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺣﺎل
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ .ﺗﺷﻣل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى واﻟﻘروض
واﻟﺳﻠف ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ.
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ
ﻷﻏراض اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ ،ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
· اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة و
· ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )ذﻣم داﺋﻧﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻟﺗزاﻣﺎت إﯾﺟﺎر(.

٣٠

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١٣-٣اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 (٢اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﺗﺻﻧف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛـ "ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة" ﺣﺎل ﺗﻛﺑدھﺎ ﻟﻐرض إﻋﺎدة ﺷراؤھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب .ﺗﺗﺿم ھذه
اﻟﻔﺋﺔ أﯾﺿﺎً أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﺑرﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وھﻲ ﻏﯾر ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺄدوات ﺗﺣوط ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺣوط ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ
اﻟﻣﻌﯾﺎر ) .(٩إن اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﺗﺻﻧف أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﺄدوات ﺗﺣوط
ﻓﻌﺎﻟﺔ.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح او اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.
ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ،
وذﻟك ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻷﺳس واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) .(٩ﻟم ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي اﻟﺗزام
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )اﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﯾﺟﺎر واﻟﻘروض(
ھذه ھﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻷﻛﺛر أھﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻘود واﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﺎﺋدة واﻟﺳﻠف ﻻﺣﻘﺎً
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋد .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻛس ﻗﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن
ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ إطﻔﺎء ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ وإﻟﻐﺎء ﻗﯾد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﺣﺗﺳب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺧﺻم أو ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﻧﺎء واﻟرﺳوم واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن
ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل إطﻔﺎء ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة .ﺗﻧطﺑﻖ ھذه
اﻟﻔﺋﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر واﻟﻘروض )اﻹﯾﺿﺎح .(١٤
إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف
ﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﻟوﻓﺎء ﺑﮫ أو اﻟﻐﺎؤه أو اﻧﺗﮭﺎؤه .وﻋﻧد اﺳﺗﺑدال اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺟود ﺑﺂﺧر ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻘرض
ﺣﺳب ﺷروط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎً أو ﺷروط اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ،ﻓﺈن ﻣﺛل ھذا اﻻﺳﺗﺑدال أو اﻟﺗﻌدﯾل ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ ﻛﺈﻟﻐﺎء
ﻗﯾد ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻊ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺟدﯾد .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻔرق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.
 (٣ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺳﺟل ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود ﺣﻖ ﺣﺎﻟﻲ
ﻧﺎﻓذ ﻧظﺎﻣﺎً ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ وﺗواﻓر اﻟﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻣﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺗﺣﻘﯾﻖ
اﻟﻣوﺟودات وﺳداد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد.

٣١

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١٤-٣اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود أي دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﺻل ﻣﺎ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣطﻠوﺑﺎً إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﺗﻘوم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟذﻟك اﻷﺻل .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدات
اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل – أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻠﻣوﺟودات
اﻟﻔردﯾﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧﺗﺞ اﻷﺻل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻋن ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى أو
ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣوﺟودات .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،ﻓﺈن اﻷﺻل ﯾﻌﺗﺑر
ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ وﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾﺿﮫ ﻟﻘﯾﻣﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
وﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ،ﯾﺗم ﺧﻔض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺻم ﻗﺑل
اﻟزﻛﺎة اﻟذي ﯾﻌﻛس ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎل واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﺻل .وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ،ﯾؤﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر آﺧر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻣت ﻓﻲ اﻟﺳوق .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﯾﺗم
اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺗﻘوﯾم ﻣﻼﺋﻣﺔ.
ﯾﺳﺗﻧد اﺣﺗﺳﺎب اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋدادھﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻛل وﺣدة ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻣوﺟودات ﻓردﯾﺔ .وﺗﻐطﻲ ھذه اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺗرة ﺧﻣس ﺳﻧوات .ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟطوﯾل اﻷﺟل وﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ.
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺧﺳﺎﺋر إﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔﻖ
ﻣﻊ وظﯾﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ،ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أي ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أن ﺧﺳﺎﺋر إﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗرف
ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻗد ﻟم ﺗﻌد ﻣوﺟودة أو ﻗد إﻧﺧﻔﺿت .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد .ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﻹﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ھﻧﺎﻟك ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻹﻓﺗراﺿﺎت
ً ﺑﺣﯾث ﻻ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣﻧذ أن ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎرة اﻹﻧﺧﻔﺎض اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .ﯾﻛون ﻋﻛس اﻟﻘﯾد ﻣﺣدودا
ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد أو ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻣن ﻗﺑل ـ ﺑﻌد طرح اﻻﺳﺗﮭﻼك
ـ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺗم إدراج ﻋﻛس اﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻣوﺣدة إﻻ إذا ﺟرى إدراج اﻷﺻل ﺑﻣﺑﻠﻎ ُﻣﻌﺎد ﺗﻘدﯾره ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻋﻛس اﻟﻘﯾد ﻋﻠﻰ أﻧﮫ زﯾﺎدة ﻣن إﻋﺎدة
اﻟﺗﻘﯾﯾم.
ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺷﮭرة ،اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ أﻋﻣﺎر اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣدده ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟظروف إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.
 ١٥-٣اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
ﺗدرج اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزام )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺿﻣﻧﻲ( ﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺣدث ﺳﺎﺑﻖ وﯾﻛون ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل أن
ُطﻠب ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ ﺳداد ھذا اﻻﻟﺗزام ﻣن ﺧﻼل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎدر إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺟﺳد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﯾﻛون
ﯾ
ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﯾﻌﺗد ﺑﮫ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام .وﺣﯾﺛﻣﺎ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳداد ﺑﻌض أو ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
ً ﻓﻌﻠﯾﺎً .ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻣﺻروف اﻟذي
ﺿﻣن ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ،ﻓﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺳداد ﻛﺄﺻل ﻣﺳﺗﻘل وﻟﻛن ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺳداد ﻣؤﻛدا
ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺑﻌد ﺧﺻم أي ﺳداد.

٣٢

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١٥-٣اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(
ًﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟذي ﯾﻌﻛس،
وإذا ﻛﺎن أﺛر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﺟوھرﯾ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻼﺋًﻣﺎ ،اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام .وﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺻم ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣرور
اﻟوﻗت ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل.
 ١٦-٣ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزام ﻟدﻓﻊ ﺗوزﯾﻌﺎت ارﺑﺎح ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗوزﯾﻊ وﻟم ﯾﻌد اﻟﺗوزﯾﻊ وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم.
وطﺑﻘﺎً ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ،ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻧد اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑل
ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
ً ﻓﻲ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻟﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻣﻊ إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﻋﻧد ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل أي ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣوزﻋﺔ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.
 -٤اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻷﺧر ﺗطﺑﻖ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ٢٠٢٠م وﻟﻛن ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر أو ﻏﯾر ﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ:
 ١-٤اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠م
ﺗطﺑﻖ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻔﺳﯾرات ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ٢٠٢٠م وھﻲ ﺗﺳري ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠م أو
ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ أي ﻣﻌﺎﯾﯾر أو ﺗﻔﺳﯾرات أو ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺑﻛرة واﻟﺗﻲ ﺻدرت وﻟﻛن ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺑﻌد.
 ١-١-٤ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" (٣ﺗﻌرﯾف اﻷﻋﻣﺎل"
ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٣أﻧﮫ ﻛﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻋﻣﺎل ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ
واﻟﻣوﺟودات ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،ﻣدﺧﻼت وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑروا ﻣﻌﺎً ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﻣﺧرﺟﺎت.
ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺢ أن اﻷﻋﻣﺎل ﯾﻣﻛن أن ﺗوﺟد دون وﺟود ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗوﻟﯾد ﻣﺧرﺟﺎت .ﻟﯾس ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت
ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻟﻘد ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل دﺧﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ
أﻋﻣﺎل.
 ٢-١-٤ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٧وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (٩واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
)" :(٣٩ھﯾﻛﻠﺔ ﻣؤﺷر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة"
إن ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٩وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (٣٩ﻟﯾس ﻟﮭﺎ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ .ﯾﻘدم
ً ﻣن اﻹﻋﻔﺎءات واﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺣوط اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈﻋﺎدة
ﻛل ﻣن اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس ﻋددا
ﺗﺷﻛﯾل ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة .ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣوطﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا أدت ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﻣؤﺷر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ ﺣول
ﺗوﻗﯾت و/أو ﻣﻘدار اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣؤﺷر ﻟﻠﺑﻧد أو اﻷداة اﻟﻣﺗﺣوط ﻟﮭﺎ .ﻟﯾس ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻛون اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﯾس ﻟدﯾﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺣوط ﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة.
٣٣

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٤اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١-٤اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠م )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣-١-٤ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (١وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ )" (٨ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ"
ً "أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛون ﺟوھرﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول أن ﯾؤﺛر ﺣذﻓﮭﺎ أو ﺗﺣرﯾﻔﮭﺎ أو
ﺗﻘدم اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗﻌرﯾﻔﺎً ﺟدﯾدا
ﺣﺟﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻟرﺋﯾﺳﯾون ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﻋﺎم وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم
ِدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ".ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت أن اﻟﺟوھرﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ أو
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟٌﻣﻌ
ﺣﺟم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺳواًء ﻓردﯾﺔ أو ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﺿﻣن ﺳﯾﺎق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﻛون ﺗﺣرﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟوھرﯾﺎً إذا ﻛﺎن
ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن .ﻻ ﯾوﺟد ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ً.
اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻻ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
 ٤-١-٤ھﯾﻛل ﻣﻔﺎھﯾم إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ٢٩ﻣﺎرس ٢٠١٨م
إن ھﯾﻛل اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻟﯾس ﻣﻌﯾﺎري وﻟﯾس ﻷي ﻣﻔﮭوم ﻣن اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟواردة ﻓﯾﮫ أي ﺗﺟﺎوز ﻋﻠﻰ أي ﻣﻔﺎھﯾم أو ﻣﺗطﻠﺑﺎت واردة ﻓﻲ أي
ﻣﻌﯾﺎر .واﻟﻐرض ﻣن ھﯾﻛل اﻟﻣﻔﺎھﯾم ھو ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻌدي اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ وﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف
ﻋﻠﻰ ﻓﮭم وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر .وھو ﻣﺎ ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ طورت ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھﯾﻛل اﻟﻣﻔﺎھﯾم.
ﯾﺗﺿﻣن ھﯾﻛل اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣﻌدل ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺟدﯾدة وﯾﻘدم ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣﺣدﺛﺔ وﺿواﺑط ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﮭﺎﻣﺔ .ﻟم ﯾﻛن ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 ٥-١-٤ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" (١٦اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻛوﻓﯾد "١٩-
ﻓﻲ  ٢٨ﻣﺎﯾو ٢٠٢٠م ،أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎزات إﯾﺟﺎر ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛوﻓﯾد  - ١٩-ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" (١٦ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر" .وﻗدﻣت اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﻋﻔﺎء ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻣن ﺗطﺑﯾﻖ إرﺷﺎدات اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
) (١٦ﺑﺷﺄن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻌدﯾل ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟوﺑﺎء ﻛوﻓﯾد  .١٩-ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ،ﻗد ﯾﺧﺗﺎر
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋدم ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻣﺗﯾﺎز اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻛوﻓﯾد  ١٩ -ﻣن اﻟﻣؤﺟر ﯾﻌد ً
ﺗﻌدﯾﻼ ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟذي
ﯾﻘوم ﺑﺈﺟراء ھذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻷي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻣﺗﯾﺎز اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻛوﻓﯾد  ١٩ -ﺑﻧﻔس
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺳر ﺑﮭﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٦إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﺗﻐﯾﯾر ً
ﺗﻌدﯾﻼ ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﺗﻧطﺑﻖ
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠م .ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر .ﻟم ﯾﻛن ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر
ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 -٥اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺻﺎدرة ،واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌد ،ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﻌﺗزم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺗﺑﺎع ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ ،إذا ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك ،ﻋﻧد ﺳرﯾﺎﻧﮭﺎ.
 ١-٥اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" – (١٧ﻋﻘود اﻟﺗﺎﻣﯾن"
ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣﺎﯾو ٢٠١٧م ،أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٧ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﻣﻌﯾﺎر
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺟدﯾد ﺷﺎﻣل ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﻐطﻲ اﻹﺛﺑﺎت واﻟﻘﯾﺎس واﻟﻌرض واﻻﻓﺻﺎح .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ،ﻓﺈن اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٧ﺳﯾﺣل ﻣﺣل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" (٤ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن" اﻟذي ﺻدر ﻓﻲ ٢٠٠٥م .ﯾﻧطﺑﻖ
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٧ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن )ﻣﺛل :اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷر وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن(
ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻧوع اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ.
ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻹﻋﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺳﺗطﺑﻖ .ﯾﺗﻣﺛل اﻟﮭدف اﻟﻛﻠﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٧ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻧﻣوذج
ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن أﻛﺛر ﻓﺎﺋدة وﺛﺑﺎﺗﺎً ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن .وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٤اﻟذي
ﯾﻌﺗﻣد ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٧ﯾوﻓر ﻧﻣوذﺟﺎً ﺷﺎﻣ ً
ﻼ
ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﻐطﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ .إن ﺟوھر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٧ھو ﻧﻣوذج ﻋﺎم ﻣدﻋوم
ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
٣٤

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٥اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١-٥اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" – (١٧ﻋﻘود اﻟﺗﺎﻣﯾن" )ﺗﺗﻣﺔ(
· ﺗﻌدﯾل ﻣﺣدد ﻟﻠﻌﻘود ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )طرﯾﻘﺔ اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﺗﻐﯾرة(.
· طرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺳطﺔ )طرﯾﻘﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷﻗﺳﺎط( وﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل.
ﯾﺳري ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٧ﻓﻲ ﻓﺗرات إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٣م أو ﺑﻌد ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻊ
ُﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر ﺑﺷرط أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )(٩
ﺣﺗﻣﯾﺔ إدراج أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ .ﯾ
واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٥ﻓﻲ أو ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗم ﻓﯾﮫ ﻷول ﻣرة ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) .(١٧ﻻ
ﯾﻧطﺑﻖ ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 ٢-٥ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) :(١ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻛﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠م ،أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن  ٦٩إﻟﻰ  ٧٦ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ
) (١ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ .ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت:
·
·
·
·

اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺗﺳوﯾﺔ.
أن ﺣﻖ اﻟﺗﺄﺟﯾل ﯾﺟب أن ﯾﻛونﻣوﺟودًا ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر.
ھذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻻ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻛﯾﺎن ﻟﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺟﯾل.
ﻓﻘط إذا ﻛﺎن أﺣد اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗزام ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻟﻰ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺷروط ﻣن اﻻﻟﺗزام ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ
ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر  ٢٠٢٣او ﺑﻌدھﺎ .وﯾﺟب ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وإذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻘرض اﻟﻘﺎﺋم ﻗد ﺗﺗطﻠب إﻋﺎدة ﺗﻔﺎوض.
 ٣-٥اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻔﮭوم اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم -ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )(٣
ﻓﻲ ﻣﺎﯾو ٢٠٢٠م ،أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) - (٣ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل
 اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻔﮭوم اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم .اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ھو إﺣﻼل اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ١٩٨٩م ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻔﮭوم اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣﺎرس ٢٠١٨م دون ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
ﺑﺷﻛل ﺟوھري.
ﻛﻣﺎ أﺿﺎف اﻟﻣﺟﻠس أﯾﺿﺎً اﺳﺗﺛﻧﺎًء إﻟﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٣ﻟﺗﺟﻧب ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻛﺎﺳب او ﺧﺳﺎﺋر
"اﻟﯾوﻣﯾن" اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ٣٧أو ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم " ٢١اﻟرﺳوم" ﺣﺎل ﺗﻛﺑدھﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل.
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ،ﻗرر اﻟﻣﺟﻠس ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٣ﺑﺧﺻوص اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
اﻟﺗﻲ ﻟن ﺗﺗﺄﺛر ﻋﻧد اﺣﻼل اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﻧطﺑﻖ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٢م أو ﺑﻌد ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﯾﺟب أن ﺗطﺑﻖ ﺑﺄﺛر
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ.
 ٤-٥اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات :اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺷود -ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ )(١٦
ﻓﻲ ﻣﺎﯾو ٢٠٢٠م ،أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات  -اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺷود
واﻟذي ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺻم ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ أي ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ،واي ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
ً ﻣن ذﻟك ،اﻋﺗرﻓت
اﻧﺗﺎﺟﮭﺎ أﺛﻧﺎء اﺣﺿﺎر ذﻟك اﻷﺻل إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﮫ وﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ اﻹدارة ﻣﻼﺋﻣﺔ .ﺑدﻻ
اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﺑﻧود وﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎج ھذه اﻟﺑﻧود ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
٣٥

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٥اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٤-٥اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات :اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺷود -ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ )) (١٦ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﻧطﺑﻖ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٢م أو ﺑﻌد ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﯾﺟب أن ﺗطﺑﻖ ﺑﺄﺛر
رﺟﻌﻲ ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ او ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ اول ﻓﺗرة ﺗم ﻋرﺿﮭﺎ ﺑﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﻌدﯾل .ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 ٥-٥ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺔ  -ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻌﻘد  -ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ )(٣٧
ﻓﻲ ﻣﺎﯾو ٢٠٢٠م ،أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (٣٧ﻟﺗﺣدﯾد أي اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ
ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺿﻣﯾﻧﮭﺎ ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻣﻌﺎوﺿﺔ أو أﻧﮫ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر.
ً ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
ﺗﻧطﺑﻖ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ "طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة" .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘد ﺗﻘدﯾم ﺑﺿﺎﺋﻊ او ﺧدﻣﺎت ﻛﻼ
اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﺗﺧﺻﯾص اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻘد .ﻻ ﺗﺗﻌﻠﻖ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻌﻘد
وﺗﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﺎﻟم ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد.
ﺗﺳري اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٢م .ﺳﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﻌدﯾﻼت
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻘم ﺑﻌد ﺑﺗﺄدﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻷول ﻣرة.
 ٦-٥اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  – ١ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة – اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﯾﻖ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة.
وﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ دورة ٢٠١٨م٢٠٢٠-م ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) - (١ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة .ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺗﻌدﯾل ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻌدﯾﻼ
ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻔﻘرة )د" ١٦-أ"( ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١ﻟﻘﯾﺎس ﻓروﻗﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
ُطﺑﻖ اﻟﺗﻌدﯾل أﯾﺿﺎً
ً إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣول اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾ
اﻟﻣﺻﻔﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم ،اﺳﺗﻧﺎدا
ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺎر ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻔﻘرة )د" ١٦-أ"( ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ).(١
ﺗطﺑﻖ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠م ،ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮭﺎ.
 ٧-٥اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) :(٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻟرﺳوم ﻓﻲ ﻓﺣص ﻧﺳﺑﺔ  ٪١٠اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ دورة ٢٠١٨م٢٠٢٠-م ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) .(٩ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت أن اﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﺗدرﺟﮭﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﺷروط اﻟﺗزام
ﺗﻌدﯾﻼ
ﻣﺎﻟﻲ إﻣﺎ ﺟدﯾد أو ﻣﻌدل ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ وﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺷروط اﻻﻟﺗزام اﻷﺻﻠﻲ .ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻷﺗﻌﺎب ﻓﻘط ﺗﻠك اﻟرﺳوم اﻟﻣدﻓوﻋﺔ او
اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻘﺗرض واﻟﻣﻘرض ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺿﻣن اﻟرﺳوم اﻟﻣدﻓوﻋﺔ او اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ إﻣﺎ اﻟﻣﻘﺗرض او اﻟﻣﻘرض ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾﻖ ھذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ او اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت.
ﺗطﺑﻖ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠م ،ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮭﺎ .ﺗﻘوم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ او اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻧوﯾﺔ
اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت .ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٦اﻹﯾرادات

ﺗﺄﺟﯾر ﺳﯾﺎرات وﺗرﺗﯾﺑﺎت إﯾﺟﺎر
إﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح "أ" أدﻧﺎه(

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٦٧٠٬٦٥٤
٣٠٦٬٥٥١
────────
٩٧٧٬٢٠٥
════════

٧٨٢٬٨٦٧
٢٦٠٬٦٢٧
────────
١٬٠٤٣٬٤٩٤
════════

أ( ﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﯾﺎرات.
 -٧ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات

اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )إﯾﺿﺎح " ١٣د"(
اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام )إﯾﺿﺎح " ١٤أ"(
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎرات
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ
ﺗﺄﻣﯾن
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘود اﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل )إﯾﺿﺎح " ١٤ج"(
ﺣواﻓز وﻋﻣوﻟﺔ ورﺳوم اﻣﺗﯾﺎز
ﻣﺻروﻓﺎت اﺗﺻﺎﻻت
ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ أﺧرى
إطﻔﺎء ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ )إﯾﺿﺎح (١٥
ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ )إﯾﺿﺎح (١٥
أﺧرى
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٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٤٠٩٬٧١٠
١٠٬٩٨٨
٩٢٬٥٥٢
٣٠٬٧٤٤
٣٧٬٩٨٢
٢٢٬٦٧٠
٤١٬٣٩٣
١٥٬٤١١
٩٬٣٨٣
٢٬٨٥٩
ــ
١٦٥
ــ
٥٬٠٣٢
────────
٦٧٨٬٨٨٩
════════

٤٥٤٬٠٨١
٥٬٢٤٨
٩١٬١٠٣
٣٩٬٩١٧
٤٨٬٠٠٠
٢٣٬١٢٥
٣٥٬٩٦٤
٢٠٬٣٨١
١١٬٢٢٩
٤٬٨٣٩
٥٬٠٩١
٢٨٣
١٠٤
٦٬٧٦٩
────────
٧٤٦٬١٣٤
════════

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٨ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾﻖ

ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻋﻼﻧﺎت
أﺧرى

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٣٤٬٢٥٠
٤٬٣٩٢
٤٬٧٣٥
────────
٤٣٬٣٧٧
════════

٣٣٬٤٨٣
٤٬٧٤٦
٤٬٧١٧
────────
٤٢٬٩٤٦
════════

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢١٬٢٥٩
١٬٣٣٥
٦٬٦٦٢
١٤٬١٧٧
٢٬٦٧١
٩٠٧
١٬٥٥٩
٧١٥
٣٬٢٥٧
٧٬٨٦٥
────────
٦٠٬٤٠٧
════════

٣٤٬٤٤١
٢٬٨٧٢
٥٬٨٤٧
٩٬٥٩٥
٢٬٥٤٣
١٬٠٩١
١٬٢٦٠
١٬٢١٠
٤٬٠٢٩
٣٬٨٩٦
───────
٦٦٬٧٨٤
═══════

 -٩اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ

ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣﺻروف ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل )إﯾﺿﺎح " ١٤ج"(
اﺷﺗراﻛﺎت
ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ )إﯾﺿﺎح (١٩
ﻣﻛﺎﻓﺄة اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة )إﯾﺿﺎح (٢٧
اﺳﺗﮭﻼك )إﯾﺿﺎح " ١٣د"(
إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ
اﺗﺻﺎﻻت
أﺗﻌﺎب ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﮭﻧﯾﺔ
أﺧرى

 -١٠ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ ﻣراﺑﺣﺔ وﺗورق
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )إﯾﺿﺎح " ١٤ب"(
أﻋﺑﺎء ﺑﻧﻛﯾﺔ وأﺧرى
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١٬١٢٥
١٬٠٦٥
٤٥٩
────────
٢٬٦٤٩
════════

٣٬٢٩٣
١٬٥٠٩
١١٩
───────
٤٬٩٢١
═══════

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -١١اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
أ( اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺑﻠﻎ ﻣﺣﻣل اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل  ٦٬٢٨٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )٢٠١٩م ٥٬٥٢٤ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
ﯾﺳﺗﻧد ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻻم.
ﯾﺗﻛون ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻣﺧﺻص ﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
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٦٬٢٨٦
══════

٥٬٥٢٤
══════

ﯾﺳﺗﻧد ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻷﺧرى
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣوﺟودات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل )ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ(

١٬٠٨٨٬٦٣١
٩١٬٦٨٥
)(١٬١٤٤٬٤١٢
───────
٣٥٬٩٠٤

٩٨٤٬٠٢١
١٨٤٬٢١٩
)(١٬٢٤٤٬٢٨٩
───────
)(٧٦٬٠٤٩

اﻟدﺧل اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﺳﻧﺔ

٢١٤٬٤٠٠
───────
٢٥٠٬٣٠٤
═══════

٢٢٠٬٩٦٠
───────
١٤٤٬٩١١
═══════

اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي

ﯾﻌود اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟزﻛوﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺗﻣﺷﯾﺎً ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -١١اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻛﺎﻧت اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
أ( اﻟوﺿﻊ اﻟزﻛوي
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﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٦٬٩٣٩
٦٬٢٨٦
)(٥٬٠٠٨
────────
٨٬٢١٧
════════

٦٬٤٦٣
٥٬٥٢٤
)(٥٬٠٤٨
────────
٦٬٩٣٩
════════

اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم
ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻧوات ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م .وﺗم اﻻﻧﺗﮭﺎء
ﻣن ﺟﻣﯾﻊ إﺟراءات اﻟرﺑط ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢م.
ﺑدأت اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ إﺟراءات رﺑط اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن ٢٠١٣م إﻟﻰ ٢٠١٧م .ﻗدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم إﻗراراھﺎ اﻟزﻛوي
ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ )اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟذور اﻟراﺳﺧﺔ( ﻟﻠﺳﻧﺔ ٢٠١٨م و٢٠١٩م.
ﻛﻣﺎ ﺗم إﺻدار إﺟراءات اﻟرﺑط ﻟﻺﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٨م ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻟم ﺗﻘم اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺈﺻدار اﻟرﺑط ﻟﺳﻧﺔ
٢٠١٩م ﺑﻌد.
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ـ ﺷرﻛﺔ اﻟﺟذور اﻟراﺳﺧﺔ ﻟﻠﻧﻘﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣدودة )رﺣﺎل(
ﻗﺑل ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار اﻟزﻛوي اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺳﻧﺗﯾن ٢٠١٨م و٢٠١٩م ﻛﻣﺎ ھو ﻣذﻛور أﻋﻼه .ﻗﺎﻣت رﺣﺎل ﺑﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ
اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧م .ﺑدأت اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ إﺟراءات اﻟرﺑط اﻟزﻛوي اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن
 ١٢ﻣﺎﯾو ٢٠١٢م إﻟﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢م واﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ٢٠١٣م إﻟﻰ ٢٠١٦م .ﻟم ﺗﻘم اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺈﺻدار اﻟرﺑط ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
٢٠١٧م.
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  -ﯾوﻧﯾﺗراﻧس اﻧﻔوﺗﯾك ﺧدﻣﺎت اﻟﮭﻧد اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﻗدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ طﻠﺑﺎً ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ إﻗرارات اﻟروط اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٠م ﻣﻊ ﻗﺳم ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﮭﻧد ،ﻛﻣﺎ
ﺗم اﻟدﻓﻊ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺑﮭذا اﻟﺻدد .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻻ ﯾزال اﻟﻘرار اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟم ﯾﺻدر ﺑﻌد.
 -١٢رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﮭم ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد
اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ .ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﮭم .وﻛذﻟك ﻟم ﯾﺗم ﻋرض رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺳﺑب ﻋدم وﺟود ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟرﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻻم )﷼ ﺳﻌودي ﺑﺎﻵﻻف(
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض
اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺳﮭم )ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(

٤٠

٢٠٢٠م

٢٠١٩م
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -١٣اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

ﻣﺑﺎﻧﻲ وﺗرﻛﯾﺑﺎت
أﺧرى
اﻷراﺿﻲ
﷼ ﺳﻌودي ﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف
ﺑﺎﻵﻻف
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩م
إﺿﺎﻓﺎت
ﺗﺣوﯾل ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﺑﺿﺎﻋﺔ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح "أ" أدﻧﺎه(

أﺛﺎث وﻣﻌدات
ﻣﻛﺎﺋن وﻣﻌدات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف
ﺑﺎﻵﻻف

ﺳﯾﺎرات
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٧٩٬١٤٠
٤٧٬٣٨٠
٤٬٠٣٦
٣٩٬٢٠٢
٣٬٠٠٠
ــ
)(٥٬٨٥٤
ــ
ــ
ــ
────── ──────
٨٠٬٣٢٢
٨٦٬٥٨٢
١٬٩٩٨
٣٠٠
ــ
ــ
────── ──────
٨٢٬٣٢٠
٨٦٬٨٨٢
══════ ══════

٧٬٦٠٣
٤٤٢
٣٢٥
)(٨٢٦
ــ
──────
٧٬٥٤٤
١٧٨
ــ
──────
٧٬٧٢٢
══════

٢٨٬٨٦٢
١٬٣٧٩
ــ
)(٢٬٤١٤
ــ
──────
٢٧٬٨٢٧
١٬٠٠٦
ــ
──────
٢٨٬٨٣٣
══════

٢٬٠٧٣٬٨٢١
٥٣٨٬٢٩٧
ــ
ــ
)(٥١٢٬٥٨٩
──────
٢٬٠٩٩٬٥٢٩
٣٧٩٬٧٧٠
)(٥١٥٬٧٠٧
──────
١٬٩٦٣٬٥٩٢
══════

٣٬١٥٦
٦٩٩
)(٣٬٣٢٥
)(٥٥
ــ
──────
٤٧٥
٩
ــ
──────
٤٨٤
══════

٢٬٢٣٩٬٩٦٢
٥٨٤٬٠٥٥
ــ
)(٩٬١٤٩
)(٥١٢٬٥٨٩
───────
٢٬٣٠٢٬٢٧٩
٣٨٣٬٢٦١
)(٥١٥٬٧٠٧
───────
٢٬١٦٩٬٨٣٣
═══════

٣٦٬٥١٣
ــ
٤٬٨٧٦
ــ
)(٢٬٠٣٠
ــ
ــ
ــ
────── ──────
٣٩٬٣٥٩
ــ
٤٬١٧١
ــ
ــ
ــ
────── ──────
٤٣٬٥٣٠
ــ
══════ ══════

٧٬٠٩٤
٥٣٧
)(٣٨٢
ــ
──────
٧٬٢٤٩
١٠٥
ــ
──────
٧٬٣٥٤
══════

٢٦٬٩٥٧
١٬١٥٠
)(١٬٦٤٦
ــ
──────
٢٦٬٤٦١
٥٤١
ــ
──────
٢٧٬٠٠٢
══════

٩٦١٬٥٠٠
٤٤٨٬٦٠٩
ــ
)(٤٠٧٬٩١١
──────
١٬٠٠٢٬١٩٨
٤٠٥٬٨٠٠
)(٤٣١٬٨٧٨
──────
٩٧٦٬١٢٠
══════

ــ
ــ
ــ
ــ
──────
ــ
ــ
ــ
──────
ــ
══════

١٬٠٣٢٬٠٦٤
٤٥٥٬١٧٢
)(٤٬٠٥٨
)(٤٠٧٬٩١١
───────
١٬٠٧٥٬٢٦٧
٤١٠٬٦١٧
)(٤٣١٬٨٧٨
───────
١٬٠٥٤٬٠٠٦
═══════

٣٨٬٧٩٠
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م٨٦٬٨٨٢
══════ ══════
٤٠٬٩٦٣
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م ٨٦٬٥٨٢
══════ ══════

٣٦٨
══════
٢٩٥
══════

١٬٨٣١
══════
١٬٣٦٦
══════

٤٨٤ ٩٨٧٬٤٧٢
══════ ══════
٤٧٥ ١٬٠٩٧٬٣٣١
══════ ══════

١٬١١٥٬٨٢٧
═══════
١٬٢٢٧٬٠١٢
═══════

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م
إﺿﺎﻓﺎت
ﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﺑﺿﺎﻋﺔ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح "أ" أدﻧﺎه(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩م
اﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﺑﺿﺎﻋﺔ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح "أ" أدﻧﺎه(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م
اﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﺑﺿﺎﻋﺔ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح "أ" أدﻧﺎه(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

٤١

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -١٣اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات )ﺗﺗﻣﺔ(
أ( ﺗﻣﺛل ھذه اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم ﻟﻠﺳﯾﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣن اﺳطول اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺣول ﻟﻣﺧزون اﻟﺳﯾﺎرات )اﻹﯾﺿﺎح .(١٨
ب( ﺗﻣﺛل اﻻﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ورﺷﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ.
ج( اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٢٥٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )٢٠١٩م ١٩٧ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﺗم
اﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣﺎ زاﻟت ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل.
د( ﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻣﺣﻣل اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﯾرادات )إﯾﺿﺎح (٧
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (٩

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٤٠٩٬٧١٠
٩٠٧
───────
٤١٠٬٦١٧
═══════

٤٥٤٬٠٨١
١٬٠٩١
───────
٤٥٥٬١٧٢
═══════

 -١٤ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻣﺑﺎﻧﻲ )ورش ﻋﻣل وﻣواﻗﻊ( .ﺗﺗراوح ﻣدد ﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻟﻣﺑﺎﯾن ﻋﻣوﻣﺎً ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﺎن اﻟﻰ  ١٠ﺳﻧوات.
وﺗﻛون اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺟر ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣؤﺟرة.
ً أو أﻗل وﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻟﻣﻌدات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ.
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾﺿﺎً ﺑﻌض ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣدﺗﮭﺎ  ١٢ﺷﮭرا
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻻﻋﺗراف ﺑﮭذه اﻟﻌﻘود اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل واﻟﻌﻘود ﻟﻣوﺟودات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
أ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣدرﺟﺔ واﻟﺣرﻛﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
إﺿﺎﻓﺎت
ﺣذف
ﻣﺻروف اﺳﺗﮭﻼك
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر

٤٢

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٣٣٬٩٣٠
٣٬٥٨٢
)(٨١
)(١٠٬٩٨٨
───────
٢٦٬٤٤٣
═══════

٢٦٬٧١٢
١٧٬٧٠٦
)(٥٬٢٤٠
)(٥٬٢٤٨
───────
٣٣٬٩٣٠
═══════

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -١٤ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )ﺗﺗﻣﺔ(
ب( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺣرﻛﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
إﺿﺎﻓﺎت
ﺣذف
زﯾﺎدة اﻟﻔﺎﺋدة
دﻓﻌﺎت
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
ﻣﺗداول
ﻏﯾر ﻣﺗداول

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٩٬٢٥٧
٣٬٥٨٢
)(١٧٧
١٬٠٦٥
)(٩٬٥٣٧
───────
٢٤٬١٩٠
═══════
٧٬١٧١
═══════
١٧٬٠١٩
═══════

٢٤٬٩٢٢
١٧٬٧٠٦
)(٦٬٦٥٠
١٬٥٠٩
)(٨٬٢٣٠
───────
٢٩٬٢٥٧
═══════
٥٬٢١٣
═══════
٢٤٬٠٤٤
═══════

ﯾﺗﺿﻣن اﻹﯾﺿﺎح ) (٣٠ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر.
ج( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة:

ﻣﺻروف اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام
ﻣﺻروف اﻟﻔﺎﺋدة ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر
ﻣﺻروف ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل )ﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات(
)إﯾﺿﺎح (٧
ﻣﺻروف ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل )ﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﻣﺻروﻓﺎت
ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ( )إﯾﺿﺎح (٩
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

١٠٬٩٨٨
١٬٠٦٥
١٥٬٤١١

٥٬٢٤٨
١٬٥٠٩
٢٠٬٣٨١

١٬٣٣٥
───────
٢٨٬٧٩٩
═══════

٢٬٨٧٢
───────
٣٠٬٠١٠
═══════

ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٢٦٫٢٨٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ ٢٠٢٠م )٢٠١٩م٣١٬٥ :
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( .ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾﺿﺎً إﺿﺎﻓﺎت ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣﺑﻠﻎ ٣٫٥٨٢
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ ٢٠٢٠م )٢٠١٩م ٤٢٬٦٢٨ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋدة ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺗﺿﻣن ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻣدﯾد واﻻﻧﮭﺎء .ﯾﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ھذه اﻟﺧﯾﺎرات ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﻹظﮭﺎر ﻣروﻧﺔ
ﻓﻲ إدارة ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة وﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﻣﺎرس اﻹدارة ﺣﻛﻣﺎً ﺟوھرﯾﺎً ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد
ﻣدى اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺟدﯾد أو اﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘد ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ.

٤٣

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -١٥اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﻔﻛرﯾﺔ
اﻟﺑراﻣﺞ
﷼ ﺳﻌودي ﷼ ﺳﻌودي ﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف
ﺑﺎﻵﻻف
ﺑﺎﻵﻻف
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
إﺿﺎﻓﺎت  /اﻗﺗﻧﺎء ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات

إطﻔﺎء
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
اﻹطﻔﺎء ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م
اﻟﺑراﻣﺞ
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٨٬٣١٨
١٩
ــ
──────
٨٬٣٣٧
──────

ــ
١٬٨٢٣
ــ
──────
١٬٨٢٣
──────

٨٬٣١٨
١٬٨٤٢
ــ
──────
١٠٬١٦٠
──────

٨٬٣٩١
١٥٩
)(٢٣٢
──────
٨٬٣١٨
──────

٧٬٨٥٤
١٦٥
ــ
──────
٨٬٠١٩
──────
٣١٨
══════

ــ
ــ
ــ
──────
ــ
──────
١٬٨٢٣
══════

٧٬٨٥٤
١٦٥
ــ
──────
٨٬٠١٩
──────
٢٬١٤١
══════

٧٬٦٩٩
٢٨٣
)(١٢٨
──────
٧٬٨٥٤
──────
٤٦٤
══════

 -١٦اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ )(%

ﺗراﻧز ﻟﯾﯾس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﮭﻧدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣدودة
)ﻋﻘد اﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎرات( )اﻹﯾﺿﺎح أدﻧﺎه(
ﯾوﻧﯾﺗراﻧس اﻧﻔوﺗﯾك ﺧدﻣﺎت اﻟﮭﻧد اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣدودة
)"ﯾوﻧﯾﺗراﻧس( )ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت(

)اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح أدﻧﺎه(

٢٠٢٠م

٢٠١٩م

٪٣٢٫٩٩

٪٣٢٫٩٩

ــ

٪٤٩

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
٢٠١٩م
٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي ﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف
ﺑﺎﻵﻻف
ــ
ــ
─────
ــ
══════

ــ
١٬٢١٩
─────
١٬٢١٩
══════

ﺷرﻛﺔ ﺗراﻧز ﻟﯾﯾس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﮭﻧدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺗﻛﺑدت ﺷرﻛﺔ ﺗراﻧز ﻟﯾﯾس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﮭﻧدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣدودة ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻗد ﺧﻔﺿت اﻻدارة ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
وﯾظﮭر ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺻﻔر ﻛﻣﺎ ﺗم ﺑﯾﺎﻧﮫ أﻋﻼه.
٤٤

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -١٦اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺷرﻛﺔ ﺗراﻧز ﻟﯾﯾس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﮭﻧدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺗﺣﺗﺎج ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎﺣﮭﺎ .اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﺗوﻗﻊ إﻋطﺎء ھذه اﻟﻣواﻓﻘﺔ ،إذا ﻟزم اﻷﻣر ،ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﻟم ﯾﻛن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻣطﻠوﺑﺎت طﺎرﺋﺔ او اﻟﺗزاﻣﺎت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م أو
٢٠٢٠م.
ﯾوﻧﯾﺗراﻧس اﻧﻔوﺗﯾك ﺧدﻣﺎت اﻟﮭﻧد اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣدودة
ً ﻣن  ٢٦ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠م ،اﺳﺗﺣوذت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ وھﻲ  ٪٥١ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وھﻲ
واﻋﺗﺑﺎرا
ﯾوﻧﯾﺗراﻧس اﻧﻔوﺗﯾك ﺧدﻣﺎت اﻟﮭﻧد اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣدودة .وﺑﻣﺎ أن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺗﻣﻠك  ٪١٠٠ﻣن اﻷﺳﮭم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧﺷﺄة ،وﻟذﻟك ﻓﻘد
ﺗم ﺗوﺣﯾد ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح .(١٧
 -١٧اﻗﺗﻧﺎء ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ً ﻣن  ٢٦ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠م ،اﺳﺗﺣوذت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ وھﻲ ٪٥١
ﻛﻣﺎ ھو ﻣذﻛور ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﯾن  ١و ،١٦اﻋﺗﺑﺎرا
ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﻧد ،وھﻲ ﯾوﻧﯾﺗراﻧس اﻧﻔوﺗﯾك ﺧدﻣﺎت اﻟﮭﻧد اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣدودة )"اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ"( ﺑﺛﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ
 ٢٫٨٦٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .ووﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟدﻓﻊ ،ﺗم دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ  ٢٫٨٦٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ وﻗت اﻟﺷراء.
وﻗد ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﺣواذ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﺷراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ .ﺳﺟﻠت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ وﺟود ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻛرﯾﺔ( ﺑﻘﯾﻣﺔ  ١٫٨٢٣ﻣﻠﯾون ﷼ دون اﻟﺷﮭرة .ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة وﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف
ﺑﺎﻵﻻف
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة:
ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻛرﯾﺔ(
أﺻل ﺿرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﺳﻠف
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ اﺧرى
ﻣﺧﺻص ﻗﺻﯾر اﻷﺟل

٥٩
ــ
٥٤
٥١٣
١٬٥٣٣
١٨٥
١٠٠
)(١٨
)(١٦١
──────
٢٬٢٦٥
══════

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة
ﻧﺎﻗﺻﺎً :اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻣﺳﺑﻘﺎً )(٪٤٩
ﺛﻣن اﻟﺷراء

٤٥

٥٩
١٬٨٢٣
٥٤
٥١٣
١٬٥٣٣
١٨٥
١٠٠
)(١٨
)(١٦١
──────
٤٬٠٨٨
)(١٬٢١٩
──────
٢٬٨٦٩
══════

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -١٨اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ

ﺳﯾﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٥٬٥٦٨
١٬٤٠١
──────
٦٬٩٦٩
══════

١٤٬٢٨٩
١٬٣٠٤
──────
١٥٬٥٩٣
══════

 -١٩ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح أدﻧﺎه(

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٬٧٥٨
)(٢٦٬٤٣٥
───────
١٧٥٬٣٢٣
═══════

١٩١٬٦٠٤
)(٤٠٬١٠٠
───────
١٥١٬٥٠٤
═══════

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ:

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح (٩
ﻣﺷطوب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٤٠٬١٠٠
١٤٬١٧٧
)(٢٧٬٨٤٢
───────
٢٦٬٤٣٥
═══════

٣٥٬٠٠٠
٩٬٥٩٥
)(٤٬٤٩٥
───────
٤٠٬١٠٠
═══════

اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح ) (٣٠ﺣول ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،واﻟذي ﯾوﺿﺢ ﻛﯾف ﺗدﯾر وﺗﻘﯾس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدة اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ وﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﺎﺋدة
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗراوح ﻣدﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن  ٣٠إﻟﻰ  ٩٠ﯾوﻣﺎً.

٤٦

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

ً واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى
 -٢٠اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ

اﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﺳﺑﻘﺎً وﻣوﺟودات اﺧرى
ﻗروض ﻟﻠﻣوظﻔﯾن وأﺧرى

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

١٠٬٣٠٤
١٬٢٨٤
───────
١١٬٥٨٨
═══════

١٥٬٢١٤
٣٬٢١٧
───────
١٨٬٤٣١
═══════

 -٢١اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
ودﯾﻌﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
أرﺻدة ﺑﻧﻛﯾﺔ

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

١٬٤٠٦
١١٠٬٠٠٠
٣٥٬١٠٤
──────
١٤٦٬٥١٠
══════

١٬٧٧٠
ــ
٢٬٨٨٥
──────
٤٬٦٥٥
══════

 -٢٢ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
)أ( رأس اﻟﻣــﺎل
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م ،ﯾﺗﻛون رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻣن  ٧١١٫٦٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )٢٠١٩م ٧١١٫٦٧ :ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي( ﻣﻧﮭﺎ ٧١٫١٦٧ﺳﮭم )٢٠١٩م ٧١٫١٦٧ :ﺳﮭم( ﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٠﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد.
اﻗﺗرح ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٦ﻓﺑراﯾر ٢٠٢٠م ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٠٦٫٧٥٠٫٠٠٢﷼ ﺳﻌودي
)ﺗﻣﺛل  ١٫٥﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم( ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م .اﻗﺗرح ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ ١٦
أﺑرﯾل ٢٠٢٠م ﺗﻌدﯾل ﻣﺑﻠﻎ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣن  ١٠٦٫٧٥٠٫٠٠٢﷼ ﺳﻌودي )ﺗﻣﺛل  ١٫٥﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم( إﻟﻰ
 ٣٥٬٥٨٣٬٣٣٤﷼ ﺳﻌودي )ﺗﻣﺛل  ١٫٥﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم( ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م .وﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻗﺗراح ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٥ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠م.
اﻗﺗرح ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٣ﯾوﻟﯾو ٢٠٢٠م ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣٥٫٥٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
)ﺗﻣﺛل  ٠٫٥﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم( ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م.
اﻗﺗرح ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٤ﻓﺑراﯾر ٢٠٢١م ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٨٨٬٩٦﷼ ﺳﻌودي )ﺗﻣﺛل
 ١٬٢٥﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم( ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م.
)ب( اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﺗﺣوﯾل  ٪١٠ﻣن ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻠﮭﺎ اﻟﺳﻧوي ﻟﺗﻛوﯾن
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ .وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺟراء ﻣﺛل ھذه اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  ٪٣٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل.
٤٧

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٢٣ﻗروض ﺑﻧﻛﯾﺔ

اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣراﺑﺣﺔ
اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗورق
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾون
ﻧﺎﻗص :اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣراﺑﺣﺔ
اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗورق

اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

ــ
٣٬٣٣٣
──────
٣٬٣٣٣
──────

١٦٬١٧٣
٤٤٬١٦٦
──────
٦٠٬٣٣٩
──────

ــ
٣٬٣٣٣
──────
٣٬٣٣٣
──────
ــ
══════

)(١٦٬١٧٣
)(٤٠٬٨٣٣
──────
)(٥٧٬٠٠٦
──────
٣٬٣٣٣
══════

ﺗﺗﻛون اﻟﻘروض اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن دﯾون ﺑﻧﻛﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﻣوﺟب ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻣوﯾل إﺳﻼﻣﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣراﺑﺣﺔ
وﺗورق ﻣﻊ ﺑﻧوك ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ھذه اﻟﻘروض ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﻣوﯾل وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺳﻌﺎر
اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻗت إﺑرام ﻋﻘود دﯾون .وھذه اﻟﻘروض ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﺳﻧدات ﻷﻣر ﺗﺳﺗﺣﻖ ﻋﻧد اﻟطﻠب .ﺗﺗﺿﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻘروض
ً
ﺗﻌﮭدات ﺗﻧص ـ ﻣن ﺑﯾن أﻣور أﺧرى ـ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﺳب ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣددة .ﺗم ﻋرض اﻷﻗﺳﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻖ ﺧﻼل  ١٢ﺷﮭرا
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺳﺗﺣﻖ ﺳداد ھذه اﻟﻘروض اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﻛل أﻗﺳﺎط ﺷﮭرﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻘﯾﻣﺔ وﯾﺳﺗﺣﻖ ﺳداد آﺧر ﻗﺳط ﻓﻲ  ٢٨ﻓﺑراﯾر ٢٠٢١م.

٤٨

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٢٤ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن )ﺗﺗﻣﺔ(
وﺻف ﻋﺎم ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﺗدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻏﯾر ﻣﻣول )"اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ"( وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻏﯾر ﻣﻣول ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ:

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
ﻣدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺧدﻣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل ،ﺻﺎﻓﻲ

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٥٠٬٤١٢

٤٣٬٥٣٧

٦٬٢٤٣
١٬٥٥٢
٧٬٧٩٥

ﻣدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة
ﺧﺳﺎﺋر ) /ﻣﻛﺎﺳب( اﻛﺗوارﯾﺔ
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﺧﺳﺎﺋر ) /ﻣﻛﺎﺳب( اﻛﺗوارﯾﺔ

٣٬٠٥٩
)(١٬٢٩٨
١٬٧٦١
──────
٥٩٬٩٦٨
)(٥٬٣٠٢
──────
٥٤٬٦٦٦
══════

ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣدﻓوﻋﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر

٤٬٨٠٣
١٬٧٥٧
٦٬٥٦٠
٥٬٢٥٤
)(٢٬٤١٢
٢٬٨٤٢
──────
٥٢٬٩٣٩
)(٢٬٥٢٧
──────
٥٠٬٤١٢
══════

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﺧﺻص ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ إﯾرادات وﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾﻖ وﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ
وإدارﯾﺔ:

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
ﻣﺻﺎرﯾف ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾﻖ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ

٤٩

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٬٩٦١
٢٬٠٧٦
٢٬٧٥٨
──────
٧٬٧٩٥
══════

٢٬٤٩٢
١٬٧٤٧
٢٬٣٢١
──────
٦٬٥٦٠
══════

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٢٤ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ:

ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
زﯾﺎدة اﻟرواﺗب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل /اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟزﯾﺎدة اﻟرواﺗب
 أول أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣﺎ ﺑﻌد ذﻟكﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت

٢٠٢٠م

٢٠١٩م

٪٢٫٢٥

٪٣٫٢٥

٪٣
٪٤٫٥

٪٣
٪٥

 ٠٫٧٩٠ــ  ٠٫٧٩٠ ١٠٫٥٤٠ــ ١٠٫٥٤٠
ﻟﻛل أﻟف
ﻟﻛل أﻟف

ﺣرﻛﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن /ﻣﻌدﻻت اﻻﻧﺳﺣﺎب

 ٠ــ  ١٣٢ﻟﻛل أﻟف

 ٠ــ  ١٣٢ﻟﻛل أﻟف

ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد

 ٦٠ﺳﻧﺔ

 ٦٠ﺳﻧﺔ

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻼﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ:
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن زﯾﺎدة ) /ﻧﻘص(
ﻧﻘص ﻓﻲ
زﯾﺎدة ﻓﻲ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ
اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ

٪١
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
زﯾﺎدة اﻟرواﺗب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل /اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟزﯾﺎدة اﻟرواﺗب ٪١
 ١ﺳﻧﺔ
ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت
 ١ﺳﻧﺔ
ﺣرﻛﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن /ﻣﻌدﻻت اﻻﻧﺳﺣﺎب
 ١ﺳﻧﺔ
ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م

﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

)(٥٬٢٧١
٦٬٠٧٣
)(٣٠٨
)(٣٣
)(٤٬٠٥٨

٦٬٢٨٤
)(٥٬٢١٢
٣٢٤
٣٤
١٬٠٨٧

اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن زﯾﺎدة ) /ﻧﻘص(
ﻧﻘص ﻓﻲ
زﯾﺎدة ﻓﻲ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ
اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ

٪١
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
زﯾﺎدة اﻟرواﺗب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل /اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟزﯾﺎدة اﻟرواﺗب ٪١
 ١ﺳﻧﺔ
ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت
 ١ﺳﻧﺔ
ﺣرﻛﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن /ﻣﻌدﻻت اﻻﻧﺳﺣﺎب
 ١ﺳﻧﺔ
ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد
٥٠

﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

)(٥٬١٦١
٥٬٨٣٢
)(٦٩
)(١١٩
٣٦٦

٦٬٠٥٥
)(٥٬٠٣٥
٨٦
١٣٩
)(٣٩١

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٢٤ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن )ﺗﺗﻣﺔ(
ً إﻟﻰ طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﻘراء اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺣددة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ
ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ أﻋﻼه اﺳﺗﻧﺎدا
ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗﺳﺗﻧد ﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﻓﺗراض
اﻟﺟوھري واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ .ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺗزام
ً ﻷﻧﮫ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺑﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺳﺗﺣدث ﺑﻣﻌزل ﻋن ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض.
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻧظرا
ﻓﺗرة اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ھﻲ  ٩ﺳﻧوات.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ:

ً اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ(
ﺧﻼل  ١٢ﺷﮭرا
ﻣﺎ ﺑﯾن  ٢و ٥ﺳﻧوات
ﻣﺎ ﺑﯾن  ٥و ١٠ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن  ١٠ﺳﻧوات
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٧٬٤٦٩
١٬٣٦٧
٦٬٧٢٠
٥٦٬٤٣٣
──────
٧١٬٩٨٩
══════

٥٬٢٦٥
٦٬٦٤٧
١٥٬٢٣٧
٤٩٬٤١٢
──────
٧٦٬٥٦١
══════

 -٢٥اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﻣوردون ﻟﻠﺳﯾﺎرات
ﻣوردون ﻟﻠﻣﺧﺎزن ،ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر وأﺧرى

ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﺎﺋدة وﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻋﺎدة ﺧﻼل  ٦٠ﯾوﻣﺎً.
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٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٨٬٤٢٦
٢٥٬٨٢٥
──────
٣٤٬٢٥١
══════

٤٥٬٥٦٦
٣٦٬٧٦٤
──────
٨٢٬٣٣٠
══════

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٢٦اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى

ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
أﺧرى

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٤٤٬٤١٦
١١٬٣٢٢
ــ
٢٩٬٨٧٨
──────
٨٥٬٦١٦
══════

٢٩٬٩٤٠
٦٬٩٠٠
٩٠٨
٢٥٬٩٨٤
──────
٦٣٬٧٣٢
══════

 - ٢٧اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻدﺗﮭﺎ
ﺗﻣﺛل اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻣﻧﺷﺂت
ً ھﺎﻣﺎً .ﺗﺗم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺷروط ﻣﺳﺎوﯾﺔ
اﻟﻣﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذه اﻟﺟﮭﺎت ﺗﺄﺛﯾرا
ﻟﺗﻠك اﻟﺳﺎﺋدة ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺟﺎري.
أ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷرﺻدة ذات اﻟﺻﻠﺔ:
اﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟزاھد

ﻣﺳﺎھم

اﯾﺟﺎر ﺳﯾﺎرات

ﻋﺑدﷲ ﺟﮭﺔ أﺧرى
ﺑﺎﺳم
ﻣﻛﺗب
ِم ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻋﺎﻟ
ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة

ﻣوظﻔون

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ
٢٠١٩م
٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي ﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف
ﺑﺎﻵﻻف
٦٤

٣١

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
٢٠١٩م
٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي ﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف
ﺑﺎﻵﻻف
١٦

٧

ﺧدﻣﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ

اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﻣﻧﺎﻓﻊ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
أﺗﻌﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

١٬٧٠٧

١٬٢٠٠

ــ

ــ

٧٬١٣٣
٥٩٦

٨٬٢٩٤
٥٧٧
٢٬٥٤٣

ــ
٨٬٢٨٩
٢٬٦٧١

ــ
٨٬٢٢٢
٢٬٥٤٣

٢٬٦٧١

اﻷرﺻدة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٢٨اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ
ارﺗﺑﺎطﺎت طﺎرﺋﺔ
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م ،ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٩٫٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )٢٠١٩م ٨٫٩ :ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي( ﺻﺎدرة ﻣن ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻧﯾﺎﺑًﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣن دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻻ ﺷﻲء ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م:
ﻻ ﺷﻲء ﷼ ﺳﻌودي(.
 -٢٩اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺛﻼث ﻗطﺎﻋﺎت ﺗُﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ـ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن أدﻧﺎه ـ ﺗﻣﺛل وﺣدات أﻋﻣﺎل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﻘدم وﺣدات
اﻷﻋﻣﺎل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﯾﺗم إدارﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﺗﺗطﻠب اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻛل وﺣدة اﻋﻣﺎل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻹدارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل .ﯾﺑﯾن اﻟﻣﻠﺧص اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻛل ﻗطﺎع ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ:
· ﻗطﺎع اﻹﯾﺟﺎر ـ ﯾﻣﺛل اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣؤﺟرة ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑﻣوﺟب ﺗرﺗﯾﺑﺎت إﯾﺟﺎر ﻣﺗوﺳطﺔ إﻟﻰ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل.
· ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﺟﯾر ـ ﯾﻣﺛل اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣؤﺟرة ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑﻣوﺟب ﺗرﺗﯾﺑﺎت إﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل.
· أﺧرى ـ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺧزون واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن
ﻗطﺎﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺗﺄﺟﯾر.
ﻟم ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﺗﻛوﯾن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ أﻋﻼه.
ﺗﺗﺿﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋﻧﮭﺎ ورﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ )رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،اﻟرﺋﯾس واﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
ً إﻟﻰ ﻗطﺎع ﻣﺎ وﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﻣدﯾر ﺷؤون اﻟﺷرﻛﺔ ،واﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ( ﺗﻠك اﻟﺑﻧود اﻟﻌﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة
إﻟﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘول.
ً إﻟﻰ إﯾرادات اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟوارد ﻓﻲ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل ﻗطﺎع ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷداء اﺳﺗﻧﺎدا
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺗﻲﺗُراﺟﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ .ﻻ ﺗوﺟد إﯾرادات ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺗم اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
ﯾﻣﺛل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر:
اﻹﯾﺟﺎر

اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل
٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف
إﯾرادات ـ ﻋﻣﻼء
ﺧﺎرﺟﯾﯾن
اﺳﺗﮭﻼك ﺳﯾﺎرات
رﺑﺢ اﻟﻘطﺎع

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

ﺗﺄﺟﯾر
٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

أﺧرى
٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

اﻟﻣﺟﻣوع
٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٤٨٥٬٧٣٢
)(٢٩٠٬١٦٩

٥٠٩٬٣٩٨
)(٣٠٨٬٨٤٨

١٨٤٬٩٢٢
)(١١٥٬٦٣١

٢٧٣٬٤٦٩
)(١٣٩٬٧٦١

٣٠٦٬٥٥١
ــ

٢٦٠٬٦٢٧
ــ

٩٧٧٬٢٠٥
)(٤٠٥٬٨٠٠

١٬٠٤٣٬٤٩٤
)(٤٤٨٬٦٠٩

───────
١٩٥٬٥٦٣
═══════

──────
٢٠٠٬٥٥٠
═══════

───────
٦٩٬٢٩١
═══════

───────
١٣٣٬٧٠٨
═══════

──────
٣٠٦٬٥٥١
══════

──────
٢٦٠٬٦٢٧
══════

───────
٥٧١٬٤٠٥
═══════

───────
٥٩٤٬٨٨٥
═══════
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٢٩اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻹﯾرادات)/اﻟﻣﺻروﻓﺎت( ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ:

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
إﯾرادات ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺻﺎرﯾف ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾﻖ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

)(٢٧٣٬٠٨٩
٢٬٢٥٠
)(٤٣٬٣٧٧
)(٦٠٬٤٠٧
)(٢٬٦٤٩
ــ
───────
١٩٤٬١٣٣
═══════

)(٢٩٧٬٥٢٥
١٬٥٤٨
)(٤٢٬٩٤٦
)(٦٦٬٧٨٤
)(٤٬٩٢١
)(١١٤
───────
١٨٤٬١٤٣
═══════

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت:

اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

ﻣوزع
ﺗﺄﺟﯾر
اﻹﯾﺟﺎر
﷼ ﺳﻌودي ﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠٢٠م
ﻣوﺟودات ﻗطﺎﻋﯾﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع

٧٣٧٬٥١٩
ــ

٢٠١٩م
ﻣوﺟودات ﻗطﺎﻋﯾﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع

٧٤٥٬٣٢٣
ــ

٢٤٩٬٩٥٣
ــ
٣٥٢٬٠٠٨
ــ

ﻏﯾر ﻣوزع
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
أﺧرى
﷼ ﺳﻌودي ﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف
ﺑﺎﻵﻻف
٤٩٧٬٣٨٠
٢١٠٬٢٧٣
٣٥٥٬٤٧٧
٢٩٣٬٠٠٩

١٬٤٨٤٬٨٥٢
٢١٠٬٢٧٣
١٬٤٥٢٬٨٠٨
٢٩٣٬٠٠٩

إﻓﺻﺎﺣﺎت أﺧرى

اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

ﻣوزع
ﺗﺄﺟﯾر
اﻹﯾﺟﺎر
﷼ ﺳﻌودي ﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف
ﺑﺎﻵﻻف

ﻏﯾر ﻣوزع
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
أﺧرى
﷼ ﺳﻌودي ﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠٢٠م
ﻣﺻروﻓﺎت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

٣٠٨٬٨٢٥

٧٠٬٩٤٥

٥٬٣٣٣

٣٨٥٬١٠٣

٢٠١٩م
ﻣﺻروﻓﺎت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

٣٢١٬٩٦٨

٢١٦٬٣٢٩

٤٥٬٩١٧

٥٨٤٬٢١٤

ﺗﺗﻛون اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﺿﺎﻓﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ.

٥٤

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٢٩اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟم ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ إﯾرادات اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻓردﯾﺔ ﺣﯾث ان اﻷدوات
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﺗم ادارﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻟم ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟزﻛﺎة واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻷﻧﮭﺎ
أﯾﺿﺎً ﯾﺗم ادارﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 -٣٠إدارة ﻣﺧﺎطر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻘروض واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى .واﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھذه ھو ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟدﻋم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ .ﺗﺗﻛون اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟذﻣم
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى واﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ.
أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌرﺿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة،
وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ ،وﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر( وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﯾرﻛز ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ دﻋم إدارة
اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻛذﻟك ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳوق ذات اﻟﺻﻠﺔ واﻟﺳﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗذﺑذب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق.
ﺗﺗﻛون ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع :ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ وﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧرى ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر
اﻷﺳﮭم وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻠﻊ .ﺗﺗﺿﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻣن ﻗروض

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ھﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗذﺑذب ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻣواﻋﯾد اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أدواﺗﮭﺎ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻓﺎﺋدة.
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘروض ھﻲ ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت وﻻ ﯾوﺟد ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌدل اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺳﻧﺔ.

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻘﻠب أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .وﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي .وﻣﻊ ذﻟك ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات
ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ .وﺣﺎﻟﯾﺎً ،ھذه ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺻرف ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻣﻘﺎﺑل اﻟروﺑﯾﺔ اﻟﮭﻧدﯾﺔ .ﺗراﻗب إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺛل ھذا اﻟﺗﻐﯾر وﺗدﯾر ﺗﺄﺛﯾره ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧرى
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻣﺗﻠك اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻻ اﻟﺳﻠﻊ.

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﻋدم وﻓﺎء طرف ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﺎ ﺑﻣوﺟب أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻘد ﻣﻊ ﻋﻣﯾل واﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻛﺑد اﻟطرف اﻵﺧر
ﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻟﯾس ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي ﺗرﻛزات ھﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﺗﻧﺷﺄ ﺗرﻛزات ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺧرط ﻋدد
ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط أو أﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ أو ﻟدﯾﮭم ﺳﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺣدة ﻗد ﺗﺗﺳﺑب
ﻓﻲ ﻓﺷﻠﮭم ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ .وﻣن أﺟل ﺗﻘﻠﯾص اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﻓﻘط ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻋﺗﻣﺎد رﺳﻣﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺣدود اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء .ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻣر اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﺟﺎه
اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺗﻛوﻧﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻠك اﻷرﺻدة واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ اﺳﺗردادھﺎ.
٥٥

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣٠إدارة ﻣﺧﺎطر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
وﻟﺗﺧﻔﯾف ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﺈﻧﮫ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧظﺎم ﻟوﺿﻊ ﺣدود اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﯾﯾم ﻣوﺳﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻣﻼء
وﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﻓﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﮭم.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ:

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ )اﻹﯾﺿﺎح (١٩
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ )اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق( )اﻻﯾﺿﺎح (٢١

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٬٧٥٨
١٤٥٬١٠٤
──────
٣٤٦٬٨٦٢
══════

١٩١٬٦٠٤
٢٬٨٥٥
──────
١٩٤٬٤٥٩
══════

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﯾﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﻗﺑل ﻛل وﺣدة أﻋﻣﺎل ﺧﺎﺿﻌﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻹﺟراءات واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ً إﻟﻰ ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻛﺛف وﺗﺣدﯾد ﺣدود اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻔردي
ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻧوﻋﯾﺔ اﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﻣﯾل اﺳﺗﻧﺎدا
طﺑﻘﺎً ﻟﮭذا اﻟﺗﻘﯾﯾم .ﯾﻣﺛل أﻛﺑر ﺧﻣﺳﺔ ﻋﻣﻼء ﻧﺳﺑﺔ  ٪١٨ﻣن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م )٢٠١٩م.(٪١٣ :
ﯾﺗم إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻘﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﺗﻌﻛس ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻣﺎﻻت واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ
واﻟﻣؤﯾدة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺣداث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ﯾﺗم ﺷطب اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﺎدة إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ وﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻌزﯾز ،وذﻟك إذا ﻛﺎن ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﻛون
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺛل ھذا اﻟﻧﺷﺎط أﻋﻠﻰ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك .ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ.
وﻛذﻟك ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻼء ﻣﺿﻣوﻧﯾن ﺣﯾث ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ﺑودﯾﻌﺔ ﺿﻣﺎن ﻧﻘدﯾﺔ او دﻓﻌﺔ ﻣﻘدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﯾﺗم أﺧذھﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ .إن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺻص اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ،ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  ٪٤٫٢٣إﻟﻰ ٪٢٤٫٨٦
ﺣول اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻣﺎرھﺎ أﻗل ﻣن  ٩٠ﯾوﻣﺎً وأﻛﺛر ﻣن  ٣٦٥ﯾوﻣﺎً ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
ﻻ ﺗوﺟد ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺿﻰ ﻣوﻋدھﺎ أو اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ارﺗﺑﺎطﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘﺎرب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮫ .ﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم وﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓر أﻣوال ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺄدﯾﺔ أي اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺣﺎل ﻧﺷوﺋﮭﺎ .ﻟﯾس ﻟدى
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي ﺗرﻛزات ھﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.

٥٦

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣٠إدارة ﻣﺧﺎطر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ:
أﻛﺛر ﻣن  ٥ﺳﻧوات اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 ١إﻟﻰ  ٥ﺳﻧوات
ﺧﻼل ﺳﻧﺔ
٢٠٢٠م

﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

ﻗروض ﺑﻧﻛﯾﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ

٣٬٣٣٣
٧٬١٧١
٣٤٬٢٥١
──────
٤٤٬٧٥٥
══════

ــ
١٧٬٠١٩
ــ
──────
١٧٬٠١٩
══════

ــ
ــ
ــ
──────
ــ
══════

٣٬٣٣٣
٢٤٬١٩٠
٣٤٬٢٥١
──────
٦١٬٧٧٤
══════

٢٠١٩م

ﺧﻼل ﺳﻧﺔ
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

 ١إﻟﻰ  ٥ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

أﻛﺛر ﻣن  ٥ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

ﻗروض ﺑﻧﻛﯾﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ

٥٧٬٠٠٦
٥٬٢١٣
٨٢٬٣٣٠
──────
١٤٤٬٥٤٩
══════

٣٬٣٣٣
٢٤٬٠٤٤
ــ
──────
٢٧٬٣٧٧
══════

ــ
ــ
ــ
──────
ــ
══════

٦٠٬٣٣٩
٢٩٬٢٥٧
٨٢٬٣٣٠
──────
١٧١٬٩٢٦
══════

 -٣١إدارة رأس اﻟﻣﺎل
وﻟﻐرض إدارة رأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺎن رأس اﻟﻣﺎل ﯾﺗﺿﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر ،اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ واﻻرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة اﻟﻌﺎﺋدة
اﻟﻰ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﮭم ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻷم .ﯾﺗﻣﺛل اﻟﮭدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻹدارة رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻌظﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن.
ﺗدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﯾﻛل رأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ وﺗﻘوم ﺑﻌﻣل ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﮫ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل أو ﺗﻌدﯾﻠﮫ ،ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌدﯾل ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن أو إﻋﺎدة
رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن أو إﺻدار أﺳﮭم ﺟدﯾدة .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﺣرﻛﺔ واﻟذي ﯾﻣﺛل
ً اﻟدﯾن .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول واﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ﻟﻠﺳﻠف
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن ﻣﻘﺳوﻣﺎً ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل زاﺋدا
ﺿﻣن اﻟدﯾن.

اﻟدﯾن  -ﻗروض ﻷﺟل واﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل واﻟدﯾن
ﻣﻌدل اﻟﺣرﻛﺔ
٥٧

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

٢٧٬٥٢٣
١٬٢٧٤٬٥٧٩
───────
١٬٣٠٢٬١٠٢
───────
٠٫٠٢
═══════

٨٩٬٥٩٦
١٬١٥٩٬٧٩٩
───────
١٬٢٤٩٬٣٩٥
───────
٠٫٠٧
═══════

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣١إدارة رأس اﻟﻣﺎل )ﺗﺗﻣﺔ(
وﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ ھذا اﻟﮭدف اﻟﺷﺎﻣل ،ﺗﮭدف إدارة رأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻣن ﺑﯾن أﻣور أﺧرى ،ﻟﺿﻣﺎن أﻧﮭﺎ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻟﻠﺳﻠف اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ھﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل .وﻗد ﯾﺳﻣﺢ اﻧﺗﮭﺎك اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺄن ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺳﻠف ﻓورا.
ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أي اﻧﺗﮭﺎك ﻟﻠﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺧﺻوص أي ﺳﻠف ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﻟم ﺗطرأ أي ﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻷھداف واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
واﻻﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة رأس اﻟﻣﺎل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م و ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م.
 -٣٢اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺛﻣن اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺻل أو ﺳداد اﻟﺗزام ﻣﺎ ﺑﯾن طرﻓﯾن ﺑﻣﻌرﻓﺗﮭﻣﺎ وﻣلء إرادﺗﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن أطراف اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺳﺗﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﻓﺗراض ﺑﺄن ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو
ﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام ﺳﯾﺗم إﻣﺎ:
· ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ،أو
· ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.
إن اﻷﺳواق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أو اﻷﺳواق اﻷﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ أطراف اﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام
ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن أطراف اﻟﺳوق ﯾﻌﻣﻠون ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘﻖ أﻓﺿل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﮭم .ﯾﺄﺧذ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻗدرة أطراف اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺣﻘﻖ أﻓﺿل ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻧﮫ أو ﺑﺑﯾﻌﮫ إﻟﻰ طرف
آﺧر ﻣن أطراف اﻟﺳوق ﻻﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺣﻘﻖ أﻓﺿل ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻧﮫ.
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟظروف واﻷﺣوال وﺗﺗواﻓر ﻟﮭﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻌظﯾم اﺳﺗﺧدام
اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻘﻠﯾص اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ إﻟﻰ أﻛﺑر ﺣد.
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن أﺟﻠﮭﺎ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺗﺻﻧف ﻓﻲ
ً إﻟﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺟوھرﯾﺎً ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻧطﺎق اﻟﮭﯾﻛل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺑﯾن أدﻧﺎه اﺳﺗﻧﺎدا
ﻛﻛل:
· اﻟﻣﺳﺗوى  :١اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
· اﻟﻣﺳﺗوى  :٢أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم أﺧرى ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
· اﻟﻣﺳﺗوى  :٣أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم أﺧرى ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
وﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﮭﯾﻛل اﻟﮭرﻣﻲ
ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﯾﺗمﻋﻧدﺋذٍ ﺗﺻﻧﯾف ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﮭﯾﻛل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺗوى
اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣدﺧﻼت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﺎﻣل اﻟﻘﯾﺎس.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻧﻘﻼت ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﮭﯾﻛل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ھذه
اﻟﺗﻐﯾرات.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م ﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟﺗﻘرﯾب ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وﺗم
ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﮭﯾﻛل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻟم ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻖ ﻣدﺧﻼت ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م و ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م.
٥٨

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣٢اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻘروض اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﺗﻌﻛس ﻣﻌدل
اﻻﻗﺗراض ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م و ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م ،ﻟم ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻟﻠﻘروض ﺟوھرﯾﺎً ﻋن ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ.
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م و٢٠١٩م ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﺣرﻛﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت.
 -٣٣اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ:

اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن اﻟﻘروض
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ﻣن اﻟﻘروض
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺗدﻓﻘﺎت
 ١ﯾﻧﺎﯾر
ﻧﻘدﯾﺔ
٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي ﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف
ﺑﺎﻵﻻف

ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
أﺧرى
ﺟدﯾدة
﷼ ﺳﻌودي ﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف
ﺑﺎﻵﻻف

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺑﺎﻵﻻف

)(٥٧٬٠٠٦
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──────
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ﺑﺎﻵﻻف
ﺑﺎﻵﻻف
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن اﻟﻘروض
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ﻣن اﻟﻘروض
اﻟﻣﺟﻣوع
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ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻣود "أﺧرى" ﺗﺄﺛﯾر اﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻻﯾﺟﺎر وإﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ﻣن ﻗروض ﺗدﻓﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﺎﺋدة إﻟﻰ اﻟﺟزء
اﻟﻣﺗداول اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﺑﺳﺑب ﻣرور اﻟوﻗت.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣٤اﻟﻔروع
ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
٢٣٣٠٩
٦٩٨٥٧
٠٣٢٠٥
٣٨١٧١
٠٨٨٤٠
٠١٨٧٤
٤٠٢٢٩
٣٣٧٩٦
٠٨٨٤٥
٣٨٨٠٩
٩١٦٤٩
١٥١٥٣
٩٢٧٤١
٣٩٤٢٠
٩٢٦٢٣
٣٥٨٤٢
٤٣٧٥٧
٠٤٠٠٧
٣٠٧٨٢
١٠٩٢٤
٩٨٩٢٣
٥٨٧٧٦
٦٦٣٧٣
٩٦١٦١
٠٦٧١٠
٠٦٧١٢
١٤٩٧٦
٤٣٧٥٨
٤٥٤٢٢
٦٨٩٧٣
٦٩٦٣٠
٦٩٦٣١
٢١٢٩٣
٩٢٦١٩
٩٢٦٢٠
٩٢٦٢١
١٤٠٣٦
٣٢٢١٩
٠٥١٢٧
٢١٤٩٣
٧١٤٤٥
٧١٤٤٦
٢٥٧٥٠
٢٩٤١٦

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
٢٩٤١٧
٢٩٤١٨
٤٨٨٦٣
٤٨٨٦٥
١٢٧٨٧
٥٧٠٨٨
٤٩٧٤٦
٦٨٥٦٧
٣٧٧٦٢
٢٧٧٦٣
٩٨٩٧٩
١٨٨٨٤
٢٢٢٣٧
٣٠٩٢٥
٢٥٩٠٠
٠٢٣٧٤
٩٤٦٨
٧٩٩٩١
٨٩٤٤٨
٤٧٧٢٠
٨٨٣٨٦
٤٩٦٢٦
٤٩٦٢٨
٤٩٦٢٧
٥٢٧٥١
٧٩٩٩٢
٧٩٩٩٣
٧٩٩٩٥
٧٩٩٩٦
٧٩٩٩٧
٣٠٥٥٨
٠٩٥٧٤
٢٧٥٩٤
٢٧٥٩٥
٢٢٩٤٦
٣٨٤٢٣
٠١٣٩٤
٠٣٠٦٧
٢٠٢١٦
٢٠٢١٧
٠٨١٨٠

ﻣوﻗﻊ اﻟﻔرع
أﺑﮭﺎ
أﺑﮭﺎ
اﻟﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺧرج
اﻟﻘﻧﻔدة
اﻟظﮭران
اﻟﻣﺑرز
ﺑﯾش
ﺑﯾﺷﺔ
ﺑرﯾدة
ﺑرﯾدة
اﻟدﻣﺎم
اﻟدﻣﺎم
ﺣﺎﺋل
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟدة
ﺟﯾزان
ﺟﯾزان
اﻟﺟﺑﯾل
ﺧﻣﯾس ﻣﺷﯾط
ﺧﻣﯾس ﻣﺷﯾط
ﺧﻣﯾس ﻣﺷﯾط
اﻟﺧﺑر
اﻟﻣدﯾﻧﺔ
٦٠

ﻣوﻗﻊ اﻟﻔرع
اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻣﺣﺎﯾل
ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
ﻧﺟران
راﺑﻎ
اﻟرﯾﺎض
اﻟرﯾﺎض
اﻟرﯾﺎض
اﻟرﯾﺎض
اﻟرﯾﺎض
اﻟرﯾﺎض
اﻟرﯾﺎض
اﻟرﯾﺎض
اﻟرﯾﺎض
اﻟرﯾﺎض
اﻟرﯾﺎض
اﻟرﯾﺎض
اﻟرﯾﺎض
اﻟرﯾﺎض
ﺗﺑوك
اﻟطﺎﺋف
ﺗﺑوك
اﻟطﺎﺋف
ﺗﺑوك
ﺗﺑوك
ﯾﻧﺑﻊ
ﯾﻧﺑﻊ
ﯾﻧﺑﻊ
ﯾﻧﺑﻊ
ﯾﻧﺑﻊ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

 -٣٥ﺗﺄﺛﯾر ﻛوﻓﯾد ١٩-
ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻟﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﻛوروﻧﺎ ﻓﯾروس )ﻛوﻓﯾد (١٩-ﻷول ﻣرة ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م ،وﻓﻲ ﻣﺎرس ٢٠٢٠م أﻋﻠﻧت
ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻧﮫ ﻛﺟﺎﺋﺣﺔ .وواﺻل ﻛوﻓﯾد ١٩-اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻓرض ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔر وﺣظر اﻟﺗﺟول ﻓﻲ اﻟﻣدن وھو ﻣﺎ أدى ﻟﺗراﺟﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإﻏﻼق
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﺣﻠﻲ.
إن ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻣر ﻣؤﻛد إﻻ أن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر ﻣﺣددة
ُﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼل
وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟﺗطورات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺑﺻورة ﯾ
اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻌواﻣل ﻣﻌدل اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻔﯾروس ،وﻣدة ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻣرض واﻹﺟراءات اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺧذھﺎ
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟوﺑﺎء ،وﺗﺄﺛﯾر ﺗﻠك اﻹﺟراءات ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،وﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﻋﻣﻼء
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل.
وﺑﻣﺎ أﻧﮫ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻵن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣدى وﻣدة ﺗﺄﺛﯾره ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل واﻻﻗﺗﺻﺎد ،أﺟرت إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎً ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻛل ،وﻗدرت اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋواﻣل ﻣﺛل اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔر واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ
اﻟﺧدﻣﺎت واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ وﻏﯾر ذﻟك .ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﺿﻣن أن اﻓﺗراﺿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات
اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﺳﺗﻛون ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺛل ھذا اﻟوﺿﻊ ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛد .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن ﺣﺟم وﻣدة وﺳرﻋﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟوﺑﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻏﯾر ﻣؤﻛدﯾن .وﻟذﻟك اﺗﺧذت اﻹدارة ﻋدة ﺧطوات ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن آﺛﺎر اﻟوﺑﺎء ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﺟراءات ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف .ﻛﻣﺎ
أن إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺎﻣت أﯾﺿﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﺣﺗﺳﺎب ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﺗﻲ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﺋﺗﻣﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٤٬١٧٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وﻗﺎﻣت ﺑﺗﻘﯾﯾم وﺿﻊ اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﻧﻘدي ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت
اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﺳﺗﻣرار ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺟﺎھزﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣﺳن اﻟوﺿﻊ .إﻻ أن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺷﺄن ھذه
اﻹﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗد ﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾ ً
ﻼ ﺟوھرﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ
ﺳﺗﺗﺄﺛر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .وﺑﻣﺎ أن اﻟوﺿﻊ ﯾﺗطور ﺑﺳرﻋﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،ﻓﺈن إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺗواﺻل
ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺗطورات اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ.
 -٣٦اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٤ﻓﺑراﯾر ٢٠٢١م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٢ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة
١٤٤٢ھـ(.
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