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الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة املركز املالي املوحدة كما في  31ديسمبر 2019م
(بالريال السعودي)

إيضاح

 31ديس ـ ـ ـ ـ ــمبر 2019م

 31ديس ـ ـ ـ ـ ــمبر 2018م
(معدله)

7
8
9
10

378،972،848
937،157،442
401،461،502
157،730،103
1،875،321،895

267،300،520
1،104،388،109
480،888،872
222،667،310
2،075،244،811

333،916،892
1،102،012،474
454،866،632
188،850،609
2،079،646،607

11

27،832،013

13،105،159

35،452،873

12

816،244،163

873،905،333

1،023،354،665

13
14
15
16
17
18
19

إجمال ــي الصول
حقوق امللكية وااللتزامات
االلتزامات املتداولة
القروض والتس ـه ــيالت
مخصص ضمانات مالية
التاامات عقود إيجار
الزكاة وضريبة الدخل املستحقة
الحسابات املستحقة الدفع
توزيعات األرباح املستحقة
التاامات العقود

74،203،001
81،280،609
689.421.409
12،031،632
1.023.860.222
23،724،209
2،748،597،258
4،623،919،153

70،426،756
103،794،478
137،698،760
744،242،074
723،983،952
16،301،282
2،683،457،794
4،758،702،605

65،268،211
122،610،509
137،698،760
513،840،564
716،850،054
16،029،766
2،631،105،402
4،710،752،009

20
21
22
23
24
25

االلتزامات غير املتداولة
القروض وتسهيالت
التاامات عقود إيجار
منافع نهاية الخدمة للموظفين
إيرادات مؤجلة
التاامات العقود

485،452،844
101،216،942
3،692،015
37،122،426
543.137.903
154.578.580
88،818،026
1،414،018،736

539،347،332
67،396،217
401.229.451
152.705.449
40،909،890
1،201،588،339

122،538،779
85،705،031
504.982.764
148.733.336
47،312،205
909،272،115

20
21
26
27
25

712،669،691
7،965،544
311،450،683
40،642،215
17،500،202
1،090،228،335
2،504،247،071

479،117،977
297،211،448
17،796،616
4،291،224
798،417،265
2،000،005،604

681،844،780
285،241،018
19،278،909
986،364،707
1،895،636،822

1،200،000،000
360،684،866
150،000،000
96،274،794
426.632.021
()278.458.938
()20.554.196
1،934،578،547
185،093،535
2،119،672،082
4،623،919،153

1،200،000،000
360،684،866
150،000،000
96،274،794
474،343،191
282،255،193
()23.050.875
2،540،507،169
218،189،832
2،758،697،001
4،758،702،605

1،200،000،000
360،684،866
150،000،000
91،234،616
597،033،273
209،883،187
()27،531،318
2،581،304،624
233،810،563
2،815،115،187
4،710،752،009

الصول
الصول املتداولة
النقد وما يعادله
ذمم تجارية
مخزون
دفعات مقدمة والذمم املدينة األخرى
الصول غير املتداولة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
استثمارات يتم املحاسبة عنها بطريقة
حقوق امللكية في شركات زميلة ومش ــاريع
مشتركة
أصول غير ملموسة
الشهرة
أصول قيد اإلنشاء
أصول ح ــق استخدام
املمتلكات واآلالت واملعدات
أصول ضريبة مؤج ــلة

إجمال ــي االلتزامات
حقوق املساهمين
حقوق امللكية العائدة إلى مالكي الشركة األم:
28
رأس املال
احتياطي نظامي
احتياطي عام
احتياطي اتفاقي
29
احتياطي القيمة العادلة
(خسائر متراكمة)  /أرباح مبقاة
احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
حقوق امللكية غير املسيطرة
إجمال ــي حقوق امللكية
إجمال ــي حقوق امللكية وااللتزامات

30
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 1ينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاير 2018م
(معدله)

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو الخسارة املوحدة كما في  31ديسمبر 2019م
(بالريال السعودي)

اإليرادات
تك ـ ــلفة اإليرادات
إجمال ــي الربح

31

1،552،515،078
((1.001.765.083
550.749.995

 31ديس ـ ـ ـ ـ ــمبر
2018م
(معدله)
1.503.323.481
((894.807.461
608.516.020

مصروفات بيع وتسويق
مصروفات إدارية وعمومية
مصروفات البحث والتطوير
الهبوط في قيمة الذمم املدينة من شركات زميلة
الهبوط في قيمة الشهرة
مصروفات أخرى
دخل آخر
الربح (/الخسارة) التشغيلية
ضمانات مالية
تكلفة التمويل
توزيعات أرباح من شركات مستثمر بها بالقيمة العادله من خالل
الدخل الشامل اآلخر
حصة من (خسائر) /أرباح استثمارات في شركات زميلة
ومشروعات مشتركة
الربح ( /الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل
صافي الربح ( /الخسارة) للس ـ ــنة

32
33
34
8
15

()406.713.531
()212.686.330
()32.062.093
()95.737.680
()137.698.760
()5.793.292
26.055.937
()313.885.754
()101.216.943
()41.037.876

()349.535.744
()199.739.076
()40.576.027
5.931.754
53.833.570
()78.430.497
()27.037.014

37

21.007.350

29.191.444

38

()14.260.768
()449.393.991
()31.678.358
()481.072.349

()6.402.607
74.182.320
()25.500.164
48.682.156

إيضاح

35
21
36

39

دخل السنة العائد إلى :
املساهمين في الشركة األم
حقوق امللكية غير املسيطرة

30

ربحية السهم:
األساسية واملخفضة

40

 31ديس ـ ـ ـ ـ ــمبر
2019م

()435.507.618
()45.564.731
()481.072.349
()3.63

74.248.347
()25.566.191
48.682.156
0.62
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الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الشامل اآلخر املوحدة كما في  31ديسمبر 2019م
(بالريال السعودي)

إيضاح

 31ديس ـ ـ ـ ـ ــمبر
2019م

صافي الربح أو ( الخس ـ ــارة) للسنة
()481.072.349

ً
بنود سيعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة الحقا:
فروقات إعادة ترجمة عمالت أجنبية

 31ديس ـ ـ ـ ـ ــمبر
2018م
(معدله)
48.682.156

2.496.679
2.496.679

4.480.443
4.480.443

29
26

()51.225.003
()2.009.251

44.921.234
16.834.799

13

280.326
()52.953.928

()224.448
61.531.585

إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر للسن ـ ــة

()50.457.249

66.012.028

إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل للسن ـ ــة

()531.529.598

114.694.184

ً
بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة الحقا :
التغيرات في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الربح أو ( الخس ـ ــارة) االكتوارية من منافع نهاية الخدمة للموظفين
حصة من الدخل الشامل اآلخر في حقوق امللكية املكتسبة من
الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة

اإلجمالي العائد إلى:
املساهمين في الشركة
حقوق امللكية غير املسيطرة

30

()485.928.622
()45.600.976
()531.529.598

تشكل اإليضاحات املرفقة من  47-1جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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139.202.545
()24.508.361
114.694.184

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة كما في  31ديسمبر 2019م
(بالريال السعودي)

احتياطي
نظامي

رأس املال
الرصيد كما في  1يناير 2018م (معدله)
الربح للسنة (معدله)
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل (معدله)
املستبعد من االستثمارات بالقيمة
العادله من خالل الدخل الشامل اآلخر -
املحول إلى االحتياطي النظامي
توزيعات األرباح املدفوعة
التغيرات في حصص حقوق امللكية غير
املسيطرة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م
(معدله)
1.200.000.000
الخسارة للسنة
الخسارة الشاملة اآلخرى
إجمالي الخسارة الشاملة
املستبعد من االستثمارات بالقيمة
العادله من خالل الدخل الشامل اآلخر -
املحول إلى االحتياطي النظامي
توزيعات األرباح املدفوعة
التغير في حصص حقوق امللكية غير
املسيطرة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م 1.200.000.000

360.684.866 1.200.000.000

إجمال ــي حقوق
امللكية العائدة
للمساهمين

احتياطي القيمة (خسائر متراكمة) احتياطي ترجمة
عمالت اجنبية
 /أرباح مبقاة
العادلة
احتياطي عام احتياطي اتفاقي
91.234.616 150.000.000

حقوق امللكية غير إجمال ــي حقوق
امللكية
املسيطرة

597.033.273

209.883.187

()27.531.318

2.581.304.624

233.810.563

2.815.115.187

-

-

-

-

74.248.347

-

74.248.347

()25.566.191

48.682.156

-

-

-

44.921.234

15.552.521

4.480.443

64.954.198

1.057.830

66.012.028

-

-

-

44.921.234

89.800.868

4.480.443

139.202.545

()24.508.361

114.694.184

-

-

-

()167.611.316

167.611.316

-

-

-

-

-

-

5.040.178

-

()5.040.178

-

-

-

-

-

360.684.866

96.274.794 150.000.000

-

-

()180.000.000

-

()180.000.000

-

()180.000.000

-

-

-

-

8.887.630

8.887.630

474.343.191

282.255.193

()23.0505.875

2.540.507.169

218.189.832

2.758.697.001

-

-

-

-

()435.507.618

-

()435.507.618

()45.564.731

()481.072.349

-

-

-

()51.225.003

()1.692.680

2.496.679

()50.421.004

()36.245

()50.457.249

()51.225.003

()437.200.298

2.496.679

()483.428.622

()45.600.976

()531.529.598

-

-

-

3.513.833

()3.513.833

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()120.000.000

-

()120.000.000

-

()120.000.000

-

-

-

-

-

-

-

12.504.679

12.504.679

360.684.866

96.274.794 150.000.000

426.632.021

()278.458.938

()20.554.196

1.934.578.547

185.093.535

2.119.672.082

-
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الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية املوحدة كما في  31ديسمبر 2019م
(بالريال السعودي)

إيضاح
التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية:
(الخسارة)  /الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

 31ديس ـ ـ ـ ـ ــمبر
2019م
()449.393.991

التعديالت لتسوية (الخسارة)  /الربح قبل الزكاة والضريبة لصافي
التدفق النقدي :

استهالكات
استهالك على حق استخدام األصول
اطفاء على املوجودات غير امللموسة
دخل توزيعات األرباح على االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
شطب املوجودات غير امللموسة
حصة (الربح)  /الخسارة من شركة زميلة ومشاريع مشتركة محتسبة وفقا
لحقوق امللكية
الربح من استبعاد املمتلكات واآلالت واملعدات
عكس مخصص الزكاة
التاامات العقود
مخصص مخزون بطيئ الحركة وأوشك على انتهاء صالحيته
الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
هبوط قيمة الشهرة
مخصص (/عكس) هبوط في قيمة الذمم التجارية املدينة
تكلفة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إطفاءالدخل املؤجل
ضمانات املالية
تكاليف التمويل
تغيرات في أرصدة العمالت األجنبية
تكلفة التمويل من التاامات عقوداإليجار

 31ديس ـ ـ ـ ـ ــمبر
2018م
(معدله)
74.182.320

18
17
14

70.039.968
6.160.330
27.667.177

29.833.823
23.167.829

37
14

()21.007.350
2.511.831

13
18

14.260.768
()2.038.218
61.117.114
19.071.008
()726.854
137.698.760
95.737.680
48.802.656
()1.617.876
101.216.943
41.037.876
2.496.679
5.247.005
158.281.506

6.402.607
9.035.161
6.402.607
()357.451
((7.064.451
()2.111.091
9.066.384
()504.686
()5.931.754
44.426.220
()1.482.293
27.037.014
4.480.443
180.988.633

8
9

63.998.867
60.356.362
64.937.207
141.908.452
489.482.394

3.556.120
()35.088.624
((33.816.701
()103.753.313
11.886.115

نكاليف تمويل مدفوعة
الزكاة وضريبة الدخل املدفوعة
التاامات منافع نهاية الخدمة للموظفين املدفوعة
صافي النقد الناتج من ( /املستخدم في) النشطة التشغيلية

23
26

((41.037.876
((61.880.956
((36.572.672
349.990.890

((27.037.014
((42.947.909
()15.620.991
()73.719.799

التدفقات النقدية من النشطة االستثمارية:
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
إضافات إلى حق استخدام األصول
إضافات إلى األصول قيد اإلنشاء
شراء موجودات غير ملموسة

18
17
16
14

()78.201.163
()18.191.962
()237.533.921
()7.665.139

()64.069.855
()203.587.929
()13.386.959

التغير في بنود رأس املال العامل:
ذمم تجارية مدينة
مخزون
دفعات مقدمة والذمم املدينة األخرى
الحسابات املستحقة الدفع والخصوم األخرى
النقد الناتج من النشطة التشغيلية

14

25
9
11
15
8
26

22

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية املوحدة كما في  31ديسمبر 2019م
(بالريال السعودي)

إيضاح
املحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
دخل توزيعات األرباح من املشاريع املشتركة
استثمارات إضافية في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة
إضافات إلى االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
متحصالت من بيع استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
توزيعات أرباح مستلمة
املحصل من بيع استثمارات
صافي النقد (املستخدم في) النشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من النشطة التمويلية:
صافي التغير في القروض طويلة أجل والتسهيالت
إضافات إلى التاامات عقود اإليجار
التاامات عقود اإليجار
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي التغير في حقوق امللكية غير املسيطرة
املنح الحكومية املستلمة
صافي النقد الناتج من النشطة التمويلية

18
13
13
11
11
37
12

 31ديس ـ ـ ـ ـ ــمبر
2019م
2.677.729
19.147.249
()36.903.936
()20.000.000
6.000.000
21.007.350
6.436.167
()343.227.626

 31ديس ـ ـ ـ ـ ــمبر
2018م
(معدله)
646.002
8.922.770
()20.708.370
()22.000.000
44.852.400
29.191.444
194.370.666
()45.769.831

179.657.226
16.904.564
()10.494.010
((.118126.865
12.504.674
24.463.475
104.909.065

214.081.750
((.176027.887
14.819.395
52.873.258

صافي التغيرات في النقد ومايعادله خالل الفترة
أرصدة النقد ومايعادله في بداية الفترة
أرصدة النقد وما يعادله في نهاية الفترة

111.672.328
267.300.520
378.972.848

()66.616.372
333.916.892
267.300.520

معامالت غير نقدية
املحول من األصول قيد اإلنشاء إلى املمتلكات واآلالت واملعدات
املعاد تصنيفه من املمتلكات واآلالت واملعدات إلى األصول قيد اإلنشاء
إضافات إلى حق استخدام األصول
التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

292.354.586
()18.191.962
()51.225.003

()26.813.581
44.921.234

22
22

تشكل اإليضاحات املرفقة من  47-1جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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التكوين والنشاط
-1
الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية ("الشركة" أو "األم") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض ،اململكة
العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1131006650بتاريخ  6رجب  1406هـ (املوافق  16مارس 1986م) وتم تأسيسها بموجب
القرار الوزاري رقم  884بتاريخ  10جمادى األول 1406هـ (املوافق  21يناير 1986م) .تتضمن هذه القوائم املالية املوحدة ("القوائم املالية")
للشركة األم ،وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين بـ "املجموعة").
تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في تصنيع املواد واملنتجات الكيميائية األساسية ،واألدوية الالزمة لالستخدام البشري ،بما في ذلك
مستحضرات التجميل ،وإنتاج املستحضرات الصيدالنية ،ومنتجات الجملة والتجزئة لألدوية واملنتجات ذات الصلة ،وتطوير وتسويق املنتجات
الطبية والصيدالنية ،والبحث والتطوير في أنشطة العلوم الطبية ،وتشغيل وصيانة مرافق الرعاية الصحية ،وأي استثمارات في الصناعات ذات
الصلة داخل وخارج اململكة العربية السعودية.
يقع املقر الرئيس ي للشركة في مدينة بريدة – طريق امللك عبد العزيز – املدينة الصناعية بالقصيم.
تعمل الشركة من خالل الفروع التالية في اململكة العربية السعودية:
السجل التجاري
1010134224
4030086146
2051058378
4031222626
4650207091
1-1

تاريخ التسجيل
1415/11/2هـ
1412/9/12هـ
1435/10/15هـ
1440/6/5هـ
1440/6/5هـ

املوقع
الرياض
جدة
الخبر
مكة املكرمة
املدينة املنورة

املس ـ ــاهمة في الشركات الت ـ ــابعة
النشاط الرئيس ي

بلد التأسيس

االسم
شركة أراك للرعاية الصحية املحدودة

موزع منتجات صيدالنية

شركة الصناعات الدوائية للتوزيع (*)

موزع منتجات صيدالنية

شركة الدمام الدوائية

شركة مصنعة لألدوية
مزود خدمات للرعاية
الصحية
موزع منتجات صيدالنية

شركة القصيم للخدمات الطبية
شركة أراكم الطبية
شركة الوطن العربية للصناعات الدوائية

شركة مصنعة لألدوية

صيدلية -تجزئة
شركة أنورا للتجارة
موزع منتجات صيدالنية
مؤسسة سبيماكو السعودية – الجزائر
تسويق منتجات
شركة سبيماكو مصر للتسويق (*)
صيدالنية
موزع منتجات صيدالنية
شركة سبيماكو مصر للتوزيع (*)
موزع منتجات صيدالنية
شركة سبيماكو مصر(*)
–
الدوائية
للصناعات
شركة سبيماكو مصر
شركة مصنعة لألدوية
ميفو سابقا
الدوائية
للصناعات
العربية
املغربية
شركة
شركة مصنعة لألدوية
إيفارما سابقا
موزع منتجات صيدالنية
شركة سبيماكو عالج(*)

اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية
الجزائر
مصر
مصر
مصر
مصر

%100

%100

%100

%85

%85

%85

%57،2

%57،2

%57،2

%100

%100

%100

%80

%80

%80

%99
%100
%100
%100
%100
%51،6

%99
%100
%100
%100
%100
%51،6

%100
%100
%100
%100
%51،6

املغرب
تركيا

%70.7
%100

%70.7
%100

%62،7
%100

(*) لم تتم مزاولة أي نشاط في هذه الشركات التابعة ألنها لم تبدأ عملياتها بعد.
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نسبة امللكية %
 31ديسمبر  31ديسمبر  1يناير
2018م
2018م
2019م
%100
%100
%100

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)

2-1

املساهمة في الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة

االسم
الشركة العربية لتصنيع املنتجات
الطبية (عناية)
شركة كاد الشرق األوسط للصناعات
الدوائية
الشركة العربية الصيدالنية طاسيلي –
تافكو الجزائر

النشاط الرئيس ي

بلد التأسيس

تصنيع منتجات الرعاية
الصحية
تصنيع املكونات الدوائية
الفعالة

اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية

شركة مصنعة لألدوية

الجزائر

نسبة امللكية ()%
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018م
2019م

 1يناير
2018م

%51

%51

%51

%46،08

%46،08

%44،05

%22

%22

%22

بيان االلتزام باملعايير الدولية للتقرير املالي
-2
تم إعداد هذه القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي ،ومعايير املحاسبة الدولية والتفسيرات ( يشار إليهم جميعا
باملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية) ،الصادرة من قبل مجلس املعايير الدولية للمحاسبة ،واملعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.
-3

املعايير والتفسيرات والتعديالت على املعايير الحالية

املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة السارية في السنة الحالية
1-3
فيما يلي املعيار الجديد الذي أثر على القوائم املالية للمجموعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وأدي إلى تغير في السياسات املحاسبية
للمجموعة:
املعيار
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 16

تاريخ السريان
 1يناير 2019م

العنوان
عقود اإليجار

تفاصيل أثر تطبيق هذا املعيار موضحة في إيضاح  1-6أدناه.
 2-3املعايير والتعديالت والتفسيرات غير السارية بعد
هناك عدد من املعايير والتعديالت على املعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس املعايير الدولية للمحاسبة السارية في فترات الحقة ،والتي قررت
املجموعة عدم تطبيقها مبكرا .وأكثرها أهمية كما هو موضح فيما يلي ،وجميعها سارية للفترة التي تبدأ في  1يناير 2020م:
رقم املعيار
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 3
معيار املحاسبة الدولي رقم 1
معيار املحاسبة الدولي رقم 8

العنوان
تجميع األعمال
عرض القوائم املالية
السياسات املحاسبية والتغييرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء
اإلطار املفاهيمي املعدل للتقارير املالية

تاريخ السريان
 1يناير 2020م
1يناير 2020م

 1يناير 2020م
 1يناير 2020م

املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  – 3تجميع العمال
كانت التعديالت لتحديد وتوضيح تعريف النشاط التجاري ،وتهدف التعديالت إلى حل الصعوبات التي تنشأ عندما تحدد املنشأة ما إذا كانت
قد استحوذت على نشاط تجاري أو مجموعة من األصول .وتوضح التعديالت أن اعتبار األنشطة التجارية يجب أن يتضمن مجموعة من
األنشطة واألصول التي تم االستحواذ عليها ،على األقل ،على مدخالت وعملية جوهرية تساهمان معا في القدرة على إنشاء مخرجات .وتتضمن
التعديالت اجراء اختبار التركيا االختياري.
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معيار املحاسبة الدولي رقم  – 1عرض القوائم املالية
إن التعديالت التي تم إدخالها على تعريف الجوهري ،لتسهيل ممارسة الشركات ألحكام الجوهرية .تعتمد القيمة الجوهرية على طبيعة املعلومات
أو حجمها أو كليهما .وتقوم املنشأة بتقييم ما إذا كانت املعلومات ،سواء كانت فردية أو مقترنة بمعلومات أخرى ،جوهرية في سياق قوائمها املالية
ككل.
معيار املحاسبة الدولي رقم  – 8السياسات املحاسبية والتغييرات في التقديرات املحاسبية والخطاء
تهدف التعديالت إلى جعل تعريف الجوهري أسهل للفهم ،وال تهدف إلى تغيير املفهوم األساس ي للجوهري في املعايير الدولية للتقرير املالي .باإلضافة
إلى ذلك ،أصدر مجلس املعايير الدولية للمحاسبة أيضا إرشادات حول كيفية ممارسة أحكام جوهرية عند إعداد القوائم املالية لألغراض
العامة وفقا للمعايير الدولية التقرير املالي.
ما زالت املجموعة بصدد تقييم أثر التعديالت أعاله على قوائمها املالية.
-4
1-4

أسس اإلعداد
االعتبارات العامة

تم إعداد هذه القوائم املالية املوحدة باستخدام أسس القياس املحددة من املعايير الدولية للتقرير املالي لكل نوع من أنواع األصول ،وااللتاامات،
والدخل ،واملصروفات .يتم وصف أسس القياس بشكل كامل في السياسات املحاسبية.
تم تطبيق السياسات املحاسبية الرئيسية في إعداد هذه القوائم املالية املوحدة كما ورد في إيضاح رقم  .6وقد تم تطبيق هذه السياسات
املحاسبية بصورة منتظمة على جميع السنوات املعروضة ،ما لم يذكر خالف ذلك.
يتطلب إعداد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي استخدام بعض التقديرات املحاسبية املهمة .كما يتطلب من إدارة املجموعة
ممارسة األحكام في تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة .تم اإلفصاح عن األحكام والتقديرات املهمة املتبعة في إعداد القوائم املالية املوحدة
وتأثيرها في إيضاح رقم .5
تم إعداد هذه القوائم املالية وفقا للتكلفة التاريخية باستثناء ما يلي:


الذمم التجارية املدينة بالتكلفة املطفأة؛



األدوات املالية  -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛



األدوات املالية  -بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛



قروض املرابحة بالتكلفة املطفأة؛



القروض الحكومية بالتكلفة املطفأة؛



أراض ي املنح الحكومية بالقيمة العادلة؛
قياس خطة املنافع املحددة بالقيمة الحالية لاللتاامات املستقبلية باستخدام طريقة وحدة االضافة املتوقعة؛ و
استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة باستخدام طريقة حقوق امللكية للمحاسبة.




باإلضافة لذلك ،تم إعداد هذه القوائم املالية باستخدام أسس االستحقاق املحاسبي وأسس االستمرارية.
العملة الوظيفية وعملة العرض
2-4
تم عرض القوائم املالية بالريال السعودي ،وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.
أساس توحيد القوائم املالية
3 -4
تعرض القوائم املالية املوحدة نتائج الشركة والشركات التابعة لها كمنشأة واحدة .وبالتالي ،يتم استبعاد املعامالت واألرصدة بين شركات
املجموعة بالكامل.
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تجميع العمال
تقوم املجموعة باحتساب االستحواذ على األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عند تحويل السيطرة للشركة ،يتم قياس العوض املحول ضمن
تجميع األعمال بالقيمة العادلة ،وكذلك صافي األصول القابلة للتحديد املستحوذ عليها ،ويتم اختبار أي شهرة تنشأ سنويا لتحديد هبوط قيمتها.
ويتم االعتراف مباشرة بأي ربح يتم في صفقة شراء في قائمة الربح أو الخسارة .ويتم إثبات تكاليف املعاملة عند تكبدها ،إال فيما يتعلق بإصدار
سندات الدين أو األوراق املالية ،إن وجدت.
يتم قياس أي عوض محتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .إذا تم تصنيف التاام بدفع عوض محتمل يفي بتعريف األداة املالية كحقوق
ملكية ،فلن تتم إعادة قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق امللكية .وبخالف هذا ،يتم إعادة قياس العوض املحتمل اآلخر بالقيمة
العادلة في تاريخ كل تقرير ،ويتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة للعوض املحتمل في قائمة الربح أو الخسارة.
الشركات التابعة
الشركات التابعة هي شركات تسيطر عليها املجموعة .تسيطر املجموعة على منشأة عندما تتعرض لعوائد متغيرة من حصتها مع املنشأة أو يكون
لديها حقوق فيها ،ولديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل سيطرتها عليها .يتم إدراج القوائم املالية للشركات التابعة في هذه القوائم
املالية من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتهائها.
الحصص غير املسطيرة
يتم قياس الحصص غير املسيطرة بما يعادل الحصة التناسبية من صافي األصول القابلة للتحديد واملستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ .ويتم
قياس التغيرات في الحصص غير املسيطرة في الشركة التابعة التي ال يترتب عليها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.
فقدان السيطرة
عندما تفقد املجموعة سيطرتها على الشركة التابعة ،تقوم بإلغاء اثبات األصول وااللتاامات الشركة التابعة ،وأي حصص غير مسيطرة ذات
الصلة ،وجميع مكونات حقوق امللكية األخرى .ويتم االعتراف بأي نتائج ربح أو خسارة في قائمة الربح أو الخسارة .ويتم قياس أي فائدة مبقاة
في الشركات التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.
الحصص في الشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
تتضمن حصص املجموعة في الشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية من حصص في شركات زميلة ومشروعات مشتركة.
الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثيرا مهما على السياسات املالية والتشغيلية ،ولكن ليس السيطرة أو السيطرة املشتركة
عليها .املشروعات املشتركة هي عبارة عن ترتيبات ،أي يكون للمجموعة سيطرة مشتركة ،حيث يكون للمجموعة الحق في صافي أصول الترتيب،
بدال من الحق في أصولها والتااماتها.
يتم احتساب الحصص في الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة باستخدام طريقة حقوق امللكية .ويتم االعتراف املبدئي بها بالتكلفة والتي
تتضمن تكاليف املعاملة .وبموجب هذه الطريقة يتم احتساب االستثمار في الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة .و عد االعتراف املبدئي،
تتضمن هذه القوائم املالية حصة املجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات املستثمر فيها املحتسبة بطريقة حقوق امللكية،
حتى تاريخ توقف التأثير املهم أو السيطرة املشتركة.
املعامالت املستبعدة عند التوحيد
يتم استبعاد األرصدة واملعامالت داخل املجموعة ،وأي دخل ومصروفات غير محققة ناتجة عن املعامالت داخل املجموعة .يتم استبعاد األرباح
غير املحققة الناتجة عن املعامالت مع الشركات املستثمر فيها بطريقة بحقوق امللكية مقابل االستثمار إلى حد حصة املجموعة في الشركة
املستثمر فيها .ويتم استبعاد الخسائر غير املحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد األرباح غير املحققة ،ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد
فيه دليل على انخفاض القيمة.
السنة املالية
تبدأ السنة املالية للمجموعة من  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.
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استخدام الحكام والتقديرات
-5
تقوم املجموعة بممارسة بعض األحكام والتقديرات املتعلقة باملستقبل .يتم تقويم األحكام والتقديرات باستمرار بناء على الخبرة السابقة
وعوامل أخرى ،بما في ذلك ،توقع األحداث املستقبلية التي يعتقد أنها مالئمة للظروف .وفي املستقبل ،قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه
التقديرات واالفتراضات .وفيما يلي التقديرات واالفتراضات ذات املخاطر املهمة وتؤدي إلى تسوية جوهرية في القيم الدفترية لألصول وااللتاامات
خالل السنة املالية التالية:
الحكام
1-5
إن املعلومات حول األحكام التي تم تطبيقها في تطبيق السياسات املحاسبية ،والتي لها تأثير مهم على املبلغ املعترف به في القوائم املالية املوحدة
يتم تضمينها في اإليضاحات التالية:
تحديد ما إذا كانت املجموعة أو جزء منها تعمل كوكيل أو أصيل
يتم تطبيق مبادئ املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  15من خالل تحديد كل سلعة أو خدمة وما تم التعهد بها للعميل في العقد ،وتقييم ما إذا
كانت املنشا’ لها السيطرة على السلعة أو الخدمة املحددة قبل نقلها إلى العميل .يتطلب هذا التقييم أحكاما مهمة بناء على حقائق وظروف
محددة (راجع اإليضاح .)22-6
التوحيد
عندما يكون لدى املجموعة سيطرة فعلية على الشركات املستثمر بها.
الترتيبات املشتركة
املجموعة طرف في ترتيب مشترك عندما يكون هناك ترتيب تعاقدي يعطي سيطرة مشتركة على أنشطة الترتيب ذات الصلة للمجموعة وطرف
واحد آخر على األقل .يتم تقييم السيطرة املشتركة بموجب املبادئ املماثله للسيطرة على الشركات التابعة.
تصنف املجموعة مصالحها في الترتيبات املشتركة إما:
 املشاريع املشتركة :حيث يكون للمجموعة حقوق في صافي أصول الترتيب املشترك فقط.
 العمليات املشتركة :حيث يكون للمجموعة حقوق في املوجودات وااللتاامات ملطلوبات الترتيب املشترك.
عند تقييم تصنيف املصالح في الترتيبات املشتركة تأخذ املجموعة بعين االعتبار:


هيكل الترتيب املشترك



الشكل القانوني للترتيبات املشتركة املنظمة من خالل مركبة ومنفصلة

 الشروط التعاقدية التفاقية الترتيب املشترك
 أي حقائق وظروف أخرى (بما في ذلك أي ترتيبات تعاقدية أخرى).
تحتسب املجموعة حصصها في املشاريع املشتركة بنفس الطريقة التي تتم بها االستثمارات املحتسبة بطريقة حقوق امللكية (أي باستخدام
طريقة حقوق امللكية).
انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة
تقوم املجموعة بقياس مخصص خسائر الذمم التجارية املدينة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى الحياة .يتم تقدير مخصص
الخسائر االئتمانية املتوقعة على الذمم التجارية املدينة باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إلى تجربة التعثر عن السداد السابقة للمدين
وتحليل املركز املالي الحالي للمدين املعدلة للعوامل الخاصة باملدينين ،والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل فيها املدينون ،وتقييم
لكل من الوضع الحالي واملتوقع للظروف في تاريخ التقرير .عادة ما يتم تقييم حسابات الذمم التجارية املدينة بشكل جماعي ،ما لم تكن هناك
حاجة لتقييم مدين معين على أساس فردي (راجع اإليضاح .)6-6
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عقود اإليجار
يتم تحديد التاامات عقود اإليجار عن طريق احتساب القيمة الحالية ملدفوعات اإليجار باستخدام معدل الخصم املناسب .قامت املجموعة
باستخدام سعر العمولة الفعلي لحساب القيمة الحالية ملدفوعات اإليجار ،والتي تمثل معدل االقتراض اإلضافي طويل األجل (راجع اإليضاح
.)1-6
التقديرات واالفتراضات
2-5
فيما يلي معلومات حول االفتراضات والتقديرات غير املؤكدة ذات املخاطر املهمة التي تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القوائم املالية للسنة املنتهية
في  31ديسمبر 2019م:
اثبات اإليرادات
يمكن للمبالغ املسجلة لخصم اإليرادات أن تنتج عن سلسلة معقدة من األحكام حول األحداث املستقبلية وعدم التأكد ،ويمكن أن تعتمد
بشكل كبير على التقديرات واالفتراضات .وتتم مراقبة املنهجية واالفتراضات املستخدمة لتقدير الحسومات ،ومعدالت الرفض ،وخصومات
الكمية ،واملردودات ،وتعديلها بانتظام في ضوء االلتاامات التعاقدية والقانونية ،واملمارسة التاريخية ،والخبرة السابقة ،وظروف السوق املتوقعة
(راجع اإليضاح .)22-6
العمار اإلنتاجية والقيم املتبقية للممتلكات واآلالت واملعدات والصول غير امللموسة
يتم تقدير األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية للممتلكات واآلالت واملعدات واألصول غير امللموسة ألغراض احتساب االستهالك واإلطفاء على
الترتيب .يتم إعداد هذه التقديرات بناء على األعمار اإلنتاجية املتوقعة لألصول ذات الصلة .يتم تحديد القيمة املتبقية بناء على الخبرة والبيانات
القابلة للمالحظة متى كان ذلك متاحا.
َ
تم تحديد األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية لألصول باملجموعة من قبل اإلدارة استنادا على التقييم الفني وقت االستحواذ على األصل ،ويتم
مراجعتها سنويا للتأكد من مالئمتها .وتستند األعمار اإلنتاجية على الخبرة التاريخية مع أصول مماثلة ،وكذلك توقع األحداث املستقبلية التي قد
تؤثر على عمر األصل مثل التغيرات في التكنولوجيا (راجع اإليضاحات  13-6و .)8-6
الهبوط في قيمة الشهرة
يتم تحديد قيمة الشهرة القابلة لالسترداد بناء على قيمة االستخدام .ويتطلب استخدام هذه الطريقة تقدير التدفقات النقدية املستقبلية
وتحديد معدل الخصم؛ لحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية (راجع اإليضاح .)15-6
معدل االقتراض اإلضافي املستخدم لقياس التزامات عقود اإليجار
تحديد معدل االقتراض اإلضافي املستخدم لقياس التاامات عقود اإليجار (راجع اإليضاح .)1-6
منافع املوظفين
يتم تحديد التاامات منافع املوظفين املحددة باستخدام التقييم االكتواري والذي يتطلب تقدير املدخالت املختلفة (راجع الإليضاح .)19-6
تقدير الزكاة وضريبة الدخل الجارية واملؤجلة
تمثل الزكاة والضرائب على األنشطة العادية للمجموعة من إجمالي الزكاة والضريبة املستحقة واملؤجلة .إن احتساب الزكاة والضرائب املفروضة
على املجموعة يتضمن بالضرورة درجة من التقدير والحكم فيما يتعلق ببعض البنود التي ال يمكن تحديد معالجتها بشكل نهائي حتى يتم
التوصل إلى حل مع مصلحة الضريبة ذات الصلة أو ،حسب االقتضاء ،من خالل العمليات القانونية الرسمية.
قد يؤدي الحل النهائي لبعض هذه البنود إلى أرباح ( /خسائر) جوهرية و/أو تدفقات نقدية .إن االعتراف بأصول الضريبة املؤجلة يستند إلى ما
إذا كان من املرجح أن تكون األرباح الخاضعة للضريبة كافية ومناسبة ومتاحة في املستقبل ،والتي يمكن مقابلتها خصم هذه الفروقات املؤقتة.
ولتحديد األرباح املستقبلية الخاضعة للضريبة ،يتم اعتبار آخر توقعات األرباح املتاحة لالحتساب الضريبي .فعندما تكون الفروق املؤقتة متعلقة
بالخسائر  ،يتم النظر في قانون الضرائب ذي الصلة لتحديد الخسائر املتاحة للتسوية من األرباح املستقبلية الخاضعة للضريبة (راجع اإليضاح
.)17-6
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الهبوط في قيمة الصول غير املالية
يتم اثبات خسـ ـ ـ ــارة الهبوط في قيمة املبلغ الذي تتجاوز قيمته الدفترية لألصـ ـ ـ ــل أو وحدة توليد النقد املبلغ القابل لالسـ ـ ـ ــترداد .ولتحديد املبلغ
القابل لالســترداد ،تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية املســتقبلية املتوقعة من كل وحدة توليد نقد ،وتحديد معدل فائدة مناســب لحســاب
القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية .في عملية قياس التدفقات النقدية املسـ ـ ــتقبلية املتوقعة ،تقوم اإلدارة بوضـ ـ ــع افتراضـ ـ ــات حول نتائج
التشــغيل املســتقبلية .تتعلق هذه االفتراضــات باألحداث والظروف املســتقبلية .قد تختلف النتائج الفعلية ،وقد تتســبب في تعديالت كبيرة على
أصول املجموعة خالل السنة املالية التالية (راجع اإليضاح .)15-6
تحديد القيمة العادلة للمجموعة املستبعدة
القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع للمجموعة املستبعدة على أساس مدخالت مهمة ال يمكن مالحظتها (راجع اإليضاح .)3-4
اثبات وقياس املخصصات
االفتراضات الرئيسية بشأن ترجيح حدوث تدفق خارج ملوارد (راجع اإليضاح .)16-6
االستحواذ على شركة تابعة
القيمة العادلة للعوض املحول (بما في ذلك العوض املحتمل) والقيمة العادلة لألصـول املكتسـبة وااللتاامات املفترضـة والتي تقاس على أسـاس
املخصصات (راجع اإليضاح .)9-6
استبعاد  /تصفية شركة تابعة
القيمة العادلة للعوض املتفق عليه (بما في ذلك العوض املحتمل) والقيمة العادلة لألصول املستبعدة وااللتاامات املحررة املقاسة على أساس
املخصصات (راجع اإليضاح .)3-4
قياس القيمة العادلة
3 -5
تتطلب عدد من السياسات املحاسبية واإلفصاحات قياس القيمة العادلة لكل من األصول وااللتاامات املالية وغير املالية.
يتم إبالغ لجنة املراجعة في املجموعة عن مشاكل التقويم املهمة.
عند قياس القيمة العادلة لألصـ ـ ـ ــول أو االلتاامات تسـ ـ ـ ــتخدم املجموعة بيانات السـ ـ ـ ــوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان .ويتم تصـ ـ ـ ــنيف القيمة
العادلة في مستويات مختلفة في تسلسل هرمي للقيمة العادلة استنادا إلى املدخالت املستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:
-

-

املستوى األول :األسعار املتداولة في األسواق األنشطة (غير املعدلة) ألصول أو التاامات مماثلة.
املستوى الثاني :مدخالت غير األسعار املدرجة ضمن املستوى األول والتي يمكن مالحظتها لألصول أو االلتاامات ،إما مباشر
(كاألسعار) أو بطريقة غير مباشرة (كاملشتقة من األسعار).

-

املستوى الثالث :مدخالت األصول أو االلتاامات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (غير قابلة للمالحظة).

في حال تم تصـ ــنيف املدخالت املسـ ــتخدمة في قياس القيمة العادلة لألصـ ــول وااللتاامات تقع ضـ ــمن مسـ ــتويات مختلفة في التسـ ــلسـ ــل الهرمي
للقيمة العادلة ،فس ـ ـ ــيتم تص ـ ـ ــنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ض ـ ـ ــمن ذات املس ـ ـ ــتوى في التس ـ ـ ــلس ـ ـ ــل الهرمي للقيمة العادلة الذي يكون فيه
مدخالت مهمة في أقل مستوى للقياس.
تقوم املجموعة باثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية السنة املالية التي حدثت خاللها التغيرات.
تم إدراج مزيد من املعلومات حول االفتراضات التي تم وضعها في قياس القيمة العادلة في إيضاح  42في هذه القوائم املالية.
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ملخص السياسات املحاسبة املهمة
-6
قامت املجموعة بتطبيق السياسات املحاسبية بشكل منتظم على جميع الفترات املعروضة في هذه القوائم املالية .فيما يلي السياسات املحاسبية
املهمة املطبقة من قبل املجموعة في إعداد قوائمها املالية:
1-6

التغيرات في السياسات املحاسبية

أثر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  - 16عقود اإليجار
يحل املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16عقود اإليجار محل معيار املحاسبة الدولي رقم " 17اإليجارات" و التفسير الدولي " 4تحديد ما إذا كان
ترتيب ما ينطوي على عقد اإليجار" وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة " 15عقود اإليجار التشغيلي – الحوافز" و تفسير لجنة التفسيرات
الدولية السابقة " 27تقويم جوهر املعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار" ،يحدد املعيار املبادئ املتعلقة باإلثبات والقياس والعرض
واإلفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من املستأجرين حساب معظم عقود اإليجار بموجب نموذج واحد على املركز املالي.
إن محاسبة املؤجرين بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16لم تتغير إلى حد كبير عن معيار املحاسبة الدولي رقم  17حيث يستمر املؤجرين
في تصنيف عقود اإليجار إما عقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار تمويلية باستخدام مبادئ مماثلة كما في معيار املحاسبة الدولي رقم .17
وبالتالي ،لم يكن للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16تأثير على عقود اإليجار حيث تكون املجموعة هي املؤجر.
في السنة الحالية قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16باستخدام طريقة التعديل بأثر رجعي للتطبيق مع تاريخ التطبيق
األولي في  1يناير 2019م.
اختارت املجموعة استخدام الوسيلة العملية املتاحة عند التحول إلى املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16حتى ال يتم إعادة تقييم ما إذا كان
العقد ينطوي على عقد إيجار أم ال ،مما يسمح بتطبيق املعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقا على أنها عقود إيجار عند تطبيق معيار
املحاسبة الدولي رقم  17والتفسير الدولي رقم  4في تاريخ التطبيق األولي.
كما قامت املجموعة بتطبيق الوسائل العملية التالية عند تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16على عقود اإليجار املصنفة سابقا على أنها
عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم : 17
-

تطبيق معدل خصم واحد على محفظة عقود اإليجار ذات الخصائص املتشابهة بصورة معقولة.
تطبيق اإلعفاء بإلغاء االعتراف بحق استخدام األصول والتاامات عقود اإليجار التي تنتهي صالحيتها خالل سنة 2019م.
استبعاد التكاليف األولية املباشرة من قياس حق إنتفاع األصول في تاريخ التطبيق األولي.

اختارت املجموعة أيضا تطبيق اإلعفاءات لالعتراف بعقود اإليجار التي لها فترة إيجار مدتها  12شهرا أو أقل في تاريخ بداية عقد اإليجار وعقد
اإليجار ال تحتوي على خيار الشراء ("عقود اإليجار قصيرة األجل").
قبل تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 16
لدى املجموعة عقود إيجار لعناصر مختلفة من األراض ي واملباني قبل تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16فقامت املجموعة بتصنيف كل
من عقود اإليجار (كمستأجر) في تاريخ بداية العقد إما كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي على أساس مضمون االتفاقية في تاريخ بداية
العقد.
تم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي والذي يقوم بتحويل جميع املخاطر واملنافع املتعلقة مللكية البند املؤجر إلى املجموعة بشكل
جوهري ،ويتم رسملتها عند بدء عقد اإليجار بالقيمة العادلة للعقار املؤجر أو إذا كان أقل بالقيمة الحالية للحد األدنى ملدفوعات اإليجار .تقسم
مدفوعات اإليجار بين مصاريف التمويل وتخفيض التاامات اإليجار وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد املتبقي من االلتاام.
في عقد اإليجار التشغيلي لم تتم رسملة العقارات املؤجرة وتم االعتراف بدفعات اإليجار كمصروفات تشغيلية في الربح أو الخسارة على أساس
القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .وتم إدراج أي مبالغ مدفوعة مقدما ومستحقة ضمن مدفوعات مقدما وذمم دائنة أخرى على الترتيب.
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بعد تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم "( "16تتمة)
عند تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16قامت املجموعة بتطبيق نهج واحد الثبات وقياس لجميع عقود اإليجار كمستأجر ،باستثناء
عقود اإليجار قصيرة األجل ،وإيجارات األصول منخفضة القيمة .قامت املجموعة بإثبات التاامات اإليجار لسداد مدفوعات اإليجار وحق
استخدام األصول التي تمثل الحق في انتفاع األصول األساسية محل العقد .وفقا لطريقة التعديل بأثر رجعي معدل ،قامت املجموعة بتطبيق
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16في تاريخ التطبيق األولي .و وفقا لطريقة التعديل بأثر رجعي معدل ،تم قياس حق استخدام األصل باملبلغ
املساوي اللتاام اإليجار بعد تعديل مدفوعات اإليجار مسبقا أو املستحقة املتعلقة بعقد اإليجار املعترف به في قائمة املركز املالي
كما في  31ديسمبر 2018م .بناء على ذلك ،معلومات املقارنة لم يتم إعادة عرضها.
أثر التغيير في السياسة املحاسبية على العناصر التالية في قائمة املركز املالي في  1يناير 2019م:
 تم اثبات حق استخدام األصول بمبلغ  18،191،962ريال سعودي وعرضت بشكل منفصل في قائمة املركز املالي املوحدة، تم اثبات التاامات عقود اإليجار بمبلغ  16،904،564ريال سعودي وتم إدراجها ضمن التاامات عقود اإليجار. تم إعادة تبويب الدفعات املقدمة بمبلغ  1،287،398ريال سعودي املتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية السابقة إلى حق استخداماألصول.
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م:
 ارتفعت مصاريف االستهالك بمبلغ  6،160،330ريال سعودي فيما يتعلق باستهالك األصول اإلضافية املعترف بها (أي الزيادة في حقاستخدام األصول).
 انخفضت مصاريف اإليجار بمبلغ  4،059،355ريال سعودي فيما يتعلق بعقود اإليجار التشغيلية السابقة. ارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ  5،247،005ريال سعودي فيما يتعلق بمصروفات الفوائد على التاامات اإليجار اإلضافية املعترف بها.األثر املالي لتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16هي كما يلي:
األثر على قائمة املركز املالي املوحدة كما في  1يناير 2019م:
الصول
حق استخدام األصول
املدفوعات مقدما

ريال سعودي
16.904..564
1.287.398
18.191.962

االلتزامات
التاامات عقود اإليجار

16.904.564

األثر على قائمة الربح أو الخسارة املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م:
ريال سعودي
6.160.330
()4.059.355
2.100.975
5.247.005
7.347.980

مصاريف استهالك حق استخدام األصول
مصاريف اإليجار
الثر على الربح التشغيلي
تكاليف التمويل
الثر على ربح السن ـ ــة
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بعد تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم "( "16تتمة)
تسوية التاامات عقود اإليجار وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم :16
الحد األدنى ملدفوعات اإليجار بموجب عقود إيجار تشغيلية كما في  1يناير 2019م
اإلعفاءات:
لعقود اإليجار قصيرة األجل
التأثير من الخصم بمعدل االقتراض اإلضافي كما في من  1يناير 2019م
التاامات إضافية معترف بها بعد التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16اعتبارا من  1يناير
2019م

ريال سعودي
23.330.985
()25.940
()6.400.931
16.904.114

مبالغ تم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة
ريال سعودي
6.160.330
5.247.005
1.210.820
12.618.155

مصاريف استهالك حق استخدام األصول
مصاريف فوائد التاامات عقود اإليجار
مصاريف اإليجار – عقود اإليجار قصيرة األجل
فيما يلي السياسات املحاسبية الجديدة للمجموعة بعد تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم :16

املستأجر
تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند بدء العقد .تعترف املجموعة لجميع اتفاقيات التأجير بحق استخدام
األصول والتاامات عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل واإليجارات لألصول منخفضة القيمة على النحو التالي:
حق استخدام الصول
تثبت املجموعة حق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي تاريخ توفر األصل األساس ي لإلنتفاع) .يتم قياس حق استخدام األصول
بالتكلفة ناقصا أي خسائر متراكم من هبوط القيمة واالستهالك ،ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتاامات اإليجار .تتضمن تكلفة حق استخدام
األصول على مبلغ التاامات عقود اإليجار املعترف بها ،والتكاليف املباشرة األولية املتكبدة ،ومدفوعات اإليجار التي تم دفعها في أو قبل تاريخ
البدء مخصوما منه أي حوافز تأجير مستلمة .ما لم تكن املجموعة على يقين معقول من الحصول على ملكية األصل املؤجر في نهاية مدة اإليجار
 ،يتم استهالك حق استخدام األصول املعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتا ي املقدر ومدة اإليجار  ،أيهما أقصر .يخضع
حق استخدام األصول لهبوط القيمة.
التزامات عقود اإليجار
في تاريخ بدء عقد اإليجار تقوم املجموعة بإثبات التاامات عقود اإليجار املقاسة بالقيمة الحالية ملدفوعات اإليجار التي يتعين إجراؤها على مدى
مدة عقد اإليجار .تتضمن مدفوعات اإليجار على مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة َ
مضمنة) مطروحا منها أي حوافز تأجير مستحقة
القبض ومدفوعات اإليجار املتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،واملبالغ املتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة املتبقية .تتضمن مدفوعات
اإليجار أيضا سعر ممارسة خيار الشراء الذي من املؤكد أن تمارسه املجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار  ،إذا كانت مدة اإليجار
تعكس أن املجموعة تمارس خيار اإلنهاء .يتم االعتراف بدفعات اإليجار املتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يحدث
فيها الحدث أو الشرط التي يؤدي إلى الدفع.
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التزامات عقود اإليجار (تتمة)
عند احتساب القيمة الحالية ملدفوعات اإليجار  ،تستخدم املجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان سعر الفائدة الضمني
في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة .بعد تاريخ البدء يتم زيادة مبلغ التاامات عقود اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض مدفوعات
اإليجار املقدمة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتاامات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو
تغيير في مدفوعات اإليجار الثابت املضمون أو تغيير في التقييم لشراء األصل األساس ي.
عقود اإليجار قصيرة الجل
تطبق املجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار على املدى القصير على عقود اإليجار قصيرة األجل لألراض ي واملباني (أي عقود اإليجار التي تبلغ
مدتها  12شهرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء) .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار بعقود اإليجار قصيرة األجل كمصروفات
على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
2-6

ترجمة العمالت الجنبية

معامالت العمالت الجنبية والرصدة
يتم تحويل املعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية للمجموعة وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ املعامالت (سعر الصرف الفوري).
ويتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية مثل هذه املعامالت وإعادة قياس البنود النقدية بأسعار الصرف في
نهاية العام في قائمة الربح أو الخسارة.
ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية في نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية (مترجمة باستخدام أسعار الصرف في تاريخ املعاملة)،
باستثناء البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها باستخدام أسعار الصرف في التاريخ عندما تم تحديد القيمة
العادلة.
العمليات الجنبية
العمليات بالعمالت األجنبية لألصول وااللتاامات التى تشمل :الشهرة ،و التسويات بالقيمة العادلة عند االستحواذ تترجم إلى الريال السعودى
بأسعار الصرف السائدة فى تاريخ التقرير .تتم ترجمة العمليات بالعمالت األجنبية لإليرادات واملصروفات إلى الريال السعودى بأسعار الصرف
السائدة في تاريخ املعامالت.
يتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية ضمن الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في احتياطي ترجمة العمالت األجنبية باستثناء الحد
الذي يتم فيه تخصيص فرق التحويل إلى الحقوق غير املسيطرة.
عندما يتم استبعاد عملية خارجية بشكل كامل أو جزئي ،بحيث يتم فقدان تلك السيطرة أو التأثير املهم أو السيطرة املشتركة ،يتم إعادة
تصنيف القيمة املتراكمة في احتياطي ترجمة العمالت األجنبية ذات الصلة بتلك العملية الخارجية في الربح أو الخسارة كجزء من أرباح أو
خسائر االستبعاد .وعند قيام املجموعة باستبعاد جزء فقط من فائدتها في الشركة التابعة مع االحتفاظ بالسيطرة ،يتم تحويل الجزء ذو الصلة
من القيمة املتراكمة إلى حقوق امللكية غير املسيطرة .عندما تقوم املجموعة باستبعاد جزء فقط من فائدتها في الشركة الزميلة أواملشروع
املشترك مع االحتفاظ بالتأثير املهم ،يتم إعادة تصنيف الجزء ذو الصلة من القيمة املتراكمة في قائمة الربح أو الخسارة.
النقد وما يعادله
3 -6
يشتمل النقد وما يعادله في قائمة املركز املالي على النقد في البنوك ،والنقد في الصندوق ،والودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر
أو أقل ،والتي تخضع ملخاطر ضئيلة للتغير في القيمة.
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة ،يتكون النقد وما يعادله من األرصدة لدى البنوك والودائع ذات االستحقاق خالل ثالثة أشهر
أو أقل ،إن وجدت.
الذمم التجارية املدينة
4-6
يتم تسجيل الذمم التجارية املدينة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصا مخصص خسائر هبوط القيمة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية املتوقعة على
مدى العمر .عندما تكون الذمم املدينة غير قابلة للتحصيل ،يتم شطبها مقابل خسائر هبوط القيمة .يتم إدراج أي مبالغ مستردة الحقة للمبالغ
املشطوبة سابقا مقابل "خسائر هبوط قيمة الذمم التجارية املدينة والذمم األخرى" في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة .فيما يتعلق بانخفاض
قيمة األصول املالية راجع اإليضاح رقم . 6-5
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املخزون
5-6
يتم تسجيل املخزون في القوائم املالية بالتكلفة (بما في ذلك املواد الخام ،والعمالة املباشرة ،والتكاليف املباشرة األخرى ،ومصروفات اإلنتاج
العامة ذات الصلة) أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل ،مع املخصصات املستحقة ألي عناصر متقادمة أو بطيئة الحركة ،أوشكة على
انتهاء الصالحية والتالفة وفقا لسياسة املجموعة .يتم تحديد تكلفة مواد الخام ،واملواد االستهالكية ،وقطع الغيار ،والسلع تامة الصنع على
أساس متوسط التكلفة املرجح.
6-6

الدوات املالية

الصول املالية
.i
تقوم املجموعة بتصنيف أصولها املالية إلى إحدى الفئات املوضحة أدناه ،اعتمادا على الغرض الذي من أجله تم اقتناء األصل .إن السياسة
املحاسبية للمجموعة لكل فئة هي كما يلي:
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم إدراج األصول املالية في قائمة املركز املالي بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة كإيراد
أو مصروف تمويل.
التكلفة املطفأة
تنشأ هذه األصول بشكل أساس ي من توفير السلع والخدمات للعمالء (مثل الذمم التجارية املدينة)  ،ولكنها تتضمن أيضا أنواعا أخرى من
األصول املالية حيث يكون الهدف هو االحتفاظ بهذه األصول من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وتكون التدفقات النقدية التعاقدية
مدفوعات رئيسية والفائدة فقط .يتم االعتراف بها مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف املعامالت التي تعزى مباشرة إلى حيازتها أو
إصدارها  ،ويتم إدراجها الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،ناقصا مخصص الهبوط في القيمة.
يتم إثبات مخصصات هبوط قيمة الذمم التجارية املدينة بناء على النهج املبسط ضمن املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  9باستخدام مصفوفة
مخصص؛ لتحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة مدى العمر .خالل هذه العملية ،يتم تقييم احتمال عدم دفع الذمم التجارية املدينة .ثم يتم
ضرب هذا االحتمال في مقدار الخسارة املتوقعة الناشئة عن التعثر عن السداد لتحديد الخسارة االئتمانية املتوقعة مدى العمر للذمم التجارية
املدينة .بالنسبة للذمم التجارية والتي يتم تسجيلها بالصافي يتم تسجيل هذه املخصصات في حساب مخصص منفصل مع االعتراف بالخسارة
ضمن تكلفة املبيعات في قائمة الربح أو الخسارة .عند التأكيد على أن الذمم التجارية املدينة لن تكون قابلة للتحصيل ،يتم شطب القيمة
الدفترية اإلجمالية لألصل مقابل املخصص ذو الصلة.
تشتمل األصول املالية للمجموعة املقاسة بالتكلفة املطفأة على الذمم التجارية املدينة واالستثمارات في أدوات حقوق امللكية والنقد وما
يعادله في قائمة املركز املالي املوحدة.
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
لدى املجموعة عدد من االستثمارات االستراتيجية في الشركات املدرجة وغير املدرجة التي لم يتم احتسابها كشركات تابعة أو زميلة أو شركة
خاضعة للسيطرة املشتركة .بالنسبة لتلك االستثمارات أجرت املجموعة انتخابات غير قابلة لإللغاء لتصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر بدال من الربح أو الخسارة حيث تعتبر املجموعة هذا القياس هو األكثر تمثيال لنموذج األعمال لهذه األصول.
يتم إدراج األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في الدخل
الشامل اآلخر وتراكمها في القيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر .عند االستبعاد ،يتم إعادة تصنيف أي رصيد ضمن القيمة
العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر مباشرة إلى األرباح املحتجزة وال يتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة.
يتم إدراج توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة ما لم تمثل األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار ،وفي هذه الحالة يتم االعتراف
باملبلغ الكامل أو الجزئي لألرباح مقابل القيمة الدفترية لالستثمارات املرتبطة بها.
يتم إدراج مشتريات ومبيعات األصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في تاريخ التسوية مع االعتراف بأي تغيير في
القيمة العادلة بين تاريخ التداول وتاريخ التسوية في القيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر.
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عرض الهبوط في القيمة
يتم خصم مخصصات الخسارة لألصول املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة من إجمالي القيمة الدفترية لألصول.
خسائر الهبوط في القيمة املتعلقة بالذمم التجارية املدينة واألصول األخرى يتم عرضها بصورة منفصلة في قائمة الربح أو الخسارة.
االلتزامات املالية
.ii
تصنف املجموعة التااماتها املالية في فئتين ،بناء على الغرض من تحمل االلتاامات املالية .إن السياسة املحاسبية للمجموعة لكل فئة هي كما
يلي:
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تصنف االلتاامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة املركز املالي بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة
العادلة في قائمة الربح أو الخسارة .ليس لدى املجموعة أي التاامات محتفظ بها للمتاجرة ولم تحدد أي التاامات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة.
التزامات مالية أخرى
يتم االعتراف بااللتاامات املحتسبة بفائدة مبدئيا بالقيمة العادلة بعد خصم أي تكاليف معامالت منسوبة بشكل مباشر إلى األداة املالية .يتم
قياس هذه االلتاامات التي تحمل فائدة الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،والتي تضمن أن أي مصروفات فوائد
خالل فترة سدادها تكون بمعدل ثابت على رصيد االلتاامات املدرج في قائمة املركز املالي .فيما يخص جميع االلتاامات املالية ،تتضمن مصروفات
الفائدة تكاليف املعامالت األولية وأي عالوة مستحقة الدفع عند االسترداد ،باإلضافة إلى أي فائدة أو قسيمة مستحقة الدفع أثناء سداد
االلتاامات.
يتم االعتراف مبدئيا بالقروض ،والتسهيالت ،والتاامات عقود اإليجار ،والتاامات العقود ،والذمم الدائنة األخرى ،وااللتاامات النقدية قصيرة
األجل األخرى بالقيمة العادلة ويتم تسجيلها الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
إلغاء االعتراف
عند استبدال االلتاامات املالية الحالية بأخرى من نفس الجهة املقرضة و شروط مختلفة تماما ،أو بتعديل شروط االلتاامات الحالية بشكل
جوهري ،فإنه يتم اعتبار هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن إثبات االلتاامات األصلية وإثبات االلتاامات الجديدة .يدرج الفرق بين القيمة
الدفترية املعنية في قائمة الدخل الربح أو الخسارة.
مقاصة الدوات املالية
تتم مقاصة األصول وااللتاامات املالية ويدرج الصافي في قائمة املركز املالي املوحدة عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية املبالغ املثبتة ،وعندما
يكون هناك نية لتسوية األصول مع االلتاامات على أساس الصافي من أجل بيع األصول وتسديد االلتاامات في وقت واحد.
االستمار في الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة
7-6
الشركات الزميلة هي تلك املنشآت التي يكون للمجموعة تأثيرا مهما عليها .وإن التأثير املهم هو املقدرة على املشاركة في القرارات املتعلقة
بالسياسات املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها ،ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.
املشروعات املشتركة هي عبارة عن اتفافية مشترك يحق بموجبه لألطراف التي تمارس سيطرتها املشتركة عليه االعتراف بحصة في صافي أصول
تلك املشروعات املشتركة .تمثل السيطرة املشتركة اتفاق تعاقدي لتقاسم السيطرة على اتفاقية ما ،وتتواجد فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات
بشأن األنشطة ذات العالقة املوافقة الجماعية لألطراف الذين يشاركون في السيطرة .إن االعتبارات التي تم أخذها بعين االعتبار عند تحديد
التأثير املهم أو السيطرة املشتركة هي نفس تلك االعتبارات الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.
يتم املحاسبة عن استثمارات املجموعة في الشركة الزميلة واملشروعات املشتركة باستخدام طريقة حقوق امللكية .وبموجب هذه الطريقة ،يقيد
االستثمار في الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة مبدئيا بالتكلفة .يتم تعديل القيمة املدرجة لالستثمار إلثبات التغيرات في حصة املجموعة
من صافي أصول الشركة الزميلة أو املشاريع املشتركة بتاريخ االستحواذ .يتم إدراج الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة أو املشروع املشترك في
القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اختبارها بشكل منفصل للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها.
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االستمار في الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة (تتمة)

تعكس قائمة الربح أو الخسارة حصة املجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة أو املشروعات املشتركة .يتم عرض أي تغيير في الدخل الشامل
اآلخر لتلك الشركات املستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة .وباإلضافة إلى ذلك ،عندما يكون هناك تغيير مثبت مباشرة في
حقوق ملكية الشركة الزميلة أو املشروعات املشتركة ،تقوم املجموعة بإثبات حصتها من أي تغييرات ،عندما ينطبق ذلك ،في قائمة التغيرات
في حقوق امللكية .يتم استبعاد الربح والخسارة غير املحققة الناتجة من املعامالت بين املجموعة والشركة الزميلة واملشروعات املشتركة بقدر
حصة املجموعة في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك.
يظهر إجمالي حصة املجموعة في أرباح أو خسائر لشركة زميلة ومشروع مشترك في قائمة الربح أو الخسارة خارج الربح التشغيلي ويمثل الربح أو
الخسارة حقوق امللكية غير املسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو املشاريع املشتركة.
يتم إعداد القوائم املالية للشركة الزميلة أو املشروع املشترك لنفس فترة إعداد القوائم املالية للمجموعة .عند الضرورة ،يتم إجراء تسويات
لجعل السياسات املحاسبية تتماش ى مع تلك الخاصة باملجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة االنخفاض في قيمة االستثمار في الشركة
الزميلة .تحدد املجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك قد
انخفضت قيمته .وعندما يكون ذلك ،تقوم املجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة باعتباره الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد للشركة
الزميلة أو املشروع املشترك وبين القيمة الدفترية له ويتم اإلعتراف بالخسارة على أنها خسائر هبوط في شركة زميلة ومشروع مشترك في قائمة
الربح أو الخسارة.
عند فقدان التأثير املهم على الشركة الزميلة أو السيطرة املشتركة على املشروعات املشتركة ،تقوم املجموعة بقياس وإثبات أي استثمارات
محتفظ بها بالقيمة العادلة .إن أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو املشروع املشترك عند فقدان التأثير املهم أو السيطرة املشتركة
والقيمة العادلة لالستثمارات املحتفظ بها واملتحصالت من االستبعاد يتم إثباته في قائمة الربح أو الخسارة.
الصول غير امللموسة
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األصول غير امللموسة املستحوذ عليها بشكل منفصل يتم قياسها مبدئيا بالتكلفة .إن تكلفة األصول غير امللموسة املستحوذ عليها في عملية
تجميع األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ االستحواذ.
بعد االعتراف املبدئي ،تدرج األصول غير امللموسة بالتكلفة ناقصا االستهالك املتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة املتراكمة ،إن وجدت .إن
األصول غير امللموسة املنتجة داخليا ،باستثناء تكاليف التطوير املرسملة ال تتم رسملتها ،ويتم إثبات املصاريف في قائمة الربح أو الخسارة
املوحدة عند تكبدها.
يتم تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول غير امللموسة لتكون إما محددة أو غير محددة.
يتم إطفاء األصول غير امللموسة ذات األعمار املحددة على مدى العمر االقتصادي اإلنتا ي ،ويتم تقييمها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها
عند وجود مؤشر على أن األصول غير امللموسة قد انخفضت قيمتها .يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لألصول غير امللموسة ذات األعمار
املحددة على األقل في نهاية كل فترة مالية .وتتم املحاسبة عن التغيرات في العمر اإلنتا ي املتوقع أو الطريقة املتوقعة الستهالك املنافع االقتصادية
املستقبلية الكامنة في األصل بتغيير فترة اإلطفاء أو طريقتها حسب ما هو مالئم ،وتتم معالجتها كتغيرات في التقديرات املحاسبية .يتم إثبات
مصروف اإلطفاء لألصول غير امللموسة ذات األعمار املحددة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن فئة املصاريف املتوافقة مع وظيفة األصول غير
امللموسة.
ال يتم إطفاء األصول غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير املحددة ،ولكن يتم اختبارها للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها سنويا ،إما
بشكل فردي أو على مستوى الوحدة املولدة للنقد .يتم مراجعة تقويم األعمار غير املحددة سنويا لتحديد ما إذا كانت األعمار غير املحددة ما
زالت محتملة .وإذا لم تكن كذلك يتم تغيير العمر اإلنتا ي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.
يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد إثبات أصول غير ملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل،
ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة عندما يتم التوقف عن إثبات األصول.
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الصول غير امللموسة (تتمة)
8-6
يتم قياس األصول غير امللموسة بما في ذلك البرامج واسم العالمة التجارية وقائمة العمالء والتي يتم الحصول عليها من قبل املجموعة ولها
أعمار إنتاجية محددة بالتكلفة ناقصا االستهالك املتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة املتراكمة.
إن األصول غير امللموسة ذات األهمية التي تعترف بها املجموعة ،و عمرها االقتصادي و األساليب املستخدمة لتحديد تكلفة األصول غير
امللموسة في تجميع األعمال هي كما يلي:
الصول غير امللموسة

العمر اإلقتصادية
اإلنتاجي

التقنيات
اسم العالمة التجارية
قائمة العمالء
البرامج
التراخيص

 7سنوات
 7سنوات
 7سنوات
 8 – 7سنوات
 8سنوات

يتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية في كل فترة تقرير ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبا.
تجميع العمال
9-6
يتم احتساب تجميع األعمال بطريقة االستحواذ ،وتقاس تكلفة االستحواذ على أنها مجموع املقابل املحول الذي يقاس بالقيمة العادلة في تاريخ
االستحواذ وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة املستحوذ عليها .بالنسبة لكل عملية تجميع أعمال تقوم املجموعة باختيار ما إذا كان
يجب قياس الحصص غير املسيطرة في الشركة املستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي األصول املحددة للشركة املستحوذ
عليها .ويتم تسجيل التكاليف املتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدها وتدرج ضمن املصاريف اإلدارية.
عندما تقوم املجموعة باالستحواذ على األعمال ،تقوم بتقييم األصول وااللتاامات املالية املفترضة للتصنيف والتعيين املناسبين وفقا للشروط
التعاقدية والظروف اإلقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ .يتضمن ذلك فصل املشتقات املتضمنة في العقود الرئيسية
من قبل الشركة املستحوذ عليها.
إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل املشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .يتم قياس املقابل املحتمل املصنف
كأصول أو التاامات والذي هو أداة مالية وضمن نطاق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  :9األدوات املالية ،اإلعتراف والقياس بالقيمة العادلة مع
إدراج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر.
استثمارات في الشركات التابعة
10-6
عندما يكون للشركة سيطرة على شركة مستثمر فيها فإنه يتم تصنيفها كشركة تابعة .تتحكم الشركة في الشركة املستثمر فيها في حالة وجود
العناصر الثالثة التالية:


سلطة الشركة املستثمر فيها؛



التعرض لعوائد متغيرة من الشركة املستثمر فيها؛ و

 قدرة املستثمر على استخدام سلطته للتأثير على تلك العوائد املتغيرة
إن تكلفة االستثمار في الشركة التابعة هي مجموع:
 القيمة العادلة في تاريخ التبادل لألصول املقدمة وااللتاامات املتكبدة أو املقترضة وأدوات حقوق امللكية الصادرة من قبل املجموعة؛
باإلضافة
 أي تكاليف منسوبة مباشرة إلى حيازة الشركة التابعة
جميع الشركات التابعة تقدم تقاريرها في تاريخ  31ديسمبر.
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الشهرة
11-6
تمثل الشهرة الزيادة في تكلفة تجميع األعمال على حصة املجموعة في القيمة العادلة لألصول وااللتاامات املحتملة املكتسبة.
تشتمل التكلفة على القيمة العادلة لألصول املقدمة وااللتاامات املفترضة وأدوات حقوق امللكية املصدرة إن وجدت ،باإلضافة إلى مبلغ أي
حصص غير مسيطرة في الشركة املستحوذ عليها باإلضافة إلى القيمة العادلة لحصة األسهم الحالية إذا تم تحقيق تجميع األعمال على مراحل.
في الشركة املستحوذ عليها .يتم إدراج املقابل املحتمل في التكلفة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ،وفي حالة املقابل املحتمل املصنف كالتاام
مالي يعاد قياسه الحقا من خالل الربح أو الخسارة .بالنسبة لدمج األعمال املنجزة في أو بعد  1يناير 2010م  ،يتم االعتراف بالتكاليف املباشرة
لالستحواذ على كمصروف بشكل مباشر.
يتم رسملة الشهرة كأصول غير ملموسة ويتم تحميل أي انخفاض في القيمة الدفترية على قائمة الربح أو الخسارة املوحدة .عندما تتجاوز
القيمة العادلة لألصول وااللتاامات وااللتاامات القابلة للتحديد القيمة العادلة للمقابل املدفوع  ،يتم إضافة الزيادة بالكامل إلى قائمة الربح
أو الخسارة املوحدة في تاريخ االستحواذ.
الصول قيد اإلنشاء
12-6
تظهر األصول قيد اإلنشاء بالتكلفة وال يتم استهالكها .يبدأ استهالك األصول قيد الإلنشاء عندما تكون األصول جاهزة لالستخدام املحدد لها.
عندما تكون األصول جاهزة لالستخدام املحدد لها حينها يتم تحويلها إلى املمتلكات واآلالت واملعدات أو أصول غير ملموسة .يتم رسملة تكاليف
التمويل التي تنفق على القروض من أجل تمويل إنشاء أصول مؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام املحدد
له.
13-6

املمتلكات واآلالت واملعدات

االثبات والقياس
يتم قياس املمتلكات واآلالت واملعدات بالتكلفة والتي تشمل تكاليف االقتراض املرسملة بعد خصم االستهالك املتراكم وأي خسائر انخفاض في
القيمة املتراكمة .إذا كانت أجزاء مهمة من املمتلكات واملعدات لها عمر إنتا ي مختلف ،فسيتم احتسابها كبنود منفصلة (املكونات الرئيسية)
للممتلكات واملعدات .يتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها .يتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة
املتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد استخدامه في تكلفة األصل املعني إذا تم استيفاء معايير االعتراف للمخصص.
يتم استبعاد املمتلكات واآلالت واملعدات عند البيع أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو التخلص منه .يتم إثبات
أي ربح أو خسارة عند استبعاد عنصر من املمتلكات واملعدات في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى.
النفقات الالحقة
يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من املرجح أن تتدفق املناقع االقتصادية املستقبلية املرتبطة بهذه املصروفات إلى املجموعة.
االستهالك
يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود املمتلكات واملعدات ناقصا قيمتها املتبقية املقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى
أعمارها اإلنتاجية املقدرة ويتم االعتراف بها عادة في الربح أو الخسارة .األراض ي ال تستهلك.
تمثل املعدالت التالية األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واآلالت واملعدات التي يتم استهالكها للفترة الحالية واملقارنة وهي كما يلي:
عدد السنوات
 %2إلى %3
 %4إلى %10
%10
%25
%25

الوصف
املباني
اآلالت واملعدات
األثاث والتجهياات
أجهزة الكمبيوتر
السيارات

يتم مراجعة القيم املتبقية ،واألعمار اإلنتاجية ،وطرق استهالك املمتلكات واآلالت واملعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها مستقبال ،إذا
كان مناسبا.
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تكاليف االقتراض
14-6
تتم رسملة تكاليف االقتراض املتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ،يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه فترة زمنية طويلة كي يكون جاهزا
للغرض الذي أنش ئ من أجله أو بيعه كجزء من تكلفة ذلك األصل املعني .يتم تحميل كافة تكاليف االقتراض األخرى على املصاريف في الفترة
التي تتكبد فيها .تتضمن تكاليف االقتراض الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق بإقتراض األموال.
اختبار الهبوط في قيمة الصول غير املالية
15 -6
تتلخص اإلفصاحات املتعلقة بالهبوط في قيمة األصول غير املالية في اإليضاحات التالية:
اإلفصاحات عن السياسة املحاسبية
اإلفصاحات عن اإلفتراضات املهمة وعدم تأكد التقديرات
املمتلكات واملعدات
األصول قيد اإلنشاء
األصول غير امللموسة
الشهرة واألصول غير امللموسة ذات األعمار غير املحددة
تقوم املجموعة بتاريخ إعداد التقرير املالي بتقويم ما إذا كان يوجد مؤشر بأن أحد األصول املالية قد تعرض النخفاض في القيمة .في حال وجود
مثل هذا املؤشر ،أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص االنخفاض في القيمة ألحد األصول ،تقوم املجموعة بتقدير القيمة
القابلة لالسترداد لألصل .إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل تمثل القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا تكاليف االستبعاد
والقيمة الحالية أيهما أعلى ،ويتم تحديدها ألحد األصول الفردية إال في حال عدم قيام األصل بتوليد تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة
بشكل رئيس ي عن
تلك املولدة من أصول أو مجموعة من األصول األخرى .عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو عندما تزيد قيمة وحدات توليد النقد عن
القيمة القابلة لالسترداد ،يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى القيمة القابلة لالسترداد.
عند تقييم القيمة الحالية ،يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها الحالية وذلك باستخدام معدل خصم قبل الضريبة
الذي يعكس التقديرات الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود وأي مخاطر معينة متعلقة باألصل .عند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف
االستبعاد ،يتم أخذ املعامالت املتداولة في السوق حديثا في االعتبار .في حال عدم توفر مثل تلك املعامالت ،يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.
يتم إثبات هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم وأسعار األسهم املتداولة في السوق للشركات املتداولة أو املؤشرات األخرى املتوفرة
للقيمة العادلة.
تقوم املجموعة باحتساب الهبوط في القيمة لديها على أساس املوازنات املفصلة والتوقعات املستقبلية التي يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل
وحدة من وحدات توليد النقد لدى املجموعة التي يتم تخصيص األصول الفردية ليها .تغطي هذه املوازنات والتوقعات بصورة عامة فترة خمس
سنوات .يتم احتساب معدل النمو طويل األجل ويستخدم لتوقعات التدفقات النقدية املستقبلية بعد السنة الخامسة.
يتم اثبات خسائر الهبوط في القيمة للعمليات املستمرة في قائمة الدخل الشامل ضمن البنود املتعلقة باملصروفات بما يتفق مع وظيفة األصول
التي انخفضت قيمتها.
بالنسبة لألصول باستثناء الشهرة ،يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير مالي؛ لتحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات بأن خسائر االنخفاض في القيمة
املثبتة سابقا لم تعد موجودة أو أن قيمتها انخفضت .في حال وجود مثل هذا املؤشر ،تقدر املجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو لوحدة
توليد النقد .يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة املثبتة سابقا فقط في حال حصول تغيير في االفتراضات املستخدمة في تحديد القيمة
القابلة لالسترداد لألصل منذ اثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة .يتم وضع حد لعكس الخسارة بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن
القيمة القابلة لالسترداد ،وال عن القيمة الدفترية التي كان من املفترض تحديدها ،بعد خصم االستهالك ،فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض
في قيمة األصل في سنوات سابقة .يثبت مثل هذا االنعكاس في قائمة الربح أو الخسارة.
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اختبار الهبوط في قيمة الصول غير املالية (تتمة)
15-6
يتم اختبار الهبوط في قيمة الشهرة سنويا في  31ديسمبر وعندما تشير الظروف إلى حصول انخفاض في القيمة الدفترية .يتم تحديد هبوط
قيمة الشهرة من خالل تقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة توليد نقد (أو مجموعة من وحدات توليد النقد) والتي تتعلق بها الشهرة.
عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية ،يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة .وال يمكن عكس
خسائر انخفاض القيمة املتعلقة بالشهرة في الفترات املستقبلية .يتم اختبار األصول غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير املحددة للتأكد من
وجود انخفاض في قيمتها سنويا في  31ديسمبر على مستوى وحدة توليد النقد ،حسب ما هو مالئم ،أوعندما تشير الظروف إلى حصول انخفاض
في القيمة الدفترية.
املخصصات وااللتزامات املحتملة
16-6
يتم اثبات املخصصات عندما تؤدي االلتاامات الحالية الناتجة من حدث سابق إلى تدفق املوارد االقتصادية من املجموعة ويمكن تقدير املبالغ
بشكل موثوق به .وال يزال توقيت أو مقدار التدفق غير مؤكد .وينشأ االلتاام الحالي عند وجود التاام قانوني أو ضمني ناتج عن أحداث سابقة،
مثل املنازعات القانونية أو العقود امللزمة.
يتم قياس املخصصات على أساس النفقات املقدرة املطلوبة لتسوية االلتاام الحالي ،استنادا إلى األدلة األكثر موثوقية املتاحة في تاريخ التقرير،
بما في ذلك املخاطر والشكوك املرتبطة بهذا االلتاام .وعندما يكون هناك عدد من االلتاامات املتماثلة ،يتم تحديد احتمالية أن يكون التدفق
الخارج مطلوبا للتسوية من خالل النظر في فئة االلتاامات ككل .يتم خصم املخصصات إلى قيمها الحالية ،حيث تكون القيمة الزمنية للنقود
جوهرية.
إن أي تعويض قد يكون من املؤكد أن تقوم املجموعة بتحصيله من طرف ثالث فيما يتعلق بااللتاام ،يتم االعتراف به كأصل منفصل .ومع
ذلك قد ال يتجاوز هذا األصل مبلغ املخصص ذي الصلة.
تتم مراجعة جميع املخصصات في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية .وفي الحاالت التي يعتبر فيها التدفق املحتمل
للموارد االقتصادية نتيجة لاللتاامات الحالية غير محتملة أو بعيدة ،ال يتم االعتراف بأي التاام إال إذا كانت متوقعة في سياق دمج األعمال.
يتم ادارج املخصص إلعادة الهيكلة عندما توافق املجموعة على خطة إعادة هيكلة مفصلة ورسمية ،و إعادة الهيكلة إما بدأت أو تم اإلعالن
عنها علنا .خسائر التشغيل املستقبلية ال يتم اثباتها كمخصص.
 17-6الزكاة وضريبة الدخل
تخضع الشركة وشركاتها التابعة لها في اململكة العربية السعودية للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") في اململكة العربية
السعودية .ويتم تسجيل أي فروقات بين املخصص القائم والربط النهائي الذي تتم املوافقة عليه ،وعندما يتم إقفال املخصص .تقوم املجموعة
باقتطاع الضرائب على املعامالت مع األطراف غير املقيمة باململكة العربية السعودية كما هو منصوص عليه بالنظام السعودي لضريبة الدخل.
كما تخضع الشركات التابعة األجنبية ألنظمة الضريبة في البلدان التي تأسست فيها تلك الشركات التابعة.
يتم تحميل الزكاة وضريبة دخل للشركات التابعة األجنبية على الربح أو الخسارة.
الضريبة الحالية
تتكون الضريبة الحالية من الضريبة املدفوعة أو املستحقة املتوقعة على الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة للفترة وأي تسويات على الضريبة
املدفوعة أو املستحقة ذات الصلة بسنوات سابقة .إن مبلغ الضريبة الحالية املدفوعة أو املستحقة هو أفضل تقدير ملبلغ الضريبة املتوقع
دفعه أو استالمه والذي يعكس عدم التأكد املتعلق بضريبة الدخل ،إن وجد .ويتم قياسه باستخدام معدالت الضريبية املقررة في تاريخ التقرير.
كما تشتمل الضريبة الحالية على أي ضرائب تنشأ عن توزيعات األرباح.
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الضريبة املؤجلة
يتم اثبات الضريبة املؤجلة بالنسبة للفروقات املؤقتة بين القيم الدفترية لألصول وااللتاامات ألغراض إعداد القوائم املالية واملبالغ املستخدمة
ألغراض الضريبية .ال يتم اثبات الضريبة املؤجلة بالنسبة لكل من:
 الفروقات املؤقتة لالعتراف املبدئي باألصول وااللتاامات في املعاملة التي ال تمثل تجميع األعمال والتي ال تؤثر على املحاسبية أو الربح أو
الخسارة الخاضع للضريبة؛
 الفروقات املؤقتة املتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة ،والشركات الزميلة ،واملشروعات املشتركة بالقدر الذي تكون فيه املجموعة
قادرة على السيطرة في توقيت انعكاس الفروقات املؤقتة وبقدر ما يكون مرجحا أنه لن يتم انعكاسها في املستقبل املتوقع؛ و


الفروقات املؤقتة الخاضعة الضريبية الناتجة عن االعتراف املبدئي للشهرة.

يتم اثبات األصول الضريبية املؤجلة بالنسبة للخسائر الضريبية غير املستخدمة واإلعفاءات الضريبية والفروقات املؤقتة القابلة للخصم بالقدر
الذي يكون فيه من املرجح توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل إمكانية استخدامها .يتم تحديد األرباح املستقبلية الخاضعة للضريبة
بناء على خطط األعمال للشركات التابعة الفردية في املجموعة وعكس الفروقات املؤقتة .يتم مراجعة األصول الضريبية املؤجلة في تاريخ كل
تقرير وتخفض بالقدر الذي يكون فيه من غير املرجح تحقق منافع ضريبية متعلقة بها ذات الصلة .يتم عكس هذا التخفيض عند احتمال
تحسن األرباح املستقبلية الخاضعة للضريبة.
يتم إعادة قياس األصول الضريبية املؤجلة غير املعترف بها في تاريخ كل تقرير ويتم االعتراف بها بالقدر الذي يصبح فيه من املرجح توفر أرباح
مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل إمكانية استخدامها.
يتم قياس الضريبة املؤجلة وفقا ملعدالت الضريبية التي يتوقع تطبيقها على الفروقات املؤقتة عند القيام بعكسها استنادا باستخدام معدالت
الضريبة التي تم سنها بشكل جوهري في تاريخ التقرير.
إن قياس الضريبة املؤجلة يعكس تبعات الضريبة التي يمكن أن تنشأ من الطريقة التي تتوقعها املجموعة في تاريخ التقرير السترداد القيمة
الدفترية ألصولها والتااماتها أو تسويتها.
الذمم الدائنة واالستحقاقات
18-6
يتم إثبات االلتاامات للمبالغ الواجب دفعها في املستقبل عن السلع أو الخدمات املستلمة ،سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل املوردين.
19-6

منافع نهاية الخدمة للموظفين

منافع املوظفين قصيرة الجل
يتم احتساب املنافع قصيرة األجل للموظفين كمصروفات عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة .ويتم االعتراف بااللتاامات املتعلق باملبلغ
املتوقع دفعه عندما يكون على املجموعة التاام قانوني أو ضمني حالي لدفع هذا املبلغ مقابل الخدمات السابقة التي قدمها املوظف ويمكن
تقدير االلتاامات بصورة موثوقة.
يتم احتساب التاامات االشتراكات في خطط املساهمة املحددة كمصروفات عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة للموظف .ويتم االعتراف
باملساهمات املدفوعة مقدما كأصل بقدر توفر االسترداد النقدي أو التخفيض في املدفوعات املستقبلية.
خطط املنافع املحددة
يتم احتساب صافي ا لتاامات املجموعة فيما يتعلق بخطط املنافع املحددة بشكل منفصل لكل خطة من خالل تقدير مبلغ املنافع املستقبلية
التي حصل عليها املوظف في الفترات الحالية أو السابقة وخصم هذا املبلغ وتخفيض القيمة العادلة ألي أصول املمولة..
يتم احتساب التاامات املنافع املحددة سنويا بواسطة خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االضافة املتوقعة .عندما ينتج عن االحتساب
أصل محتمل للمجموعة ،فإن األصل املعترف به يقتصر على القيمة الحالية للمنافع االقتصادية املتاحة في شكل أي استردادات مستقبلية من
الخطة أو تخفيض في املساهمات املستقبلية للخطة .والحتساب القيمة الحالية للمنافع االقتصادية يتم األخذ في االعتبار الحد األدنى من
متطلبات التمويل املعمول بها.
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خطط املنافع املحددة (تتمة)
إعادة قياس صافي التاام املنافع املحددة ،والتي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية والعائد على األصول املمولة (باستثناء مصروف التمويل)
وتأثير سقف األصول (إن وجد ،باستثناء مصروف التمويل) ،يتم االعتراف بها مباشرة في الدخل الشامل اآلخر .تقوم املجموعة بتحديد صافي
مصروفات(/دخل) مصروف التمويل على صافي التاام املنافع املحددة(/أصول) للفترة بتطبيق معدل الخصم املستخدم لقياس صافي التاام
املنافع املحددة في بداية الفترة السنوية إلى صافي التاام(/أصل) املنافع املحددة باألخذ في االعتبار أي تغيرات في صافي التاام(/أصل) املنافع
املحددة خالل الفترة نتيجة لالشتراكات ومدفوعات املنافع .ويتم االعتراف بصافي مصروفات الفوائد واملصروفات األخرى املتعلقة بخطط املنافع
املحددة في الربح أو الخسارة.
عندما يحدث تغير في خطط املنافع أو عندما يتم تخفيض الخطط ،يتم إدراج التغيرات الناتجة في املنافع املتعلقة بخدمات سابقة أو الربح أو
الخسارة الناتجة عن تخفيض الخطط في قائمة الربح أو الخسارة .تقوم املجموعة باالعتراف باألرباح والخسائر عند تسوية خطط املنافع
املحددة عند حدوث التسوية.
منافع املوظفين الخرى طويلة الجل
إن صافي التاام املجموعة فيما يتعلق بمنافع املوظفين طويلة األجل هو مبلغ املنافع املستقبلية التي حصل عليها املوظفين مقابل خدماتهم في
الفترات الحالية والسابقة .يتم خصم تلك املنافع لتحديد القيمة الحالية .يتم االعتراف بإعادة القياس في الربح أو الخسارة في الفترة التي نشأت
فيها.
املنح الحكومية
20-6
يتم خصم املنح الحكومية بما في ذلك املنح غير النقدية بالقيمة العادلة املستلمة على النفقات الرأسمالية بشكل عام للوصول إلى القيمة
الدفترية لألصل الذي تم شراؤه .يتم احتساب منح نفقات اإليرادات مقابل التكلفة التي تتكبدها املجموعة .عندما يتم استيفاء معايير االحتفاظ
يتم اداراج رصيد الدخل املؤجل أو صافي مقابل األصول املشتراة في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة .
يتم تقييم األصول غير النقدية مثل األراض ي أو املوارد األخرى بالقيمة العادلة لألصل غير النقدي ويتم احتسابها لكل من املنحة واألصل بتلك
القيمة العادلة.
عندما تقدم الحكومات أو املؤسسات ذات الصلة القروض أو املساعدات املماثلة ذات سعر فائدة أدنى من سعر السوق املعمول به حاليا ،يعتبر
أثر هذه الفائدة إيجابية بمثابة منحة حكومية.
حقوق امللكية واالحتياطيات وتوزيعات الرباح املدفوعة
21-6
يمثل رأس املال القيمة األسمية لألسهم التي تم إصدارها.
تتضمن األرباح املبقاة جميع أرباح الفترة الحالية والسابقة.
يتم تسجيل جميع املعامالت مع مالكي الشركة األم بشكل منفصل ضمن حقوق امللكية.
احتياطي ترجمة العمالت الجنبية
يتم استخدام احتياطي ترجمة العمالت األجنبية لتسجيل فروقات الصرف الناتجة عن ترجمة القوائم املالية للشركات التابعة األجنبية للشركة
والتي تختلف عملتها الوظيفية عن العملة الوظيفية للشركة.
احتياطي نظامي
وفقا ملا يقتضيه نظام الشركات السعودي ،يتم تحويل  ٪10من صافي أرباح املجموعة للسنة إلى االحتياطي النظامي .يجوز للمجموعة أن تقرر
إيقاف هذه التجنيب عندما يبلغ إجمالي االحتياطي  ٪30من رأس املال .االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.
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احتياطي اتفاقي
وفقا ألحكام النظام األساس ي للشركة فإنها تقوم بتحويل  %5من صافي الدخل السنوي إلى االحتياطي اإلتفاقي حتى يصل هذا االحتياطي %25
من رأس املال .تحدد الجمعية العمومية أغراض استخدام هذا االحتياطي.
احتياطي القيمة العادلة
يشتمل احتياطي القيمة العادلة على أرباح وخسائر من تحركات القيمة العادلة الستثمارات املجموعة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر.
توزيعات الرباح املدفوعة
تثبت املجموعة التاام مقابل إجراء التوزيعات النقدية أو غير النقدية ألصحاب حقوق امللكية عندما يتم اعتماد التوزيع ويصبح خارج تصرف
املجموعة .حسب نظام الشركات يتم اعتماد التوزيع عندما يتم املوافقة عليه من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة لألصول التي سيتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة املعترف بها مباشرة في حقوق
امللكية.
عند تسوية توزيع األصول غير النقدية ،يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية لاللتاامات والقيمة الدفترية لألصول املوزعة في قائمة الربح
أو الخسارة.
اإليرادات
22-6
تستلم املجموعة اإليرادات من مبيعات البضائع إلى العمالء مقابل الطلبات املستلمة .وتتعلق غالبية العقود التي تبرمها الشركة بأوامر املبيعات
التي تحتوي على التاامات أداء واحد لتوصيل منتجات الرعاية الصحية االستهالكية واألدوية .يكون متوسط مدة أمر املبيعات أقل من  12شهرا.
إيراد املنتجات
يتم اثبات إيرادات املنتج عند نقل السيطرة على البضائع إلى العميل .يتم تحديد النقطة التي تنقل السيطرة بواسطة كل اتفاق مع العميل،
ولكنها تحدث بصورة عامة عند تسليمها للعميل.
تمثل إيرادات املنتج صافي قيمة الفاتورة بما في ذلك العوض الثابت واملتغير .ينشأ العوض املتغير عن بيع البضائع نتيجة الحسومات
والخصومات املمنوحة واملستحقات للمردودات والخصومات املستقبلية .وال يتم اثبات اإليرادات بالكامل حتى يكون من املحتمل عدم حدوث
انعكاس كبير في مبلغ اإليرادات املتراكمة املعترف بها.
يتم مراقبة املنهجية واالفتراضات املستخدمة لتقدير الخصومات واملردودات وتعديلها بانتظام في ضوء االلتاامات التعاقدية والقانونية
واالتجاهات والخبرة السابقة وظروف السوق املتوقعة .بمجرد أن يكون هناك شكوك مرتبطة باملردودات والحسومات يتم تعديل اإليرادات
وفقا لذلك.
يتم اثبات التاامات العقود عن املردودات املتوقعة والحسومات والخصومات املتعلقة باملبيعات التي تمت حتى نهاية فترة إعداد التقرير.
يتم استبعاد ضريبة القيمة املضافة وضرائب املبيعات األخرى من اإليرادات.
إيرادات خدمات التصنيع التعاقدية
للمجموعات ترتيبات مع بعض الجهات املرخصة للقيام بالتغليف األولي والثانوي ،والتوزيع بالنيابة عن الجهات املرخصة .ويتم اثبات اإليرادات
بموجب هذه الترتيبات بقدر تقديم الخدمات املتفق عليها في العقد مع مالكي التراخيص.
إيرادات خدمات التوزيع
يتم اثبات اإليراد عند نقل السيطرة على السلع إلى العميل بعد توزيعها.
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)

اعتبارات الصيل مقابل الوكيل
قامت املجموعة بإعادة تقييم شاملة لهذه الترتيبات لتحديد ما إذا كانت املجموعة تعمل كأصيل أو كوكيل عند تسليم السلع إلى العميل ،ألن
ذلك سيؤثر على ما إذا كانت اإليرادات معترف بها على أساس إجمالي أو صافي.
وتأخذ املجموعة في االعتبار عدة عوامل كتحمل املسؤولية األساسية لتوفير السلع ،وتحمل مخاطر املخزون ،والقدرة في تحديد األسعار .وعند
ُ
االستيفاء بهذه املؤشرات ،تعد املجموعة تعمل كأصيال ،وبالتالي ،فإن معامالت البيع املتصلة بما سبق يتم تسجيلها على أساس إجمالي.
تقديم الخدمات السريرية
تشتمل اإليرادات من الخدمات بشكل أساس ي على الرسوم املفروضة على خدمات املستشفيات للمرض ى الداخليين والخارجيين بالصافي
محسوما منها أي خصم أو خصومات ورفض متوقع في وقت تقديم الخدمات للمرض ى .ويشمل ذلك رسوم اإلقامة ،والخدمات الطبية املهنية،
واملعدات ،واألشعة ،واملختبر .تقدم هذه الخدمات بشكل منفصل أو مجتمعة مع بيع األدوية ومنتجات ذات صلة للعميل.
وتوصلت املجموعة إلى أنه سيتم اثبات اإليرادات من الخدمات املجمعة مع مرور الوقت.
خصم كميات
غالبا ما يتم بيع اإليرادات بخصومات كبيرة بناء على إجمالي املبيعات على مدى  12شهرا .يتم اثبات اإليراد من هذه املبيعات على أساس السعر
املحدد في العقد ،بعد حسم الخصومات املقدرة .يتم استخدام الخبرة التاريخية لتقدير واثبات الخصومات باستخدام طريقة القيمة املتوقعة،
ويتم اثبات اإليراد فقط إلى الحد الذي من املحتمل جدا أن ال يحدث فيه انعكاس كبير .يتم االعتراف بالتاامات العقد للخصومات الكبيرة
املتوقعة املستحقة للعمالء فيما يتعلق باملبيعات التي تمت حتى نهاية فترة إعداد التقرير.
دخل توزيع الرباح
يتم اثبات دخل توزيع األرباح في الربح أو الخسارة عندما يتم اثبات حق املجموعة في استالم املدفوعات وهو ما يكون بشكل عام عندما يوافق
املساهمون على التوزيعات.
دخل اإليجار
يتم احتساب دخل اإليجار الناتجة عن عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى شروط اإليجار وتدرج في الدخل االخر في
قائمة الربح او الخسارة املوحدة.
23-6

دخل وتكاليف التمويل

يشمل دخل وتكاليف التمويل الخاصة باملجموعة على ما يلي:
 إيرادات املرابحة من التسهيالت املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وهامش الربح على التسهيالت األخرى. رسوم املرابحة على التسهيالت املتوافقة مع الشريعة وتكلفة التمويل على التسهيالت األخرى. تكلفة التمويل على التاامات اإليجار. تكلفة التمويل قرض من الصندوق السعودي للتنمية الصناعي.يتم االعتراف بدخل  /مصروفات املرابحة من التسهيالت املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وهامش الربح  /تكلفة التمويل من التسهيالت األخرى
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة.
يتم اثبات تكلفة التمويل على صندوق التنمية باستخدام سعر الفائدة في السوق في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة.
تكلفة اإليرادات
24-6
تتضمن تكلفة اإليرادات التكاليف املباشرة للمبيعات بما في ذلك تكلفة املواد وعقود الخدمات والنفقات العامة التي ترتبط بشكل مباشر إلى
اإليرادات.
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الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)

مصروفات البيع والتسويق واملصروفات اإلدارية والعمومية
25-6
تشمل مصروفات البيع ،والتسويق ،واملصروفات اإلدارية والعمومية ،واملصاريف األخرى على التكاليف املباشرة وغير املباشرة والتي ال تعتبر
جزءا من تكلفة اإليرادات .يتم إجراء مخصصات بين تكلفة اإليرادات ومصروفات التشغيل األخرى – إن لزم األمر – على أساس ثابت.
تكلفة البحث والتطوير
26-6
تتم رسملة تكلفة التطوير عندما يتم استيفاء املعايير التالية إلثبات األصل:


من املمكن تقنيا تطوير املنتج ليتم بيعه ؛



توفير املوارد الكافية إلكمال التطوير ؛



هنالك نية إلستكمال املنتج وبيعه ؛



قدرة املجموعة على بيع املنتج ؛



بيع املنتج سيحقق فوائد اقتصادية في املستقبل ؛
يمكن قياس اإلنفاق على املشروع بشكل موثوق



يتم إطفاء تكاليف التطوير الرأسمالية على مدى الفترات التي تتوقع املجموعة االستفادة فيها من بيع املنتجات املطورة .يتم ادراج مصاريف
اإلطفاء ضمن تكلفة اإليرادات في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة.
يتم اثبات نفقات التطوير التي ال تستوفي املعايير املذكورة أعاله واإلنفاق على مرحلة البحث في املشاريع الداخلية في قائمة الربح أو الخسارة
املوحدة عند تكبدها.
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النق ـ ــد وما يعادله
 31ديسمبر 2019م

النقد في الصندوق
النقد لدى البنوك
الودائع قصيرة األجل*

107،635
281،532،508
97،332،705
378،972،848

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
1.820.439
167.134.444
98،345،637
267،300،520

 1يناير 2018م
(معدله)
56.135
284.636.212
49،224،545
333،916،892

*يمثل املبلغ ودائع املرابحة قصيرة األجل املحتفظ بها لدى بنك مختلف بهامش ربح يتراوح من  %1،5إلى  31 ( %1،9ديسمبر 2018م %1،5 :
و  1يناير 2018م )%0،6 :مع استحقاق أقل من ثالثة شهور.
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ذمم مدينة تج ـ ــارية
 31ديسمبر 2019م

ذمم مدينة تجارية
يخصم :خسائر هبوط في القيمة
مستحق من الشركات الزميلة واملشروعات
املشتركة

1.109.515.272
)(207.075.132
902،440،140
34،717،302
937،157،442

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
1.154.914.263
)(111.337.452
1،043،576،811
60،811،298
1،104،388،109

38

 1يناير 2018م
(معدله)
1،147،523،973
)(117.269.206
1،030،254،767
71،757،707
1،102،012،474

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)

ً
فيما يلي تحليل أعمار الذمم املدينة التجارية متأخرا عن تاريخ استحقاقها دون الهبوط في قيمتها:
حتى  3أشهر
من  3إلى  6أشهر
من  6إلى  12شهرا
أكثر من سنة

 31ديسمبر 2019م
423،175،558
139،316،174
333،876،207
213.147.332
1.109.515.272

 31ديسمبر 2018م
311،169،876
332،078،796
217،848،220
293.817.371
1.154.914.263

 1يناير 2018م
253،555،184
326،147،988
243،130،878
324.689.923
1.147.523.973

حركة خسائر الهبوط في قيمة الذمم املدينة التجارية
الرصيد كما في  1يناير 2019م
خسائر الهبوط في القيمة للسنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

مخصص خاص
30،248،416
11،947،540
42،195،956

مخصص عام
81،089،036
83،790،140
164،879،176

اإلجمالي
111،337،452
95،737،680
207،075،132

الرصيد كما في  1يناير 2018م –معدله
خسائر الهبوط في القيمة للسنة
عكس خسائر الهبوط القيمة للسنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م –معدله

17،600،000
12،648،416
30،248،416

99،669،206
)(18.580.170
81،089،036

117،269،206
12،648،416
)(18.580.170
111،337،452
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املخزون
 31ديسمبر 2019م

املواد الخام
أعمال تحت التنفيذ
السلع تامة الصنع
السلع العابرة
املخازن وقطع الغيار
يخصم :مخصص بطيئ الحركة ،وأوشك على
انتهاء صالحيته

140،515،295
21،023،610
218،309،443
27،939،605
22،310،941
430،098،894
()28،637،392
401،461،502

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
167.705.160
48.044.912
245.826.802
8.333.657
20.544.725
490،455،256
()9،566،384
480،888،872

 1يناير 2018م
(معدله)
157،937،571
38.945.304
229.799.132
6.311.960
22.372.665
455،366،632
)(500.000
454،866،632

حركة مخصص املخزون بطيئ الحركة ،وأوشك على انتهاء صالحيته
 31ديسمبر 2019م
الرصيد االفتتاحي
املخصص للسنة
الرصيد الختامي

9،566،384
19،071،008
28،637،392

39

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
500،000
9،066،384
9،566،384

 1يناير 2018م
(معدله)
500،000
500،000

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)
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املدفوعات مقدما والصول الخرى
 31ديسمبر 2019م

املدفوع مقدما للموردين
املستحق من املوظفين
َ
التأمين املدفوع مقدما واملصروفات األخرى
املستحق من املوزعين والوكالء
املستحق من توزيعات األرباح
الزكاة وضريبة الدخل املدفوعة مقدما
ضريبة القيمة املضافة القابلة لالسترداد
أخرى

-11

66،837،568
38،258،659
15،466،897
19،816،069
10،503،675
190،850
1،995،780
4،660،605
157،730،103

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 31ديسمبر 2019

الرصيد االفتتاحي
إضافات خالل السنة
الربح خالل السنة
استبعادات خالل السنة
الرصيد الختامي
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 31ديسمبر 2018م
(معدله)
77،838،198
40،322،829
42،847،509
19،798،348
10،503،675
18،868،553
6،569،447
5،918،751
222،667،310

 1يناير 2018م
(معدله)
56،352،774
41،692،703
25،626،006
14،716،489
10،110،025
40،352،612
188،850،609

13،105،159
20،000،000
726،854
((6،000،000
27،832،013

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
35،452،873
22،000،000
504،686
((44،852،400
13،105،159

 1يناير 2018م
(معدله)
9،928،214
34،000،000
369،622
((8،844،963
35،452،873

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 31ديسمبر 2019

الرصيد االفتتاحي
التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة
استبعادات خالل السنة
الرصيد الختامي

873،905،333
)(51.225.003
)(6،436،167
816،244،163

40

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
1،023،354،665
44،921،234
((194،370،566
873،905،333

 1يناير 2018م
(معدله)
1،097،681،899
((18،189،700
((56،137،534
1،023،354،665

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)

محفظة االستثمارات في حقوق امللكية – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 31ديسمبر 2019م
التكلفة
شركة التصنيع الوطنية
الشركة السعودية لالستثمار الصناعي
شركة ينبع الوطنية للبيتروكيماويات (
ينساب )
الشركة العربية لأللياف الصناعية (ابن
رشد)
الصندوق االستثماري
االستثمار في الصناديق االستثمارية –
صندوق الرياض لألسهم 2
األرباح غير املحققة من االستثمارات

265،741،242
107،370،900
16،500،000
389،612،142

389.602.142
426.632.021
816،244،163

 31ديسمبر 2018م
(معدله)

 1يناير 2018م
(معدله)

265،741،242
107،370،900

265.741.242
107،370،900

-

26،759،250

16،500،000
389،612،142

16،500،000
416،371،392

9،950،000
399.562.142
474،343،191
873،905،333

9،950،000
426.321.392
597،033،273
1،023،354،665

تفاصيل نسب املساهمة في الشركات املستثمر فيها وعدد الوحدات في الصناديق االستثمارية
 31ديسمبر 2019م
حصص حقوق امللكية
شركة التصنيع الوطنية
الشركة السعودية لالستثمار الصناعي
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
الشركة العربية لأللياف الصناعية (ابن
رشد)
وحدات الصندوق االستثماري
االستثمار في الصناديق االستثمارية –
صندوق الرياض لألسهم 2

 31ديسمبر 2018م

 1يناير 2018م

%5،25
%3،12
-

%5،25
%3،12
-

%5،25
%3،12
%1،9

%4،17

%4،17

%4،14

-

 826،337وحدة

 826،337وحدة

عند استبعاد استثمارات حقوق امللكية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم إعادة تصنيف احتياطي القيمة العادلة
املتراكمة من احتياطي القيمة العادلة لألرباح املبقاة .وتم استبعاد استثمارات الصندوق املشترك بالقيمة العادلة بمبلغ  6،44مليون ريال
سعودي خالل السنة ( 31ديسمبر 2018م 194،3 :مليون ريال سعودي) .وبلغت الخسائر املتراكمة من هذه االستثمارات  3،53مليون ريال
سعودي 31( .ديسمبر 2018م :املكاسب املتراكمة  167،6ريال سعودي).

41

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)
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استثمارات في حقوق امللكية في شركات زميلة ومشروعات مشتركة
 31ديسمبر 2019م

الرصيد االفتتاحي
إضافات
توزيعات األرباح
حصة الربح  ( /الخسارة) املعترف بها في
قائمة الربح أو الخسارة املوحدة (إيضاح )38
حصة الدخل الشامل اآلخر
الرصيد الختامي

70،426،756
36.903.936
((19،147،249
)(14.260.768
280،326
74،203،001

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
65،268،211
20،708،370
((8،922،770

 1يناير 2018م
(معدله)
77،129،328
((8،528،383

((6،402،607
((224،448
70،426،756

((2،792،525
((540،209
65،268،211

الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة املحتسبة بموجب حقوق امللكية
 31ديسمبر 2019م
الشركة العربية لتصنيع املنتجات الطبية
(عناية) – مشروع مشترك
شركة كاد الشرق األوسط للصناعات
الدوائية – شركة زميلة
الشركة العربية الصيدالنية طاسيلي تافكو
الجزائر – شركة زميلة

 31ديسمبر 2018م
(معدله)

 1يناير 2018م
(معدله)

73،983،918

68،757،962

55،929،845

-

-

6،229،139

219،083
74،203،001

1،668،794
70،426،756

3،109،227
65،268،211

نسبة امللكية في االستثمار املحتسبة بموجب حقوق امللكية
حصص حقوق امللكية
الشركة العربية لتصنيع املنتجات الطبية
(عناية) – مشروع مشترك
شركة كاد الشرق األوسط للصناعات
%46،08
الدوائية – شركة زميلة
تافكو
–
طاسيلي
الصيدالنية
الشركة العربية
%22
الجزائر – شركة زميلة

 31ديسمبر 2019م
%51

42

 31ديسمبر 2018م
%51

 1يناير 2018م
%51

%46،08

%44،05

%22

%22

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)
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أصول غير ملموسة
 31ديسمبر 2019م

التكل ـ ــفة
كما في  1يناير
إضافات
استبعادات
املعاد تصنيفه إلى األصول قيد اإلنشاء
تأثير ترجمة العمالت األجنبية
كما في  31ديسمبر

263،852،290
7،631،845
((73،022،447
33،294
198،494،982

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
259،500،492
13،386،959
((1،298،690
((7،736،471
263،852،290

 1يناير 2018م
(معدله)
302،511،484
((43،010،992
259،500،492

اإلطفاء املتراكم
الرصيد كما في  1يناير
املحمل خالل السنة
التخلص من االستبعاد
الرصيد كما في  31ديسمبر

160،057،812
27،667،177
((70،510،616
117،214،373

136،889،983
23،167،829
160،057،812

179،900،974
((43،010،991
136،889،983

صافي القيمة الدفترية

81،280،609

103،794،478

122،610،509
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الشهرة
 31ديسمبر 2019م

الرصيد االفتتاحي
الهبوط في القيمة خالل السنة
الرصيد الختامي

137،698،760
((137،698،760
-

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
137،698،760
137،698،760

 1يناير 2018م
(معدله)
137،698،760
137،698،760

نشأت الشهرة نتيجة الستحواذ املجموعة على شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية في 2015م ،وشركة القصيم للخدمات الطبية في
2016م.
خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،قامت الشركة بإجراء عملية تخصيص سعر الشراء على كل من الشركات التابعة مما أدى إلى تغيير
في القيمة الدفترية لصافي أصول الشهرة املعلنة .طبقت الشركة التعديالت ذات الصلة بأثر رجعي في هذه القوائم املالية (الرجوع إلى اإليضاح
رقم  )44ملزيد من التفاصيل.
يجب على املجموعة أن تقوم باختبار سنوي لتحديد ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي هبوط في القيمة .يتم تحديد املبلغ القابل لالسترداد
بناء على قيمة االستخدام .يتطلب استخدام هذه الطريقة لتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتحديد معدل الخصم من أجل حساب القيمة
الحالية للتدفقات النقدية.
خالل السنة قامت إدارة املجموعة بتقييم الهبوط في القيمة للشهرة أعاله مما أدى إلى ظهور هبوط في القيمة بسبب التدفقات النقدية السلبية
بناء على الخسائر املتوقعة في الفترات املستقبلية .تم تحديد املبالغ القابلة لالسترداد للشركات التابعة أعاله على أساس قيمة االستخدام بناء
على توقعات التدفقات النقدية التي تغطي فترة خمس سنوات حتى  31ديسمبر 2024م ،وبالتالي تم تسجيل انخفاض قدره  9.7مليون ريال
سعودي تخص شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية و  128مليون ريال سعودي متعلقة بشركة القصيم للخدمات الطبية في هذه القوائم
املالية.
43

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)

-16

الصول قيد اإلنشاء
 31ديسمبر 2019م

ممتلكات وآالت ومعدات
أصول غير ملموسة

672.229.378
17،192،031
689.421.409

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
736،505،603
7،736،471
744،242،074

 1يناير 2018م
(معدله)
513،840،564
513،840،564

حركة الصول قيد اإلنشاء
 31ديسمبر 2019م
الرصيد االفتتاحي
إضافات خالل السنة
املعاد تصنيفه من املمتلكات واآلالت
واملعدات (راجع اإليضاح)18
املحول إلى املمتلكات واآلالت واملعدات (راجع
اإليضاح )18
تأثير ترجمة العمالت األجنبية
الرصيد الختامي

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
513،840،564
203.587.929

 1يناير 2018م
(معدله)
597،156،613
134،133،511

-

26،813،581

-

((292،354،586
((180،859
689.421.409

744،242،074

((217،449،560
513،840،564

744،242،074
237.714.780

حركة الصول قيد اإلنشاء – الصول غير امللموسة
 31ديسمبر 2019م
الرصيد اإلفتتاحي
إضافات خالل السنة
الرصيد الختامي
-17

7،736،471
9،455،560
17،192،031

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
7،736،471
7،736،471

 1يناير 2018م
(معدله)
-

حق استخدام الصول
 31ديسمبر 2019م

عند التحول كما في  1يناير 2019م
املحمل خالل السنة
الرصيد الختامي

18،191،962
((6،160،330
12،031،632

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
-

44

 1يناير 2018م
(معدله)
-
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ممتلكات وآالت ومعدات
أراض ي

مباني

آالت ومعدات

أثاث ومفروشات

أجهزة مكتبية
وحواسيب

سيارات

اإلجمالي

التكلفة
كما في  1يناير 2018م
إضافات
املعاد تصنيفه إلى /من األصول قيد
اإلنشاء (راجع اإليضاح )16
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2018م
إضافات
املحول من األصول قيد اإلنشاء
(راجع اإليضاح )16
استبعادات
تأثير ترجمة العمالت األجنبية
كما في  31ديسمبر 2019م

137،346،590
-

467،823،880
22،528،437

660،676،385
27،001،930

141،072،833
11،222،432

30،402،556
593،825

15،900،032
2،723،231

1،453،222،276
64،069،855

((15،305،992
122،040،598
-

((13،013،507
((361،454
476،977،356
18،665،716

((8،802،375
((2،774،578
676،101،362
12،837،917

8،278،767
((57،468
160،516،564
42،432،329

1،235،294
((8،180
32،223،495
2،010،881

794،232
((303،300
19،114،195
2،611،398

((26،813،581
((3،504،980
1،486،973،570
78.558.241

1،082
122،041،680

200،957،041
220،911
696،821،024

82،693،970
((5،530،206
((546،109
765،556،934

6،152،312
((179،018
7،085
208،929،272

2،024،244
((52،280
)(856
36،205،484

527،019
((350،000
((39،191
21،863،421

292،354،586
((6،111،504
((357،078
1،851،417،815

االستهالك املتراكم:
كما في  1يناير 2018م
املحمل خالل السنة
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2018م
املحمل خالل السنة
استبعادات
تأثير ترجمة العمالت األجنبية
كما في  31ديسمبر 2019م

-

202،789،892
1،607،665
((202،089
204،195،468
13،352،944
27،381
217،575،793

402،917،973
10،337،235
((2،774،578
410،480،630
38،171،238
((5،151،484
33،951
443،534،335

98،021،970
11،449،490
((50،156
109،421،304
11،509،740
((104،571
2،176
120،828،649

20،886،141
3،865،629
((8،181
24،743،589
4،409،085
((21،146
2،324
29،133،852

11،756،246
2،573،806
((181،425
14،148،627
2،528،671
((194،792
2،458
16،484،964

736،372،222
29،833،825
((3،216،429
762،989،618
69،971،678
((5،471،993
68،290
827،557،593

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2019م
كما في  31ديسمبر 2018م
كما في  1يناير 2018م

122،041،680
122،040،598
137،346،590

479،245،231
272،781،888
265،033،988

322،022،599
265،620،732
257،758،412

88،100،623
51،095،260
43،050،863

7،071،632
7،479،906
9،516،415

5،378،457
4،965،568
4،143،786

1،023،860،222
723،983،952
716،850،054

في عام 1992م ،منحة شركة القصيم للخدمات الطبية قطعة أرض من محافظة بريدة لبناء وتشغيل مستشفى .واقتصر الشرط املرفق بمنح السند لغرض استخدام هذه األرض لبناء وتشغيل
املستشفى فقط ،واشترط أنه في حالة تصفية أو إغالق عمليات املستشفى ،سيتم إعادة األرض إلى محافظة بريدة دون أي تعويض .وينص عقد املنحة أيضا على خيار تجديد استخدام األرض دون
أي رسوم إضافية بعد كل  20عاما .قامت الشركة بتسجيل األرض بالقيمة العادلة ،والتي حددها مقيم مستقل بقيمة  31مليون ريال سعودي ،مع ما يقابل ذلك من تأثير في الدخل املؤجل كمنحة
حكومية ،والتي يتم إطفائها على مدى فترة عقد املنحة.
وفي رأي اإلدارة ،لم يكن هناك هبوط في القيمة الدفترية ملمتلكات وآالت ومعدات املجموعة كما في  31ديسمبر 2019م ( 31ديسمبر 2018م :ال يوجد).
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أصول الضريبة املؤجلة
 31ديسمبر 2019م

الرصيد كما في بداية السنة
املحمل خالل السنة

16،301،282
7،422،927
23،724،209

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
16،029،766
271،516
16،301،282

 1يناير 2018م
(معدله)
16،029،766
16،029،766

نتج عن األصول الضريبية املؤجلة فروق مؤقتة من البنود املذكورة أدناه ،و عد تطبيق معدل الضريبة املطبق في نطاق النظام الضريبي
للشركات التابعة ذات الصلة.
 31ديسمبر 2019م
الفروقات املؤقتة القابلة للخصم:
مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
مخصص املخزون بطيئ الحركة
مخصص خصومات ومردودات املبيعات
مخصص الضمانات املالية
مخصص منافع املوظفين
الدخل املؤجل
استهالك املمتلكات وآالالت واملعدات
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5،952،445
206،585
2،203،264
4،553،572
9،724،459
1،719،671
((635،787
23،724،209

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
3،979،106
20،490
1،643،555
9،840،592
817،539
16،301،282

 1يناير 2018م
(معدله)
4،222،189
20،490
1،549،954
9،409،819
827،314
16،029،766

القروض والتسهيالت
 31ديسمبر 2019م

متداولة
تمويل إسالمي (مرابحة)
قروض حكومية
قروض قصيرة األجل
غير متداولة
تمويل إسالمي (مرابحة)
قروض حكومية

213.452.844
22،000،000
250.000.000
485،452،844

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
156،666،668
24،900،550
357.780.114
539،347،332
425،017،977
54.100.000
479.117.977

290،462،069
422،207،622
712،669،691

1يناير 2018م
(معدله)
110،000،000
4،562،000
7،976،779
122،538،779
631،721،780
50،123،000
681،844،780

تمتلك الشركة عقد تمويل مرابحة بمبلغ  1.660مليون ريال سعودي مع مصرف محلي لتمويل احتياجات رأس املال العامل ،وتوسيع العمليات
في الشركة .إن عقد املرابحة بالريال السعودي ،سايبور وعليه هامش ربح يتراوح من  %1+إلى  .%1.85وإن حجم القرض الذي تستخدمه
الشركة لتمويل املرابحة يبلغ  611.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ( 31ديسمبر 2018م 858.3 :مليون ريال سعودي و 1يناير
2018م 650 :مليون ريال سعودي) ،ويمثل  1048.3مليون ريال سعودي منها الجزء غير املستخدم كما في  31ديسمبر 2019م ( 31ديسمبر
2018م 801.7 :مليون ريال سعودي ،و  1يناير 2018م 1.010 :مليون ريال سعودي) .وسيتم سداد القرض على أقساط ر ع سنوية ملدة 5
ُ
سنوات بعد مهلة سماح مدتها سنتين .ووقعت الشركة على سند إذني للمصرف املمول.
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القروض والتسهيالت (تتمة)

وفي  7يناير 2019م ،حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ  258مليون ريال سعودي .وقد حصلت الشركة
على هذا القرض؛ لتمويل توسيع مرفق التصنيع الخاص بها .وسيتم سداد هذا القرض على أقساط نصف سنوية ملدة  5سنوات.
وفي  31أكتوبر 2019م ،حصلت الشركة على قرض آخر من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ  150مليون ريال سعودي ،لتمويل
احتياجات رأس املال العامل .وسيتم سداد القرض بعد سنتين كاملتين.
وخالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2016م ،وقعت شركة تابعة للشركة على عقد تمويل إسالمي مع مصرف محلي بمبلغ  90مليون ريال
سعودي .وتم العقد بالريال السعودي ،سايبور وعليه هامش ربح  .%1.5وسيتم سداد هذا القرض على أقساط نصف سنوية ملدة سنوات.
ويهدف القرض إلى تمويل بناء مرفق تصنيع .ولقد تم تأمين القرض بضمان الشركة.
وخالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م ،حصلت شركة أجنبية تابعة للشركة على قروض طويلة األجل تعادل  27مليون ريال سعودي
و 21مليون ريال سعودي من مصرفين محليين في الدولة الذي تأسست فيها الشركة ،وبلغت معدالت العمولة وهامش الربح  %4.62و %4.66
على الترتيب .وسيتم سداد هذه القروض على أقساط ر ع سنوية ملدة  10سنوات وسنتين على التوالي .وتم الحصول على القروض لتمويل
احتياجات رأس املال العامل وتوسيع العمليات .وتم تأمين هذا القرض مقابل أراض ي الشركة األجنبية التابعة ومبانيها.
وخالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2016م ،حصلت شركة تابعة للشركة على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ  79مليون
ريال سعودي؛ لبناء مصنع .وسيتم سداد هذا القرض على أقساط نصف سنوية ملدة  10سنوات .وتم تأمين هذا القرض على جميع األصول
املتعلقة باملصنع وضمان من الشركة.
وخالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،قامت املجموعة برسملة رسوم التمويل بمبلغ  8.6مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 4.45 :2018
مليون ريال سعودي 1 ،يناير 2018؛  10.8مليون ريال سعودي).
تتطلب اتفاقيات بعض التسهيالت االئتمانية من املجموعة املحافظة على مستوى معين من املؤشرات املالية و عض املتطلبات األخرى.
 -21مخصص الضمان املالي
قدمت الشركة ضمانا ماليا مقابل القروض الصادرة عن املؤسسات املالية إلى شركتها الزميلة ،شركة كاد الشرق األوسط للصناعات الدوائية.
وتعرضت شركة كاد لخسائر مستمرة خالل السنوات القليلة املاضية ،وتواجه صعوبات كبيرة في السيولة للوفاء بالتااماتها املالية .وتبلغ حصة
الشركة في الرصيد املستحق من إجمالي مبلغ القرض  101مليون ريال سعودي ،ولقد سجلت الشركة مخصص بمثل هذا املبلغ في هذه القوائم
املالية.
 -22التزامات عقود اإليجار
 31ديسمبر 2019م
عند التحول كما في  1يناير 2019م
تكلفة التمويل
املدفوعات خالل السنة
يخصم :الجزء املتداول

-

16،904،564
5.247.005
)(10.494.010
11،657،559
((3،692،015
7،965،544
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 31ديسمبر 2018م
(معدله)

-

 1يناير 2018م
(معدله)
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الزكاة وضريبة الدخل املستحقة

مخصص الزكاة
 31ديسمبر 2019م
56،505،704
كما في  1يناير
الزكاة املحمله خالل السنة (راجع اإليضاح36.913.698 )39
تسويات السنة السابقة
((61،880،956
الزكاة املدفوعة خالل السنة
31.538.446
كما في  31ديسمبر

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
57،361،616
30،621،553
((426،363
((31،051،102
56،505،704

 1يناير 2018م
(معدله)
51،370،871
30،104،349
726،383
((24،839،987
57،361،616

مخصص ضريبة الدخل
 31ديسمبر 2019م
كما في  1يناير
الزكاة املحملة خالل السنة (راجع اإليضاح)39
عوائد من الشريك األجنبي
الضريبة املدفوعة خالل السنة
كما في  31ديسمبر

10،890،513
2.187.587
)(7.494.120
5.583.980

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

37،122،426

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
28،343،415
6،290،208
((11،846،303
((11،896،807
10،890،513

 1يناير 2018م
(معدله)
16،840،069
11،140،081
12،877،658
((12،514،393
28،343،415

67،396،217

85،705،031

يتم احتساب مصاريف الزكاة على أساس صافي الدخل املعدل أو الوعاء الزكوي ،أيهما أعلى ،وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل باململكة
العربية السعودية .ويتم احتساب ضريبة الدخل على الشركات األجنبية التابعة وفقا لقوانين الضرائب لكل دولة.
تخضع الشركة والشركات التابعة لها للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل .وتقوم املجموعة باحتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء
الزكوي على أساس القوائم املالية املوحدة للشركة وشركاتها التابعة اململوكة بشكل مباشر أو غير مباشر .ثم يتم توزيع مخصص الزكاة املحسوب
بين الشركة والشركات التابعة لها .ويتم تسجيل أي فروقات بين املخصص والتقييم النهائي عند املوافقة على التقييم النهائي ،عندما يتم تسوية
املخصص.
حالة اإلقرار الزكوي
قامت املجموعة باالنتهاء من تقديم اإلقرارات الزكوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ،وحصلت على شهادات الزكاة النهائية للسنوات حتى سنة
2011م .وقدمت الشركة إقراراتها الزكوية لجميع السنوات حتى سنة 2018م.
تقوم جميع الشركات التابعة بتقديم إقرارات الزكاة و/أو ضريبة الدخل بشكل منتظم ،وفقا ألنظمة بلد التأسيس الخاصة بها ،وال يتطلب النااع
أي مخصصات إضافية.

48

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)
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الذمم الدائنة وااللتزامات الخرى
 31ديسمبر 2019م

الذمم الدائنة التجارية
املستحقات املتعلقة باملوظفين
املصروفات املستحقة
ضريبة القيمة املضافة املستحقة
فائض أموال االكتتاب
أخرى
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423،775،275
75،198،104
26،852،034
289،324
12.642.412
4،380،754
543.137.903

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
278،195،566
62،494،558
34،327،437
12.642.412
13،569،478
401.229.451

 1يناير 2018م
(معدله)
401،091،272
60،725،144
16،591،683
12.642.412
13،932،253
504.982.764

التزامات العقود
 31ديسمبر 2019م

االلتزامات املتداولة
خصومات املبيعات:
الرصيد االفتتاحي
مخصص خصومات على املبيعات
تسوية الخصومات الفعلية خالل السنة
الرصيد الختامي

34،817،626
121،325،136
((113،833،717
42،309،045

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
35،605،399
111،808،823
((112،596،596
34،817،626

 1يناير 2018م
(معدله)
80،000،000
102،660،937
((147،055،538
35،605،399

مردودات املبيعات:
الرصيد االفتتاحي
املحمل ( /عكس) خالل السنة
الرصيد الختامي

6،092،264
40،416،717
46،508،981

11،706،806
((5،614،542
6،092،264

30،523،502
((18،816،696
11،706،806

التزامات العقود املتداولة

88،818،026

40،909،890

47،312،205

التزامات العقود غير املتداولة*

17،500،202

4،291،224

-

قامت املجموعة بتغيير أساس تقدير مردودات املبيعات من  %0،3إلى  ، ٪5مما أدى إلى زيادة املخصص بمقدار  26مليون ريال سعودي.
*يتعلق ذلك باملقدم املستلم من شركة أسترا زينيكا املحدودة إنجلترا ،وفقا التفاقية استثمار في يونيو 2018م.
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الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)
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منافع نهاية الخدمة للموظفين
 31ديسمبر 2019م

صافي التاام املنافع املحددة

311،450،683

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
297،211،448

 1يناير 2018م
(معدله)
285،241،018

تلتام املجموعة بخطة املنافع املحددة ملا بعد التوظيف كما يلي:
إن الخطة في اململكة العربية السعودية تؤهل املوظف الذي أكمل أكثر من سنتين وأقل من خمس سنوات خدمة ،الستالم مبلغ يعادل ثلث
راتبه األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة .وباملثل ،فإن املوظف الذي أكمل أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات خدمة الستالم
مبلغ يعادل ثلثي راتبه األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة .باإلضافة إلى ،املوظف الذي أكمل أكثر من عشر سنوات خدمة الستالم مبلغ
يعادل راتبه األخير عن كل سنة كاملة من الخدمة.
الحركة في صافي التزامات املنافع املحددة
 31ديسمبر 2019م
كما في  1يناير
املضاف إلى الربح أو الخسارة
تكلفة الخدمة الحالية
مصروفات التمويل
املضاف إلى الدخل الشامل اآلخر
املكاسب ( /الخسارة) االكتوارية
املنافع املدفوعة
كما في  31ديسمبر

297،211،448

35،484،453
13،318،203
48.802.656

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
285،241،018

32،642،725
11،783،495
44.426.220
)(16.834.799
((15،620،991
297،211،448

2،009،251
((36،572،672
311،450،683

 1يناير 2018م
(معدله)
268،363،976

21،950،774
13،064،870
35.015.644
((12،475،925
((5،662،677
285،241،018

االفتراضات االكتوارية فيما يتعلق بالتزامات املنافع املحددة
فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير (تم عرضها باملتوسط املرجح).
 31ديسمبر 2019م
معدل الخصم
نمو الراتب املستقبلي
تحليل الحساسية

 %3.50بالسنة
 %3.50بالسنة

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
 %4.78بالسنة
 %4.50بالسنة

 1يناير 2018م
(معدله)
 %4.30بالسنة
 %4.25بالسنة

التغيرات املحتملة بصورة معقولة في تاريخ التقرير إلحدى االفتراضات االكتوارية ذات الصلة ،مع بقاء االفتراضات األخرى ثابتة ،ستؤثر على
التاامات املنافع املحددة حسب املبالغ الواردة أدناه:
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الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)

-26

منافع نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)
 31ديسمبر 2019م

الزيادة
معدل الخصم (حركة بنسبة )%1
نمو الراتب املستقبلي (حركة بنسبة )%1

272،476،331
356،578،176

النقص
معدل الخصم (حركة بنسبة )%1
نمو الراتب املستقبلي (حركة بنسبة )%1

355،406،603
270،867،721

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
258،242،666
247،094،187

342،309،513
256،607،049

 1يناير 2018م
(معدله)
343،559،260
330،800،170

329،781،665
245،635،586

على الرغم من أن التحلي ــل ال ي ــأخ ــذ في االعتب ــار التوزيع الك ــام ــل للت ــدفق ــات النق ــدي ــة املتوقع ـة بموج ــب الخط ــة ،إال أن ــه يوفر تق ــديرا تقريبي ــا
لحساسية االفتراضات الواردة.
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الدخل املؤجل
 31ديسمبر 2019م

املنحة الحكومية  -األرض
املنحة الحكومية – قرض من صندوق
التنمية الصناعية السعودي
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16،178،740
24،463،475
40،642،215

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
17.796.616

 1يناير 2018م
(معدله)
19،278،909

17.796.616

19،278،909

أسهم رأس املال
 31ديسمبر 2019م

أسهم رأس املال املصدرة واملدفوعة بالكامل
( 10ريال لكل سهم)

1،200،000،000

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
1،200،000،000

 1يناير 2018م
(معدله)
1،200،000،000

نسبة املساهمة

املساهمين السعوديين
املساهمين غير السعوديين – الشركة العربية
للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية –
األردن
-29

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
%79.51

 1يناير 2018م
(معدله)
%79.51

%20.49

%20.49

%20.49

%79.51

احتياطي القيمة العادلة
 31ديسمبر 2019م

الرصيد االفتتاحي
التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة
املحول إلى األرباح املبقاة عند االستبعاد
الرصيد الختامي

474،343،191
)(51.225.003
3،513،833
426،632،021
51

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
597،033،273
44،921،234
((167،611،316
474،343،191

 1يناير 2018م
(معدله)
661.361.307
)(18.189.700
)(46.138.334
597،033،273

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)
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الحصص غير املسيطرة

يلخص الجدول التالي املعلومات املتعلقة بكل من الشركات التابعة للمجموعة التي لديها حصص غير مسيطرة:

نسبة الحصص غير املسيطرة

شركة الدمام
الدوائية
%15

شركة القصيم
للخدمات الطبية
%42.8

 31ديسمبر 2019م

شركة أنورا
شركة الوطن العربية
للتجارة
للصناعات الدوائية
%1
%20

شركة سبيماكو
شركة سبيماكو مصر املغرب للصناعات
الدوائية
للصناعات الدوائية
%29.4
%48.4

اإلجمالي

أصول غير متداولة
أصول متداولة
التاامات غير متداولة
التاامات متداولة
صافي األصول
صافي األصول العائدة إلى الحصص غير املسيطرة

254.346.968
69.273.615
()89.670.667
()86.029.889
147.920.027
22.188.004

203.646.849
67.626.857
()31.039.272
()22.402.010
217.832.424
93.166.928

202.752
76.505.168
()2.054.789
()2.113.934
72.539.197
14.507.836

2.230.708
2.499.751
()2.714.701
()3.967.317
((1.951.559
()19.516

64.032.312
12.300.718
()11.344.269
()22.621.563
42.367.198
24.465.077

153.663.185
52.113.533
()48.988.644
()51.898.105
104.889.969
30.785.206

678.122.774
280.319.642
()185.812.342
()189.032.818
583.597.256
185.093.535

اإليرادات
الربح
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
الربح العائد إلى الحصص غير املسيطرة
الدخل الشامل اآلخر العائد إلى الحصص غير
املسيطرة

17.726.229
()36.894.369
()322.572
()37.216.941
()11.200.839

77.867.940
47.672
102.274
149.946
()5.011.894

1.032.928
()6.341.116
()158.040
()6.499.156
()1.268.223

2.746.489
()1.642.515
()1.642.515
()16.425

7.939.126
()16.360.886
()16.360.886
()14.018.758

()47.865.728
()47.865.728
()14.048.592

107.312.712
()109.056.942
()378.338
()109.056.943
()45.564.731

()48.386

43.746

()31.605

-

-

-

()36.245

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صافي الزيادة (/النقص) في النقد وما يعادله

()8.902.592
()20.080.718
60.266.439
31.283.129

35.669.230
()24.698.253
()1.474.483
9.496.495

31.530.854
117.479
()50.000.000
()18.351.667

2.534.335
()2.518.043
16.292

()28.901.133
()17.909.957
33.753.866
()13.057.224

()45.781.840
()71.978.526
48.929.032
()68.831.334

()13.851.146
()137.068.018
91.474.854
()59.444.310
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الحصص غير املسيطرة (تتمة)

يلخص الجدول التالي املعلومات املتعلقة بكل من الشركات التابعة للمجموعة التي لديها حصص غير مسيطرة:
 31ديسمبر 2018م  -معدله
نسبة الحصص غير املسيطرة

شركة الدمام
الدوائية
%15

شركة القصيم
للخدمات الطبية
%42.8

شركة الوطن العربية
للصناعات الدوائية
%20

%1

240.139.181
53.497.939
()107.290.170
()61.209.983
125.136.967

186.366.727
95.352.576
()33.582.523
()17.375.019
230.761.761

132.621.257
()1.800.000
130.821.257

-

71.853.082
13.195.626
()21.618.810
63.429.898

87.367.731

26.164.252

-

41.512.562

44.374.742

24.256.233
2.830.468
()70.992
2.759.476
424.570

93.064.320
()12.243.839
2.498.024
()9.745.815
()10.269.343

()13.894.200
()13.894.200
()2.778.840

-

4.799.355
()7.650.355
()7.650.355
()9.517.503

17.588.481
()11.669.765
()11.669.765
()3.425.075

139.708.389
()42.627.691
2.427.032
()40.200.659
)(25.566.191

)(10.650

1.068.480

-

-

-

-

1.057.830

((4.595.510

((30.338.448

3.772.116

-

1.776.431

((15.447.877

((44.833.288

((12.013.075

17.783.469

((53.763.486

-

((402.872

((40.131.918

((88.527.882

((8.282.230

((2.281.000

50.000.000

-

1.921.877

8.120.156

49.478.803

((24.890.815

((14.835.979

8.630

-

3.295.436

((47.459.639

((83.882.367

أصول غير متداولة
أصول متداولة
التاامات غير متداولة
التاامات متداولة
صافي األصول
صافي األصول العائدة إلى الحصص غير
18.770.545
املسيطرة
اإليرادات
الربح
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
الربح العائد إلى الحصص غير املسيطرة
الدخل الشامل اآلخر العائد إلى
الحصص غير املسيطرة
التدفقات النقدية من األنشطة
التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة
االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة
التمويلية
صافي الزيادة (/النقص) في النقد وما
يعادله
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شركة أنورا
للتجارة

اإلجمالي

شركة سبيماكو مصر
للصناعات الدوائية
%48.4

شركة سبيماكو املغرب
للصناعات الدوائية
%29.4
103.457.291
75.473.400
()6.508.311
()21.230.777
151.191.603

601.816.281
370.140.798
()147.381.004
()123.234.589
701.341.486
218.189.832
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الحصص غير املسيطرة (تتمة)

يلخص الجدول التالي املعلومات املتعلقة بكل من الشركات التابعة للمجموعة التي لديها حصص غير مسيطرة:
 1يناير 2018م  -معدله
نسبة الحصص غير املسيطرة
أصول غير متداولة
أصول متداولة
التاامات غير متداولة
التاامات متداولة
صافي األصول
صافي األصول العائدة إلى الحصص غير
املسيطرة
اإليرادات
الربح
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
الربح العائد إلى الحصص غير املسيطرة
الدخل الشامل اآلخر العائد إلى
الحصص غير املسيطرة
التدفقات النقدية من األنشطة
التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة
االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة
التمويلية
صافي الزيادة (/النقص) في النقد وما
يعادله

شركة الدمام
الدوائية
%15

شركة القصيم
للخدمات الطبية
%42.8

شركة الوطن العربية
للصناعات الدوائية
%20

%1

227.674.144
68.403.496
((157.665.818
((16.034.331
122.377.491

202.224.516
100.839.576
((36.349.372
((15.656.116
251.058.604

1.231.124
93.501.429
((1.800.000
92.932.553

-

84.726.726
13.693.373
((14.480.206
83.939.893

18.356.624

107.339.522

18.586.511

-

40.769.609

48.758.297

28.077.020
4.667.312
((2.031.268
2.636.044
700.097

90.564.078
6.104.061
887.794
6.991.855
2.610.707

((5.238.123
((5.238.123
((1.047.625

-

12.647.433
((12.500.008
((12.500.008
((6.042.504

23.786.558
3.294.948
3.294.948
967.067

155.075.089
((3.671.810
((1.143.474
((4.815.284
((2.812.258

((304.690

379.736

-

-

-

-

75.046

((27.284.475

32.247.262

1.231.124

-

((15.292.794

((3.613.289

((12.712.172

((20.599.956

((30.045.476

((1.231.124

-

5.835.841

((24.593.250

((70.633.965

((17.562.895

((2.281.000

-

-

4.276.391

63.074

((15.504.430

()65.447.326

((79.214

-

-

)(5.180.562

((28.143.465

()98.850.567
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شركة أنورا
للتجارة

اإلجمالي

شركة سبيماكو مصر
للصناعات الدوائية
%48.4

شركة سبيماكو املغرب
للصناعات الدوائية
%29.4
46.976.579
135.248.115
((18.148.399
164.076.295

562.833.089
411.685.989
((194.015.190
((66.119.052
714.384.836
233.810.563

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)
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اإليرادات
 31ديسمبر 2019م

مبيعات املنتجات (صافي الحسومات والخصومات واملخصصات واملردودات)
عقود خدمات التصنيع
الخدمات السريرية
خدمات التوزيع
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1،462،950،106
5،763،179
77،867،940
5،933،853
1،552،515،078

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
1،414،716،762
5،216،596
78،368،404
5،021،719
1،503،323،481

مصروفات البيع والتسويق
 31ديسمبر 2019م

رواتب ومنافع املوظفين
اإلعالن والترويج
مصاريف سفر وتدريب
اهالكات واطفاءات
شحن
مصاريف مكتبة
أتعاب مهنية وقانونية
املرافق العامة
التأمين
اتاوات
االتصاالت
اإلصالح والصيانة
إيجارات
مصاريف الضيافة
رسوم بنكية
أدوات مكتبية
أخرى

235،558،603
119،844،324
10،989،775
7.792.118
6.272.135
5.605.332
5،129،368
3.486.466
3.237.718
2.226.628
1.353.404
1.220.496
1.173.723
1.039.088
300.743
219.208
1،264،402
406،713،531

55

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
227،391،286
78،221،419
10،724،909
652.760
7.162.645
1.551.405
4،410،475
3.391.626
2.412.493
565.037
1.479.711
403.846
3.631.936
2.123.657
1.435.634
1.664.216
2،312،689
349،535،744

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)
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مصاريف إدارية وعمومية
 31ديسمبر 2019م

رواتب ومنافع املوظفين
إهالكات واطفاءات
أتعاب مهنية وقانونية
املرافق العامة
مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
مصاريف سفر وتدريب
إصالح وصيانة
االتصاالت
مصاريف الخدمات العامة والتبرعات
مصاريف تأمين
مصاريف أدوات مكتبية
رسوم بنكية
إيجارات
أخرى
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122.254.530
34،079،970
14.720.469
10،330،109
10.176.759
3.290.036
5،632،099
2،032،300
1.938.909
860،755
828،242
288.138
37،097
3.216.917
212.686.330

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
115.015.536
30،398،659
21.987.676
7.623.564
8.987.844
5.044.014
1،722،477
1.371.013
1.923.425
623،119
944،730
507.670
2،617،327
972.022
199.739.076

مصاريف البحث والتطوير
 31ديسمبر 2019م

رواتب ومنافع املوظفين
إهالكات واطفاءات
مصاريف املختبر
تسجيل املنتجات
التجارب السريرية
مصاريف سفر وتدريب
مصاريف مهنية وقانونية
املرافق العامة
إصالح وصيانة
االتصاالت
مصاريف أدوات مكتبية
مصاريف تأمين
أخرى

16،874،644
6.073.999
2.542.135
2.370.840
1.876.033
819.786
514.184
474.772
147،987
72،279
39،533
37،975
217،926
32،062،093
56

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
28.418.109
5،699،035
3،682،928
701،873
272،624
546،447
117.536
517.909
141،528
67،168
91،307
26،216
293،347
40.576.027

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)
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دخل آخر
 31ديسمبر 2019م

مكاسب الصرف األجنبي
اتاوات
دخل اإليجار
مكاسب استبعاد من املمتلكات واآلالت واملعدات

4،903،114
5،058،836
3.081.248
2،038،217
2.037.206
1.158.123
724،428
7.054.765
26.055.937

دخلالمنحالحكومي ة

مبيعات الخردة
الدخل من ترتيبات الترخيص
الدخل من التدريب
عكس مخصص  -الزكاة والضريبة
دخل آخر
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تكلفة تمويل قرض املرابحة
تكلفة تمويل التاامات عقود اإليجار

35،790،871
5،247،005
41،037،876

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
27،037،014
27،037،014

دخل توزيعات أرباح االستثمارات – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 31ديسمبر 2019م

املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)

-38

26،025،983
11،874،270
906.520
357،451
1.617.876
4.990.043
29،212
7،064،451
967.764
53،833،570

تكاليف التمويل
 31ديسمبر 2019م
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 31ديسمبر 2018م
(معدله)

21،007،350
21،007،350

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
24،508،575
4،682،869
29،191،444

حصة حقوق امللكية من الرباح ( /الخسائر) في الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة
 31ديسمبر 2019م

الشركة العربية لتصنيع املنتجات الطبية (عناية)
شركة كاد الشرق األوسط للصناعات الدوائية
الشركة العربية الصيدالنية طاسيلي

24،092،881
)(36.903.938
((1،449،711
)(14.260.768
57

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
22،085،932
((27،048،107
((1،440،432
((6،402،607

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)
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الزكاة وضريبة الدخل
 31ديسمبر 2019م

الزكاة املحملة خالل السنة
ضريبة الدخل املحملة
تسوية ضريبة السنة السابقة
الضريبة املؤجلة

-40

36،913،698
2.187.587
)(7.422.927
31،678،358

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
30،621،553
6،290،208
((11،140،081
((271،516
25،500،164

ربحية السهم
 31ديسمبر 2019م
)(435.507.618
120،000،000
)(3.63

أرباح السن ـ ــة
املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية
ربحية السهم – األساس ي واملخفض

 31ديسمبر 2018م
(معدله)
74.248.347
120،000،000
0.62

ال يوجد تأثير مخفض على ربحية السهم األساس ي للشركة.
تم احتساب ربحية السهم األساس ي عن طريق قسمة األرباح العائدة ملساهمي الشركة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خالل السنة.
-41

املعامالت والرصدة مع الطراف ذات العالقة

تشمل األطراف ذات العالقة املشروعات املشتركة ،و الشركات الزميلة ،والشركات األخرى ذات الصلة ،وموظفي اإلدارة العليا .وتقوم الشركة
في سياق األعمال العادية بإجراء معامالت مع مختلف األطراف ذات العالقة .ويتم إجراء معامالت األطراف ذات العالقة على أساس االستقاللية
والشروط التي وافقت عليها الشركة أو مجلس إدارتها .ولم تكن شروط هذه املعامالت وأحكامها أكثر مالءمة ،أو من املعقول توافرها ،في
معامالت مماثلة مع موظفي اإلدارة غير الرئيسيين وشركات ذات صلة على أساس االستقاللية.
املعامالت

الشركة العربية لتصنيع املنتجات الطبية
(عناية)
ق
شركة كاد الشر األوسط للصناعات
الدوائية
الشركة العربية للصناعات الدوائية
(أكديما)

نوع العالقة مع
الشركة

طبيعة املعاملة

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

مشروع مشترك

توزيعات أرباح

250،547،18

770،322،8

شركة زميلة

استثمار

36.903.936

-

مساهم أجنبي رئيس ي

تكلفة ابحاث

2.753.652

-
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الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)

الرصدة

الشركة العربية لتصنيع املنتجات الطبية
(عناية)
شركة كاد الشرق األوسط للصناعات
الدوائية
الشركة العربية الصيدالنية طاسيلي
(تافكو)

نوع العالقة مع
الشركة

طبيعة املعاملة
توزيعات أرباح
ومصاريف
استثمار
مبيعات

مشروع مشترك
شركة زميلة
شركة زميلة

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

2،485،819

2.427.259

175،271

26،324،394

32،056،213
34.717.303

32،059،645
60.811.298

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مكافأة إدارية
 31ديسمبر 2019م
الرئيس التنفيذي
املدراء
املدراء التنفيذيين
 31ديسمبر 2018م
الرئيس التنفيذي
املدراء
املدراء التنفيذيين
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95،400
640،124
272،869
1،008،393
79،007
565،942
291،207
936،156

منافع نهاية الخدمة مخصصات

إيجار السكن

181،617
18،596،324
3،647،662
22،425،603

381،600
1،920،372
976،376
3،278،348

5،257،950
17،650،738
10،483،918
33،392،606

316،028
1،697،826
1،164،828
3،178،682

23،366
228،932
77،112
329،410
20،635
209،951
78،701
309،287

اإلجمالي
681،983
21،385،752
4،974،019
27،041،754
5،673،620
20،124،457
12،018،654
37،816،731

الدوات املالية –إدارة املخاطر

تتعرض املجموعة من خالل عملياتها للمخاطر املالية التالية:
 مخاطر االئتمان مخاطر معدل الفائدة مخاطر الصرف األجنبي مخاطر أسعار السوق األخرى مخاطر السيولةكما هو الحال في جميع الشركات األخرى ،تتعرض املجموعة للمخاطر التي تنشأ عن استخدامها لألدوات املالية .ويصف هذا اإليضاح أهداف
املجموعة ،وسياساتها ،وعملياتها؛ إلدارة تلك املخاطر والطرق املستخدمة لقياسها .يتم عرض املزيد من املعلومات الكمية فيما يتعلق بهذه
املخاطر في جميع هذه القوائم املالية املوحدة.
لم يكن هنالك تغييرات جوهرية في تعرض املجموعة ملخاطر اإلدارة املالية ،وأهدافها ،وسياساتها ،وعملياتها؛ إلدارة تلك املخاطر ،أو األساليب
املستخدمة لقياسها من الفترات السابقة ،ما لم ينص على خالف ذلك في هذا اإليضاح.
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الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)

الدوات املالية الرئيسية
األدوات املالية الرئيسية املستخدمة من قبل املجموعة والتي تنشأ عنها مخاطر األدوات املالية هي كما يلي:
-

الذمم التجارية املدينة
النقد وما يعادله
االستثمارات في األوراق املالية املدرجة وغير املدرجة
ذمم تجارية دائنة وأخرى
قروض بنكية بأسعار فائدة متغيرة
التاامات عقود اإليجار

القيمة العادلة والتسلسل الهرمي لها
تقيس املجموعة األدوات املالية مثل األسهم املستثمر بها املحتسبة بحقوق امللكية بالقيمة العادلة في كل قائمة مركز مالي.
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع األصل ،أو املدفوع لنقل التاام بموجب تعامالت منظمة بين املشاركين في السوق في
تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن عملية بيع األصل أو تحويل االلتاام يتم إما:



في السوق الرئيس ي لألصل أو االلتاام  ،أو
في حالة عدم وجود سوق رئيس ي يكون في أكثر األسواق فائدة لألصل أو االلتاام.

يجب على املجموعة الوصول إلى السوق الرئيس ي أو السوق األكثر فائدة .ويتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التاام باستخدام االفتراضات التي
سيستخدمها املشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتاام ،بافتراض أن املشاركين في السوق يعملون ملصلحتهم االقتصادية.
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير املالي في االعتبار قدرة املشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية من أعلى وأفضل استخدام لألصل،
أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق من شأنه أن يستخدم األصل في أعلى وأفضل استخدام له .وتستخدم املجموعة أساليب التقييم
املناسبة في الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية؛ لقياس القيمة العادلة ،وزيادة استخدم املدخالت امللحوظة ذات الصلة ،وتقليل استخدام
املدخالت غير امللحوظة.
يتم تصنيف جميع األصول وااللتاامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائم املالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة .يتم وصف هذا التسلسل على النحو التالي بناء على أدنى مستوى من املدخالت املهمة لقياس القيمة العادلة ككل:

-

املستوى األول  :األسعار املتداولة في األسواق األنشطة (غير املعدلة) ألصول أو التاامات مماثلة.

املستوى الثاني  :أساليب التقييم التي يمكن تحديدها بصورة مباشر أو غير مباشرة من أدنى مستوى من املدخالت املهمة لقياس القيمة
العادلة.
املستوى الثالث  :أساليب التقييم التي ال يمكن مالحظتها على أدنى مستوى من املدخالت املهمة لقياس القيمة العالدلة.

بالنسبة لألصول وااللتاامات املعترف بها في القوائم املالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر ،تحدد املجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت
بين املستويات في التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف (بناء على أدنى مستوى من املدخالت املهمة للقيمة العادلة املقاسة ككل) في نهاية
كل فترة إعداد التقرير .وتحدد املجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة املتكرر وغير املتكرر .ويشارك املقيم الخار ي في
تقييم األصول املهمة .وتقرر املجموعة مشاركة ّ
املقيمين الخارجيين بعد مناقشتها مع لجنة املراجعة في املجموعة .وتشمل معايير االختيار املعرفة
بالسوق ،والسمعة ،واالستقاللية ،وما إذا كان يتم الحفاظ على املعايير املهنية .وتقرر املجموعة بعد املناقشات مع ّ
املقيمين الخارجيين تقنيات
التقييم ،واملدخالت التي يجب استخدامها لكل حالة.
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القيمة العادلة والتسلسل الهرمي لها (تتمة)
في تاريخ كل تقرير ،تقوم املجموعة بتحليل التحركات في قيم األصول وااللتاامات املطلوب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا للسياسات
املحاسبية للمجموعة .وبالنسبة لهذا التحليل ،تتحقق املجموعة من املدخالت الرئيسية املطبقة في التقييم األخير من خالل املوافقة على
املعلومات في احتساب التقييم للعقود والوثائق األخرى ذات الصلة .وتقارن املجموعة أيضا التغيير في القيمة العادلة لكل أصل والتاام باملصادر
الخارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان التغيير معقوال.
لغرض إفصاحات القيمة العادلة حددت املجموعة فئات األصول وااللتاامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول أو االلتاامات
ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
لم تقم املجموعة باإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية ،مثل التجارة قصيرة األجل ،والذمم املدينة األخرى ،والذمم التجارية الدائنة
األخرى ،واالستثمارات قصيرة األجل ،والنقد وما يعادله؛ ألن قيمها الدفترية هي تقريب معقول للقيم العادلة إلى حد كبير بسبب قصر
استحقاق األجل لها .وأفصحت الشركة عن القيم العادلة؛ لتمويل املرابحة طويلة األجل املقاسة .إن القيمة العادلة لتسهيالت تمويل
املرابحة هي تقريبا مماثله للقيمة الدفترية.
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الداة املالية حسب الفئة

 31ديسمبر 2019م

الصول املالية
متداولة:
نقد وما يعادله
الذمم التجارية املدينة
األصول األخرى
غير متداولة:
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي األصول املالية
التزامات مالية
غير متداولة
تسهيالت وقروض
التاامات عقود ايجار
متداولة:

القيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر –
أدوات
حقوق امللكية

القيمة الدفترية

القيمة العادلة
من خالل الرباح
أو الخسائر

القيمة العادلة

الصول املالية
بالتكلفة املطفأة

القيمة الدفترية
اإلجمالية

املستوى 1

املستوى 2

املستوى 3

اإلجمالي

-

-

378.972.848
937.157.442
19.816.069

378.972.848
937.157.442
19.816.069

-

-

-

378.972.848
937.157.442
19.816.069

-

27.832.013

-

27.832.013

27.832.013

-

-

27.832.013

816.244.163

-

-

816.244.163

-

-

816.244.163

816.244.163

27.832.013

1.335.946.35
9

2.180.022.5
35

-

-

2.180.022.535

712.669.691
7.965.544

-

-

-

712.669.691
7.965.544

485.452.844

-

-

-

485.452.844

-

-

-

423.775.275

-

-

3.692.015

-

1.633.555.369

712.669.691
7.965.544

816.244.16
3
844.076.17
6

-

-

التسهيالت والقروض

-

-

485.452.844

ذمم دائنة

-

-

423.775.275

423.775.275

التاامات عقود اإليجار

-

-

3.692.015

3.692.015

-

إجمالي االلتزامات املالية

-

-

1.633.555.369

1.633.555.369

-
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الداة املالية حسب الفئة (تتمة)
القيمة الدفترية

 31ديسمبر 2018م

الصول املالية
متداولة:
نقد وما يعادله
الذمم التجارية املدينة
األصول األخرى
غير متداولة:
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الصول املالية
التزامات مالية
غير متداولة
تسهيالت وقروض
متداولة:
التسهيالت والقروض
ذمم دائنة
إجمالي االلتزامات املالية

القيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر –
أدوات
حقوق امللكية

القيمة العادلة
من خالل الرباح
أو الخسائر

القيمة العادلة

الصول املالية
بالتكلفة املطفأة

267.300.520

القيمة
الدفترية
اإلجمالية

-

-

1.104.388.10
19.798.3489

-

13.105.159

-

13.105.159

873.905.333
873.905.333

-

1.391.486.977

873.905.333
2.278.497.469

13.105.159

املستوى
2

املستوى 1

املستوى 3

اإلجمالي

267.300.520
1.104.388.109
19.798.348

-

-

-

267.300.520
1.104.388.109
19.798.348

13.105.159

-

-

13.105.159

857.405.333
870.510.492

-

16.500.000
16.500.000

873.905.333
2.278.497.469

-

-

479.117.977

479.117.977

-

-

-

479.117.977

-

-

539.347.332
278.195.566

539.347.332
278.195.566

-

-

-

539.347.332
278.195.566

-

-

1.296.660.87

1.296.660.85

-

-

-

1.296.660.875
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الداة املالية حسب الفئة (تتمة)

 1يناير 2018م
الصول املالية
متداولة:
نقد وما يعادله
الذمم التجارية املدينة
األصول األخرى
غير متداولة:
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الصول املالية
التزامات مالية
غير متداولة
تسهيالت وقروض
متداولة:

القيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر –
أدوات
حقوق امللكية
-

1.023.354.665
1.023.354.665

القيمة الدفترية
القيمة العادلة
من خالل الرباح
أو الخسائر

-

35.452.873
35.452.873

القيمة العادلة

الصول املالية
بالتكلفة املطفأة

333.916.892
1.102.012.474
14.716.489

القيمة الدفترية
اإلجمالية

333.916.892
1.102.012.474
14.716.489

املستوى 1

املستوى 2

-

-

333.916.892
1.102.012.474
14.716.489

-

35.452.873

35.452.873

-

-

35.452.873

-

1.023.354.665

1.006.854.665

-

16.500.000

1.023.354.665

1.450.645.855

2.509.453.393

1.042.307.538

-

16.500.000

2.509.453.393

681.844.780

681.844.780

-

-

-

681.844.780

122.538.779

-

-

-

122.538.779

-

-

-

401.091.272

-

-

-

1.205.474.831

-

-

التسهيالت والقروض

-

-

122.538.779

ذمم دائنة

-

-

401.091.272

401.091.272

إجمالي االلتزامات املالية

-

-

1.205.474.831

1.205.474.831
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(بالريال السعودي)

الدوات املالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة
تشمل األدوات املالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة على النقد وما يعادله ،والذمم التجارية املدينة ،واألصول األخرى ،والتسهيالت
والقروض ،والذمم الدائنة ،والتاامات عقود اإليجار.
نظرا لطبيعتها قصيرة األجل ،فإن القيمة الدفترية للنقد وما يعادله ،والذمم التجارية املدينة ،واألصول األخرى ،والتسهيالت والقروض
(املتداولة) ،والذمم الدائنة مقاربة لقيمتها العادلة.
لم يكن هنالك تحويالت بين املستويات خالل الفترة.
الهداف والسياسات والعمليات العامة
يتحمل مجلس اإلدارة املسؤولية العامة عن تحديد أهداف وسياسات إدارة املخاطر للمجموعة ،وبينما يحتفظ باملسؤولية النهائية عنها ،فقد
فوض سلطة تصميم العمليات وتشغيلها التي تضمن التنفيذ الفعال لألهداف والسياسات إلى املراقب املالي للمجموعة .يتلقى مجلس اإلدارة
تقارير شهرية من املراقب املالي للمجموعة ،والتي من خاللها يراجع فعالية العمليات املطبقة ومدى مالءمة األهداف والسياسات التي يضعها.
كما يقوم املدققون الداخليون للمجموعة بمراجعة سياسات وعمليات إدارة املخاطر وإبالغ نتائجها إلى لجنة املراجعة.
إن الهدف العام ملجلس اإلدارة هو وضع سياسات تسعى للحد من املخاطر إلى أقص ى درجة ممكنه ،دون التأثير على القدرة التنافسية واملرونة
للمجموعة .وفيما يلي املزيد من التفاصيل حول هذه السياسات:
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة املالية للمجموعة في حال فشل العميل أو الطرف املقابل في األداة املالية في الوفاء بالتااماته التعاقدية.
وتتعرض املجموعة بشكل رئيس ي ملخاطر االئتمان من مبيعات االئتمان .إن سياسة املجموعة املنفذة محليا؛ لتقييم مخاطر االئتمان للعمالء
الجدد قبل الدخول في العقود .وتؤخذ هذه التصنيفات االئتمانية في االعتبار من خالل ممارسات األعمال املحلية.
وضعت لجنة إدارة املخاطر سياسة ائتمانية يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد على حدة؛ للتأكد من أهليته االئتمانية قبل عرض شروط
وأحكام الدفع والتسليم القياسية للمجموعة .وتتضمن مراجعة املجموعة تقييمات خارجية ،عند توفرها ،وفي بعض الحاالت تتم املراجعة
املصرفية .ويتم وضع حدود الشراء لكل عميل ،والتي تمثل الحد األقص ى للمبلغ املفتوح دون الحاجة إلى موافقة لجنة إدارة املخاطر.
تحدد لجنة إدارة املخاطر تركياات مخاطر االئتمان ،من خالل مراقبة تصنيف الجدارة االئتمانية للعمالء الحاليين بشكل ر ع سنوي ،ومن خالل
مراجعة شهرية لتحليل تقادم الذمم التجارية املدينة .وفي مراقبة مخاطر االئتمان للعمالء ،يتم تجميع العمالء وفقا لخصائصهم االئتمانية.
ويتم تصنيف العمالء الذين تم تصنيفهم على أنهم "مخاطر عالية" على قائمة العمالء املقيدة ،وال تتم مبيعات االئتمان املستقبلية إال بموافقة
لجنة إدارة املخاطر وإال فسيكون مطلوب منهم الدفع مقدما.
تنشأ مخاطر االئتمان أيضا من النقد وما يعادله ،والودائع قصيرة األجل لدى البنوك واملؤسسات املالية.
الحد األقص ى لتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان يقتصر على القيمة الدفترية لألصول املالية املعترف بها في تاريخ التقرير كما هو ملخص أدناه
النقد لدى البنوك (إيضاح )7

 31ديسمبر 2019م
378.865.213

 31ديسمبر 2018م
265.480.081

 1يناير 2018م
333.860.757

الذمم التجارية املدينة – طرف ثالث (إيضاح )8

902.440.140

1.043.576.811

1.030.254.767

الذمم التجارية املدينة – أطراف ذات عالقة (إيضاح)8
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

34.717.302

60.811.298

71.757.707

27.832.013

13.105.159

35.452.873

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

816.244.163

873.905.333

1.023.354.665

الذمم املدينة األخرى

19.816.069

19.798.348

14.716.489

2.179.914.900

2.276.677.030

2.509.397.258
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مخاطر االئتمان (تتمة)
تمثل القيمة الدفترية لألصول املالية الحد األقص ى للتعرض لالئتمان.
مخاطر االئتمان على الذمم املدينة واألرصدة البنكية محدودة على النحو التالي:


يتم االحتفاظ باألرصدة النقدية لدى البنوك ذات التصنيف االئتماني السليم.



تظهر الذمم التجارية املدينة بالصافي بعد مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة.



الوضع املالي لألطراف ذات العالقة مستقر.

تدير املجموعة مخاطر االئتمان فيما يتعلق باملدينين من العمالء ،من خالل املراقبة وفقا لسياسات وإجراءات محددة .وتسعى املجموعة للحد
من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانية للعمالء األفراد ،ومراقبة الذمم املدينة املستحقة على أساس مستمر.
يتكون الرصيد املستحق للمدينين التجاريين من  ٪80في اململكة العربية السعودية  ،و  ٪13في الشرق األوسط و  ٪7في أفريقيا.
كما في  31ديسمبر 2019م ،و  31ديسمبر 2018م ،و  1يناير 2018م ،كان عمر الذمم التجارية املدينة كما يلي:
 1يناير 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

لم تتجاوز موعد استحقاقها وال يوجد انخفاض في
قيمتها
تجاوز موعد االستحقاق يوم–  30يوما

168.005.375

112.202.551

118.181.648

129.268.597

150.898.818

70.501.299

تجاوز موعد االستحقاق  90 – 31يوما

125.901.586

48.068.507

64.872.239

تجاوز موعد االستحقاق  180 – 91يوما

139.316.174

332.078.796

326.147.988

تجاوز موعد االستحقاق  365 – 181يوما

333.876.208

217.848.220

243.130.878

تجاوز موعد االستحقاق ألكثر من  365يوما

213.147.332

293.817.371

324.689.923

1.109.515.272

1.154.914.263

1.147.523.975

فيما يلي حركة مخصص هبوط القيمة فيما يتعلق بالذمم التجارية املدينة خالل السنة:
إجمالي انخفاض القيمة
كما في  1يناير 2018م – معدله

117.269.206

عكس

()5.931.754

خسائر الهبوط في القيمة في  31ديمسبر 2018م – معدله

111.337.452

خسائر انخفاض القيمة

95.737.680

كما في  31ديسمبر 2019م

207.075.132

تقوم لجنة إدارة املخاطر بمراقبة التصنيفات االئتمانية لألطراف املقابلة بانتظام وفي تاريخ التقرير ،وال تتوقع أي خسائر من عدم أداء األطراف
املقابلة .أما بالنسبة لجميع األصول املالية التي لم يتم تطبيق متطلبات انخفاض قيمتها ،تمثل القيمة الدفترية الحد األقص ى للتعرض لخسارة
االئتمان.
مخاطر السوق
تنشأ مخاطر السوق من استخدام املجموعة ألدوات مالية ذات فائدة وقابلة للتداول وعمالت أجنبية .وتكون مخاطر تغير القيمة العادلة أو
التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار العمولة (مخاطر معدل الفائدة)  ،وأسعار الصرف األجنبي (مخاطر العمالت
األجنبية) أو عوامل السوق األخرى (مخاطر األسعار األخرى) .يتم وصف التفاصيل املتعلقة بهذه املخاطر بشكل كامل أدناه:
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مخاطر معدل الفائدة
مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ملعدل الفائدة هي التعرض ملخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في معدالت الفائدة السائدة على
املركز املالي والتدفقات النقدية للمجموعة .إن املجموعة غير معرضة ملخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ملعدل العمولة؛ حيث أن
االستثمارات في تمويل املرابحة طويلة األجل لها معدل دخل ثابت أو معدل تمويل ثابت.
ال تدخل إدارة املجموعة في اتفاقية مستقبلية للتحوط من مخاطر معدالت الفائدة .ومع ذلك ،يتم رصد هذه على أساس منتظم واتخاذ تدابير
تصحيحية ،عندما يكون ذلك مطلوبا.
مخاطر العمالت الجنبية
تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية عندما تدخل شركات املجموعة فردية في معامالت مقومة بعملة غير عملتها الوظيفية .إن سياسة املجموعة
حيثما أمكن هي السماح لشركات املجموعة بتسوية االلتاامات املقومة بعملتها الوظيفية بالنقد املتولد من عملياتها الخاصة بتلك العملة.
وعندما يكون لدى شركات املجموعة التاامات مقومة بعملة غير عملتها الوظيفية (ولديها احتياطيات غير كافية من تلك العملة لتسويتها) ،سيتم
تحويل النقد املقوم بالفعل بتلك العملة ،إن وجدت ،من مكان آخر داخل املجموعة.
ومن أجل مراقبة الفعالية املستمرة لهذه السياسة ،يتلقى مجلس اإلدارة توقعات شهرية يتم تحليلها من قبل العمالت الرئيسية التي تحتفظ
بها املجموعة لاللتاامات املستحقة للتسوية ،واالحتياطيات النقدية املتوقعة.
تتعرض املجموعة في الغالب ملخاطر العمالت على املشتريات واملبيعات التي تتم من املوردين الرئيسيين والعمالء على أساس الجنيه األسترليني،
واليورو ،والدرهم املغر ي ،والدينار الجزائري ،والدوالر األمريكي .وال تدخل إدارة املجموعة في اتفاقية مستقبلية للتحوط من مخاطر عملتها .ومع
ذلك يتم رصد هذه على أساس منتظم واتخاذ تدابير تصحيحية عندما يكون ذلك مطلوبا.
ويتم صرف النظر عن هذه التدفقات النقدية الخاصة ،وتهدف املجموعة إلى تمويل املصروفات واالستثمارات بالعملة املعنية؛ إلدارة مخاطر
صرف العمالت األجنبية على املستوى املحلي ،من خالل مطابقة العملة التي يتم توليد اإليرادات وتكبد املصروفات.
فيما يلي ملخص البيانات الكمية حول تعرض املجموعة ملخاطر العملة كما تم إبالغ إدارة املجموعة:
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مخاطر العمالت الجنبية (تتمة)
 31ديسمبر 2019م

الجنية
السترليني
31.259.975

-

الذمم التجارية املدينة

11.432.849

-

االستثمار في شركة زميلة محتسبة
وفقا لحقوق امللكية
التاامات عقود اإليجار

النقد وما يعادله

اليورو

الدينار الجزائري

الدرهم املغربي

الدوالر المريكي

11.714.294

3.758.779

5.350.372

43.522.405

22.295.336

101.310.161

-

-

219.083

-

-

251.535

-

-

59.611

-

التسهيالت والقروض

()11.325.401

-

-

()50.618.592

-

الذمم الدائنة وااللتاامات األخرى

()4.146.710

()17.368.220

()19.042.874

()31.949.724

()97.645.272

صافي العرض بقائمة املركز املالي

27.472.248

()17.368.220

36.412.908

()56.454.590

9.015.261

 31ديسمبر 2018م

الجنية
السترليني
30.933.386

اليورو

الدينار الجزائري

الدرهم املغربي

الدوالر المريكي

-

16.202.938

6.013.278

4.720.516

الذمم التجارية املدينة

4.433.737

-

56.834.690

60.122.590

110.977.846

االستثمار في شركة زميلة محتسبة
وفقا لحقوق امللكية
التسهيالت والقروض

النقد وما يعادله

-

-

1.668.794

-

-

()6.168.270

-

-

()8.120.156

-

-

()33.057.415

()20.873.254

()13.920.166

()85.767.930

صافي العرض بقائمة املركز املالي

29.198.853

()33.057.415

53.833.168

44.095.546

29.930.432

 1يناير 2018م
النقد وما يعادله

الجنية
السترليني
32.872.173

الدينار الجزائري

الدرهم املغربي

الدوالر المريكي

-

33.231.259

82.557.421

5.142.030

الذمم التجارية املدينة

8.707.196

-

66.169.481

34.951.868

100.704.749

الذمم الدائنة وااللتاامات األخرى

اليورو

االستثمار في شركة زميلة محتسبة
وفقا لحقوق امللكية
التسهيالت والقروض

-

-

3.109.227

-

-

()7.913.705

-

-

()63.074

-

الذمم الدائنة وااللتاامات األخرى

33.466.915

()20.408.187

88.941.223

99.692.371

13.092.922

صافي العرض بقائمة املركز املالي

67.132.579

()20.408.187

191.451.190

217.138.586

118.939.701
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تحليل الحساسية
كان من املمكن أن يؤدي تعزيز (ضعف) الجنيه املصري ،واليورو ،والدينار الجزائري ،والدينار املغر ي ،والدوالر األمريكي مقابل جميع العمالت
األخرى في نهاية العام إلى التأثير املعقول على قياس األدوات املالية املقومة بعملة أجنبية ،وكان من املمكن أن تزيد ( /تنخفض) حقوق امللكية
باملبالغ املبينة أدناه .يفترض هذا التحليل أن جميع املتغيرات األخرى وخاصة أسعار العمولة تظل ثابتة وتتجاهل أي تأثير للمبيعات واملشتريات
املتوقعة.
التعزيز
 31ديسمبر 2019م
الجنية األسترليني ()1%
اليورو ()1%
الدينار الجزائري ()1%
الدرهم املغر ي ()1%
الدوالر األمريكي ()1%
 31ديسمبر 2018م
الجنية األسترليني ()1%
اليورو ()1%
الدينار الجزائري ()1%
الدرهم املغر ي ()1%
الدوالر األمريكي ()1%
 1يناير 2018م
الجنية األسترليني ()1%
اليورو ()1%
الدينار الجزائري ()1%
الدرهم املغر ي ()1%
الدوالر األمريكي ()1%

الضعف

()274.722
173.682
()364.129
564.546
()90.153

274.722
()173.682
364.129
()564.546
90.153

()291.989
330.574
()538.332
()440.955
()299.304

291.989
()330.574
538.332
440.955
299.304

()334.669
204.082
()889.412
()996.924
()130.929

334.669
()204.082
889.412
996.924
130.929

مخاطر السعار الخرى
مخاطر تقلب قيمة األداة املالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ،سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل خاصة باألداة الفردية ،أو جهة
إصدارها ،أو عوامل تؤثر على جميع األدوات املتداولة في السوق .تتعرض املجموعة ملخاطر األسعار فيما يتعلق باستثمارات األسهم االستراتيجية
في شركات أخرى حيث تكمل تلك عمليات املجموعة .ويعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن التعرض ملخاطر أسعار السوق من هذا النشاط مقبول
في ظروف املجموعة.
قامت املجموعة بتنويع محفظتها االستثمارية من أجل إدارة مخاطر األسعار الناشئة عن االستثمارات في األوراق املالية.
مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة مخاطر أن تواجه املجموعة صعوبات في الوفاء بااللتااماتها املرتبطة بااللتاامات املالية التي يتم تسويتها عن طريق تقديم
النقد أو أي أصل مالي آخر .وتنطوي إدارة مخاطر السيولة الحكيمة على الحفاظ على ما يكفي من النقد واألوراق املالية القابلة للتسويق،
وتوافر التمويل؛ من خالل مبلغ كافي من التسهيالت االئتمانية امللتام بها.
تتضمن إدارة السيولة لدى املجموعة على توقع التدفقات النقدية ،والنظر في مستوى األصول السائلة الالزمة للوفاء ،ومراقبة نسب السيولة،
والحفاظ على خطط تمويل الديون.
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مخاطر السيولة (تتمة)
يحلل الجدول أدناه االلتاامات املالية للمجموعة حسب مجموعات االستحقاق ذات الصلة بناء على الفترة املتبقية في تاريخ التقرير وحتى تاريخ
االستحقاق التعاقدي ،املبالغ الواردة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير املخصومة:
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية في نهاية فترة إعداد التقارير املالية لاللتاامات املالية .يتم تجميع املبالع وعدم خصمها وتشمل مدفوعات
الفائدة املقدرة.
تصل إلى ثالثة أكثر من ثالثة أشهر أكثر من سنة إلى أكثر من خمس
اإلجمالي
سنوات
خمس سنوات
إلى سنة
أشهر
 31ديسمبر 2019م
االلتزامات املالية
1.198.122.535
712.669.691
384.235.902
101.216.942
القروض والتسهيالت
11.657.559
7.965.544
3.692.015
التاامات عقود اإليجار
منافع نهاية الخدمة
311.450.683
311.450.683
للموظفين
الذمم الدائنة وااللتاامات
األخرى
543.137.903
543.137.903
154.578.580
154.578.580
توزيعات األرباح املستحقة -
2.218.947.260
1.032.085.918
1.081.952.385
104.908.957

 31ديسمبر 2018م – معدله
االلتزامات املالية
القروض والتسهيالت
منافع نهاية الخدمة للموظفين
الذمم الدائنة وااللتاامات األخرى
توزيعات األرباح املستحقة

 1يناير 2018م – معدله
االلتزامات املالية
القروض والتسهيالت
منافع نهاية الخدمة للموظفين
الذمم الدائنة وااللتاامات األخرى
توزيعات األرباح املستحقة

تصل إلى ثالثة أشهر
-

تصل إلى ثالثة أشهر
-

أكثر من ثالثة
أشهر إلى سنة

أكثر من سنة
وحتى خمس
سنوات

539.347.332
401.229.451
152.705.449
1.093.282.232

479.117.977
297.211.448
776.329.425

أكثر من ثالثة
أشهر إلى سنة

أكثر من سنة
وحتى خمس
سنوات

122.538.779
504.982.764
148.733.336
776.254.879
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681.844.780
285.241.018
967.085.798

اإلجمالي
1.018.465.309
297.211.448
401.229.451
152.705.449
1.869.611.657

اإلجمالي
804.383.559
285.241.018
504.982.764
148.733.336
1.743.340.677
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التصنيف املتداول مقابل غير املتداول
تعرض املجموعة األصول وااللتاامات في قائمة املركز املالي بناء على التصنيف املتداول و غير املتداول.
تكون األصول متداولة عندما :


من املتوقع أن تتحقق أو يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية.



محتفظ به أساسا لغرض املتاجرة.



من املتوقع أن تتحقق خالل اثني عشر شهرا بعد الفترة املشمولة بالتقرير ؛ أو



النقد أو ما يعادله ما لم يتم منعه من التبادل ،أو استخدامه لتسوية االلتاام ملدة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة إعداد التقارير.
تصنف جميع األصول األخرى على أنها غير متداولة.



تكون االلتاامات متداولة عندما:


من املتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية.
يتم االحتفاظ بها في املقام األول لغرض التداول.



من املقرر أن يتم تسويتها في غضون اثني عشر شهرا بعد الفترة املشمولة بالتقرير ؛ أو



ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتاام ملدة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة إعداد التقرير.



-43

املعلومات القطاعية

يقوم مجلس اإلدارة الذي تم تعيينه التخاذ القرارات التشغيلية بمراجعة النتائج التشغيلية لألعمال بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات
املتعلقة بتخصيص املوارد وتقييم األداء .إن املعامالت بين قطاعات التشغيل تتم وفقا لشروط معتمدة من اإلدارة.
يمثل الجدول التالي الفصل بين اإليرادات حسب النوع:
اإليرادات
نوع اإليراد

 31ديسمبر 2019م

1.462.950.106
89.564.972
1.552.515.078

اإليراد من بيع املنتجات
اإليراد من الخدمات
إيرادات أخرى
توزيعات األرباح املستلمة من أسهم الشركات الزميلة
حصة من خسارة ( /ربح) أسهم من الشركات الزميلة أو املشروعات املشتركة
إجمالي اإليرادات

21.007.350
()14.260.768
6.746.582
1.559.261.660

 31ديسمبر
2018م
(معدله)
1.414.716.762
88.606.719
1.503.323.481
29.191.444
((6.402.607
22.788.837
1.526.112.318

في الجدول التالي ،يتم تصنيف اإليرادات حسب التوزيعات الجغرافية األولية لألسواق .ويتضمن الجدول أيضا تسوية اإليرادات املتضمنة مع
القطاعات اإلستراتيجية األر عة للمجموعة والتي تمثل قطاعاتها التي يمكن اإلفصاح عنها.
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املعلومات القطاعية (تتمة)
 31ديسمبر 2019م
التوزيع الجغرافي الولي لألسواق
اململكة العربية السعودية
مصر
الشرق األوسط
الجزائر
توقيت االعتراف باإليراد
عند نقطة من الزمن
على مدى زمني

بيع السلع

خدمات التوزيع

1.278.517.366
14.317.050
161.167.438
8.948.252
1.462.950.106

5.933.853
5.933.853

1.462.950.106
1.462.950.106

5.933.853
5.933.853

ترتيبات عقود
التصنيع
5.592.981
170.198
5.763.179
5.763.179
5.763.179

الخدمات الطبية

اإلجمالي

77.867.940
77.867.940

1.367.912.140
14.487.249
161.167.438
8.948.252
1.552.515.078

6.396.293
71.471.647
77.867.940

1.481.043.431
71.471.647
1.552.515.078

 31ديسمبر 2018م (معدله)
التوزيع الجغرافي الولي لألسواق

بيع السلع

خدمات التوزيع

اململكة العربية السعودية
مصر
الشرق األوسط
الجزائر

1.288.582.145
4.690.600
113.271.426
8.172.591
1.414.716.762

5.021.719
5.021.719

توقيت االعتراف باإليراد
عند نقطة من الزمن
على مدى زمني

1.414.716.762
1.414.716.762

5.021.719
5.021.719
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ترتيبات عقود
التصنيع
5.216.596
5.216.596
5.216.596
5.216.596

الخدمات الطبية

اإلجمالي

78.368.404
78.368.404

1.377.188.864
4.690.600
113.271.426
8.172.591
1.503.323.481

11.296.464
67.071.940
78.368.404

1.436.251.541
67.071.940
1.503.323.481

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)

 -44تصحيح الخطاء املحاسبية
قامت املجموعة بإعادة بيان معلوماتها املالية وتأثيرها على األرباح املبقاة املذكورة كما يلي:
فيما يلي تسويات على قائمة املركز املالي املوحدة كما في  1يناير 2018م:
الصول
الصول املتداولة
نقد وما يعادله
تجارة وذمم مدينة أخرى
مخزون
دفعات مقدمة وأصول أخرى
الصول غير املتداولة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة
أصول غير ملموسة
شهرة
أصول قيد االنشاء
ممتلكات ،واآلت ،ومعدات
أصول ضريبية مؤجلة

إيضاح

 01يناير 2018م
(مراجعة)

إعادة تصنيف

إعادة قياس

 01يناير 2018م
(معدله)

أ،ب
ج،د
ه
و،س

356.783.420
1.183.468.631
456.925.556
211.626.234
2.208.703.841

((35.402.693
((36.562
((35.439.255

12.636.165
((81.456.157
((2.058.924
((22.739.063
((93.617.979

333.916.892
1.102.012.474
454.866.632
188.850.609
2.079.646.607

أ

1.023.354.665
65.268.211
15.969.136
198.283.078
1.165.113.246
16.029.766
2.484.018.102
4.692.721.943

ز
ز
ز،س
ز،س

إجمالي الصول
حقوق امللكية وااللتزامات
االلتزامات املتداولة
القروض والتسهيالت
الزكاة وضريبة الدخل املستحقة
الذمم الدائنة وااللتاامات األخرى
توزيعات أرباح مستحقة
التاامات العقود

ب،ط،
ي،س
ب

االلتزامات غير املتداولة
القروض والتسهيالت
منافع نهاية الخدمة للموظفين
دخل مؤجل
إجمالي االلتزامات
حقوق امللكية

35.452.873
514.547.814
((514.547.814
35.452.873
13.618

106.641.373
((60.584.318
((707.250
66.284.622
111.634.427
18.016.448

35.452.873
1.023.354.665
65.268.211
122.610.509
137.698.760
513.840.564
716.850.054
16.029.766
2.631.105.402
4.710.752.009

122.538.779
85.705.031
478.574.675
148.733.336
47.312.205
882.864.026

13.618
13.618

26.394.471
26.394.471

122.538.779
85.705.031
504.982.764
148.733.336
47.312.205
909.272.115

681.844.780
285.241.018
19.414.492
986.500.290
1.869.364.316

13.618

((135.583
((135.583
26.258.888

681.844.780
285.241.018
19.278.909
986.364.707
1.895.636.822

حقوق امللكية املنسوبة إلى مالكي الشركة األم:

رأس املال
احتياطي نظامي
احتياطي عام
احتياطي اتفاقي
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مبقاة
احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
الحصص غير املسيطرة
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات

1.200.000.000
360.684.866
150.000.000
91.234.616
597.033.273
285.074.174
((27.531.318
2.656.495.611
166.862.016
2.823.357.627
4.692.721.943

ج،د،
ه،و،
ز،ح
ز،ل
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13.618

((75.190.987
((75.190.987
66.948.547
((8.242.440
18.016.448

1.200.000.000
360.684.866
150.000.000
91.234.616
597.033.273
209.883.187
((27.531.318
2.581.304.624
233.810.563
2.815.115.187
4.710.752.00
9

الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)

فيما يلي تسويات على قائمة املركز املالي املوحدة كما في  31ديسمبر 2018م:
إيضاح

الصول
الصول املتداولة
نقد وما يعادله
تجارة وذمم مدينة أخرى
مخزون
دفعات مقدمة وأصول أخرى
الصول غير املتداولة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح
والخسائر
ات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
استثمار
اآلخر
استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة
أصول غير ملموسة
شهرة
أصول قيد االنشاء
ممتلكات ،واآلت ،ومعدات
أصول ضريبية مؤجلة

(مراجعة)
أ،ب
ج،د،ن
،س
ه،ن
و،س

267.732.952
1.160.861.664
480.093.794
270.031.252
2.178.719.662

أ

873.905.333
70.426.756
25.597.077
198.283.078
1.404.303.080
16.301.282
2.588.816.606
4.767.536.268

ز،س
ز
ح،س
ز،س

إجمالي الصول
االلتزامات املتداولة
القروض والتسهيالت
الزكاة وضريبة الدخل املستحقة
الذمم الدائنة وااللتاامات األخرى
توزيعات أرباح مستحقة
التاامات العقود

إعادة تصنيف

 31ديسمبر 2018م

إعادة قياس

س
ب،ط،
ي،س
ك

االلتزامات غير املتداولة
القروض والتسهيالت
منافع نهاية الخدمة للموظفين
دخل مؤجل
التاامات العقود
إجمالي االلتزامات
حقوق امللكية

 31ديسمبر 2018م

(معدله)
((13.068.597
41.886.379
((24.624.879
4.192.903

12.636.165
((98.359.934
795.078
((22.739.063
((107.667.754

13.105.159
85.933.871
)(7.736.470
((60.584.318
(6.403.712( 750.645.786
(62.590.188 (742.909.316
81.536.029
13.105.159
((26.131.725
17.298.062

267.300.520
1.104.388.109
480.888.872
222.667.310
2.075.244.811
13.105.159
873.905.333
70.426.756
103.794.478
137.698.760
744.242.074
723.983.952
16.301.282
2.683.457.794
4.758.702.605

392.680.665
67.396.217
366.324.773
152.705.449
40.909.890
1.020.016.994

146.666.667
7.298.062
153.964.729

27.606.616
27.606.616

539.347.332
67.396.217
401.229.451
152.705.449
40.909.890
1.201.588.339

615.784.644
297.211.448
17.796.616
930.792.708
1.950.809.702

(- (136.666.667
4.291.224
(4.291.224 (136.666.667
31.897.840
17.298.062

479.117.977
297.211.448
17.796.616
4.291.224
798.417.265
2.000.005.604

حقوق امللكية املنسوبة إلى مالكي الشركة األم:

رأس املال
احتياطي نظامي
احتياطي عام
احتياطي اتفاقي
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مبقاة
احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
الحصص غير املسيطرة
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات

ج،د،ه،
و،ز،ح
ز،ل

1.200.000.000
360.684.866
150.000.000
96.274.794

-

-

1.200.000.000
360.684.866
150.000.000
96.274.794

474.343.191

-

-

474.343.191

383.692.488
((23.050.875
2.641.944.464
174.782.102
2.816.726.566
4.767.536.268

17.298.062

((101.437.295
((101.437.295
43.407.730
((58.029.565
((26.131.725

282.255.193
((23.050.875
2.540.507.169
218.189.832
2.758.697.001
4.758.702.605
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الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)

تصحيح الخطاء املحاسبية (تتمة)
فيما يلي التسويات على قائمة الربح أو الخسارة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م :

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات إدارية وعمومية
مصروفات البحث والتطوير
هبوط في قيمة الذمم التجارية املدينة
دخل آخر
الربح التشغيلي
تكلفة التمويل
دخل توزيعات أرباح على االستثمارات  -بالقيمة العادله
الشاملحقوق
االخرامللكية في شركات زميلة
خسائر أرباح
حصة
من الدخل
خالل
من
وضريبة الدخل
الزكاة
قبل
الربح
مشتركة
ومشروعات
اآلخر
الشامل
الدخل

إيضاح

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

د،م،ن
ه،م،ن

1.274.819.488
((654.417.739
620.401.749

265.817.416
(239.549.291
)26.268.125

س
ز،س
ح،س
س
ك،ج،س

((334.622.930
((145.404.111
((34.699.435
25.385.583
131.060.856

((14.912.814
()32.673.063
77.613
5.931.754
12.465.148
()2.843.237

()21.661.902
()5.954.205
15.982.839
((49.787.122

س

((27.545.960
29.191.444
((6.402.607
126.303.733

508.946
()2.334.291

((49.787.122

((27.037.014
29.191.444
((6.402.607
74.182.320

((25.500.164
100.803.569

()2.334.291

((49.787.122

((25.500.164
48.682.156

102.828.944
((2.025.375
100.803.569

()2.334.291
()2.334.291

((26.246.306
((23.540.816
((49.787.122

74.248.347
((25.566.191
48.682.156

)(0.24

0.62

الزكاة وضريبة الدخل
صافي الربح للسنة
دخل السنة العائد إلى :
مالكي الشركة األم
الحصص غير املسيطرة
ربحية السهم:
األساسية واملخفضة

ز،ل
ز،ل

0.86

 31ديسمبر
2018م
(معدله)

إعادة تصنيف

إعادة قياس

((37.313.423
((840.431
((38.153.854

1.503.323.48
(894.807.4611
)608.516.020
(349.535.744
)(199.739.076
)()40.576.027
5.931.754
53.833.570
78.430.497

-

إيضاحات توضيحية لتسوية قائمة املركز املالي كما في  1يناير 2018م ،و  31ديسمبر 2018م ،والربح والخسارة والدخل الشامل االخر
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م:
أ -تم إعادة تصنيف االستثمار في صناديق االستثمار املسجلة في النقد وما يعادله إلى استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ب -تم تسجيل رصيد البنك غير املحدد الذي يتعلق باالكتتاب يزيد عن رأس املال اإلضافي في السنة املالية 2010م ،على أنه نقد وما يعادله
واملبلغ املقابل كالتاام آخر.
ج -حددت إدارة الشركة أن الرصيد الختامي املسجل في مؤسسة سبيماكو السعودية  -ولم يتم تعديل القوائم املالية الجزائرية باستخدام
سعر صرف العمالت األجنبية الختامي في السنة ذات الصلة .وقامت املجموعة بتعديل األثر الناتج عن ترجمة العمالت األجنبية بأثر رجعي
في األرباح املبقاة.
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الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)

تصحيح الخطاء املحاسبية (تتمة)
د -أعلنت وزارة الصحة في تعميمها رقم  773416/23/45بتاريخ  4ربيع الثاني 1437هـ (املوافق  14يناير 2016م) عن املعدالت املنقحة
للمستشفيات إلصدار فاتورة لوزارة الصحة .وكانت شركة القصيم للخدمات الطبية تفرض رسوما على وزارة الصحة باستخدام املعدالت
القديمة ،مما أدى إلى نزاع على الدفع املستحق بين وزارة الصحة وشركة القصيم للخدمات الطبية .فقامت املجموعة بتعديل املبالغ
املحملة على وزارة الصحة بأثر رجعي في هذه القوائم املالية.
ه -تم تعديل السلع منتهية الصالحية كجزء من املخزون في السنوات السابقة بأثر رجعي في هذه القوائم املالية.
و -تم تسجيل دفعة مقدمة للهيئة العامة للزكاة والدخل تتعلق بالوعاء مستمر للزكاة مقابل املجموعة ضمن مدفوعات مسبقة وأصول
أخرى في سنوات سابقة .وتم تعديل هذه الدفعة في وقت الحق من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل عند االنتهاء من الوعاء الجاري ،ولكن
لم تقم املجموعة بتعديل ذلك مقابل رسوم الزكاة في السنة التي تم فيها االنتهاء من التقييم .وتم تعديل الدفعة املذكورة في األرباح املبقاة
االفتتاحية للسنة السابقة.
ُ
السلف املقدمة للموردين للخدمات املستلمة في السنوات السابقة معدلة في األرباح املبقاة االفتتاحية للسنة السابقة.
ز -يتطلب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم " 3تجميع األعمال" من الشركة املستحوذة قياس األصول القابلة للتحديد املستحوذ عليها
وااللتاامات املفترضة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .استحوذت الشركة على شركة القصيم للخدمات الطبية من خالل االستحواذ
التدريجي بنسبة  ٪40.52حصة إضافية في  31مايو 2016م ،مما أدى إلى إجمالي حصة الشركة في شركة القصيم للخدمات الطبية
 .٪57.22وقد أدى ذلك أيضا إلى تحقيق مكاسب من التخلص من حصة الشركة بنسبة  ٪16.7في شركة القصيم للخدمات الطبية .
استحوذت الشركة أيضا على  ٪51.66من حصة شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية في  5نوفمبر 2015م .ولم تقم الشركة بإجراء
عملية تخصيص سعر الشراء على كل من الشركات التابعة املذكورة أعاله في غضون  12شهرا من تاريخ االستحواذ؛ للتأكد من القيمة
العادلة لألصول املحددة و وااللتاامات املفترضة .خالل السنة ،قامت الشركة بممارسة عملية تخصيص سعر الشراء على كل من الشركات
التابعة مما أدى إلى تغيير في القيمة الدفترية لصافي أصولها .وقامت الشركة بتطبيق التعديالت ذات الصلة بأثر رجعي ،مما أدى إلى زيادة
في األصول غير امللموسة وامللموسة والتعديل املقابل للشهرة املسجلة سابقا .تم إطفاء الزيادة في القيمة العادلة لألصول امللموسة وغير
امللموسة حسب العمر اإلنتا ي لألصول ذات الصلة وتم تسجيل التأثير اإلضافي في هذه القوائم املالية.
ح -تم تسجيل املبلغ املتعلق بتكلفة البحث في األصول قيد اإلنشاء واملعدلة في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة للسنة السابقة.
ط -تم تسجيل املبلغ املتعلق بخسائر صرف العمالت األجنبية في االلتاامات األخرى املعدلة في األرباح املبقاة االفتتاحية للسنة السابقة.
ي -يتعلق هذا التعديل باثبات مختلف املستحقات في قائمة املركز املالي املوحدة للسنة السابقة وقائمة الربح أو الخسارة.
ك -أبرمت الشركة اتفاقية شركة أسترا زينيكا املحدودة إنجلترا لبناء وتشغيل مصنع متخصص .ونتيجة لذلك ،قامت شركة أسترا زينيكا
املحدودة إنجلترا بتمويل الشركة؛ لتحقيق بعض اإلنجازات وفقا لشروط االتفاقية .واعترفت الشركة باملدفوعات املستلمة من شركة
أسترا زينيكا املحدودة إنجلترا كدخل منحة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م .وأعادت الشركة تقييم شروط االتفاقية .وبالتالي ،نقلت
املبلغ أعاله من قائمة الربح أو الخسارة املوحدة إلى االلتاامات.
ل -قامت املجموعة تاريخيا بتخصيص فروق تحويل العمالت األجنبية إلى حصصها غير املسيطرة تم التعامل مع املخصص املذكور بشكل
غير صحيح في القوائم املالية ،حيث لم يكن لدى أي من الشركات التابعة للمجموعة مثل هذا االحتياطي في قوائمها املالية .وقامت
املجموعة عكس بأثر رجعي بتخصيص احتياطي ترجمة عمالت أجنبية من الحصص غير املسيطرة إلى احتياطيات العمالت األجنبية.
م -تم إعادة تقييم عالقة املجموعة كأصيل مقابل وكيل مع املوزعين لها وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم  15بواسطة مستشار مستقل.
ونتج عن إعادة التقييم أن تكون املجموعة هي األصيل في معظم اتفاقياتها مع املوزعين .ونتيجة لذلك ،تم تعديل عرض اإليرادات وتسجيلها
كإجمالي ،وتكلفة اإليرادات املسجلة بشكل مستقل مقارنة باملقاصة مقابل اإليرادات في السنوات السابقة.
ن -تم عكس الذمم املدينة التجارية واملدينين املسجلين في القوائم املالية للعام السابق لشركة سبيماكو املغرب لألدوية ،حيث كانت مرتبطة
ببضاعة أمانة وليس مبيعات فعلية للعمالء النهائيين.
س -تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع عرض القوائم املالية املوحدة للسنة الحالية.
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الشركة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

(بالريال السعودي)

 -45االلتزامات املحتملة واالرتباطات الرأسمالية
االلتزامات املحتملة
كما في  31ديسمبر 2019م ،لدى املجموعة خطابات ضمان بمبلغ  138مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م 131،6 :مليون ريال سعودي
و  1يناير 2018م 127 :مليون ريال سعودي).
وكما في  31ديسمبر 2019م ،لدى املجموعة التاامات محتملة على شكل ضمانات مصرفية بمبلغ 69،3مليون ريال سعودي ،والصادر بالنيابة
عن املجموعة في سياق أعمالها العادية ( 31ديسمبر 2018م 81،7 :مليون ريال سعودي و  1يناير 2018م 97 :مليون ريال سعودي).
وخالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،فرضت وزارة الصحة عقوبة مالية على الشركة بسبب عدم االمتثال التنظيمي بمبلغ  1.8مليون
ريال سعودي .وقد قدمت الشركة استئنافا ضد العقوبة .وال يمكن لإلدارة أن تحدد نتيجة هذه القضية.
االرتباطات الرأسمالية
كما في  31ديسمبر 2019م لدى املجموعة التاامات رأسمالية بقيمة  120،5مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م 28،3 :مليون ريال
سعودي و  1يناير 2018م 25،4 :مليون ريال سعودي).
 -46الحداث الالحقة
تأكد وجود فيروس كورونا الجديد ( )COVID-19في بداية عام 2020م ،حيث انتشر في جميع أنحاء العالم ،وتسبب في تعطل األعمال التجارية،
والنشاط االقتصادي ،وانخفاض مؤشرات سوق األسهم .وتقوم الشركة بتقييم مدى التعرض املحتمل ألعمالها باستمرار .ومن أجل تجنب
النقص في املواد الخام ،قامت الشركة بتسريع شراء املواد الخام االستراتيجية لعام 2020م .وتعتبر الشركة أن هذا التفش ي حدث الحق لقائمة
املياانية وال يتطلب تعديل على القوائم املالية للمجموعة املرفقة .وحيث أن الوضع سريع التطور ،فالبتالي ،النرى إمكانية تقديم تقدير كمي
لألثر املحتمل لهذا التفش ي على املجموعة.
 -47اعتماد القوائم املالية املوحدة
تم اعتماد القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة املجموعة في  7شعبان 1441ه (املوافق  31مارس 2020م).
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