
 
 مسمة  العريية السعديةة سمسافود تعميم إلى المساهمين في شركة األ

 االستحواذ على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية. بشأن التصويت على زيادة رأس المال المقترحة لشركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) بغرض

 

ِعّدَ هذا التعميم والقائمة بموجب  المتعلق بزيادة رأس مال شركة األسمدة العربية السعودية٭ شركة مساهمة مدرجة ا ُ

هـ وعنوانها منطقة الصناعات٭ مدينة الجبيل الصناعية٭ الجبيل٭ 52/00/0100وتاريخ  5000005502السجل التجاري رقم 

على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك الستثمارات  تحواذ) لغرض االس“مسافود”المملكة العربية السعودية (

 0000002105المغذيات الزراعية٭ شركة ذات مسؤولية محدودة (ذات شخص واحد) والقائمة بموجب السجل التجاري رقم 

) “الشركة المستهدفة”هـ ويقع مقرها الرئيسي بمدينة الرياض٭ المملكة العربية السعودية (50/00/0110وتاريخ 

المملوكة للشركة السعودية للصناعات األساسية٭ شركة مساهمة مدرجة والقائمة بموجب السجل التجاري رقم و

مقابل ) “سابك”(هـ ويقع مقرها الرئيسي بمدينة الرياض٭ المملكة العربية السعودية 01/00/0521وتاريخ  0000000005

 حصول سابك على أسهم في سافكو كما هو موضح أدناه.

) “اتفاقية البيع”م) (50/05/5002هـ (الموافق 50/01/0110سافكو اتفاقية بيع وشراء حصص مع سابك بتاريخ  وقد أبرمت

) إلى “حصص الشركة المستهدفة”( والتي سيتم بموجبها نقل جميع الحصص في رأس مال الشركة المستهدفة

ياالت سعودية للسهم الواحد إلى ر  00سهم جديد في سافكو بقيمة اسمية تبلغ  02,580,150سافكو مقابل إصدار 

 1,180,501,010ريال سعودي إلى  1,088,888,880) وذلك بزيادة رأس مال سافكو المدفوع من “أسهم العوض”سابك (

سهم مدفوع  118,050,101سهمًا إلى  108,888,888)٭ وهو ما يمثل زيادة أسهم سافكو من “الصفقة”ريال سعودي (

الشروط واألحاكم الجوهرية ( 8-05 خصها في القسم  المذكورة في اتفاقية البيع والوارد مل بالاكمل مع االلتزام بالشروط
 ) من هذا التعميم. المتعلقة بالصفقة

 ت الصفقةوفقًا لقرارا يتوقف على موافقة المساهمين في سافكو )“اإلتمام”أو “إتمام الصفقة”( إن إتمام الصفقة

تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية سيو )المصطلحات والتعريفات( 1 (يرجى مراجعة التعريف الوارد بقسم 

وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم  .)م50/00/5050(الموافق ـ ه00/5/0115بتاريخ  لسافكو للموافقة على الصفقة

فإن إصدار أسهم العوض سيتوقف وتتوقف الصفقة وحينها تعتبر على الصفقة ول على موافقة المساهمين الحص

هذه النشرة الغية٭ وفي هذه الحالة سيتم إشعار المساهمين بذلك. يجب أن تمثل عدد االسهم التي توافق على 

أسهم مملوكة لسابك. وال يحق لسابك التصويت الصفقة ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع على األقل باستثناء أي 

. ولمزيد من المعلومات حول عالقة سابك بالصفقة يرجى االطالع بالنسبة للصفقة على الصفقة كونها طرف ذو عالقة

). وبعد إتمام الصفقة ستملك سابك بالصفقةاألطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي العالقة ( 8-00  على القسم

أسهم العوض وسيكون لسابك كمالك ألسهم العوض الحق في الحصول على األرباح الموزعة التي تقوم سافكو باإلعالن 

٪ 01٫00في سافكو (بإستثناء سابك) من  عنها بعد إتمام الصفقة. نتيجًة لذلك٭ ستنخفض نسبة ملكية جميع المساهمين

بينما سترتفع نسبة ملكية سابك في سافكو من  ٭بما في ذلك أولئك الذين صوتوا ضد قرارات الصفقة ٪٭12٫20إلى 

٪. ولمزيد من المعلومات حول آثار زيادة رأس المال على هيلك الملكية في سافكو٭ يرجى مراجعة 00٫00٪ إلى 15٫22

يير في هيلك الملكية في سافكو وتخفيض القدرة على التصويت للمساهمين المخاطر المتعلقة بالتغ( 0-5-0 القسم 
 05 ). ولمزيد من التفاصيل حول شروط الصفقة واإلجراءات الالزمة إلتمامها٭ الرجاء مراجعة القسم في سافكو ماعدا سابك

 ) من هذا التعميم.المعلومات القانونية(

مسؤولية محدودة أسستها سابك المتالك استثماراتها في بعض الشراكت التي  هي شركة ذات إن الشركة المستهدفة

). وشراكت األسمدة المستهدفة “شراكت األسمدة المستهدفة”( تنتج المغذيات الزراعية والمنتجات المتعلقة بذلك

) وشركة الخليج لصناعة “البيروني”كة الجبيل لؤلسمدة () وشر “ابن البيطار”هي الشركة الوطنية لؤلسمدة الكيماوية (

٪ من رأس المال الُمصَدر 00الشركة المستهدفة تمتلك  ٭اعتباًرا من تاريخ هذا التعميم)٭ حيث “جيبك”البتروكيماويات (

حصص في ال”٪ من رأس المال الُمصَدر في جيبك (55٫55و ٪ من رأس المال الُمصَدر في البيروني00في ابن البيطار و

 إلى سافكو ).وبموجب اتفاقية البيع٭ ستقوم سابك بنقل حصص الشركة المستهدفة“شراكت األسمدة المستهدفة

 .في تاريخ إتمام الصفقة

إن جميع األسهم في سافكو من فئة واحدة وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستصدر أسهم العوض من 

نفس الحقوق التي تتمتع بها وبتاريخ إتمام استحواذ سافكو على حصص نفس فئة أسهم سافكو المدرجة حاليًا وب

أسهم العوض إلى  أيضاً إلى سافكو٭ وستصدر سافكو  سيتم نقل جميع حصص الشركة المستهدفة الشركة المستهدفة

يوم عمل واحد بعد ذلك وفقًا  أو خالل مدة أقصاها سابك عند نقل جميع حصص الشركة المستهدفة إلى سافكو

 تفاقية البيع.ال

 على تقييم جميع حصص الشركة المستهدفة بمبلغ 
ً
ريال  1,025,010,051وقد تم تحديد عدد أسهم العوض بناء

ريال سعودي للك سهم من أسهم  11٫50) و قيمة أسهم العوض على أساس “القيمة اإلجمالية للصفقة”سعودي (

) خالل فترة ثالثة “تداول”( (تداول)الية السعودية العوض٭ وذلك ً متوسط سعر سهم سافكو المدرج في السوق الم

م). كما يمكن أن تخضع القيمة 02/05/5002هـ (الموافق 55/1/0110أشهر المنتهية بنهاية التداول ليوم الخميس الموافق 

 على تغيرات في الدين الصافي ورأس المال العامل لشراكت األسمدة ال
ً
مستهدفة اإلجمالية للصفقة للتعديل النقدي بناء

في حال نتجت  وقت إتمام الصفقة والتي سيتم تسويتها نقدًا (دون أي تغيير لعدد أسهم العوض) وفقًا التفاقية البيع.

تلك التغيرات في زيادة مبلغ القيمة اإلجمالية للصفقة٭ ستقوم سافكو بدفع فرق الزيادة نقدًا إلى سابك. وفي حال نتجت 

 اإلجمالية للصفقة٭ ستقوم سابك بدفع فرق النقص نقدًا إلى سافكو. تلك التغيرات في نقص مبلغ القيمة

م) كشركة مساهمة في 08/02/0280هـ (00/00/0500الصادر بتاريخ  05تأسست سافكو بموجب المرسوم الملكي رقم م/

ريال  1,088,888,880٭ برأس مال قدره 5000005502مدينة الجبيل٭ المملكة العربية السعودية٭ بموجب السجل التجاري رقم 

رياالت سعودية للسهم الواحد٭ لكها مدفوعة بالاكمل٭ وهي  00سهم بقيمة اسمية  108,888,888سعودي مقسم إلى 

كشركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة الرياض٭ المملكة  شركة مدرجة في تداول.وتأسست الشركة المستهدفة

حصة  5,000ريال سعودي يتكون من  50,000وبرأس مال قدره  0000002105العربية السعودية٭ بموجب السجل التجاري رقم 

رياالت سعودية للك حصة. وتأسست شركة ابن البيطار كشركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة  00بقيمة اسمية تبلغ 

سعودي٭  ريال 121,100,000برأس مال قدره  5000000151الجبيل٭ المملكة العربية السعودية٭ بموجب السجل التجاري رقم 

٪ بتاريخ هذا التعميم. وتأسست شركة البيروني 00من رأس مالها بينما تمتلك سافكو  ٪00وتملك الشركة المستهدفة 

 5000000150كشركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة الجبيل٭ المملكة العربية السعودية٭ بموجب السجل التجاري رقم 

من رأس مالها بينما تمتلك شركة  ٪00 الشركة المستهدفةي وتملك ريال سعود 810,000,000برأس مال مدفوع وقدره 

٪ كما بتاريخ هذا التعميم. تأسست شركة جيبك كشركة مساهمة غير مدرجة في أم البيض٭ مملكة 00تايوان لالسمدة 

للك من الهيئة دينار بحريني٭ مملوكة بالتساوي  80,000,000وبرأس مال قدره  00500-0البحرين بموجب السجل التجاري رقم 

٪ 55٫55وشركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية حيث تبلغ حصة لك منهم  الشركة المستهدفةالوطنية للنفط والغاز و

 من رأس مالها كما في تاريخ هذا التعميم.

ماعية وكما ورد في تاريخ هذا التعميم٭ فإن كبار المساهمين في سافكو هم سابك والمؤسسة العامة للتأمينات االجت

 سهماً  58,002,180و  )٪15٫22سهمًا لسابك ( 012,050,055في المملكة العربية السعودية بحصة ملكية تبلغ 

٪). إن الشريك الوحيد في الشركة المستهدفة هي شركة سابك٭ بحصة 0٫00للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية (

 الشركة المستهدفة. رياالت سعودي للك حصة في  00حصة بقيمة  5000ملكية تبلغ 

تعتبر هذه الصفقة كصفقة مع طرف ذو عالقة٭ حيث أن سابك أحد كبار المساهمين في سافكو ولديها تمثيل في 

العالقة  األطراف ذوي( 8-00 ). لمزيد من المعلومات٭ الرجاء مراجعة القسم “مجلس إدارة سافكو”إدارة سافكو ( مجلس
). ويعتبر عدد من أعضاء مجلس إدارة سافكو أصحاب مصالح في الصفقة٭ وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي العالقة بالصفقة

سابك في عبدربه والدكتور/ وليد محمد العيسى ل آاألستاذ/ يوسف عبد هللا البنيان والمهندس/ سمير علي حيث يمثل 

ذكورين أعاله أعلنوا عن مصالحهم بمجلس إدارة سافكو ولم يصوتوا على جميع األعضاء المكما أن  مجلس إدارة سافكو.

األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس ( 8-00 قرار الموافقة على الصفقة. لمزيد من المعلومات٭ الرجاء مراجعة القسم 
 ).اإلدارة ذوي العالقة بالصفقة

أدناه أسماء األطراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي العالقة بالصفقة ونسب ملكيتهم وذلك ويوضح الجدول 

 :م52/5/5050الموافق هـ 0/0/0110بتاريخ 

 المساهمة المباشر  في مسافود 
الملوية المباشر  في الشركة 

 المستهةفة

 عةي األمسهم امسم/طبيعة تعارض المصالح
نسبة 

 المساهمة
 ة الملويةنسب عةي الحصص

سابك / أحد كبار المساهمين 

في سافكو ممن لديهم 

 ممثلين في مجلس إدارتها

012,050,055 15٫22٪ 5,000 000٪ 

 ممثلي مسايك في مجلس إيار  مسافود:

األستاذ/ يوسف بن عبد هللا 

 البنيان
1,000 0٫00080   

ل آالمهندس/ سمير علي 

 عبدربه
0 0   

   ٪0٫00028 1,000 الدكتور/ وليد محمد العيسى

   وتداول سافكوالمصدر: 

 ويوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في سافكو للك من كبار الشراكء في الشركة المستهدفة والجمهور قبل زيادة رأس المال وبعدها:

 يعة زةاي  رأس المال قبل زةاي  رأس المال 

 نسبة الملوية عةي االمسهم نسبة الملوية عةي االمسهم المساهم

 ٪00٫00 550,001,010 ٪15٫22 012,050,055 سابك

المؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية
58,002,180 0٫00٪ 58,002,180 1٫10٪ 

 ٪15٫00 500,810,588 ٪10٫08 500,810,588 الجمهور

 ٪611 604,130,616 ٪611 664,444,444 اإلجمالي

 : سافكوالمصدر

سهمًا في سافكو قبل زيادة رأس المال وبعده. كما  500,810,588ين وأعضاء مجلس اإلدارة عدد يمتلك الجمهور متضمنا كبار التنفيذي

 سهمًا في سافكو قبل زيادة رأس المال وبعده. 500,850,251يمتلك الجمهور باستثناء كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة عدد 

 قبل وبعد الصفقة وزيادة رأس المال:يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في الشركة المستهدفة 

 يعة زةاي  رأس المال قبل زةاي  رأس المال 

 نسبة الملوية عةي الحصص نسبة الملوية عةي الحصص الشرةك

 ٪0 0 ٪000 5,000 سابك

 ٪000 5,000 ٪0 0 سافكو

 ٪611 0,011 ٪611 0,011 اإلجمالي

 : سافكوالمصدر

ي لك من شراكت األسمدة المستهدفة. حيث ُنقلت جميع الحصص التي تملكها سابك في ابن يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية ف

 البيروني واألسهم التي تمتلكها سابك في جيبك إلى الشركة المستهدفة: والبيطار 

 هيلك الملوية في شركة اين البيطار

 نسبة الملوية عةي الحصص الشرةك

 ٪00 511,500 الشركة المستهدفة

 ٪00 511,500 سافكو

 ٪611 606,011 اإلجمالي

 هيلك الملوية في شركة البيروني

 نسبة الملوية عةي الحصص الشرةك

 ٪00 8,100 الشركة المستهدفة

 ٪00 8,100 شركة تايوان لؤلسمدة

 ٪611 63,631 اإلجمالي

 هيلك الملوية في شركة جيبك

 نسبة المساهمة عةي االمسهم المساهم

 ٪55٫55 50,000,000 الشركة المستهدفة

 ٪55٫55 50,000,000 الهيئة الوطنية للنفط والغاز

شركة الصناعات البتروكيماوية 

 الكويتية
50,000,000 55٫55٪ 

 ٪611 41,111,111 اإلجمالي

 المصدر: سابك

٭ متطلبات الهيئةلتسجيل أسهم العوض وطرحها٭ كما تم تقديم طلب لتداول إلدراجها وتم استيفاء جميع  لهيئةلتم تقديم طلب 

جمعية العامة غير العادية لسافكو على قرارات الصفقة البشرط موافقة وُمنحت سافكو جميع الموافقات التنظيمية المتعلقة بالصفقة و

) من هذا ات األطراف االخرىالموافقات الحكومية وموافق( 0-1-05 سيتم إتمام الصفقة. لمزيد من المعلومات٭ ُيرجى مراجعة القسم 

 التعميم. 

وقد قام أعضاء مجلس إدارة سافكو (من غير أعضاء مجلس اإلدارة ذوي العالقة بالصفقة) بعد دراسة أحاكم وشروط الصفقة بعناية 

ويرى أعضاء مجلس إدارة م). 50/05/5002هـ (الموافق 50/01/0110بالموافقة على إبرام اتفاقية البيع. وقد تم توقيع اتفاقية البيع بتاريخ 

سافكو (من غير أعضاء مجلس اإلدارة ذوي العالقة بالصفقة) بأن الصفقة عادلة ومعقولة٭ وذلك بعد بذل العناية المهنية الالزمة كما 

و يرونه مناسبًا في ظل الظروف بمساعدة مستشاريهم٭ وبعد األخذ في االعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم وفرص النم

المستقبلية للمجموعة الموسعة والمنافع المتوقعة من الصفقة والرأي المقدم من شركة جي آي بي اكبيتال (بصفتها المستشار المالي 

م) لمجلس إدارة سافكو مرفق نسخة من هذا الرأي في الملحق رقم 00/8/5050(الموافق  هـ02/00/0110لسافكو فيما يتعلق بالصفقة) بتاريخ 

لتعميم بما مفاده بأنه في تاريخ تقديم الرأي إلى مجلس إدارة سافكو ووفقًا للعوامل واالفتراضات الموضحة في ذلك الرأي ) من هذا ا5(

فإن شركة جي آي بي اكبيتال ترى أن أسهم العوض المتفق عليها بموجب اتفاقية البيع عادلة من الناحية المالية لسافكو كما في تاريخ 

 توقيع اتفاقية البيع. 

أعضاء مجلس اإلدارة ذوي العالقة بالصفقة) أن الصفقة تصب في مصلحة سافكو  من غيريعتقد أعضاء مجلس إدارة سافكو (

نظروا في وضع السوق السائد أثناء وقت نشر هذا التعميم٭ باإلضافة إلى آفاق النمو المستقبلية للمجموعة أن والمساهمين٭ وذلك بعد 

ماع مساهمي سافكو المؤهلين للتصويت في الجمعية العامة غير العادية لسافكو بالموافقة على الموسعة. وبالتالي يوصون باإلج

الصفقة. وعند تقديمهم لهذه التوصية٭ فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة سافكو (من غير أعضاء مجلس اإلدارة ذوي العالقة بالصفقة) في 

انونية والمالية والمحاسبية والفنية التسويقية واالستراتيجية وغيرها من المسائل االعتبار المشورة الخارجية التي تلقوها بشأن المسائل الق

 المتعلقة بالصفقة.

وتجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة سافكو (من غير أعضاء مجلس اإلدارة ذوي العالقة بالصفقة) لم يأخذوا في االعتبار األهداف 

الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بلك مساهم. ونظرًا الختالف الظروف واألوضاع واألهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو 

الخاصة بلك منهم٭ يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة على ضرورة قيام مساهمي سافكو بقراءة جميع المعلومات الواردة في هذا التعميم 

في الجمعية العامة غير العادية الخاصة  ى القررات الواجب اتخاذهاعلودراستها بعناية٭ وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت 

بالصفقة٭ فإننا نوصي بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل الهيئة واالعتماد 

ذا التعميم لؤلهداف االستثمارية واألوضاع على مراجعته الخاصة للصفقة للتأكد من مدى مالءمة الصفقة والمعلومات الواردة في ه

 المالية الخاصة به. 

 المستشار المالي

 
 

 المشار إليها بـ(السعودية ة ــلعربياة ــملكملة باــاليملق اوــلسهيئة ان ــعدرة اــلصة اتمرــسملت ااــمااللتزواة ــاليملوراق األح ارــد طــعاقوت اــب متطلبــة بحســاليملوراق األح ارــطوجيل ــب تســن طلــضميحتوي التعميم هذا على معلومات ُقدمت 

ــين مجتمع 1 أسماؤهم على الصفحة رقمر ــهن تظــلذيا(ما عدا أعضاء مجلس اإلدارة ذو العالقة بالصفقة) دارة إلاس ــمجلء اــعضأل ــيتحموية. دعوــلساة ــاليملق اوــبالسدراج الخاصة إلاد ــعاقوت اــب متطلبــة بحســاليملوراق األإدراج اب ــطل) و“الهيئة”

م دــعدي ؤــيأن ى يمكن رــخأع ــقائأي ود ــه ال توجــنل٭ أوــعقملالحد اى ــلوإة ــمكنملت ااــسرالداع ــجمياء رــجإد ــبعدهم٭ عتقاوام ــب علمهــبحسون دــيؤكهذا٭ وم ــلتعمياردة في اوــلت ااــعلومملاة ــقدن ــلية عــؤوسملال ــن كامــيدمنفرو

صراحة من أي يهما ــنفسن أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها٭ وتخليان اــال تعطييات هذا التعميم٭ ومحتوسؤولية عن مأي ية دعوــلساة ــاليملهيئة السوق المالية والسوق ال ــال تتحموة. ــا مضللــفيهدة واردة اــفأي إل ــى جعــلإم ــلتعمياا ــتضمينه

خاذ قرار التصويت لصالح ) من هذا التعميم قبل اتعوامل المخاطرة( 0) والقسم إشعار مهم( 5 ينبغي قراءة هذا التعميم بالاكمل٭ وكذلك النظر بعناية في قسم  لية مهما اكنت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد علي أي جزء منه.مسؤو

 .قرارات الصفقة في الجمعية العامة غير العادية لسافكو

 م).51/00/5050هـ (الموافق 00/5/0115 يخربتا لتعميمهذا ا رصد

https://www.gibcapital.com/
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 إشعار مهم 0

) من قواعد طرح األوراق المالية 00تم إعداد هذا التعميم من قبل شركة سافكو وفقًا لمتطلبات المادة (

تقوم سافكو بإصدار أسهم العوض إلى سابك مقابل سمرة المتعلقة بالصفقة٭ والتي بموجبها وااللتزامات المست

. يحتوي هذا التعميم على معلومات مفصلة تتعلق إلى سافكو حصص الشركة المستهدفة من سابكجميع نقل 

خاذ قرار بالصفقة ويهدف إلى تقديم معلومات لمساهمي سافكو حول الصفقة وذلك ليتمكن المساهمين من ات

مبني على دراية وإدراك عند التصويت على قرارات الصفقة في الجمعية العامة غير العادية لسافكو الخاصة 

سيتم إجراء وبالصفقة٭ حيث إن الحصول على موافقة مساهمي سافكو على الصفقة هو أحد شروط إتمام الصفقة. 

فقط على أساس المعلومات الواردة في هذا على قرارات الصفقة  المؤهلين بالتصويت تصويت مساهمي سافكو

التعميم. ويمكن الحصول على نسخ من هذا التعميم من خالل زيارة الموقع االلكتروني لسافكو: 

www.safco.com.sa :٭ أو من موقع المستشار الماليwww.gibcapital.com  :أو من موقع الهيئة

www.cma.org.sa  أو من موقع تداولwww.tadawul.com.sa. 

وال تتحمل الهيئة وتداول أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم٭ وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو 

اكتمالها٭ وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما اكنت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو 

 عن االعتماد على أي جزء منه.

هذا التعميم تم تقديمها كما هي في تاريخ نشر هذا التعميم٭ ما التي تضمنها دات إن المعلومات والبيانات واإلفا

لم يتم تحديد تاريخ آخر ألي من المعلومات أو البيانات أو اإلفادات الواردة في هذا التعميم٭ وبالتالي فإن المعلومات 

ة في هذا التعميم تعكس وجهة النظر المعلومات الواردكما ان الواردة عرضة للتغير بعد تاريخ نشر هذا التعميم. 

الحالية لمجلس إدارة سافكو. ومع ذلك٭ فإنه ليس ضماًنا لؤلداء المالي للمجموعة الموسعة بعد اإلتمام٭ ويجب 

على أداء المجموعة الموسعة أو النتائج  أو إيجاباً  اإلشارة إلى أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر سلباً 

 ) من هذا التعميم.عوامل المخاطرة( 0  رقم تحققها. لمزيد من المعلومات٭ راجع القسم التي يمكن أن

ووفقًا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة٭ ستقوم سافكو بتقديم تعميم مساهمين 

تعميم وقبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لسافكو الخاصة تكميلي في أي وقت بعد تاريخ نشر هذا ال

بالصفقة وذلك في حال علم مجلس إدارة شركة سافكو بوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذا 

 التعميم أو ظهور أي مسائل مهمة اكن يجب تضمينها فيه.

على أنها توقعات أو تنبؤات حول األداء المالي  كما يجب أال تعتبر أي من المعلومات الواردة في هذا التعميم

أال تعتبر أي إفادة في ايضًا كما أنه يجب  ٭األسمدة المستهدفةالمستقبلي للشركة المستهدفة أو أي من شراكت 

هذا التعميم على أنها تأكيد بأن ربحية السهم للمجموعة الموسعة في الفترات المالية الحالية أو المستقبلية 

شراكت األسمدة في  حصصالأو  من أسهم أو حصة وية أو ستزيد عن الربحية السابقة للك سهمستكون مسا

 مجتمعة. المستهدفة

كما تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة عن مجلس إدارة سافكو 

جب عدم االعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة باستثناء ما هو مفصح عنه في هذا التعميم. وبالتالي فإنه ي

عن أطراف أخرى على أساس أنها صادرة عن سافكو أو جي آي بي اكبيتال (المستشار المالي) أو أي من المستشارين 

 اآلخرين فيما يتعلق بالصفقة.

وتعمل شركة  ٭قد قامت سافكو بتعيين شركة جي آي بي اكبيتال كمستشار مالي حصري لسافكو بخصوص الصفقة

ولن تكون مسؤولة تجاه  ٭وهي شركة مرخص لها في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة جي آي بي اكبيتال

أي طرف بخالف سافكو عن تقديم المشورة حول الصفقة أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا التعميم. جي آي بي 

 من قبل الهيئة.صادرة الالسعودية اكبيتال مرخصة وخاضعة للوائح المملكة العربية 

لم تتحقق شركة جي آي بي اكبيتال بشلك مستقل من صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم. 

لذلك٭ ال يتم تقديم أي تعهد أو ضمان من قبل جي آي بي اكبيتال أو أي من الشراكت التابعة لها صراحة أو ضمًنا  وفقاً و

ي اكبيتال أو أي من الشراكت التابعة لها أي تعهد أو ضمان أو تقبل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة وال تقدم جي آي ب

  أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا التعميم.

 التدقعات واإلفايات المستقبلية

ثل يتضمن هذا التعميم بعض التوقعات واإلفادات المستقبلية المتعلقة بسافكو والمجموعة الموسعة. وتتم

التوقعات واإلفادات المستقبلية في كونها غير مبنية على حقائق تاريخية أو حالية. ومنها على سبيل المثال 

٭ “يمكن”٭ “سيكون”٭ “قد”٭ “يسعى”٭ “يعتقد”٭ “هدف”٭ “سوف”٭ “يخطط”٭ “ينوي”٭ “يقدر”٭ “يهدف” ٭“يتوقع”

اربة أو المشابهة لها في المعنى. وتتضمن ٭ أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات األخرى المق“ينبغي”

) التقديرات األولية للمنافع المتوقعة 0اإلفادات المستقبلية الواردة في هذا التعميم٭ على سبيل المثال ال الحصر٭ (

من الصفقة٭ والتوقعات المستقبلية للمصروفات الرأس مالية٭ والنفقات٭ واإليرادات٭ واألداء المالي٭ والظروف 

) استراتيجيات العمل٭ واإلدارة والتوسع 5٭ وسياسة توزيع األرباح٭ والخسائر٭ وغيرها من األحداث المستقبلية٭ (المالية

) الصفقة والتواريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه 5وتنمية أعمال سافكو والمجموعة الموسعة بعد إتمام الصفقة (

فادات المستقبلية أو األهداف المشار إليها في هذا ال يمكن ضمان عدم انعاكس التوقعات واإل والتي األحداث.
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) من دليل الشركة( 5 . وال يتحمل المستشارون الوارد ذكرهم في القسم لهاالتعميم بالطريقة أو الشلك المتوقع 

خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد  هذا التعميم أو أي من مديريهم أو موظفيهم أي مسؤولية ناتجة عن أي

 يتكبدها أي شخص نظرًا العتماده على أي بيانات أو بسبب إغفال أي معلومات لم يتم تضمينها في هذا التعميم.

وينبغي اإلشارة الى أن هذه اإلفادات المستقبلية تتضمن مخاطر قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة٭ وعوامل أخرى قد 

النتائج الفعلية أو األداء أو االستراتيجيات أو األحداث بشلك جوهري عن تلك التي تضمنتها هذه  تؤدي إلى اختالف

اإلفادات صراحة أو ضمنًا. وتعتبر المخاطر المتعلقة باإلفادات المستقبلية خارج سيطرة سافكو وال يمكن تقديرها 

في السوق ولهذا ينبغي عدم االعتماد بشلك دقيق٭ مثل أوضاع السوق المستقبلية وسلوك المشاركين اآلخرين 

على هذه اإلفادات بشلك اكمل. كما أن هذه اإلفادات المستقبلية ال تعتبر ضمانًا لؤلداء الفعلي المستقبلي. ولم يتم 

مراجعتها من قبل المحاسبين لسافكو إال في الحاالت المشار إليها. وتستند هذه اإلفادات المستقبلية إلى 

ها االفتراضات المتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية لسافكو والبيئة التنظيمية افتراضات عديدة من

التي ستمارس سافكو أعمالها فيها في المستقبل. ونود التوضيح بأن لك اإلفادات المستقبلية الشفهية منها 

في مجملها باإلشعار المهم والخطية الصادرة عن سافكو أو أي أشخاص يتصرفون نيابة عنها مقيدة بشلك صريح 

 الوارد في هذا القسم.

 ومن تلك العوامل والمخاطر٭ على سبيل المثال ال الحصر٭ ما يلي:

 شراكت األسمدة المستهدفةعجز المجموعة الموسعة عن تحقيق فوائد دمج عمليات سافكو و. 

 .المخاطر المتعلقة باألداء التاريخي ألسهم سافكو 

  شراكت األسمدة المستهدفةعن االلتزامات المستمرة ل المجموعة الموسعةمسئولية. 

 .المخاطر المتعلقة بإصدار لوائح جديدة تؤثر على سير أعمال المجموعة الموسعة 

) من المخاطرةعوامل ( 0  رقم ولمزيد من المعلومات حول هذه المخاطر وحاالت عدم اليقين٭ الرجاء مراجعة القسم

 هذا التعميم.

ال تتحمل سافكو أي التزام وال تنوي تحديث أي إفادات مستقبلية٭ باستثناء ما هو مطلوب بموجب األنظمة واللوائح 

 المعمول بها.

. وفي حال وجود أي أو محاسبية وال ُيعد هذا التعميم وال يمكن اعتباره بمثابة استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية

صوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة٭ فإننا نوصي بأن يتم شك بخ

الحصول على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية 

 السعودية.

 القيدي المتعلقة ينشر وتدزةع التعميم

 همي سافكو٭ مع مراعاة أي قيود في األنظمة والقوانين الخاصة بأي دولة مقيدة.إن هذا التعميم موجه لمسا

 عرض المعلدمات المالية وغيرها من المعلدمات

 50م و5008ديسمبر  50تم إعداد القوائم المالية لشراكت األسمدة المستهدفة عن السنوات المالية المنتهية في 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في  وفقاً  5002ول لسنة م والنصف اال5000ديسمبر  50م و5001ديسمبر 

المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة العربية السعودية. كما تجدر 

م تدقيقها اإلشارة إلى أن المعلومات المالية الواردة في هذا التعميم قائمة على أساس تقديرات اإلدارة ولم يت

بشلك مستقل من قبل المحاسبين أو غيرهم باستثناء ما تم النص عليه صراحة بخالف ذلك٭ كما أن جميع المعلومات 

 مقدمة بالريال السعودي٭ باستثناء ما ُيفصح عنه بخالف ذلك.

عليه قد تختلف وقد تم إعداد هذا التعميم وفقًا لؤلنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية و 

المعلومات والبيانات المفصح عنها في هذا التعميم عن المعلومات أو البيانات المفصح عنها بموجب تعميم تم 

إعداده وفق أنظمة وقوانين أي دولة أخرى. تمثل أسهم العوض أوراق مالية صادرة من شركة سعودية وعليه فإن 

ة وأسهم العوض قد تم إعدادها أو سيتم إعدادها وفقًا هذا التعميم وأي مستندات أخرى ذات عالقة بالصفق

وذلك فيما يتعلق بمحتوى أو شلك هذه اإلفصاحات والتي قد  العربية السعودية لمتطلبات اإلفصاح في المملكة

 .تختلف عن تلك المعمول بها في دولة أخرى
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 الشركة  يليل 3

 لسافكو أعضاء مجلس االدارة

 المنصب العمر الجنسية االمسم
فة ص

 العضدةة
 تارةخ التعيين الممثل

الملوية 

 المباشر 
 النسبة

هللا  ةدمسف عبة

 البنيان
 0٫00080 1,000 5001مارس  52 سابك غير تنفيذي الرئيس 08 السعودية

العزةز  مسليمان عبة

 الحصين
 80 السعودية

عضو مجلس 

 إدارة
 ٪0٫000051 000 5050مارس  52 ----- مستقل

ل آمسمير علي 

 عبةريه
 0 0 5050مارس  52 سابك غير تنفيذي نائب الرئيس 80 عوديةالس

 11 السعودية ولية محمة العيسى
عضو مجلس 

 إدارة
 ٪0٫00028 1,000 5001مارس  52 سابك غير تنفيذي

هللا  محمة عبة

 الباحسين
 58 السعودية

عضو مجلس 

 إدارة
 غير تنفيذي

المؤسسة 

العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

٪0 0 5050مارس  52  

عبة العزةز هبةان 

 الهبةان
 02 السعودية

عضو مجلس 

 إدارة
 ٪0٫00028 1,000 5001مارس  52 ----- مستقل

ةدمسف محمة 

 السحيباني
 50 سعودي

عضو مجلس 

 إدارة
 مستقل

المؤسسة 

العامة 

 للتقاعد

 ٪0 0 5000أكتوبر  50
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 يليل الشركة

 رصةالم

 األمسمة  العريية السعديةة سمسافود  شركة

 المقر الرئيسي -و سافك

 50280٭ الجبيل 00011ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 +288 05 510 8850 / +288 05 510 5550 رقم الهاتف:

 +288 05 510 5581الفاكس: 

 InvestorRelations@safco.sabic.comالبريد اإللكتروني: 

 www.safco.com.saالموقع اإللكتروني: 

 

 
 

 ممثلد المصةر

 يوسف محمد السحيباني االستاذ

 مجلس اإلدارةعضو 

 المقر الرئيسي -سافكو 

 50280٭ الجبيل 00011ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 +288 00 550 2800رقم الهاتف: 

 +288 05 510 5581الفاكس: 

 yalsohibani@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 www.safco.com.saالموقع اإللكتروني: 

 حمد الجبراحمد مندس هالم 

 الرئيس

 المقر الرئيسي -سافكو 

 50280٭ الجبيل 00011ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 +288 05 510 5555رقم الهاتف: 

 +288 05 510 5581الفاكس: 

 JabrAM@safco.sabic.comالبريد اإللكتروني: 

 www.safco.com.saالموقع اإللكتروني: 

 

 المستشار المالي لسافود

 اكييتالجي آي يي 

 )0الطابق الرابع٭ المباني المنخفضة٭ مبنى رقم (

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

 الطريق الدائري الشرقي

 00825٭ الرياض 02002ص. ب. 

 المملكة العربية السعودية

 +288 00 000 5500رقم الهاتف: 

 +288 00 000 5500الفاكس: 

 customercare@gibcapital.com :البريد اإللكتروني

 www.gibcapital.comالموقع اإللكتروني: 

 

 

 المستشار القاندني لسافود

شركة مناجي فؤاي زمخشري وصالح فداز الحريي 

 محامدن ومستشارون قاندنيدن

 1100طريق الملك فهد 

 5العليا٭ وحدة 

 الطابق الرابع٭ مركز المدى

 1001 ‟ 05555الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 +288 005 500 5255لهاتف: رقم ا

 +288 00 500 0505الفاكس: 

 info@zamakhchary.com :البريد اإللكتروني

 www.zamakhchary.comالموقع اإللكتروني: 

 

 

 

https://www.gibcapital.com/
https://www.gibcapital.com/
https://www.gibcapital.com/
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 مراجعد الحسايات لسافود

محامسبدن  –يةلدةت آنة تدش وشراكهم 

 ومراجعدن قاندنيدن

 ABTمبنى 

 005الدمام 

 المملكة العربية السعودية

 +288 05 880 0100م الهاتف: رق

 +288) 0( 5 001 5250الفاكس: 

 aalsuwayegh@deloitte.com :البريد اإللكتروني

 www.deloitte.comالموقع اإللكتروني: 

 

 

 

 مستشارو العناةة المالية الداجبة لسافود

 محامسبدن قاندنيدنيراةس واتر هاوس كديرز 

 0505ص.ب. 

 لمملكةبرج ا٭ الحادي وعشرونالطابق 

 المملكة العربية السعودية

 +288) 00( 500-0100رقم الهاتف: 

 +288) 00( 500-0100الفاكس: 

 omar.alsagga@pwc.com :البريد اإللكتروني

 www.pwc.comالموقع اإللكتروني: 

 

 

 

 لسافودالسدق  مستشار

 نوسنت ليمتة فرع لشركة اجنبية

 مرفأ البحرين المالي

 80800ص.ب. 

 1205الطابق التاسعة واالربعون٭ مكتب  ربي٭البرج الغ

 مملكة البحرين

 5050 0550 215+رقم الهاتف: 

 5052 0550 215+الفاكس: 

 theinrich@nexant.comالبريد اإللكتروني 

 www.nexant.comالموقع اإللكتروني: 

 

 ُمعة القدائم المالية االفتراضية

 يراةس واتر هاوس كديرز محامسبدن قاندنيدن

 0505. ص.ب

 الطابق الحادي وعشرون٭ برج المملكة

 المملكة العربية السعودية

 +288) 00( 500-0100رقم الهاتف: 

 +288) 00( 500-0100الفاكس: 

 omar.alsagga@pwc.com :البريد اإللكتروني

 www.pwc.comالموقع اإللكتروني: 

 

 

 

 مصاير معلدمات القطاع والسدق

العربية  في المملكةوقطاع الكيماويات يانات عن قطاع المغذيات الزراعية تم الحصول على المعلومات والب

الواردة في هذا التعميم من المعلومات المتاحة للجمهور. وبالرغم من عدم وجود أي سبب لالعتقاد بأن  السعودية

يتحققوا بشلك هذه المعلومات تفتقر إلى الدقة في جوهرها٭ إال أن أعضاء مجلس إدارة سافكو والمستشارين لم 

  مستقل من صحة هذه المعلومات والبيانات٭ وال يمكن تقديم أي ضمان على دقتها أو اكتمالها.
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 ملخص تفاصيل الصفقة 6

نبذة عن الصفقة٭ وال يتضمن هذا القسم ب تزويد المساهمينيهدف ملخص الصفقة الوارد في هذا القسم إلى 

اهمين حتى يتمكنوا من التصويت على قرارات الصفقة التي جميع المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمس

وعليه فإنه يتوجب قراءة  ٭سيتم التصويت عليها خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لسافكو والخاصة بالصفقة

ر قبل التصويت في الجمعية العامة غي ومراجعة هذا التعميم والبيانات الواردة فيه بعناية ومراجعتها بالاكمل

) إشعار مهم( 5قسم ال ورد في من الضروري مراعاة ماعلى قرارات الصفقة.  العادية بالموافقة أو عدم الموافقة

امة غير العادية ) من هذا التعميم بعناية قبل اتخاذ قرار بالتصويت في الجمعية الععوامل المخاطرة( 0  والقسم

 ملخص اإلصدار وزيادة رأس المال:  ليوفيما ي لسافكو.

مسافود 

 سالمصةر 

االمسم والدصف 

ومعلدمات 

 التأمسيس

(سافكو) بموجب المرسوم  تأسست شركة األسمدة العربية السعودية

) م01/02/0280الموافق هـ (00/00/0500الصادر بتاريخ  05الملكي رقم م/

عمل بموجب السجل التجاري رقم كشركة مساهمة٭ قائمة وت

٭ ويقع مقرها في مدينة الجبيل في المملكة العربية 5000005502

انتاج وتحويل وتصنيع االسمدة بجميع السعودية٭ وتزاول نشاطها في 

 انواعها وتسويقها واالتجار فيها في داخل المملكة وخارجها.

طاعي الزراعة تهدف سافكو إلى ممارسة األعمال التجارية في ق األنشطة 

لؤلنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة  وفقاً والبتروكيماويات 

تزاول سافكو والعربية السعودية. وبغير تحديد لعمومية هذه األغراض٭ 

سواء لحسابها الخاص أو لحساب الغير داخل المملكة العربية السعودية أو 

 خارجها أعمالها بما فيها العمليات التالية:

 حويل وتصنيع األسمدة والمغذيات الزراعية بجميع أنواعها إنتاج وت

 .بما في ذلك دون الحصر األمونيا واليوريا وتسويقها واالتجار فيها

  إنشاء وتشغيل وشراء مصانع كيماوية وغير كيمياوية وذلك بغرض

 .األنشطةالتوسع في 

  إنشاء شراكت بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة

لها أن تمتلك األسهم والحصص في شراكت أخرى  مقفلة٭ كما يجوز

قائمة أو تستحوذ عليها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس 

الشراكت المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شراكت أخرى 

داخل المملكة وخارجها٭ كما يجوز لها أن تتصرف في هذه األسهم 

 أو الحصص.

 المساهمدن الوبار 

وعةي أمسهمهم 

نسبة ملويتهم و

قبل زةاي  رأس المال 

 ويعةه

 بعددالمساهمين الكبار في سافكو قبل زيادة رأس المال هما سابك 

والمؤسسة العامة  ٪15٫22و نسبة المساهمة  اً سهم 012,050,055

ونسبة المساهمة  اً سهم 58,002,180بعدد  للتأمينات االجتماعية

رأس المال هما سابك  ن الكبار في سافكو بعد زيادةي. المساهم0٫00٪

والمؤسسة العامة ٪ 00٫00نسبة المساهمة و 550,001,010 بعدد

ونسبة المساهمة  سهم 58,002,180بعدد  للتأمينات االجتماعية

1٫00٪ . 

(أربعة مليار ومائة وستة وستون مليون وستمائة وستة  1,088,888,880 رأس المال الحالي 

 .اً عوديس وستون ألفًا وستمائة وستون) رياالً 

إجمالي عةي أمسهم  

 مسافود الحالي

(أربعمائة وستة عشر مليونًا وستمائة وستة وستون ألفًا  108,888,888

 .وستمائة وستة وستون) سهم مدفوعة بالاكمل

القيمة االمسمية للك  

مسهم من أمسهم 

 مسافود

 (عشرة) رياالت سعودية للك سهم. 00

إجمالي عةي أمسهم  

العدض التي مسيتم 

 إلى مسايك إصةارها

 00لمزيد من المعلومات٭ الرجاء مراجعة القسم  سهم. و 02,580,150

 ) من هذا التعميم.الصفقة(

نسبة أمسهم  

العدض من رأس 

المال الحالي 

 لسافود

زيادة قبل ٪ من رأس المال المصدر لسافكو 01٫50ستمثل أسهم العوض 

 رأس المال.
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مسعر إصةار أمسهم  

 دضالع
على أساس ريال سعودي٭ وهو  11٫50بقيمة أسهم العوض  ستصدر

ثالثة سعر أسهم سافكو المدرجة في تداول خالل فترة المرجح لمتوسط ال

الموافق (هـ 55/1/0110أشهر تنتهي بنهاية تداول يوم الخميس 

 .)م02/05/5002

إجمالي قيمة إصةار  

 أمسهم العدض

 1,025,010,051سهم العوض بمبلغ تم تحديد القيمة اإلجمالية إلصدار أ

 ريال سعودي.

وصف وهيلك  

 الصفقة

سُتنفذ الصفقة بموجب اتفاقية البيع التي ستقوم سابك بموجبها 

بتحويل الحصص في شراكت األسمدة المستهدفة إلى الشركة 

وبعد موافقة مساهمي سافكو المؤهلين للتصويت على  ٭المستهدفة

العادية لسافكو سيتم نقل جميع حصص الصفقة في الجمعية العامة غير 

الشركة المستهدفة من سابك إلى سافكو مقابل إصدار أسهم العوض 

لسابك في تاريخ نقل جميع حصص الشركة المستهدفة إلى سافكو أو 

خالل مدة أقصاها يوم عمل واحد بعد ذلك وفقًا التفاقية البيع. تخضع 

في سافكو ما عدا سابك زيادة رأس المال المقترحة لموافقة المساهمين 

في الجمعية العامة غير العادية لسافكو. ويجب إصدار أسهم العوض عن 

ريال سعودي إلى  1,088,888,880طريق زيادة رأس مال سافكو المدفوع من 

ريال سعودي. كما بتاريخ هذا التعميم ُنقلت جميع الحصص  1,180,501,010

ة المستهدفة وسيتم نقل التي تملكها سابك في ابن البيطار إلى الشرك

الحصص التي تمتلكها سابك في البيروني واألسهم التي تمتلكها سابك 

في جيبك إلى الشركة المستهدفة قبل إتمام الصفقة. ولمزيد من 

دوافع الصفقة ( 5-00 ُيرجى مراجعة القسمين  ٭التفاصيل حول الصفقة
) من هذا ملخص الهيلك القانوني للصفقة( 5-05   ) ولمترتبة عليهاواآلثار ا

 التعميم.

 على صافي النقد المقدر لشراكت 
ً
تم تحديد القيمة اإلجمالية للصفقة بناء

(وهو المبلغ ريال سعودي  800,082,005األسمدة المستهدفة بمبلغ 

قيمة النقد عن قيمة الدين) ورأس المال العامل المقدر  الذي تتجاوز فيه

(وهو ريال سعودي  551,000,211لشراكت األسمدة المستهدفة بمبلغ 

المبلغ الذي تتجاوز به األصول المتداولة الخصوم المتداولة) وفقًا للقوائم 

كما ستخضع القيمة اإلجمالية  .م5002) بتاريخ يونيو مدققةالمالية (الغير 

 على تغيرات في الدين الصافي ورأس المال للصفق
ً
ة للتعديل النقدي بناء

العامل لشراكت األسمدة المستهدفة وقت إتمام الصفقة والتي سيتم 

تسويتها نقدًا (دون أي تغيير لعدد أسهم العوض) وفقًا التفاقية البيع. 

في حال نتجت تلك التغيرات عن زيادة في مبلغ القيمة اإلجمالية للصفقة٭ 

تقوم سافكو بدفع فرق الزيادة نقدًا إلى سابك. وفي حال نتجت تلك س

التغيرات عن نقص في مبلغ القيمة اإلجمالية للصفقة٭ ستقوم سابك 

بدفع فرق النقص نقدًا إلى سافكو وسيتم دفع فرق التعديل النقدي في 

سابك  اتفاقيةالقيمة اإلجمالية للصفقة خالل خمسة أيام عمل بعد تاريخ 

على مسودة بيان صافي الدين ومسودة بيان صافي رأس المال  وسافكو

العامل وفقًا التفاقية البيع (ولمزيد من التفاصيل ُيرجى مراجعة 

 ). ملخص العقود الجوهرية( 0-05 القسم 

الجمعية والجدير بالذكر انه سيتم تحديد تاريخ إتمام الصفقة بعد اجتماع 

العامة الغير العادية وعند استكمال جميع الشروط المسبقة وفقًا 

الشروط واألحاكم ( 8-05 التفاقية البيع والتي تم تلخيصها في القسم 
) من هذا التعميم. وفي وقت الحق بعد الجوهرية المتعلقة بالصفقة

يتم تحديد التعديل النقدي في القيمة اإلجمالية تاريخ إتمام الصفقة س

 على القوائم المالية (الغير 
ً
) مدققةللصفقة والذي سيتم احتسابه بناء

بتاريخه. وستقوم شركة سافكو باإلعالن على موقع تداول عن التعديل 

النقدي في القيمة اإلجمالية للصفقة في حينه بعد االتمام. يوضح الجدول 

النقدية اإلرشادية للقيمة اإلجمالية للصفقة في حال أدناه التعديالت 

 على القوائم المالية (الغير 
ً
المنتهية بتاريخ و) مدققةإتمام الصفقة بناء

 على هذه التعديالت النقدية اإلرشادية٭5050يونيو 
ً
اكن من المقرر أن  . بناء

 لشركة سافكو: نقداً ريال سعودي  2,180,800تدفع شركة سابك مبلغ 
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وفقًا للقدائم 

 سالغير المالية

 كما  مةققة

 0160ةدنيد  يتارةخ

وفقًا للقدائم المالية 

  كما يتارةخ مةققة سالغير

0101ةدنيد   

 التغيرات

 المالرأس

 العامل

ريال  551,000,211

 سعودي
 ريال سعودي 020,585,001

)50,812,080( 

 ريال سعودي

صافي الدين 

 (صافي النقد)

)800,082,005 (

 ل سعوديريا

) ريال 851,100,200(

 سعودي

ريال  52,002,010

 سعودي

صافي 

 التعديل
_ _ 

ريال  )2,180,800(

 سعودي

وايضًا تتضمن اتفاقية البيع عددًا من الشروط التي يجب استيفائها قبل 

ريـال سعودي من قبل  525,010,051إتمام الصفقة ومن ضمنها ضخ مبلغ 

يعتبر جزءا من القيمة اإلجمالية سابك في الشركة المستهدفة والذي 

ريال سعودي كما تم ايضاحه في  1,025,010,051للصفقة والبالغ قيمتها 

) وكذلك أعمال الشركة المستهدفة( 0-1-00 هذا التعميم في القسم 

تسليم سافكو كشف حساب مصرفي يوضح إيداع المبلغ في الحساب 

 شركة المستهدفة. المصرفي المملوك لل

لتعزيز المستهدفة ويكمن السبب في ضخ المبلغ النقدي في الشركة 

قدرتها على النمو واضافة أصول قائمة من استثمارات سابك في المغذيات 

الزراعية او غيرها وتحقيق أهدافها المرجوة٭ إضافة الى انه سيزيد من 

لى مساهمة سابك في أسهم سافكو حيث ستصل نسبة المساهمة إ

والتي بدورها ستجعل من سافكو الذراع االستثماري لسابك في مجال  00٫00٪

والجدير بالذكر أنه ال توجد أي شروط معينة متعلقة بآلية  .المغذيات الزراعية

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة  التصرف في المبلغ من قبل سافكو.

 ) من هذا التعميم.مزايا الصفقة( 5-5-00القسم 

ة الشرك

 المستهةفة

الدصف ومعلدمات 

 التأمسيس

تأسست شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية (الشركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات شخص واحد٭ قائمة  كشركةالمستهدفة) 

٭ ويقع مقرها الرئيسي في 0000002105وتعمل بموجب السجل التجاري رقم 

رأس مال الشركة مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. ويبلغ 

رياالت  00حصة بقيمة  5,000 ريال سعودي يتكون من 50,000المستهدفة 

 سعودية للك حصة.

نشطة الرئيسية لشركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية (الشركة ألن اإ األنشطة 

المستهدفة) هي تعدين المعادن الكيميائية ومعادن االسمدة٭ صنع 

والغرض ة وصنع المواد الكيمياوية األساسية. االسمدة والمركبات األزوتي

من تأسيسها هي لتملك حصص سابك في شراكت األسمدة 

 المستهدفة.

في  كبار المالك 

الشركة 

ونسبة  المستهةفة

ملويتهم وعةي 

حصصهم في 

الشركة 

المستهةفة قبل 

 الصفقة ويعةها

ة٭ الصفقإتمام الشركة المستهدفة مملوكة بالاكمل لشركة سابك. وبعد 

 سافكو.شركة سوف تكون مملوكة بالاكمل ل

إجمالي ملوية  

 الشرةك البائع

 . الشركة المستهدفة مملوكة بالاكمل لشركة سابك

 .اً ريااًل سعودي 50,000 رأس المال 

إجمالي عةي حصص  

 الشركة المستهةفة

 رياالت سعودية. 00حصة بقيمة اسمية تبلغ  5,000

حصة تمثل  5,000ع هو سابك والحصص المرغوب بيعها هي الشريك البائ الشرةك البائع 

 . جميع حصص الشركة المستهدفة
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 1,180,501,010ريال سعودي إلى  880,888,088,1من  سافكورأس مال زيادة  هيلك الصفقة  

وهو ما يمثل  ٭مال الشركة في رأس ٪50٫01ريال سعودي٭ أي زيادة بنسبة 

سهم  118,050,101سهمًا إلى  108,888,888زيادة أسهم الشركة من 

سهم عادي جديد  02,580,150وذلك من خالل إصدار  مدفوع بالاكمل

 ريال سعودي للسهم الواحد إلى سابك 00بقيمة اسمية تبلغ  سافكوفي 

على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك  سافكولغرض استحواذ 

 .الستثمارات المغذيات الزراعية والمملوكة من قبل شركة سابك

الدصف ومعلدمات  اين البيطار 

 التأمسيس

هي شركة ذات  )ابن البيطار(الشركة الوطنية لؤلسمدة الكيماوية 

 5000000151مسؤولية محدودة قائمة وتعمل بموجب السجل التجاري رقم 

 حصة 121,100ريال سعودي يتكون من  121,100,000ويبلغ رأس مالها 

 ل سعودي مدفوع بالاكمل.ريا 0,000 والقيمة اإلسمية للك حصة هي

يتمثل العمل الرئيسي لشركة ابن البيطار في إنتاج األمونيا واليوريا وجميع  األنشطة 

أنظمة ولوائح المملكة وألحاكم  وفقاً أنواع الفوسفات واألسمدة المركبة 

العربية السعودية. ولمزيد من المعلومات حول أنشطة ابن البيطار٭ الرجاء 

 من هذا التعميم. )الصفقة( 00مراجعة القسم 

كبار المساهمين  

في شركة اين 

البيطار ونسبة 

ملويتهم وعةي 

أمسهمهم في 

شركة اين البيطار 

قبل الصفقة 

 ويعةها

 شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعيةكبار المالك في ابن البيطار هما 

 سافكو. و

البيطار ونسبة يوضح الجدول أدناه عدد الحصص المملوكة لكبار مالك ابن 

ملكيتهم فيها قبل الصفقة وبعدها. يرجى مالحظة أنه لن يتم إجراء أي 

تغييرات في هيلك الملكية بعد زيادة رأس المال٭ حيث إن الحصص التي 

في تاريخ هذا التعميم كما تمتلكها سابك في ابن البيطار قد تم نقلها 

 إلى الشركة المستهدفة.

 المالي  رأس يعة زةا قبل زةاي  رأس المال 

 المساهم
عةي 

 صصالح

نسبة 

 المساهمة
 عةي الحصص

نسبة 

 المساهمة

 ٪00 511,500 ٪00 511,500 سافكو

الشركة 

 المستهدفة
511,500 00٪ 511,500 00٪ 

 ٪611 606,011 ٪611 606,011 اإلجمالي

 المصدر: سافكو

وسبعمائة ألف) ريال  (أربعمائة وأربع وتسعون مليون 121,100,000 رأس مال اين البيطار 

 سعودي.

إجمالي عةي أمسهم  

 اين البيطار

 ريال سعودي مدفوع بالاكمل. 0,000حصة بقيمة اسمية تبلغ  121,100

الدصف ومعلدمات  البيروني 

 التأمسيس

شركة الجبيل لؤلسمدة (البيروني) هي شركة ذات مسؤولية محدودة٭ 

٭ ويقع مقرها 5000000150بموجب السجل التجاري رقم  لقائمة وتعم

 الرئيسي بمدينة الجبيل في المملكة العربية السعودية٭ ويبلغ رأس مالها

وتبلغ القيمة  حصة 05,150ريال سعودي يتكون من  810,000,000 المدفوع

 ريال سعودي.  00,000اإلسمية للك حصة 

بناء وتطوير وتشغيل مجمع  هياألعمال الرئيسية لشركة البيروني  إن األنشطة 

ألحاكم أنظمة ولوائح المملكة  قاً اعة األسمدة والبتروكيماويات وفلصن

العربية السعودية. ولمزيد من المعلومات حول أنشطة البيروني٭ الرجاء 

 من هذا التعميم. )الصفقة( 00مراجعة القسم 

كبار المساهمين  

في شركة البيروني 

ونسبة ملويتهم 

وعةي حصصهم في 

ة البيروني قبل شرك

 الصفقة ويعةها

شركة سابك وكبار المالك في البيروني هما شركة تايوان لؤلسمدة 

 .الستثمارات المغذيات الزراعية

أدناه عدد الحصص المملوكة لكبار المالك في البيروني  يوضح الجدول

يتم لن ونسبة ملكيتهم فيها قبل الصفقة وبعدها. يرجى مالحظة أنه 

حيث إن الحصص  ي هيلك الملكية بعد زيادة رأس المال٭إجراء تغييرات ف

 نقلها إلى الشركة المستهدفة.تم قد التي تمتلكها سابك في البيروني 
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 يعة زةاي  رأس المال قبل زةاي  رأس المال 

 المساهم
عةي 

 الحصص

 نسبة

 المساهمة
 عةي الحصص

نسبة 

 المساهمة

شركة تايوان 

 لؤلسمدة
8,100 00٪ 8,100 00٪ 

 ٪0 0 ٪0 0 سابك

الشركة 

 المستهدفة
8,100 00٪ 8,100 00٪ 

 ٪611 63,631 ٪611 63,631 اإلجمال

 المصدر: سابك 

 (ستمائة وواحد وسبعون مليون وخمسمائة ألف) ريااًل سعوديًا. 810,000,000 رأس مال البيروني 

إجمالي عةي حصص  

 البيروني

 00,000 يمة اسمية تبلغحصة بق 01,000يبلغ راس مال الشركة المصرح به 

 .05,150رياالت سعودية مدفوع منها 

الدصف ومعلدمات  جيبك 

 التأمسيس

هي شركة مساهمة غير  )جيبكشركة الخليج للصناعات البتركيمياوية (

الصادر في أم البيض٭ مملكة  0-00500مدرجة تحمل السجل التجاري رقم 

سهم  80,000,000ي وتتألف من دينار بحرين 80,000,000البحرين٭ ويبلغ رأس مالها 

 دينار بحريني للسهم٭ ولكها مدفوعة بالاكمل. 0بقيمة اسمية قدرها 

إن النشاط الرئيسي لشركة جيبك هو إنتاج األسمدة البتروكيماوية  األنشطة 

ألحاكم قوانين ولوائح مملكة البحرين. ولمزيد من  وفقاً والبتروكيماويات 

) من الصفقة( 00 جاء مراجعة القسم المعلومات حول أنشطة جيبك٭ الر 

 هذا التعميم.

كبار المساهمين  

في شركة جيبك 

ونسبة ملويتهم 

وعةي أمسهمهم 

في شركة جيبك 

قبل الصفقة 

 ويعةها

شركة سابك الستثمارات المغذيات كبار المساهمين في جيبك هم 

وشركة الصناعات  ملكة البحرينبم والشركة الوطنية للنفط والغازالزراعية

 .البتروكيماوية الكويتية

يوضح الجدول أدناه عدد األسهم المملوكة لكبار مساهمي جيبك ونسبة 

إجراء يتم لن ملكيتهم فيها قبل الصفقة وبعدها. يرجى مالحظة أنه 

تغييرات في هيلك الملكية بعد زيادة رأس المال٭ حيث إن األسهم التي 

 نقلها إلى الشركة المستهدفة.تم قد يبك تمتلكها سابك في ج

 الماليعة زةاي  رأس  رأس المال زةاي قبل  

 عةي األمسهم المساهم
نسب 

 المساهمة
 عةي األمسهم

نسبة 

 المساهمة

الهيئة الوطنية 

 للنفط والغاز
50,000,000 55٫55٪ 50,000,000 55٫55٪ 

شركة الصناعات 

البتروكيماوية 

 الكويتية

50,000,000 55٫55٪ 50,000,000 55٫55٪ 

 ٪0 0 ٪0 0 سابك

الشركة 

 ةالمستهدف
50,000,000 55٫55٪ 50,000,000 55٫55٪ 

 ٪611 41,111,111 ٪611 41,111,111 اإلجمالي

 المصدر: سابك

 .دينار بحريني 80,000,000  رأس مال جيبك 

إجمالي عةي أمسهم  

 جيبك

مدفوعة للك سهم  سهم بقيمة اسمية تبلغ دينار بحريني 80,000,000

 بالاكمل.

 منعالقة٭ ألن سابك ذو تعتبر هذه الصفقة صفقة مع طرف  األطراف ذوي العالقة

 ولديها تمثيل في مجلس إدارة سافكو.في سافكو الكبار المساهمين 
ذوي العالقة  األطراف( 8-00  لمزيد من المعلومات٭ الرجاء مراجعة القسم(

 .))وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي العالقة بالصفقة
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يتم و ريال سعودي 1,025,010,051 القيمة اإلجمالية للصفقةتبلغ  القيمة اللكية للعدض

إصدار أسهم العوض من سافكو إلى ب القيمة اإلجمالية للصفقة استيفاء

عدد أسهم العوض الواجب إصدارها لشركة سابك هو  ٭ كما أنسابك

  .سهم 02,580,150

هيلك الملوية في مسافود قبل زةاي  

 رأس المال ويعةها

 

 المال رأسيعة زةاي   رأس المال زةاي قبل  

 عةي األمسهم المساهم
نسبة 

 المساهمة
 عةي األمسهم

نسبة 

 المساهمة

 ٪00٫0 550,001,010 ٪15٫22 012,050,055 سابك

المؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

58,002,180 0٫00٪ 58,002,180 1٫10٪ 

 ٪15٫00 500,810,588 ٪10٫08 500,810,588  الجمهور

 ٪611 604,130,616 ٪611 664,444,444 اإلجمالي

 المصدر: سافكو

يمتلك الجمهور متضمنا كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة عدد 

لك كما يمت قبل زيادة رأس المال وبعده. سافكوسهمًا في  500,810,588

الجمهور باستثناء كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة عدد 

 قبل زيادة رأس المال وبعده. سافكوسهمًا في  500,850,251
 

هيلك الملوية في الشركة 

 المستهةفة قبل الصفقة ويعةها
 يعة زةاي  رأس المال قبل زةاي  رأس المال 

 عةي الحصص المساهم

نسبة 

 عةي الحصص المساهمة

 يةن

 مساهمةا

 ٪0  ٪000 5,000 سابك

 ٪000 5,000 ٪0 0 سافكو

 ٪611 0,011 ٪611 0,011 اإلجمالي

 المصدر: سافكو

وعقب الزيادة في رأس المال٭ سيملك مساهمو سافكو بخالف سابك  انخفاض نسبة الملوية

من إجمالي رأس المال المصدر لسافكو٭ علمًا بأن الزيادة في رأس ٪ 12٫2

من قبل  حالياً دي إلى أي تغيير في عدد األسهم المملوكة المال لن تؤ

أسهم  ملكية سابك في نسبةسترتفع مساهمي سافكو بخالف سابك. 

نتيجًة لذلك٭ ستنخفض نسبة  للصفقة. قاً وف٪ 00٫0إلى ٪ 15٫22سافكو من 

إلى  ٪01٫00من (باستثناء سابك) ملكية جميع المساهمين في سافكو 

 ئك الذين صوتوا ضد قرارات الصفقة. ٭ بما في ذلك أول٪ 12٫2

حول آثار زيادة رأس المال على هيلك الملكية في  لمزيد من المعلومات

المخاطر المتعلقة بالتغيير في ( 0-5-0 يرجى مراجعة القسم  ٭سافكو
اهمين هيلك الملكية في سافكو وتخفيض القدرة على التصويت للمس

 ) من هذا التعميم.في سافكو بخالف سابك

ييان االرتفاع أو االنخفاض في ريحية 

 السهم

لمساهمي سافكو في ربحية أفضل من المتوقع أن تحقق الصفقة 
في التلكفة  أفضل وتعاونوضع تنافسي والمستقبل من خالل فرص نمو 

إذا  .السنوية المتوقعة نتيجة إنشاء مجمع سعودي للمغذيات الزراعية
م٭ فأنه من شأن 5001يناير  0افترضنا أنه قد تم إتمام الصفقة قبل 

 ٪0٫21ربحية لك سهم في سافكو بنسبة  االستحواذ أن يؤدي إلى زيادة

 م5000ديسمبر  50٭ م5001ديسمبر  50للسنوات المنتهية  ٪2٫51و ٪1٫00و

ح على التوالي كما هو موض م5002 يونيو 50شهر المنتهية في  05فترة و
 في الجدول أدناه. 

يجب أال يفّسر التحليل الوارد أعاله على أنه يعني أن ربحية السهم لشركة 

ستكون بالضرورة أكبر من ربحية أسهم سافكو الصفقة تمام إسافكو بعد 

 خالل الفترات المالية السابقة أو الالحقة إلتمام الصفقة. 
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مسافود سقبل 

 االمستحداذ 
0160 0162 

شهر  60فتر  

 31تهية في المن

 0160 ةدنيد

األسهميلإجما 

 القائمة
108,888,888 108,888,888 108,888,888 

 بآالفإجمالي الدخل (

 الرياالت السعودية)
255,110 0,010,100 0,110,522 

الربح مقابل لك سهم 

 (ريال سعودي)
5٫50 1٫00 1٫50 

مسافود سيعة 

 االمستحداذ 
   

إجمالي األسهم 

 القائمة
118,050,101 118,050,101 118,050,101 

الدخل اإلجمالي الذي 

ُيعزى إلى حاملي 

األسهم في 

 المجموعة الموسعة

(بآالف الرياالت 

 السعودية)

0,010,005 5,511,008 5,001,051 

ربحية لك سهم (ريال 

 سعودي)
5٫10 1٫10 1٫02 

    

تراكم األرباح للك 

 سهم بعد االستحواذ
0٫21٪ 1٫00٪ 2٫51٪ 

 
 

من المتوقع أن تعزز الصفقة٭ في حال إتمامها٭ كفاءات سافكو  رات الصفقةمبر

٭ ومن المتوقع أن تكون التعاونوتحسنها من خالل توحيد وتحقيق أوجه 

العالمية ق اسواألهناك فرص كبيرة للنمو وتطوير المزايا التنافسية في 

ر نتيجة لها. وتهدف سافكو إلى تعزيز قيمة المساهمين من خالل توفي

شراكت في أسواق لك سافكو حضور فرص النمو٭ وتبادل المعرفة٭ وتعزيز 

وتعزيز واستغالل المزايا التقنية التي تنفرد بها  ٭األسمدة المستهدفة

 .شراكت األسمدة المستهدفة

ولمزيد من المعلومات حول دوافع الصفقة واآلثار المترتبة عليها٭ الرجاء 

  ).دوافع الصفقة واآلثار المترتبة عليها( 5-00 مراجعة القسم 

ملخص اإلجراءات الرئيسية المطلدية 

لزةاي  رأس المال وإصةار أمسهم 

 العدض

 تتمثل الخطوات الرئيسية إلتمام الصفقة فيما يلي:

 فيما يتعلق  نعة الهيئة العامة للمنافسةاالحصول على عدم مم

  . القتصادي الناتج عن الصفقةبطلب التركز ا

  موافقة الهيئة على زيادة رأس مال شركة سافكو لغرض االستحواذ

 . على الشركة المستهدفة

  موافقة الهيئة على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

 لسافكو.

 موافقة السوق المالية (تداول) على ادراج اسهم العوض . 

  لدعوة لعقد الجمعية العامة غير نشر اموافقة وزارة التجارة على

 العادية لسافكو.

  موافقة وزارة التجارة على التعديالت المقترحة على النظام األساسي

من هذا  )0( رقم لسافكو (على النحو المنصوص عليه في الملحق

 ). التعميم

  الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لسافكو فيما

 الصفقة. يتعلق بقرارات 

 .نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية لسافكو 

 نقل الحصص في الشركة المستهدفة من سابك الى سافكو. 

 .إدراج أسهم العوض في تداول 



01 

٭ سيتم نقل حصص الشركة المستهدفة إلى سافكو عند إتمام الصفقة

ستقوم سافكو بزيادة رأس مالها وسيتم إصدار أسهم العوض لسابك و

خالل مدة أو حصص الشركة المستهدفة إلى سافكو  في تاريخ نقل جميع

٭ والتي سيتم إدراجها في تداول. ولمزيد يوم عمل واحد بعد ذلكأقصاها 

 05 ) والقسم الصفقة( 00مراجعة القسم من المعلومات٭ الرجاء 

 ن هذا التعميم.) مالمعلومات القانونية(

لمالكي أسهم العوض الحصول على األرباح الموزعة التي تقوم  يحق األحقية في األرياح ألمسهم العدض

 .لصفقةاسافكو باإلعالن عنها عقب إتمام 

المدافقات المطلدية لزةاي  رأس 

 المال

تتطلب الصفقة وزيادة رأس المال الحصول على عدد من الموافقات كما 

 يلي:

 عة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عدم ممان

 عن الصفقة.

  هيئة على طلب زيادة رأس مال شركة سافكو لغرض الموافقة

 .االستحواذ على شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية

  موافقة الهيئة على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

 لسافكو.

 ج أسهم العوض.موافقة تداول على إدرا 

  موافقة وزارة التجارة على التعديالت المقترحة على النظام األساسي

من هذا  )0رقم ( لسافكو (على النحو المنصوص عليه في الملحق

 ). التعميم

  سابك على قرارات الصفقة في  باستثناءموافقة مساهمي سافكو

 الجمعية العامة غير العادية لسافكو.

ل شروط الصفقة األخرى وعن الشروط التي تم ولمزيد من المعلومات حو

) من هذا المعلومات القانونية( 05 استيفاؤها الرجاء مراجعة القسم 

 التعميم.

يكون ألسهم العوض نفس حقوق التصويت التي تتمتع بها أسهم  حقدق التصدةت ألمسهم العدض

بما يتوافق مع نظام الشراكت والنظام األساس سافكو الحالية٭ وذلك 

 لسافكو.

القيدي المفروضة على أمسهم 

 العدض
ال يوجد قيود مفروضة على أسعم العوض وأن جميع األسهم قابلة 

.هيئةالللتداول وفقا للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن   

 تندةه

ية العامة غير العايةة يالمدافقة أو عةم المدافقة على ةجب قراء  هذا التعميم يالاكمل قبل التصدةت في الجمع

االمستحداذ. تخضع زةاي  رأس المال المقترحة لمدافقة  ةالقرار الخاص يزةاي  رأس مال الشركة إلتمام صفق

 . مساهمي مسافود المؤهلين للتصدةت في الجمعية العمدمية الغير عايةة الخاصة يالتصدةت على الصفقة
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 ة والمراحل األمسامسية للصفقةالتدارةخ المهم 0

وتستند على عدة أمور٭ من  -وقد تتغير أو تتعدل  -تعتبر التواريخ الموضحة في الجدول التالي استرشادية فقط 

بينها استيفاء شروط الصفقة (وتواريخ استيفاء تلك الشروط) (بما في ذلك٭ على سبيل المثال٭ موافقة مساهمي 

المعلومات ( 05القسم لصفقة في الجمعية العامة غير العادية لسافكو). ويلخص سافكو بخالف سابك على قرارات ا
) من هذا التعميم شروط الصفقة. وستقوم سافكو باإلعالن على موقع تداول عن أي تغييرات على الجدول القانونية

  الزمني والتواريخ المتوقعة الموضحة في الجدول أدناه.

 ةول الزمني / التارةخالج الحةث

 اإلجراءات المطلدية فيما ةتعلق يالجمعية العامة غير العايةة لسافود .6

فيما  لمنافسةالعامة ل هيئةال الحصول على عدم ممانعة

 يتعلق بطلب التركز االقتصادي الناتج عن الصفقة

الهيئة العامة  تم الحصول على عدم ممانعة

 هـ00/0/0110للمنافسة من إتمام الصفقة بتاريخ 

 )م5/1/5050(الموافق 

الحصول على موافقة تداول (المشروط) على إدراج أسهم 

 العوض

 م)05/0/5050هـ (الموافق 50/2/0110

 م)0/00/5050هـ (الموافق 00/5/0115 موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال

نشر هذا التعميم على مواقع سافكو وتداول وجي آي بي 

 يتالاكب

 م)51/00/5050هـ (الموافق 00/5/0115

على األقل من تاريخ عمل  يوم 01يتم نشرها قبل 

 الجمعية العامة غير العادية لسافكو

 م)51/00/5050هـ (الموافق 00/5/0115 للمعاينةالمستندات المتاحة توفير 

على األقل من تاريخ عمل  يوم 01تكون متاحة قبل 

 لسافكو الجمعية العامة غير العادية

نشر الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية لسافكو 

على موقع تداول٭ وموقع سافكو وفي جريدة يومية موزعة 

في المنطقة التي يقع فيها المكتب الرئيسي لسافكو 

(لئلشارة إلى إماكنية عقد اجتماع ثاٍن خالل ساعة واحدة من 

اب القانوني لالجتماع نهاية االجتماع األول إذا لم يتحقق النص

 األول)

 م)51/00/5050هـ (الموافق 00/5/0115

على األقل من تاريخ  يوماً  50يتم اإلعالن عنها قبل 

 الجمعية العامة غير العادية لسافكو

فترة التصويت اإللكتروني في الجمعية العامة غير العادية 

 لسافكو

هـ (الموافق 52/5/0115تبدأ الفترة من 

) صباحًا  وسيستمر حتى نهاية 00:00( م)00/00/5050

 وقت الجمعية.

النصاب  -(االجتماع األول) للجمعية العامة غير العادية لسافكو 

القانوني المطلوب هو حضور مساهمين يمثلون ما ال يقل 

 من رأس مال سافكو ٪00عن 

 م)00/00/5050هـ (الموافق 5/1/0115

 

و (االجتماع الثاني) انعقاد الجمعية العامة غير العادية لسافك

وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم في االجتماع 

يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من  ‟ األول

 ٪ على األقل من رأس مال سافكو50المساهمين يمثلون 

(خالل ساعة واحدة بعد انتهاء اجتماع الجمعية 

قق فيه العامة غير العادية األول الذي لم يتح

 النصاب القانوني الالزم النعقاده)

قرارات الصفقة والقرارات األخرى الصادرة في الجمعية نشر 

 على المواقع االلكترونية لتداولالعامة غير العادية لسافكو 

 م)02/00/5050هـ (الموافق 1/1/0115



08 

الثاني للجمعية العامة غير اإلجراءات التي مستتبع في حال عةم تحقيق النصاب القاندني لالجتماع األول و .0

 العايةة

 م)00/00/5050هـ (الموافق 5/1/0115 نشر الدعوة إلى االجتماع الثالث لسافكو (االجتماع الثالث)

على األقل من انعقاد  يوماً  50يتم اإلعالن قبل 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سافكو 

ة عن طريق نشر الدعوة على المواقع اإللكتروني

لتداول والهيئة وسافكو وفي صحيفة يومية 

يقع فيها المكتب  موزعة في المنطقة التي

 الرئيسي لسافكو

فترة التصويت اإللكتروني في الجمعية العامة غير العادية 

 لسافكو (االجتماع الثالث)

م) 8/05/5050هـ (الموافق 50/1/0115تبدأ الفترة من 

 قت الجمعية.) صباحًا  وسيستمر حتى نهاية و00:00(

سيكون االجتماع  -الجمعية العامة غير العادية لسافكو انعقاد 

الثالث صحيحا بغض النظر عن عدد األسهم الممثلة في 

 االجتماع

 م)2/05/5050هـ (الموافق 51/1/0115

اإللكترونية لتداول لقرارات المعامالت  اإلعالن على المواقع

لس إدارة شركة سافكو والقرارات األخرى الصادرة في اجتماع مج

 (االجتماع الثالث)

 م)00/05/5050هـ (الموافق 50/1/0115

 إيراج أمسهم العدض .3

أو يوم عمل  م50/05/5050هـ (الموافق 08/0/0115 إدراج أسهم العوض

 واحد بعد ذلك

(إذا تم الحصول  م)5/0/5050هـ (الموافق 02/0/0115 تعديل السجل التجاري لسافكو

االجتماع األول أو الثاني من على الموافقة في 

 الجمعية العامة غير العادية لسافكو)

 م)5/0/5050هـ (الموافق 02/0/0115

(إذا تم الحصول على الموافقة في االجتماع الثالث 

 من الجمعية العامة غير العادية لسافكو)
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 ةفاتعر المصطلحات والت 0

المعاني المبينة أمامها٭ ما لم يقتِض سياق النص -ينما وردت في هذا التعميم أ-يكون للعبارات والمصطلحات التالية 

 خالف ذلك:

إتمام ”

أو  “الصفقة

 “اإلتمام”

 .نقل جميع حصص الشركة المستهدفة إلى سافكو وإصدار أسهم العوض إلى سابك

 مبادئاتفاق ”

لتوحيد 

عمليات 

 “شغيلتال

والتي تم بشأن أبن البيطار بين سابك وسافكو المبرمة لتوحيد عمليات الشغيل  مبادئاتفاق 

  . م0/5/0221إبتدائها من تاريخ 

اتفاقية ”

الشراكء بشأن 

  “البيروني

المبرمة بين سابك وشركة أسمدة تايوان  م1/00/0212اتفاقية المشروع التضامني المؤرخة 

 م.0/8/0225لؤلسمدة والمعدلة بتاريخ 

أسهم ”

 “العوض

سيتم إصدارها لشركة سابك بموجب و 02,580,150تبلغ عددها لتي أسهم سافكو الجديدة ا

 . اتفاقية البيع

أعضاء مجلس ”

اإلدارة ذوي 

العالقة 

 “بالصفقة

 ٭عبدربه والدكتور وليد محمد العيسىل آالمهندس سمير علي يوسف عبد هللا البنيان٭ االستاذ 

 ممثلو سابك في مجلس إدارة سافكو.

 .مملكة البحرين “البحرين”

الشركة الوطنية لؤلسمدة الكيماوية (ابن البيطار) شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في  “ابن البيطار”

من قبل  والمملوكة ريال سعودي 121,100,000المملكة العربية السعودية برأس مال قدره 

 .سافكو والشركة المستهدفة

ولية محدودة تأسست في المملكة العربية شركة الجبيل لؤلسمدة (البيروني) شركة ذات مسؤ “البيروني”

 والمملوكة من قبل شركة تايوان لالسمدة ريال سعودي 810,000,000السعودية برأس مال قدره 

 .والشركة المستهدفة

اتفاقية ”

 “البيع

بين سافكو وسابك والتي تحدد شروط  م)50/05/5002هـ (الموافق 50/01/0110االتفاقية المؤرخة 

 . ت األطراف فيما يتعلق بتنفيذ الصفقةوأحاكم والتزاما

الشخص الذي يسيطر على شخص آخر٭ أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر٭ أو يشترك معه في  “التابع”

كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشلك مباشر أو غير 

 .مباشر

 . شركة السوق المالية السعودية (تداول) “تداول”

من قواعد طرح األوراق  00تعميم المساهمين هذا والصادر عن سافكو بموجب أحاكم المادة  “التعميم”

 . المالية وااللتزامات المستمرة

الجمعية ”

العامة غير 

العادية 

 “لسافكو

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لسافكو والذي سيعقد للتصويت على قرارات الصفقة وعدد 

من نموذج الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير  05-0ت األخرى الموضحة في البنود رقم من القرارا

 من هذا التعميم). )0( رقم العادية لسافكو (الوارد في الملحق

 غير المذكورين أدناه: من األشخاص “الجمهور”

  سافكوتابعي. 

  سافكوالمساهمين الكبار في. 

  سافكولأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين. 

  سافكوأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي. 

  سافكوأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في. 

 .أي أقرباء لؤلشخاص المشار إليهم أعاله 

  أو أكثر من فئة األسهم  ٪0األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معًا ويملكون مجتمعين

 المراد إدراجها.
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تأسست في مملكة البحرين تساهم فيها لك من الهيئة الوطنية  مقفلةشركة مساهمة  “جيبك”

٪) 55٫55٪) وشركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية (55٫55( سابكو٪) 55٫55للنفط والغاز (

  . )دينار بحريني 80,000,000(ريال سعودي  800,000,000برأسمال 

جي آي بي ”

 “اكبيتال

واحد تأسست في المملكة العربية السعودية برقم سجل ال شخصالبيتال٭ شركة جي آي بي اك

هـ (الموافق 0150/ 01/ 00وتاريخ  51-01010من الهيئة برقم  ترخيصاً ٭ وتحمل 0000511521تجاري 

 م) وتعمل كمستشار مالي لسافكو فبما يتعلق الصفقة.55/01/5001

م ولمدة 50/05/5000 تاريخلمبرمة بين سافكو والبيروني باعقد التشغيل والصيانة (تاكمل)  “عقد تاكمل”

  .أبرامهامن تاريخ  عشرون عاماً 

حصص ”

الشركة 

 “المستهدفة

حصة  5,000إجمالي رأس المال المصدر للشركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية٭ والذي يبلغ 

 .رياالت سعودية للك حصة 00بقيمة 

في حصص ال”

شراكت 

األسمدة 

 “هدفةالمست

 :شراكت األسمدة المستهدفةعدد حصص الشركة المستهدفة في 

  :من 00تمثل ما نسبة  ريال سعودي للحصة الواحدة 0,000حصة بقيمة  511,500ابن البيطار ٪

 .رأس المال

  :من 00تمثل ما نسبة  ريال سعودي للحصة الواحدة 00,000حصة بقيمة  8,100البيروني ٪

 .رأس المال

  :ةسعودي ترياال 00الواحد (بما يعادل للسهم دينار بحريني  0بقيمة سهم  50,000,000جيبك( 

 .٪ من رأس المال55٫55تمثل ما نسبة 

 .حكومة المملكة العربية السعودية “الحكومة”

 .العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية “دوالر”

الدولة ”

 “المقيدة

 .لقوانين تلك الدولة أي دولة يكون طرح أسهم العوض فيها مخالفاً 

زيادة رأس ”

 “المال

 أسهم جديدة لصالح سابك 02,580,150الزيادة المقترحة في رأس مال سافكو من خالل إصدار 

 .لغرض االستحواذ على جميع حصص شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية

القائمة بموجب السجل ٭ شركة مساهمة عامة مدرجة والشركة السعودية للصناعات األساسية “سابك”

هـ ويقع مقرها الرئيسي بمدينة الرياض٭ المملكة 01/00/0521وتاريخ  0000000005التجاري رقم 

 .العربية السعودية

تأسست بموجب المرسوم الملكي مدرجة شركة مساهمة  ٭شركة األسمدة العربية السعودية “سافكو”

) في الجبيل٭ المملكة العربية السعودية م02/01/0280هـ (00/00/0500الصادر بتاريخ  05رقم م/

ريال سعودي مقسم إلى  1,088,888,880٭ برأس مال قدره 5000005502بالسجل التجاري رقم 

رياالت سعودية للسهم الواحد٭ لكها مدفوعة بالاكمل  00سهم بقيمة اسمية  108,888,888

 ومدرجة في تداول.

سعر ”

 “اإلغالق

 .لية التي حددتها تداولآخر سعر تداول لؤلسهم٭ حسب اآل

السنة ”

 “المالية

 .ديسمبر من لك سنة ميالدية 50السنة المنتهية بتاريخ 

القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر٭ بشلك مباشر أو غير مباشر٭ منفردًا أو مجتمعًا  “السيطرة”

٪ أو أكثر من حقوق التصويت 50مع قريب أو تابع٭ من خالل أي من اآلتي: (أ) امتالك نسبة تساوي 

 .٪ أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري50أو (ب) حق تعيين  ٭في شركة

 أي شخص طبيعي٭ أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة. “الشخص”

شركة ”

الصناعات 

البتروكيماوية 

 “الكويتية

  .من أسهم جيبك ٪55٫55تملك شركة مساهمة كويتية 

شركة تايوان ”

 “لالسمدة

شركة تايوان لالسمدة المحدودة أنشئت وتعمل وفقًا لقوانيين جمهورية الصين و مقرها في 

 تايبيه٭ تايوان٭ جمهورية الصين.
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 شراكت”

األسمدة 

 “المستهدفة

 . ابن البيطار والبيروني وجيبك

 فيما يتعلق بشركة٭ أي شركة أخرى تسيطر عليها تلك الشركة. “شركة تابعة”

الشركة ”

 “المستهدفة

شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية٭ وهي شركة ذات غرض خاص أنشئت من قبل سابك 

٭ حيث ُنقلت جميع الحصص التي تملكها سابك في شراكت األسمدة المستهدفة لتملك حصصها

 البيروني واألسهم التي تمتلكها سابك في جيبك إلى الشركة المستهدفة. وفي ابن البيطار 

الشركة المستهدفة بموجب سابك في  حصصجميع  االستحواذ المقترح من قبل سافكو على “قةالصف”

من قبل سافكو إلى  02,580,150التي تبلغ عددها  إصدار أسهم العوض مقابلاتفاقية البيع 

ريال سعودي إلى  1,088,888,880عن طريق زيادة رأس المال المدفوع لسافكو من سابك 

1,180,501,010. 

رف ذو الط”

 “العالقة

 يقصد به ما يلي:

  سافكوتابعي. 

  سافكولمساهمين الكبار في ا. 

 سافكوأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ل. 

  سافكو.أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي 

  سافكوأعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في. 

 شار إليهم أعاله.أي أقرباء لؤلشخاص الم 

  أعاله. إليهأي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار 

فترة ”

 “التداول

األوقات التي يمكن خاللها بيع وشراء األسهم في السوق بحسب ما تنص عليه تداول من وقت 

 آلخر.

قرارات ”

 “الصفقة

ساهمي القرارات المتعلقة بالصفقة٭ والتي سيتم تقديمها إلى الجمعية العامة العادية لم

لصالح أسهم جديدة  02,580,150سافكو٭ للموافقة على معامالت سافكو من خالل إصدار 

سابك رهًنا ببنود وشروط اتفاقية البيع٭ بما في ذلك الموافقة على األمور التالية المتعلقة 

 بالصفقة:

  ي ريال سعود 1,088,888,880التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من

وهو ما  ٭مال الشركة في رأس ٪01٫50ريال سعودي٭ أي زيادة بنسبة  1,180,501,010إلى 

 سهم مدفوع بالاكمل 118,050,101سهمًا إلى  108,888,888يمثل زيادة أسهم الشركة من 

 00سهم عادي جديد في الشركة بقيمة اسمية تبلغ  02,580,150وذلك من خالل إصدار 

لغرض استحواذ  إلى الشركة السعودية للصناعات األساسيةريال سعودي للسهم الواحد 

الشركة على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية 

والمملوكة من قبل شركة سابك٭ وتسجيل أسهم العوض وقبول إدراجها في السوق 

الحصص المبرمة بين لشروط وأحاكم اتفاقية البيع وشراء  وفقاً المالية السعودية (تداول) 

وبموجب نظام الشراكت  )م50/05/5002الموافق ( هـ50/1/0110الشركة وشركة سابك بتاريخ 

-5وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة بموجب القرار رقم 

مالية وبعد موافقة هيئة السوق ال )م51/05/5001الموافق (هـ 2/1/0152وتاريخ  055-5001

والسوق المالية السعودية (تداول) وستكون إتمام الصفقة مشروطة على موافقة 

من الدعوة  0و ٭1 ٭5٭ 5٭ 0 الجمعية العامة غير العادية على القرارات المذكورة في البنود

وفي حال وافق  التصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. والمقترح

ع الجمعية العامية غير العادية على زيادة رأس المال سيكون مساهمو الشركة في اجتما

قرار الزيادة نافذًا على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجالت الشركة لدى مركز إيداع 

على أن تسري هذه الزيادة  ٭بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية

شروط اتفاقية بيع وشراء الحصص المبرمة بين الطرفين عند نفاذ االستحواذ ووفقًا ألحاكم و

 .والتي سيتم اإلعالن عنها في حينه

  في حال الموافقة  “سابك للمغذيات الزراعية”إلى شركة سافكو التصويت على تغيير اسم

  .على البند األول

  الموافقة على التعديالت المدخلة على النظام األساسي لسافكو بالشلك المنصوص عليه

 .في حال الموافقة على البند األولهذا التعميم من ) 0رقم (الملحق ي ف
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 الزوج والزوجة واألوالد القصر. “القريب”

القوائم ”

 “المالية

المعلومات المالية المتعلقة بالطرف ذي الصلة٭ والتي تشمل قوائم الدخل وقائمة المركز المالي 

 .والتدفقات النقدية وغيرها

قواعد ”

 “اإلدراج

هـ 02/01/0152بتاريخ  5-055-5001واعد اإلدراج المعتمدة من قبل مجلس الهيئة بموجب قراره رقم ق

 هـ0/5/0110بتاريخ  )0-001-5002والمعدلة بموجب قرا ره رقم ( م)51/05/5001(الموافق 

 .م)2/5002/ 50 (الموافق

قواعد طرح ”

األوراق المالية 

وااللتزامات 

 “المستمرة

ق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية قواعد طرح األورا

 على نظام السوق م) 51/05/5001هـ (الموافق 2/1/0152وتاريخ  5-055-5001بموجب القرار رقم 
ً
بناء

والمعدلة بقرار مجلس هيئة  هـ5/8/0151وتاريخ  5المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

و والمعدلة بقرار  )م55/01/5000هـ (الموافق 1/0/0152وتاريخ  5-10-5000السوق المالية رقم 

 م).50/02/5002هـ (الموافق 0/5/0110وتاريخ  0-001-5002مجلس هيئة السوق المالية رقم 

كبار ”

 “المساهمين

٪ أو أكثر من األسهم في سافكو أو الشركة المستهدفة (حسب 0المساهم الذي يملك 

 .)ءاالقتضا

حوكمة الئحة ”

 “الشراكت

 5001-08-0الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

 على نظام الشراكت الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م)05/5/5001الموافق ( هـ08/0/0150تاريخ و
ً
بناء

وتاريخ  5002-01-5المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  هـ50/0/0151وتاريخ  5 م/

 .م50/0/5002الموفق  هـ00/2/0110

 .التقويم الميالدي “م )ميالدي(”

قيمة ال”

االجمالية 

 “للصفقة

 على تغيرات في الدين الصافي ورأس  1,025,010,051مبلغ 
ً
ريال سعودي القابل لتعديل نقدي بناء

تسويتها نقدًا  المال العامل لشراكت األسمدة المستهدفة وقت إتمام الصفقة والتي سيتم

(دون أي تغيير لعدد أسهم العوض) وفقًا التفاقية البيع. تم تحديد القيمة اإلجمالية للصفقة 

 على صافي النقد المقدر لشراكت األسمدة المستهدفة بمبلغ 
ً
ريال سعودي  800,082,005 بناء

المقدر لشراكت  (وهو المبلغ الذي تتجاوز فيه قيمة النقد عن قيمة الدين) و رأس المال العامل

ريال سعودي (وهو المبلغ الذي تتجاوز به األصول  551,000,211األسمدة المستهدفة بمبلغ 

 .م5002) بتاريخ يونيو مدققةالمتداولة الخصوم المتداولة) وفقًا للقوائم المالية (الغير 

 على تغيرات في الدين ا
ً
لصافي ورأس كما ستخضع القيمة اإلجمالية للصفقة للتعديل النقدي بناء

المال العامل لشراكت األسمدة المستهدفة وقت إتمام الصفقة والتي سيتم تسويتها نقدًا 

(دون أي تغيير لعدد أسهم العوض) وفقًا التفاقية البيع. في حال نتجت تلك التغيرات عن زيادة 

وفي حال في مبلغ القيمة اإلجمالية للصفقة٭ ستقوم سافكو بدفع فرق الزيادة نقدًا إلى سابك. 

نتجت تلك التغيرات عن نقص في مبلغ القيمة اإلجمالية للصفقة٭ ستقوم سابك بدفع فرق 

النقص نقدًا إلى سافكو وسيتم دفع فرق التعديل النقدي في القيمة اإلجمالية للصفقة خالل 

خمسة أيام عمل بعد تاريخ أتفاقية سابك وسافكو على مسودة بيان صافي الدين ومسودة بيان 

 0-05 رأس المال العامل وفقًا التفاقية البيع (ولمزيد من التفاصيل ُيرجى مراجعة القسم صافي 

والجدير بالذكر انه سيتم تحديد تاريخ إتمام الصفقة بعد اجتماع  ))ملخص العقود الجوهرية(

ع الشروط المسبقة وفقًا التفاقية البيع والتي الجمعية العامة الغير العادية وعند استكمال جمي

) من هذا التعميم. الشروط واألحاكم الجوهرية المتعلقة بالصفقة( 8-05 تم تلخيصها في القسم 

وفي وقت الحق بعد تاريخ إتمام الصفقة سيتم تحديد التعديل النقدي في القيمة اإلجمالية 

 على القوائم المالية (الغير 
ً
) بتاريخه. وستقوم شركة مدققةللصفقة والذي سيتم احتسابه بناء

سافكو باإلعالن على موقع تداول عن التعديل النقدي في القيمة اإلجمالية للصفقة في حينه 

 بعد االتمام.
 

حال إتمام  يوضح الجدول أدناه التعديالت النقدية اإلرشادية للقيمة اإلجمالية للصفقة في

 على القوائم المالية 
ً
 على هذه م5050يونيو  50المنتهية بتاريخ ) مدققة(الغير الصفقة بناء

ً
. بناء

ريال سعودي  2,180,800التعديالت النقدية اإلرشادية٭ اكن من المقرر أن تدفع شركة سابك مبلغ 

 لشركة سافكو: نقداً 
 

 
 وفقًا للقدائم المالية سالغير

 0160ةدنيد  ةخ  كما يتار مةققة

 وفقًا للقدائم المالية سالغير

 0101  كما يتارةخ ةدنيد مةققة
 التغيرات

رأس المال 

 العامل
 ريال سعودي 020,585,001 ريال سعودي 551,000,211

) ريال 50,812,080(

 سعودي

صافي الدين 

 (صافي النقد)
 ) ريال سعودي851,100,200( ) ريال سعودي800,082,005(

يال ر  52,002,010

 سعودي

 _ _ صافي التعديل
) ريال 2,180,800(

 سعودي
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مجلس ”

التعاون 

 “الخليجي

 .مجلس التعاون لدول الخليج العربي

مجموعة ”

 “سابك

 .سابك وشراكتها التابعة

المجموعة ”

 “الموسعة

 .٭ بعد اإلتماممعاً سافكو٭ الشركة المستهدفة٭ وشراكت األسمدة المستهدفة٭ 

مراجع ”

الحسابات 

 “الخارجي

 .محاسبون ومراجعون قانونيون ‟ديلويت آند توش وشراكهم 

المساهم ”

المؤهل 

 “للتصويت

(باستثناء سابك) مقيد بسجل مساهمي شركة سافكو بنهاية تداول يوم انعقاد  مساهمأي 

 .اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة

المستشار ”

 “القانوني

 .ي وصالح فواز الحربي محامون ومستشارون قانونيونشركة مناجي فؤاد زمخشر 

المستشار ”

 “المالي

 .جي آي بي اكبيتال

ومراجعو الحسابات ومستشاروا الفحص النافي للجهالة المستشار المالي والمستشار القانوني  “المستشارون”

 .الخارجيين

المعايير ”

الدولية إلعداد 

التقارير 

 “المالية

 .داد التقرير المالي المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيةالمعايير الدولية إلع

المملكة ”

 “المتحدة

 المملكة المتحدة البريطانية وأيرلندا الشمالية.

نظام ”

 “الشراكت

هـ (الموافق 50/00/0151بتاريخ  5نظام الشراكت الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/

(الموافق  هـ50/1/0152بتاريخ  12مرسوم الملكي رقم م/م) والمعّدل بموجب ال00/00/5000

 .م)00/1/5000

 .التقويم الهجري “هـ )هجري(”

 .هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية “الهيئة”

الهيئة ”

الوطنية للنفط 

 “والغاز

 .الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين

 .0 ‟ 10000 بموجب رقم القيداجنبية تأسست بمملكة البحرين نكسنت ليمتد فرع لشركة  “نكسنت”

 أي يوم باستثناء يوم الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية “يوم العمل”

 .وطبقًا أليام العمل الرسمية في الهيئة

 العملة الموحدة لدول االتحاد األوروبي. “يورو”
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 ر لمخاطعدامل ا 2

أن يقوموا بدراسة اكفة المعلومات الواردة في هذا التعميم بعناية بما في ذلك على على مساهمي سافكو  يينبغ

بالموافقة أو الرفض على القرارات قبل التصويت وذلك  المخاطر الواردة في هذا القسم٭وجه الخصوص عوامل 

لمًا بأن المخاطر الموضحة في هذا التعميم المعروضة على الجمعية العامة غير العادية لسافكو الخاصة بالصفقة. ع

مجهولة مخاطر أخرى  فقد توجداكفة المخاطر التي قد تواجهها سافكو في تاريخ هذا التعميم٭ ل ليست شاملة

بخالف المخاطر الواردة في هذا القسم غير معلومة لمجلس إدارة سافكو حاليًا أو ال يعدها مجلس إدارة حاليًا 

 اطرة المؤثرة في الوقت الحالي والتي قد تؤثر سلبًا على سافكو.سافكو من عوامل المخ

٭ بأنه على حد علمهم واعتقادهم (من غير أعضاء مجلس اإلدارة ذوي العالقة بالصفقة) اإلدارةمجلس ويقر أعضاء 

مساهمي أية مخاطر جوهرية أخرى قد تؤثر على قرار  بعدم وجودوبعد إجراء الدراسات الممكنة الى الحد المعقول٭ 

 شركة سافكو بالتصويت على الصفقة٭ باستثناء المخاطر المبينة أدناه حتى تاريخ هذا التعميم.

إن تحقق المخاطر الواردة في هذا القسم سيؤثر سلبًا على نشاط سافكو ومركزها المالي ونتائج عملياتها 

مخاطر أخرى (بخالف المخاطر الواردة  وتدفقاتها المالية وتوقعاتها المستقبلية وربحية أسهمها٭ كما أن تحقق أي

(من غير أعضاء مجلس اإلدارة ذوي أدناه)٭ والتي لم يرد ذكرها في هذا القسم٭ إما لعدم علم مجلس إدارة سافكو 

 (من غير أعضاء مجلس اإلدارة ذوي العالقة بالصفقة)بها أو لعدم تصنيف مجلس إدارة سافكو  العالقة بالصفقة)

بشلك سلبي على نشاط سافكو ومركزها  أيضاً سيؤثر  ٭عند وقوعهاتبين أنها جوهرية لكن لها بأنها جوهرية٭ و

 .المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية وتوقعاتها المستقبلية وربحية أسهمها

وفي حال اكن لدى أي من المساهمين أي شك بخصوص محتوى هذا التعميم فإنه ينبغي عليه الحصول على استشارة 

 ة خاصة من مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق المالية.مالي

وينبغي التوضيح بأنه لم تسرد المخاطر المحددة فيما يلي بحسب ترتيب مدى أهميتها٭ كما أن المخاطر اإلضافية 

 .المجهولة حاليا أو غير الجوهرية قد يكون لها ذات التأثير المذكور في هذا التعميم

 شراكت األمسمة  المستهةفةيأعمال  لقةالمتعالمخاطر  2-6

 شراكت األمسمة  المستهةفة المتعلقة يعقدي إةجار المخاطر 2-6-6

في عدة  البن البيطار والبيروني للهيئة الملكية للجبيل وينبع حق إنهاء اتفاقية اإليجار الرئيسية

رها كياًنا ذات الصلة المستأجرة باعتبا شركة األسمدة المستهدفةانتهاء صفة  من بينها ٭أحوال

قانونًيا صحيًحا أو عجزها عن دفع اإليجار المستحق للمؤجر أو قيامها باإليجار من الباطن دون 

موافقة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو عدم امتثالها ألي أحاكم جوهرية أخرى من اتفاقية 

لجبيل الصناعية في وتنتهي مدة اتفاقية ايجار مصنع ابن البيطار في مدينة ااإليجار الرئيسية. 

ايجار مصنع البيروني في مدينة  م)٭ كما تنتهي مدة اتفاقية00/00/5050(الموافق  هـ00/01/0118

 م).00/01/5051(الموافق  هـ00/00/0118الجبيل الصناعية في 

قامت جيبك باستئجار قطعة أرض من وزارة التنمية والصناعة البحرينية٭ والتي قد يتم إنهاؤها كما 

في جار جيبك يي مدة اتفاقية عقد اهوتنت مدته ستة أشهر.من جيبك إشعار خطي بموجب 

 م).00/00/5051(الموافق  هـ00/00/0100

٭ فإن إنهاء أي منها سيكون له لشراكت األسمدة المستهدفةألهمية عقود اإليجار هذه  نظراً و 

بحية األعمال التجارية تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة الموسعة وربحيتها٭ فضاًل عن ر 

 وعوائدها.

 المخاطر المتعلقة يانخفاض معةالت تشغيل المصانع 2-6-0

تعتمد كفاءة التشغيل في المصانع والمحطات التي تستخدمها شراكت األسمدة المستهدفة 

على أداء المعدات واآلالت في هذه المصانع وفعاليتها. تتطلب هذه المعدات واآلالت أعمال 

عديالت أو التحديثات أو التحسينات. ويمكن أن تؤدي هذه االنقطاعات المخطط الصيانة وتخضع للت

لها أو غير المخطط لها إلى تعليق العمليات٭ كما تتراوح أيام انقطاع العمليات المخطط لها من 

يوما للك ثالث سنوات وقد تزيد على حسب احتياجات المنشئة. يصعب تحديد أيام  50إلى  50

أيام للك سنة تأخذ كتوقع مبدئي لهذه الفترة  8طط له بشلك دقيق و لكن االنقطاع غير المخ

وتعتمد مدة أيام االنقطاع غير المخطط له بتوفر المواد البديلة والعمالة الالزمة وعوامل أخرى 

بسبب أي انخفاض متوقع في الطلب٭ أو  أيضاً إلعادة المنشئة لئلنتاج المطلوب والذي قد يحدث 

اآلالت٭ أو استمرار العمليات بما يتجاوز طاقة اإلنتاج٭ أو اإلخفاق في تعليق تعطل المعدات أو 

العمليات في أي جزء من عملية اإلنتاج٭ بما في ذلك اإلخفاق في معالجة االختناق في عمليات 

اإلنتاج. سوف تؤدي هذه االنقطاعات إلى تقليل الكفاءة التشغيلية٭ وتأخير اإلنتاج٭ وانخفاض 

يل٭ مما يتسبب في تكبد شراكت األسمدة المستهدفة تاكليف رأسمالية كبيرة. معدالت التشغ

وباإلضافة إلى ذلك٭ قد ال تتمكن شركة األسمدة المستهدفة من إمداد المواقع البديلة 

المناسبة بالمعدات واآلالت المناسبة لتنفيذ عملياتها التجارية. إن عدم القدرة على الحصول على 

فة إلى العوامل المذكورة أعاله والتي تؤثر على المعدات الموجودة في معدات بديلة باإلضا
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على العمليات  سلباً المصانع والمحطات التي تستخدمها شراكت األسمدة المستهدفة سيؤثر 

القيمة  و/أووالتوقعات المستقبلية والنتائج التشغيلية والمركز المالي للمجموعة الموسعة 

 السوقية ألسهم سافكو.

 ر المتعلقة يتدرةة المداي الخام والمرافقالمخاط 2-6-3

 المخاطر العامة المتعلقة يتدرةة المداي الخام والمرافق  أ س

شراكت األسمدة المستهدفة أخرى لتختلف المواد الخام الرئيسية والمرافق التي توفرها جهات 

 الصوداو النيتروجين وثاني أكسيد الكربون والبروبيلين والغاز الطبيعي في حالة لك شركة وتشمل

متعلقة بتوريد المواد الخام التلقت شراكت األسمدة المستهدفة التزامات حيث الاكوية والطاقة. 

 من األطراف التالية:

 البيروني  6س

  أرامكو”من جانب شركة الزيت العربية السعودية ( الغاز الطبيعيتوريد“.( 

  من الشركة السعودية للكهرباء. الكهرباءتوريد 

 مياه الشرب وخدمات جمع النفايات الصناعية والصحية من شركة توريد مياه البحر و

 ).“مرافق”مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (

 ) غازشركة ”توريد النيتروجين السائل والغازي من الشركة الوطنية للغازات الصناعية“.( 

  أخذ يتم و). “بيتروكيميا”(توريد البروبيلين من الشركة العربية للبتروكيماويات

يتواجد في شركة بيتروكيميا) ناتج عن شراكة بين البيروني (البروبلين من مصنع 

 وشركة بيتروكيميا وأطراف أخرى حيث ان البيروني شريكة للمصنع المنتج للبروبلين.

 اين البيطار  0س

  من أرامكو. الغاز الطبيعيتوريد 

  كهرباء.لمن الشركة السعودية لالكهرباء توريد 

 الصحية من و ومياه الشرب وخدمات جمع النفايات الصناعية  توريد مياه البحر

 مرافق.

 .توريد النيتروجين السائل والغازي من شركة غاز 

  الاكوية من سابك. الصوداتوريد 

 ٭ مثل حمض الفوسفوريك٭ من سابك اتفاقية مع شركة سابك لشراء المواد الخام

 .وغيرهام٭ فوسفات الصخور٭ لكوريد البوتاسيوم٭ كبريتيت البوتاسيو

 جيبك  3س

 ) .تطوير للبترول”توريد الغاز الطبيعي من شركة تطوير حقل البحرين ذ.م.م“.( 

هناك قيود تنطبق على التزام هؤالء الموردين فيما يتعلق بتوريد المواد الخام المذكورة أعاله٭ 

مختصة٭  ) تعليق التوريد بموجب االتفاقيات إذا اكن هذا التعليق بتوجيه من جهة حكومية0مثل (

ترتيبات التوريد٭ إذ لن يتم لشروط شركة األسمدة المستهدفة ذات الصلة  عدم إمتثال في حال

د ذي 5و( ٭تسليم هذه المواد الخام في هذه الحالة إال بإذن من الجهة المختصةعفاء إ ) حق المورِّ

مورد بتوريد الصلة في تغيير شروط هذه االتفاقيات عندما تتغير الشروط التي بموجبها يقوم ال

 المواد الخام ذات الصلة.

باإلضافة إلى ذلك٭ قد يتعطل تسليم الموردين للمواد الخام ألسباب عديدة٭ بما في ذلك: مشالك 

اإلنتاج والتشغيل٭ والصعوبات في شبكة التوزيع٭ والحوادث الصناعية٭ أو تعطل المعدات. في حالة 

٭ فإن من شراكت االسمدة المستهدفةاقه مع أي التف وفقاً عجز أي مورد عن توريد المواد الخام 

لشركة األسمدة التعويض التعاقدي والوسائل العملية األخرى للتخفيف من أي خسارة تبعية متاحة 

ذات الصلة ستكون محدودة. في حالة عدم الحصول على كميات المواد الخام المستهدفة 

رديها٭ ستحتاج شركة األسمدة الالزمة لعمليات شراكت األسمدة المستهدفة من أي من مو

المستهدفة ذات الصلة إلى الحصول على المواد الخام بأسعار تتجاوز تلك التي تدفعها بموجب 

 اتفاقيات التوريد الحالية.

الحصول على مواد خام بديلة٭ وبالتالي إذا  عملياً في الحاالت األكثر حّدة٭ قد يكون من المستحيل 

ألسمدة المستهدفة في توفير المواد الخام المطلوبة بموجب أي من موردي شراكت ا لم يتمكن
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ذات الصلة٭  لشركة األسمدة المستهدفةعقد التوريد المعمول به ستتأثر عمليات اإلنتاج والبيع 

وبشلك جوهري على األعمال التجارية٭ والتوقعات المستقبلية٭ والنتائج  سلباً  والتي ستؤثر

 التشغيلية.

المواد الخام والمرافق التي سيتم توفيرها ألي من  سمدة المستهدفةشراكت األإذا لم تستلم 

هؤالء إلخفاق ) 0بموجب عقود التوريد الخاصة بها٭ نتيجة ( شراكت األسمدة المستهدفة

) إعفاء المورد من التزامات التوريد المقررة عليه نتيجة 5الموردين في الوفاء بالتزاماتهم بالتوريد٭ (

ألي من شروط اتفاقية التوريد ذات  شركة األسمدة المستهدفة) انتهاك 5لظروف قاهرة٭ أو (

ذات الصلة٭ وفي بعض  شركة األسمدة المستهدفةالصلة٭ سيتم تعطيل أنشطة وعمليات 

ذات الصلة الحصول لشركة األسمدة المستهدفة فعليًا  الحاالت قد ال يكون من الممكن تجارًيا أو

شركة وإبراز آثاره السلبية على أعمال األعطال دي إلى إطالة أمد على مصادر إمداد بديلة٭ مما سيؤ

ذات الصلة. عالوة على ذلك٭ ليس هناك ما يضمن أن يتم تجديد اتفاقيات  األسمدة المستهدفة

بنفس الشروط أو بشروط مماثلة بعد انتهاء  شراكت األسمدة المستهدفةالتوريد الخاصة ب

شركة األسمدة أو انقطاع في توريد هذه المواد إلى اتفاقيات التوريد الحالية. أي نقص 

وبشلك جوهري على األعمال والتوقعات المستقبلية  سلباً ذات الصلة سوف يؤثر  المستهدفة

 والنتائج التشغيلية والوضع المالي للمجموعة الموسعة أو القيمة السوقية ألسهم سافكو.

(الموافق  هـ50/00/0115بن البيطار بين تاريخ وتنتهي مدة اتفاقيات التوريد الرئيسية للبيروني وال

م)٭ بإستثناء اتفاقية توريد النيتروجين السائل 00/01/5052(الموافق  هـ01/00/0100م) وتاريخ 00/01/5055

م) 50/05/5005(الموافق  هـ55/1/0151التي انتهت مدتها في  الغازوالغازي بين البيروني وشركة 

والتجديد. اما بالنسبة لجبيك٭ فهي تعتمد على توريد الغاز الطبيعي حيث انها حاليا قيد المراجعة 

(الموافق  هـ50/1/0110من شركة تطوير حقل البحرين ذ.م.م. وانتهت مدة اتفاقية التوريد في 

م) ولم يتم تجديدها رسميًا٭ كما انتهت اتفاقية توريد غازات صناعية اكألكسجين 00/1/5002

م) 50/0/5050(الموافق  هـ0/00/0110اكربون وغيرها لجبيك في والنيتروجين وثاني اكسيد ال

). أي هـ50/05/5050(الموافق  هـ58/00/0115وستنتهي اتفاقية توريد الصودا الاكوية لجبيك في 

نقص أو انقطاع في توريد هذه المواد إلى شركة األسمدة المستهدفة ذات الصلة سوف يؤثر 

وقعات المستقبلية والنتائج التشغيلية والوضع المالي سلبًا وبشلك جوهري على األعمال والت

 للمجموعة الموسعة أو القيمة السوقية ألسهم سافكو.

٭ بما في ذلك على شراكت األسمدة المستهدفةيتم توفير المواد الخام المختلفة الالزمة لعمليات 

بواسطة عدد  ستهدفةشراكت األسمدة الم٭ إلى والنيتروجين طبيعيالغاز السبيل المثال ال الحصر٭ 

من المشاريع التي دًا عدمحدود من خطوط األنابيب المملوكة ألطراف أخرى٭ وتخدم شباكتها 

. لذلك٭ فإن أي حوادث تؤثر على خطوط األنابيب المذكورة شراكت األسمدة المستهدفةتديرها 

لتي تخدمها لعمليات التوريد الالزمة للمشروعات ا ستؤدي إلى حاالت تأخير أو انقطاع جوهري

شراكت خطوط األنابيب المذكورة٭ وهو ما سيؤثر على توريد عدد من المواد الخام والمرافق إلى 

وبشلك كبير على األعمال التجارية٭ والتوقعات  باً سل٭ مما سيؤثر األسمدة المستهدفة

ة القيمة السوقي و/أوالمستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع المالي للمجموعة الموسعة 

 ألسهم سافكو.

من وقت آلخر إلى الحصول على المواد  شراكت األسمدة المستهدفةعالوة على ذلك٭ قد تضطر 

الخام الالزمة لعملياتها من األسواق البديلة٭ وهو ما يستلزم تاكليف إضافية قد تكون ناجمة عن 

السائدة. وهذا من االختالفات في أسعار السوق٭ أو النفقات اللوجستية٭ أو المشلكات التنظيمية 

وبشلك جوهري على األعمال والتوقعات المستقبلية والنتائج التشغيلية والوضع  باً سلشأنه أن يؤثر 

 القيمة السوقية ألسهم سافكو. و/أوالمالي للمجموعة الموسعة 

هناك قيود تنطبق على التزام هؤالء الموردين فيما يتعلق بتوريد المواد الخام المذكورة أعاله٭ 

) تعليق التوريد بموجب االتفاقيات إذا اكن هذا التعليق بتوجيه من جهة حكومية مختصة٭ 0( مثل

االمتثال للشروط ذات الصلة بترتيبات بذات الصلة  شركة األسمدة المستهدفةلم تقوم إذا 

 ٭التوريد٭ إذ لن يتم استئناف تسليم هذه المواد الخام في هذه الحالة إال بإذن من الجهة المختصة

د ذي الصلة في تغيير شروط هذه االتفاقيات عندما تتغير الشروط التي بموجبها 5( و ) حق المورِّ

 يقوم المورد بتوريد المواد الخام ذات الصلة.

باإلضافة إلى ذلك٭ قد يتعطل تسليم الموردين للمواد الخام ألسباب عديدة٭ بما في ذلك: مشالك 

توزيع٭ والحوادث الصناعية٭ أو تعطل المعدات. في حالة اإلنتاج والتشغيل٭ والصعوبات في شبكة ال

٭ فإن من شراكت االسمدة المستهدفةالتفاقه مع أي  وفقاً عجز أي مورد عن توريد المواد الخام 

لشركة األسمدة التعويض التعاقدي والوسائل العملية األخرى للتخفيف من أي خسارة تبعية متاحة 

. في حالة عدم الحصول على كميات المواد الخام ذات الصلة ستكون محدودة المستهدفة

شركة األسمدة من أي من مورديها٭ ستحتاج  شراكت األسمدة المستهدفةالالزمة لعمليات 

ذات الصلة إلى الحصول على المواد الخام بأسعار تتجاوز تلك التي تدفعها بموجب  المستهدفة

 اتفاقيات التوريد الحالية.
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قد يكون من المستحيل عملًيا الحصول على مواد خام بديلة٭ وبالتالي إذا في الحاالت األكثر حّدة٭ 

في توفير المواد الخام المطلوبة بموجب عقد  شراكت األسمدة المستهدفةقصر أي من موردي 

ذات الصلة٭ والتي  األسمدة المستهدفةالتوريد المعمول به ستتأثر عمليات اإلنتاج والبيع لشركة 

 وهري على األعمال التجارية٭ والتوقعات المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية.وبشلك ج سلباً  ستؤثر

 المخاطر المتعلقة يمركزةة المدريةن  ب س

من  على عدد محدود من الموردين للحصول على جزء كبير شراكت األسمدة المستهدفةتعتمد 

تأخير غير متناسب  وبالتالي٭ فإن أي تأخير أو فشل في توريد المواد الخام سيؤدي إلى المواد الخام

شراكت األسمدة أو فشل في عملية اإلنتاج وسوف يؤثر بشلك كبير على كفاءة تشغيل 

يمكنها  شراكت األسمدة المستهدفة. عالوة على ذلك٭ ليس هناك ما يضمن أن المستهدفة

. ياً حالفي المستقبل الحصول على المواد الخام من مورديها بموجب شروط التوريد المعمول بها 

) تغيير 5) تأخر أي مورد في تسليمه أو عجزه عن توفير المواد الخام المطلوبة٭ أو (0في حالة (و

) تقصيره في الوفاء بالتزاماته بموجب أي اتفاق توريد٭ فإن عملية 5شروط وأحاكم التوريد٭ أو (

وبشلك  سلباً  سيؤثرذات الصلة سوف تتعطل٭ مما  شركة األسمدة المستهدفةاإلنتاج لدى 

هري على األعمال والتوقعات المستقبلية والنتائج التشغيلية والوضع المالي للمجموعة جو

 القيمة السوقية ألسهم سافكو. و/أوالموسعة 

 المخاطر المتعلقة يأمسعار المداي الخام  ج س

بين هذه العوامل الخارجية التغييرات في ومن تتأثر أسعار المواد الخام بعدد من العوامل الخارجية 

االقتصادية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين٭ والعرض والطلب في أسواق  األوضاع

٭ والسياسات االقتصادية التي وضعتها الحكومة ذات الصلة٭ شراكت األسمدة المستهدفة

٭ وأي شراكت األسمدة المستهدفةاإلقليمي ألسواق منتجات  و/أووالمشهد االقتصادي الدولي 

مملكة دولية أو التزامات مماثلة قد تلتزم بها المملكة العربية السعودية ومعاهدات واتفاقيات 

ا منها في المستقبل٭ بما في ذلك االلتزامات 
ً
البحرين في الوقت الحالي٭ أو تلك التي قد تصبح جزء

 عضوية في منظمة التجارة العالمية.الالتي تعهدت بها الحكومة فيما يتعلق ب

على ربحية المجموعة الموسعة وعملياتها٭ إذا تعذر  أيضاً واد الخام سيؤثر التغير في أسعار الم

شراكت األسمدة تجنب هذه الزيادة في األسعار. من الممكن أن يرتفع السعر الذي تدفعه 

 وفقاً من وقت آلخر للحصول على مرافق مثل المياه والطاقة والغازات الصناعية  المستهدفة

 ت تسعير يعتمدها الموردون ذوو الصلة.لشروط أي اتفاقيات توريد أو سياسا

 المخاطر المتعلقة يتسعير يعض المداي الخام والمرافق  ي س

شركة تحصل البيروني وابن البيطار على احتياجاتهما من الغاز والمياه والكهرباء من أرامكو و

األسواق  بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار مرافق والشركة السعودية للكهرباء على التوالي

٭ ويمكن تغيير سعر العرض من جانب واحد من قبل الطرف المقابل المعني (في حالة الميةالع

المياه والكهرباء) أو الحكومة السعودية (في حالة بيع الغاز) من وقت آلخر. تتلقى جيبك الغاز 

الطبيعي من شركة تطوير للبترول٭ ويتم تحديد سعر هذا العرض وتغييره من قبل وزارة الطاقة 

 ت االسمدة المستهدفةشراكمن البحرين من وقت آلخر. في هذا الشأن٭ تتعرض لك  لكةمم في

أو الجهة الحكومية ذات الصلة (حسب الحالة) التي تحدد سعًرا مرتفًعا بشلك اآلخر لمخاطر الطرف 

وبشلك جوهري على األعمال والتوقعات المستقبلية والنتائج  سلباً  سيؤثرغير معقول للعرض٭ مما 

 أيضاً يلية والوضع المالي للمجموعة الموسعة و/أو القيمة السوقية ألسهم سافكو. يرجى التشغ

) للحصول على مزيد من التفاصيل حول تقلب أسعار ج(5-0-0  في القسم عامل المخاطرة مراجعة

  المواد الخام.

 المخاطر المتعلقة يتقةةم الخةمات  ه س

على عدد من العقود المتعلقة بتزويد المرافق والخدمات  ة المستهدفةشراكت األسمدتعتمد 

من الشركة  الكهرباء٭ بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر٭ الحصول على هاالمرتبطة ب

 ةالمزودوهي  مرافقشركة السعودية للكهرباء وتوريد المياه ومعالجة المياه المستخدمة من 

ل وينبع الصناعية حيث توجد محطات البيروني وابن البيطار للمياه في منطقة الجبي ةالوحيد

) 0والشركة السعودية للكهرباء هي المزود الوحيد للطاقة في المملكة العربية السعودية. إذا (

) لم 5أو ( ٭ومورد الخدمة ذي الصلة شراكت األسمدة المستهدفةأي نزاعات بين  في حال نشوء

لعقود التوريد ذات الصلة٭ أو  وفقاً مرافق أو خدمات  فةشراكت األسمدة المستهدتتلق أي من 

التوريد الخاصة به أو إعفائه بالتزامات أي من موردي هذه المرافق والخدمات إخالل ) في حالة 5(

شراكت األسمدة أي من  إخاللمن الوفاء بالتزاماته بالتوريد نتيجة (أ) القوة القاهرة أو (ب) 

شراكت اتفاقية التوريد ذات الصلة٭ ستتعطل أنشطة وعمليات للشروط الواردة في  المستهدفة

وبشلك جوهري على األعمال والتوقعات يكون لها أثر سلًبي ٭ مما األسمدة المستهدفة

القيمة السوقية  و/أوالمستقبلية والنتائج التشغيلية والوضع المالي للمجموعة الموسعة 

 ألسهم سافكو.
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ة الموسعة لمحطات إضافية أو توسيع مصانعها الحالية بعد عالوة على ذلك٭ فإن إنشاء المجموع

توسيع البنية التحتية لمرافق التوريد الحالية التي يملكها أو يشغلها  أيضاً اإلتمام قد يتطلب 

الخدمات الحاليون للمجموعة الموسعة. إن التأخير في بناء أو توفير مثل هذه البنية  يمزود

الموّسعة على ترتيب الخدمات المؤقتة٭ سيؤثر على قدرة التحتية٭ أو عدم قدرة المجموعة 

المجموعة الموّسعة على تنفيذ العمليات التجارية التي تنطوي على إضافات إلى محفظة 

أثر سلًبي وبشلك جوهري على األعمال والتوقعات وسيكون لذلك  مصانعها ومحطاتها.

الموسعة و/أو القيمة السوقية المستقبلية والنتائج التشغيلية والوضع المالي للمجموعة 

 ألسهم سافكو.

 المداي الخام وقطع الغيار يمخزونالمخاطر المتعلقة   و س

بشراء وتخزين المواد الخام وقطع الغيار الالزمة لتصنيع  شراكت األسمدة المستهدفةتقوم 

لى ) خالل عملياتها المعتادة. وقد يتعرض المخزون االحتياطي إ“المخزون االحتياطي”منتجاتها (

مخاطر متكررة٭ بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر٭ مخاطر الحريق والتلف والتقادم التي قد 

تجعل المخزون االحتياطي بالًيا أو غير صالح لالستعمال. أي حوادث أو إخفاقات غير متوقعة في 

لك أو أي الحفاظ على المخزون االحتياطي في حالة جيدة مما يؤدي إلى تلف المخزون االحتياطي ك

إلى  أيضاً ذات الصلة٭ وقد يؤدي  لشركة األسمدة المستهدفةجزء منه سيؤثر على القدرة اإلنتاجية 

على األعمال التجارية٭ والتوقعات  سلباً تدهور قيمة المخزون االحتياطي٭ وهو األمر الذي يؤثر 

قيمة السوقية المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع المالي للمجموعة الموسعة و/أو ال

 ألسهم سافكو.

 ترخيص التقنيةيعقدي المخاطر المتعلقة   ز س

عدًدا من اتفاقيات ترخيص التكنولوجيا مع من شراكت األسمدة المستهدفة أبرمت لك شركة 

شراكت األسمدة والتي تعد ضرورية لعمليات أخرى التابعين لجهات التقنية الخدمات مزودي 

الترخيص فيما يتعلق عقود من البيروني لعدد  . وعلى وجه الخصوص٭ تخضعالمستهدفة

 بتصنيعها لليوريا واألمونيا وثنائي إيثيل هكسانول واليوريا من الدرجة الفنية وديوكتيل الفثاالت.

فيما يتعلق بمصانع اليوريا واألمونيا كذلك  الترخيصعقود عدد من ابن البيطار إلى  تخضع كما

 النيتروجينومصانع ثنائي فوسفات األمونيوم /  UPO Benfieldومحبب اليوريا / األمونيا ومنشط 

وكذلك الحال بالنسبة لجيبك / النيتروجين والفوسفات والبوتاسيوم.  والفوسفور والبوتاسيوم

الترخيص فيما يتعلق بمصانع األمونيا والميثانول واليوريا. في عقود لعدد من  ايضاً تخضع فإنها 

ألي سبب من األسباب٭ قد يكون هناك خطر في  احب الترخيصصمن  عدم تقديم الدعم الفنيحالة 

عدم توفر مزودي التكنولوجيا البديلة٭ أو إذا اكن ذلك متاًحا٭ فقد ال يكون ممكًنا تجارًيا أو مجدًيا 

ذات الصلة أن تحصل على هذه الحقوق التقنية البديلة٭ وفي أي األسمدة المستهدفة لشركة 

بذلك في الوقت المناسب٭ مما سيؤدي على األرجح إلى تعطل طويل حال٭ قد ال تتمكن من القيام 

وتأكيد اآلثار السلبية التي قد تحدثها هذه  شركة األسمدة المستهدفةاألمد لعمليات 

ذات الصلة. نتيجة لذلك٭ ستتأثر عمليات  شركة األسمدة المستهدفةاالضطرابات على أعمال 

وبشلك جوهري على  سلباً ذات الصلة٭ مما يؤثر  األسمدة المستهدفةاإلنتاج والبيع لشركة 

األعمال التجارية٭ والتوقعات المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع المالي للمجموعة الموسعة 

مزودي الرخص التقنية٭ وتواريخ االنتهاء لتلك  وقد تم ذكر القيمة السوقية ألسهم سافكو. و/أو

 : في الجدول أدناه الرخص

 تارةخ االنتهاء مزويي الرخص التقنية جالمنت الشركة

 لبيرونيا
 األمونيا

: كيلوج براون شركة بولمان كيلوج (حالياً 

 المرخص األصلي ٭رووت)
 رخصة دائمة

 رخصة دائمة شركة هولدر توبسو (تجديد و تحسين)

 رخصة دائمة شركة اكسالي (تجديد وتحسين)

 رخصة دائمة ستامياكربون اليوريا

 يطارابن الب
 األمونيا

: كيلوج براون كيلوج (حالياً بولمان شركة 

 رووت)
 رخصة دائمة

 رخصة دائمة سايبم اليوريا

ابن  أعمال شركة( 5-1-00 القسم ) و أعمال شركة البيروني( 5-1-00 عة القسم لنبذة عن مزودي رخص التقنية الرجاء مراج
 )البيطار
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 المخاطر المتعلقة يالشراء والتسدةق 2-6-6

 المخاطر المتعلقة يالتسدةق   أس

بشلك أساسي تعتمد ابن البيطار والبيروني في تسويق مبيعاتها وإدارة أنشطتها التسويقية 

شركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية في تسويق مبيعاتها  نما تعتمد جيبك علىبي على سابك

وإدارة أنشطتها من األمونيا واليوريا وشركة سابك في تسويق مبيعاتها من الميثانول 

األطراف بالتزاماتها بموجب اتفاقيات التسويق٭ سواء بشلك قانوني أو تلتزم التسويقية. فإذا لم 

٭ مما سلباً منتجاتها سوف تتأثر تسويق على  شراكت األسمدة المستهدفةقدرة  غير قانوني٭ فإن

على األعمال والتوقعات المستقبلية والنتائج التشغيلية والوضع المالي للمجموعة  سلباً يؤثر 

التسويق من حيث نوعها  اتفاقيات وقد تم ذكر القيمة السوقية ألسهم سافكو. و/أوالموسعة 

 طة بها وتاريخ انتهائها في الجدول أدناه:وااللتزامات المرتب

 تارةخ االنتهاء االلتزامات المرتبطة االتفاقية

تسويق بين شركة ة اتفاقي

 .سابك ةالبيروني وشرك

تقوم (سابك) بتسويق إنتاج شركة البيروني 

٪ لجميع المنتجات 000٪ لليوريا و00بنسبة 

 .األخرى

تسري اتفاقية التسويق بين شركة البيروني 

اتفاقية سريان  طوال مدة شركة سابكو

  .بشأن البيروني الشراكء

اتفاقية تسويق بين شركة 

 .البيروني وشركة سابك

يتم تسويق منتجات ثنائي إيثيل هكسانول 

وديوكتيل الفثاالت من ِقبل سابك٭ التي 

 .لديها أفضل التزام بالمساعي لتسويق

تسري اتفاقية التسويق بين شركة البيروني 

سريان اتفاقية  سابك طوال مدةوشركة 

  .بشأن البيروني الشراكء

ركة شاتفاقية تسويق بين 

 .البيرونيوتايوان لؤلسمدة 

 
ً
تدفع شركة تايوان لؤلسمدة للمنتجات بناء

 .على متوسط أسعار الخليج العربي

) سنوات في حال 0تخضع للمراجعة لك خمس (

 .طلب أحد الطرفين

شركة  اتفاقية تسويق بين

 .البيطار وشركة سابكابن 

تقوم سابك بتسويق األمونيا واليوريا 

وفوسفات األسمدة التي تنتجها شركة ابن 

البيطار مقابل رسوم تسويقية. وتلتزم ابن 

البيطار بتوفير وتجهيز اكمل كميات 

انتاجها وتسليمها لسابك وتلتزم سابك 

 .ببيعها وفقا لشروط االتفاقية

فق (الموا هـ08/02/0100تسري منذ 

) 0وتخضع للمراجعة لك خمس () م50/5/0220

 .سنوات في حال طلب أحد الطرفين

اتفاقية التسويق بين شركة 

 .ابن البيطار وشركة سابك

يتم تسويق منتجات ثنائي إيثيل هكسانول 

وديوكتيل الفثاالت من ِقبل سابك٭ التي 

 لديها أفضل التزام بالمساعي لتسويق.

نوات في حال ) س0تخضع للمراجعة لك خمس (

  .طلب أحد الطرفين

 امستبةال وتقايم المنتجات واآلالت   بس

وتملك مصنع ثنائي إيثيل  م0205 سنة تملك البيروني مصنع لليوريا ومصنع لؤلمونيا والقائمان من

. كما تملك ابن البيطار مصنع م0220 سنةهكسانول ومصنع ديوكتيل الفثاالت والقائمان من 

ومصنع لؤلسمدة المركبة  م0201سنة ومصنع لؤلمونيا و القائم من  م0220سنةلليوريا والقائم من 

/ النيتروجين والفوسفات  (ثنائي فوسفات األمونيوم / النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم

 . م0220والبوتاسيوم) والقائم من سنة 

ها من لخطر االستبدال بغير  شراكت األسمدة المستهدفةتتعرض جميع المنتجات التي تنتجها 

المنتجات التي قد تكون أرخص أو أعلى جودة٭ والتي يجري تطويرها حاليا من قبل الشراكت 

المنافسة في قطاعات األسمدة والمواد الكيميائية الصناعية٭ أو التي سيتم تطويرها في 

٭ على األعمال٭ والتوقعات المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية اً سلبسيؤثر هذا االستبدال والمستقبل 

 القيمة السوقية ألسهم سافكو. و/أووالوضع المالي للمجموعة الموسعة 

لزيادة مستوى فيما يتعلق بمصنع األمونيا الخاص به اعتمادية تخضع ابن البيطار لمشروع تحسين 

. مما االعتماديةفليس هناك ما يضمن تحقيق النتائج المتوقعة من مشروع تحسين  ٭االعتمادية

ألعمال والتوقعات المستقبلية والنتائج التشغيلية والوضع المالي للمجموعة على ا سلباً قد يؤثر 

  سافكو. ألسهمالقيمة السوقية  و/أوالموسعة 

 الطاقة ء عاةير يرنامج المركز السعديي لوفامالمخاطر المتعلقة يخطر عةم االلتزام ي 2-6-0

والعقوبات في  ستكون شركة سافكو او أي من شراكت األسمدة المستهدفة معرضة للجزاءات

 حال عدم تحقيق متطلبات ومعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة

 من قبل بعض الجهات الحكومية ذات العالقة قد تصل الى عدم تجديد الترخيص الصناعي.

شراكت لعلى األعمال والتوقعات المستقبلية والنتائج التشغيلية والوضع المالي  سلباً ؤثر وسي

 القيمة السوقية لؤلسهم سافكو. و/أو األسمدة المستهدفة
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  المخاطر المتعلقة يالتأمين 2-6-4

 حيث التأمين الحالي الذي حصلت عليه شركة سابكبرنامج ان بتالبيروني وابن البيطار مشمولشركتي 

يتم ودي ومليار ريال سع 0٫1ي ابن البيطار والبيروني تإجمالي حجم القيمة المؤمن عليها لشركيبلغ 

إجمالي حجم القيمة المؤمن  و مين خاص بهاأجبيك فلديها برنامج ت أماو. االتفاقية سنوياً  تجديد

شراكت األسمدة ال تغطي وثائق التأمين المتعلقة ب مليار ريال سعودي 01.80عليها لجيبك حوالي 

تتحمل س وعليه٭ شراكت األسمدة المستهدفةجميع المخاطر التي قد تواجهها  المستهدفة

مستوى  يشمل الأو وثيقة التأمين الحالية٭ ب غير مشمولة حيث أنهامالية بعض الخسائر ال الشراكت

أن يترتب على أي وبالتالي يمكن الخسارة٭ بلغ ماكمل لتوقف أو ا اكمل مدة لوثيقة التأمينالتغطية 

بسبب  األسمدة المستهدفةشراكت تلف أو فقد لمثل هذه المعدات تعطيل طويل ألعمال 

الفترة الزمنية الطويلة الالزمة لتصنيع وحدات بديلة أو نقل وحدات بديلة. وسيؤدي ذلك إلى 

 اً سلبذات الصلة٭ وهو ما يمكن أن يؤثر  األسمدة المستهدفةتعطيل العمليات التجارية لشركة 

وسعة أو على األعمال٭ والتوقعات المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع المالي للمجموعة الم

األسمدة  تشراكمن القيمة السوقية ألسهم سافكو. عالوة على ذلك٭ إذا تكبدت أي 

خسارة اكملة أو جزئية لمرافق اإلنتاج التابعة لها٭ فلن تكون قادرة على  المستهدفة ذات الصلة

 نقل اإلنتاج إلى منشآت أخرى٭ وبالتالي ستضطر إلى إيقاف أو خفض إنتاجها بشلك كبير. وال يمكن

 التخفيف من هذه االحتماالت بالاكمل من خالل أي وثائق تأمين.

 شركة األسمدة المستهدفةال يوجد أي ضمان بشأن إماكنية تجديد سياسات التأمين الخاصة ب

بموجب نفس الشروط التجارية٭ أو أن التغطية الالزمة ستكون متاحة في المستقبل. عالوة على 

بشأنه أي شركة على تغطية تأمينية شاملة٭ أو عندما تكون ذلك٭ في حالة وقوع حادث لم تحتفظ 

المبالغ القابلة لالسترداد بموجب الوثيقة المعمول بها غير اكفية لتغطية إعادة بناء أو استبدال 

لشركة األسمدة األصول التالفة أو تعويض التأخير في اإلنتاج٭ فإن مقدار الموارد المالية المتاحة 

والمخصصة الستئناف العمليات التشغيلية يمكن أن تنخفض٭ مما يؤثر ذات الصلة  المستهدفة

على األعمال التجارية٭ والتوقعات المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع المالي للمجموعة  سلباً 

 أو القيمة السوقية ألسهم سافكو. الموسعة

 المخاطر المرتبطة يالتأمين على المخاطر الجيدمسيامسية 2-6-0

ئيسي لسافكو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتزاول سافكو كثير من يقع المقر الر 

أعمالها في المنطقة٭ وتعد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منطقة ذات أهمية 

استراتيجية وجيوسياسية كبيرة شهدت العديد من المخاوف السياسية واألمنية واالضطرابات حيث 

التحتية واحتياطاتها بالقرب من حدود تلك الدول٭ لذا تحرص تقع بعض مرافق سافكو وبنيتها 

سافكو على توفير تغطيه تأمينيه تتناسب مع الممارسات الصناعية ذات الصلة بما في ذلك 

تغطيه مخاطر االضرار التي تلحق بالممتلاكت وانقطاع االعمال الناتج عن الحريق او تعطل اآلالت 

الغير. كما ان لدى سافكو خطط االستجابة للطوارئ إلدارة على سبيل المثال والمسؤولية تجاه 

االزمات للتعامل مع االحداث فيما لو حدثت ال سمح هللا ولكن يمكن ان تتعرض سافكو لخسائر 

دي الى مطالبات لم يشملها الغطاء التأميني سواء بصوره لكيه او جزئيه٭ والتي ال يتوفر ؤماديه ت

ية مثل الكوارث البيئية أو حروب أو حوادث إرهابية أو حوادث لها غطاء وخاصة األحداث الاكرث

جيوسياسية أو الصراعات اإلقليمية ونتيجًة لذلك قد تتعرض سافكو لخسائر كبيرة بسبب المخاطر 

غير المؤّمن ضدها أو المخاطر التي ال يغطي تأمينها الخسارة بالاكمل. وقد يكون ألي من هذه 

ل سافكو ومركزها المالي ونتائج عملياتها و/أو القيمة السوقية الخسائر تأثير سلبي على أعما

 ألسهم سافكو.

 شراكت األمسمة  المستهةفةالمخاطر المتعلقة يملوية  2-6-2

 والمشروعات المشتركة شراكت األمسمة  المستهةفةالسيطر  في    أس

لك وبما ان ٭ الشركة المستهدفةليست مملوكة بالاكمل من قبل  شراكت األسمدة المستهدفة

الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة الصناعات البتروكيماوية و والشركة المستهدفة نم

لن تكون سافكو أحد مساهمي األغلبية في عليه و ٭ مال جيبكرأس من  ٪55,55 متلكتالكويتية 

 .يهابعد اإلتمام٭ وبالتالي لن تتمتع سافكو بالسيطرة المطلقة عل جيبك

٪ من رأس مال البيروني الُمصدر وستتحول اكفة 00اليًا حالشركة المستهدفة بينما تمتلك 

وبالتالي سيكون  حاليًا إلى سافكو بعد إتمام الصفقة لشركة المستهدفةالصالحيات الممنوحة 

 الشركة المستهدفةلها سيطرة بشلك عام٭ وبالرغم من ذلك فإن الشراكء في البيروني هم 

شراكء. تشتمل أتفاقية الشراكء بشأن البيروني  وشركة تايوان لؤلسمدة الذين يخضعون التفاقية

وقرارات التي تتطلب موافقة أغلبية أو لك الشراكء أو أعضاء مجلس إدارة البيروني  األمورعلى تلك 

). إذا احتاجت المجموعة الموسعة إلى قرار من البيروني بتنفيذ أي خطة “مسألة محفوظة”(

صول على الموافقة المطلوبة من الشراكء اآلخرين أعمال تشلك مسألة محفوظة٭ وإذا لم يتم الح
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في البيروني٭ فيمكن منع البيروني من تنفيذ هذا القرار على الرغم من اعتقاد سافكو أن هذا 

 القرار اكن في صالح البيروني والمجموعة الموسعة.

ن خالل ٭ فإن سافكو (مبعد إتمام الصفقة األقلية في جيبكمساهم  وباإلضافة إلى ذلك٭ وبصفتها

 الشركة المستهدفة) سيكون لها فقط حق التصويت على فقط حق النقض (الفيتو) فيما يتعلق

بعدد محدود من القرارات التي ستتخذها جيبك. وبالتالي٭ ال يمكن إدارة شؤون جيبك مباشرة من 

قاد قبل سافكو وقد ال تقوم جيبك بالضرورة بالعمليات التي أوصت بها سافكو٭ على الرغم من اعت

 سافكو أن مثل هذه العمليات تصب في مصلحة جيبك.

وبشلك  سلباً إن حصص المساهمة في سافكو من غير األغلبية في جيبك والبيروني يمكن أن تؤثر 

كبير على األعمال التجارية٭ واآلفاق المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع المالي للمجموعة 

 افكو.الموسعة أو القيمة السوقية ألسهم س

 عةم القةر  على الوشف عن يعض المعلدمات المتعلقة يجيبك   بس

أحد مساهمي األقلية في جيبك٭ وبالتالي ال تملك السيطرة على جيبك.  الشركة المستهدفة

وعلى هذا النحو٭ فإن قدرتها على الكشف عن المستندات المتعلقة بجيبك وأعمالها محدودة. 

لك المستندات المتعلقة باألعمال  التأكيد على مراجعةلذلك٭ لم تتمكن سافكو ومستشاروها من 

لشركة جيبك٭ وال يمكنهم تحديد ما إذا اكنت هذه الوثائق تتضمن أو ال تتضمن أي  التجارية والمالية

مسائل قد يكون لها تأثير على المركز المالي أو أعمال المجموعة الموسعة. تم توفير الحماية 

ليس وعلى سبيل المثال٭ ضمانات بموجب اتفاقية البيع٭  ٭مخاطر القانونية المناسبة ضد هذه ال

ك ما يضمن أن هذه الحماية ستكون اكفية لحماية المجموعة الموسعة من أي إشاكليات لهنا

باإلفصاح عنها٭ ويمكن أن يكون  من اتفاقيات المواد التي لم تقوم جيبك ناشئة من بعد اإلتمام

التجارية٭ واآلفاق المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع  لذلك تأثير سلبي كبير على األعمال

 القيمة السوقية ألسهم سافكو. و/أوالمالي للمجموعة الموسعة 

 تفويكالالمخاطر المتعلقة يالتزام  2-6-0

تقرير المالي التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين٭ الللمعايير الدولية إلعداد  وفقاً 

راكت التي تملك مصانع رصد مخصص سنوي لتفكيك وإزالة اآلالت. ُيعرف هذا يتعين على الش

المخصص باسم التزام التفكيك٭ وكما في تاريخ هذا التعميم٭ لم تسجل شراكت األسمدة 

المحافظة على استمرارية أداء سافكو ألعمالها من المبادئ أن  المستهدفة أي التزامات تفكيك.

وذلك من خالل ما تقوم بتنفيذه من برامج االعتمادية لتحديث  األساسية التي تبنتها سافكو

وصيانة مصانعها بشلك دوري بما يتوافق مع أفضل الممارسات الصناعية الدولية المتعارف عليها٭ 

وعليه لم يتم تسجيل مخصص التزامات لتفكيك وإزالة اآلالت في شراكت األسمدة المستهدفة. 

االلتزامات بحسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  وفي حال تطلب مستقبال تسجيل هذه

)IFRS فسينتج عن ذلك تكوين مخصصات جديدة بحسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (

)IFRS على األعمال التجارية٭ والتوقعات المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع  سلباً ) مما يؤثر

 وسعة و/أو القيمة السوقية ألسهم سافكو.المالي للمجموعة الم

 وإصةار أمسهم العدضالمخاطر المتعلقة يتنفيذ الصفقة  2-0

 عةم قةر  المجمدعة المدمسعة على تحقيق الفدائة الناتجة عن الصفقة 2-0-6

من بين العوامل التي يعتمد عليها نجاح هذه الصفقة قدرة المجموعة الموسعة على تحقيق 

٭ بما في شراكت األسمدة المستهدفةتج عن دمج أعمال سافكو والفوائد المتوقعة التي قد تن

ذلك على سبيل المثال ال الحصر٭ تخفيض التاكليف٭ وتاكمل اإليرادات٭ وتعزيز االستثمار في فرص 

 النمو.

الواردة في  شراكت األسمدة المستهدفةتستند الفوائد المتوقعة من اندماج أعمال سافكو و

األولية لمجلس إدارة سافكو٭ والتي هي عرضة ألوجه عدم الدقة  هذا التعميم على التقديرات

المحتملة في التقارير أو البيانات التي تستند إليها هذه التقديرات. في حين أن مجلس إدارة 

على تقديراته لمزايا الصفقة٭ فإنه ال  حالياً سافكو ليس على علم بأي من هذه األخطاء التي تؤثر 

مثل هذه األخطاء. وبالتالي٭ ال يوجد أي ضمان بأن الفوائد المتوخاة يمكن أن يضمن عدم وجود 

الناتجة عن الصفقة يمكن تحقيقها٭ حيث قد يتم تخفيض هذه الفوائد بأي أخطاء غير متوقعة 

في البيانات األساسية. ولن يتم تقديم أي تحديثات فيما يتعلق بهذه البيانات أو التقارير بعد تاريخ 

ن هذه التحديثات أو المنشورات مطلوبة من قبل الهيئة أو بموجب التشريعات التعميم ما لم تك

ذات الصلة. وإذا لم تحقق المجموعة الموّسعة أهدافها فيما يتعلق بالصفقة٭ فقد ال تتحقق 

الفوائد المطلوبة من الصفقة بالاكمل٭ أو بافتراض تحقيق أي فوائد٭ قد يستغرق التأثير اإليجابي 

وبشلك كبير على المجموعة  سلباً قًتا أطول مما اكن متوقًعا٭ وهو ما سيؤثر لهذه الفوائد و

 الموّسعة وعملياتها٭ والتوقعات المستقبلية٭ و/أو النتائج و/أو القيمة السوقية ألسهم سافكو.
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في الداري   االفتراضيةمع القدائم المالية عةم تنامسق النتائج التشغيلية للمجمدعة المدمسعة  2-0-0
 مهذا التعمي

على القوائم  التعميم) من هذا الموحدة الموجزة اإلفتراضية المعلومات المالية( 0-00 يشتمل القسم 
التي توضح الوضع المالي المتوقع وإيرادات المجموعة الموسعة٭ على افتراض أنه  اإلفتراضيةالمالية 

تم تقديم هذه البيانات ألغراض التوضيح فقط٭  كما م.00/00/5001 سيتم االنتهاء من الصفقة في
مقارنة لمؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بشركة ( 2-00  وتستند إلى المالحظات المفصلة في القسم

) من الفتراضية لشركة سافكوسافكو وفقًا للقوائم المالية لشركة سافكو مقابل القوائم المالية ا
هذا التعميم٭ وال تشير بالضرورة إلى نتائج العمليات أو الوضع المالي الموحد٭ ويتحقق ذلك إذا تم 

للتأثير المالي ألي عمليات  راً تقديتتضمن  م). عالوة على ذلك٭ فهي ال00/00/5001إكمال الصفقة في 
الي قد تختلف النتائج المالية للمجموعة الموسعة ٭ وبالتإتمام الصفقةيتم تنفيذها في فترة ما بعد 

. باإلضافة إلى ذلك٭ قد ال اإلفتراضيةعن تلك الموضحة في القوائم  كبيراً في نهاية العام اختالًفا 
إلى نفس السياسات المحاسبية التي قد تتبعها المجموعة الموسعة (بما  اإلفتراضيةتستند القوائم 

حصر المنهجية المناسبة لحساب الشهرة الناتجة عن الصفقة)٭ وال في ذلك على سبيل المثال ال ال
تأخذ في االعتبار أي تعديالت أدخلت على قواعد حساب قيمة األسهم العادلة بموجب قواعد 
وأنظمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. عالوة على ذلك٭ من المستحيل مقارنة أنشطة 

إتمام اقف اإليرادات والتاكليف الخاصة بالمجموعة الموسعة بعد األعمال وجودة وقيمة اإلنتاج ومو
٭ إتمام الصفقةالفردية قبل  شراكت األسمدة المستهدفةلتلك الخاصة بلك من سافكو و الصفقة

والتي يمكن أن تظهر صافي التأثير السلبي على العمليات والتوقعات المستقبلية والنتائج التشغيلية 
الموسعة و/أو القيمة السوقية ألسهم سافكو. يجب أن يكون مساهمو  والوضع المالي للمجموعة

الواردة في هذا التعميم ليست ضماًنا للمركز المالي  اإلفتراضيةسافكو على دراية بأن القوائم المالية 
 للمجموعة الموسعة.

 المخاطر المتعلقة ياالمستشارات المقةمة من االمستشارةين الماليين 2-0-3

من المستشار المالي  رأياً  )م00/8/5050هـ (الموافق 02/00/0110و بتاريخ تلقى مجلس إدارة سافك
اكبيتال) يفيد بأن المستشار المالي يرى بأن أسهم العوض وفقًا التفاقية  بي لسافكو (شركة جي آي

وذلك وفقًا  ٭توقيع اتفاقية البيعالبيع عادلة بالنسبة لسافكو من وجهة نظر مالية كما في تاريخ 
) من هذا 5مرفق نسخة من هذا الرأي في الملحق رقم ((واالفتراضات الموضحة في الرأي للعوامل 
فإنه من الممكن أن تكون . وحيث إنه لم يتم تحديث الرأي المقدم من المستشار المالي٭ )التعميم

قيمة أسهم العوض في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لسافكو والخاصة بالصفقة أقل 
٭ وذلك الحتمالية تغير العوامل واالفتراضات التي لشركة المستهدفةلعلى من القيمة العادلة أو أ

 .بني عليها الرأي في تاريخ تقديمه

 المخاطر المتعلقة يأمسهم مسافود قبل امستومال الصفقة ويعة امستومالها  2-3

 المخاطر المتعلقة ياألنماط الحالية والسايقة لتةاول أمسهم مسافود 2-3-6

 ابق ألسهم سافكو ال يدل على أداء أسهم سافكو عند اإلتمام.أن األداء الس

 المخاطر المتعلقة يالتقلبات المحتملة في مسعر مسهم مسافود 2-3-0

قد يشهد سعر سهم سافكو ارتفاًعا في معدل التقلب نتيجة اإلعالن عن الصفقة وتنفيذها. 
 تعلقة بالصفقة منعالوة على ذلك٭ فإن أي بث لؤلخبار أو استخدام أي وسائط إعالمية أخرى م

) حتى بعد تاريخ نشر هذا التعميم قد يؤدي إلى تقلبات في م1/00/5000هـ (الموافق 58/5/0110
في  إتمام الصفقةقيمة أسهم سافكو. وقد يستمر هذا التقلب في سعر أسهم سافكو قبل 

 .إتمام الصفقةالتأثير على سعر أسهم سافكو بعد 

 أمسهم مسافود المخاطر المتعلقة يبيع عةي كبير من 2-3-3

على أسعار أسهم  سلباً  إتمام الصفقةسافكو بعد أسهم عدد كبير من لأي مساهم يبع  سيؤثر
 . م الويعد الخطر قائم سواء بوجود الصفقة أ سافكو عند التداول

 المخاطر المتعلقة يتدزةع األرياح 2-3-6

مجموعة ال التعميم٭ تحديد حجم األرباح التي ستعلنهاهذا في تاريخ كما  مكن لسافكوال ي
الموسعة أو توزعها٭ ألن هذا يعتمد على عدد من العوامل٭ بما في ذلك على سبيل المثال ال 

الموسعة والدورة سافكو الحصر٭ الوضع االقتصادي في األسواق العالمية والمحلية لمجموعة 
فاق االقتصادية لقطاع األسمدة والمواد الكيميائية الصناعية واألداء التشغيلي والمالي واآل

لتوزيعات  أيضاً الموسعة. تخضع قدرة سافكو على توزيع أرباحها سافكو المستقبلية لمجموعة 
وترد مناقشة القيود  -بصفتها مساهًما  شراكت األسمدة المستهدفةاألرباح التي تتلقاها من 

 5-0-0 على توزيع األرباح بمزيد من التفصيل في القسم  شراكت األسمدة المستهدفةعلى قدرة 
سيكون لمجلس إدارة سافكو بعد كما ). المخاطر المتعلقة بالتمويل والتوزيع والعمالت األجنبية(

السلطة التقديرية المطلقة لتوزيع أي أرباح٭ واإلعالن عن عمليات التوزيع٭  أيضاً  إتمام الصفقة
فيما يخص شركة جبيك و .ت هذه اإلعالنات والتوزيعاتوتحديد حجم هذه األرباح٭ وتحديد توقي

السلطة التقديرية المطلقة لتوزيع أي أرباح٭ واإلعالن عن عمليات التوزيع٭ إداراتها سيكون لمجلس 
  وتحديد حجم هذه األرباح٭ وتحديد توقيت هذه اإلعالنات والتوزيعات.
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ل المثال ال الحصر٭ األداء المالي يخضع توزيع األرباح في سافكو لقيود٭ بما في ذلك على سبي

لسافكو٭ والمتطلبات التنظيمية المعمول بها٭ وتوافر احتياطيات اكفية قابلة للتوزيع٭ وااللتزامات 

 عن حاجةة فائضأموال أي اتفاقيات تمويل واتفاقيات مشتركة٭ وتوافر  علىوالقيود المفروضة 

ها المالية المستحقة٭ ومستوى السيطرة التي العمليات التجارية٭ والقدرة على الوفاء بالتزامات

جدير بذكر أن إتمام الصفقة ال وال تتمتع بها سافكو٭ وتنفيذ أي خطة عمل للمجموعة الموسعة.

يترتب عليه التزامات أو قيود مفروضة على توزيع األرباح٭ خصوصا من القيود وااللتزامات القائمة 

  المستهدفة. االسمدة شراكتفي حصص العلى 

٭ إتمام الصفقةذلك٭ ليس هناك ما يضمن أن سافكو ستعلن أو توزع األرباح في أي وقت بعد ل

وليس هناك ما يضمن حجم األرباح٭ إن وجدت٭ والتي سوف تعلنها سافكو أو توزعها في أي سنة 

مالية معينة. وعالوة على ذلك٭ ليس هناك ما يضمن إماكنية حصول مساهمي سافكو على أرباح 

هم ألرباح معادلة لتلك التي وزعتها سافكو أو سابك في الماضي. وأخيًرا٭ قد يتم أو استحقاق

٭ مما قد يؤثر على إتمام الصفقةتعديل سياسة توزيع األرباح من جانب سافكو من وقت آلخر بعد 

 توفر وطريقة وتوقيت أي توزيعات.

المملدكة من نسبة أمسهم مسافود  تخفيض المخاطر المتعلقة يتغيير هيلك أمسهم مسافود و 2-3-0

 قبل مساهمي مسافود يخالف مسايك

نسبة ملكية مساهمي سافكو  ستنخفضوإصدار أسهم العوض لسابك٭  إتمام الصفقةبعد 

من إجمالي رأس المال ٪ 01٫00 صفقةالقبل إتمام  والتي اكنت٪. 12٫20 إلى نسبةبخالف سابك٭ 

ى التأثير على القرارات قدرة مساهمي سافكو بخالف سابك عل ستنخفضالمصدر لسافكو. لذلك٭ 

التي يتخذها مساهمو سافكو٭ مثل انتخاب مجلس إدارة سافكو والقرارات اإلستراتيجية الهامة 

٭ ستزداد ملكية سابك ألسهم في المقابل. لصفقةااألخرى للمجموعة الموسعة٭ بعد إتمام 

ثير في القرارات ٪٭ وبالتالي سيكون لدى سابك قدرة أكبر على التأ00٫00٪ إلى 15٫22سافكو من 

 المهمة للمجموعة الموسعة. االستراتيجية

 مسايك المخاطر المتعلقة يالسيطر  المحتملة من قبل  2-3-4

بالتالي سيكون ومن أسهم سافكو ٪ 00٫00 تهنسبما ستبلغ ملكية سابك ٭ إتمام الصفقةبعد 

يجي لسافكو قرارات سافكو وخاصة تلك المتعلقة بالتوجه االستراتب فيما يتعلق لسابك دور هام

مال سافكو وقرارات االستحواذ أو االندماج  مثل التصويت في مجلس إدارة سافكو وتعديل رأس

في حال قررت سابك بيع جزء أو  ؤثر سلبًا على القرارت المذكورة أعاله.ي٭ مما قد مع الشراكت األخرى

اولة سعر أسهم سافكو المتد إلى هبوط في جميع أسهمها في سافكو فأن ذلك قد يؤدي

 في االسهم التي تملكها سابك في سافكو. الزيادة في المعروض والمتمثل نتيجة

 للصفقة  الجماليةالنقةي في القيمة  يتعةةلالمخاطر المتعلقة  2-3-0

 على تغيرات في الدين الصافي ورأس المال اللتعديل لستخضع القيمة اإلجمالية للصفقة 
ً
نقدي بناء

قت إتمام الصفقة والتي سيتم تسويتها نقدًا (دون أي العامل لشراكت األسمدة المستهدفة و

تغيير لعدد أسهم العوض) وفقًا التفاقية البيع. في حال نتجت تلك التغيرات عن زيادة في مبلغ 

وفي حال نتجت تلك سافكو بدفع فرق الزيادة نقدًا إلى سابك ستقوم القيمة اإلجمالية للصفقة 

مالية للصفقة٭ ستقوم سابك بدفع فرق النقص نقدًا إلى التغيرات عن نقص في مبلغ القيمة اإلج

 على ما
ً
التعديل فرق على علم بمبلغ في سافكو ن المساهم وتقدم أعاله فلن يك سافكو. بناء

الجمعية العامة الغير عادية  اجتماعال بعد التصويت في إنقدي في القيمة اإلجمالية للصفقة ال

 وبعد إتمام الصفقة. 

  الشروط المسبقة امستوماليعةم  المخاطر المتعلقة 2-3-2

اعتبارًا من تاريخ نشر هذا التعميم٭ لم يتم استكمال جميع الشروط المسبقة وفقًا التفاقية البيع 

)). هرية المتعلقة بالصفقةالشروط واألحاكم الجو( 8-05 (لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم 

 على ذلك٭ قد يؤدي أي تأخير في استكمال جميع الشروط المسبقة إلى تأخير في إتمام 
ً
بناء

 الصفقة. 

 المخاطر المرتبطة يالمنازعات الزكدةة 2-6

 اين البيطار

ال ريـ مليون 0بحوالي  )“هيئة الزاكة”الهيئة العامة للزاكة والدخل (من قبل  للربطخضعت ابن البيطار 

بعض المصروفات (مثل حسم حول رفض الربط ويتمحور . م5000و م5001سعودي عن السنوات المالية 

ابن البيطار على  شركة ). واعترضت٭ الخللمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةمصروفات التأمين االجتماعي 

علم على ليست اإلدارة وان  .تقريبا ريـال سعودي 100,000هذا التقييم وقامت مؤخرًا بتسوية القضية نظير 

بعد كما أن الفترات ما  ٭م5000المالي العام عن الفترات التي تسبق إضافية جوهرية  يةزكوي ربوطجود أي بو

 .من قبل هيئة الزاكةضافية إقيد المراجعة وانها متاحة لربوط ال تزال  م5000المالي العام 
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 البيروني

وحتى  م5000والسنوات المالية من من جهة  م5000ن السنة المالية بيروني عال بالربط على هيئة الزاكةقامت 

 وذلك على النحو التالي: من جهة أخرى٭ م5005

 م5000المالي  لعاملالربط 

التزامات ب طالبت هيئة الزاكةحيث  م5000عن السنة المالية هيئة الزاكة من قبل للربط خضعت البيروني 

بدون مليون ريـال سعودي (للضرائب  0٫1ريـال سعودي (للزاكة) وبنحو مليون  5٫2إضافية بنحو  ويةضريبية/زك

الخاضع للضريبة/الزاكة دخل المصروفات من حسم بعض البشلك أساسي حول رفض الربط تمحور ويالغرامات). 

وتتوقع اإلدارة بشلك عام الربط اعترضت البيروني على هذا الوعاء الزكوي. بعض األصول من حسم ورفض 

 لى نتيجة إيجابية.الحصول ع

 م5005حتى  م5000من المالية لؤلعوام  الربط

مدفوعة بالزيادة مما نتج عنه مبالغ  م5005وحتى  م5000السنوات المالية من  بالربط على هيئة الزاكةقامت 

 للبيروني سمحتمليون ريـال سعودي) والتي  50٫5(بنحو وللضريبة مليون ريـال سعودي)  1٫1(حوالي  للزاكة

كدت الربط وأعلى  البيروني لم تعترضلتزامات الزكوية/الضريبية المستقبلية. تسوية اال ستفادة منها عنداال
ن المبالغ المدفوعة بالزيادة هي بسبب الدفعات المقدمة من قبل البيروني في السنوات السابقة اإلدارة أ

لتسوية خدام هذا الرصيد بصورة جزئية قامت البيروني باست للربط (وفق النظام الضريبي والئحته التنفيذية).
(استخدام  م5000و م5001و م5008للسنوات المالية الزكوية/الضريبية  لئلقراراتالزاكة/الضريبة عند تقديمها 

قدمت جميع اإلقرارت الزكوية  البيرونيبالرغم أن  ).م5002السنة المالية  من الضريبة عنالمبلغ المتبقي 
ذلك  و م5002وحتى  م5001من قبل الهيئة العامة للزاكة والضريبة عن األعوام  ضاعتراوالضريبية ولم تستلم 

 .مستقبليةأي اعتراضات  مال تستلقد  البيرونيال يعني أن 

المخاطر المتعلقة يأعمال المجمدعة المدمسعة والمخاطر العامة لألمسداق التي تعمل فيها  2-0

 ومسافود شراكت األمسمة  المستهةفة

 المشارةع المترايطة يين شراكت األمسمة  المستهةفةي المخاطر المتعلقة 2-0-6

 عمليات المجمدعة المدمسعة   أس

تعتمد شراكت األسمدة المستهدفة على المواد الخام التي توفرها شراكت األسمدة 

المستهدفة األخرى. لذلك٭ تعتمد الربحية والكفاءة التشغيلية للك شركة أسمدة مستهدفة 

المستهدفة األخرى. قد يؤدي االعتماد المتبادل بين جزئًيا على مشاريع شراكت األسمدة 

المشروعات في شراكت األسمدة المستهدفة إلى تعريضها لمخاطر كبيرة٭ ألن أي إخفاق في 

عملية التوريد لمشروع ما بما ال يتيح إنتاج الكمية المطلوبة أو تحقيق الجودة المطلوبة للمواد 

وبشلك جوهري على األعمال٭  سلباً لنهائية يؤثر الخام المستخدمة في المشروع في المراحل ا

والتوقعات المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع المالي لشراكت األسمدة المستهدفة و/أو 

 القيمة السوقية ألسهم سافكو. 

إن تنفيذ أي استراتيجية تاكمل لسلسلة التوريد وما ينتج عنها من تاكمل ألنشطة المجموعة 

ي ذلك دمج أي من شراكت المرافق داخل لك مجموعة٭ من شأنه أن يؤدي إلى الموسعة٭ بما ف

مخاطر تعريض شراكت األسمدة المستهدفة لها٭ وأهم مشاريعها المترابطة٭ إلى نقص في 

على خطر عدم قدرة شراكت  أيضاً توريد المواد الخام والخدمات و/أو المرافق. وقد ينطوي ذلك 

د على مستلزمات التوريد غير المتوفرة بين الشراكت٭ على الوفاء األسمدة المستهدفة٭ التي تعتم

وبشلك جوهري على األعمال التجارية  سلباً بالتزاماتها التعاقدية في تزويد أطراف أخرى٭ مما يؤثر 

والتوقعات المستقبلية والنتائج التشغيلية والوضع المالي للمجموعة الموسعة و/أو القيمة 

 السوقية ألسهم سافكو. 

تعتمد كفاءة التشغيل في المصانع والمحطات التي تستخدمها سافكو بشلك رئيسي على أداء 

المعدات واآلالت في هذه المصانع وفعاليتها. تتطلب هذه المعدات أعمال صيانة وتخضع 

للتعديالت أو الترقيات أو التحسينات التي تستلزم إيقاًفا مؤقًتا لؤلصل ذي الصلة. يمكن أن تؤدي 

نقطاعات المخطط لها أو غير المخطط لها إلى تعليق العمليات٭ وهو األمر الذي يحدث هذه اال

بسبب االنخفاض المتوقع في الطلب٭ أو تعطل المعدات/ اآلالت٭ أو العمليات المستمرة التي  أيضاً 

تتجاوز طاقة اإلنتاج٭ أو الفشل في أي جزء من عملية اإلنتاج٭ بما في ذلك الفشل في معالجة 

ناق في عمليات اإلنتاج. سوف يؤدي هذا التعطل إلى تقليل الكفاءة التشغيلية٭ وزيادة التأخير االخت

وبشلك جوهري على أعمال المجموعة  سلباً في اإلنتاج٭ وانخفاض معدالت التشغيل٭ مما قد يؤثر 

الموسعة. وباإلضافة إلى ذلك٭ قد ال تتمكن سافكو من إمداد المواقع البديلة المناسبة 

عدات واآلالت المناسبة لتنفيذ عملياتها التجارية. إن عدم القدرة على الحصول على معدات بالم

بديلة باإلضافة إلى العوامل المذكورة أعاله والتي تؤثر على المعدات الموجودة في المصانع 

على العمليات والتوقعات المستقبلية  سلباً والمحطات التي تستخدمها سافكو يمكن أن تؤثر 

 ئج التشغيلية والمركز المالي للمجموعة الموسعة و/أو القيمة السوقية ألسهم سافكو. والنتا
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 امستبةال المنتجات وتقايمها   بس

تتعرض جميع المنتجات التي تنتجها سافكو لخطر االستبدال بغيرها من المنتجات التي قد تكون 

ة في قطاعات األسمدة أرخص أو أعلى جودة٭ والتي يجري تطويرها حاليا من قبل الشراكت المنافس

 سلباً والمواد الكيميائية الصناعية٭ أو التي سيتم تطويرها في المستقبل. سيؤثر هذا االستبدال 

على األعمال٭ والتوقعات المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع المالي للمجموعة الموسعة 

 .و/أو القيمة السوقية ألسهم سافكو

 والقدى العاملةخبر  ذوي الاالعتماي على المدظفين  2-0-0

 يجري تنفيذ عدد كبير من المشاريع في صناعة األسمدة والكيماويات الصناعية في المملكة و

البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي٭ وقد ال تتمكن المجموعة الموسعة من الحفاظ مملكة 

تعجز عن  لدى أعضاء المجموعة الموسعة٭ أو قد حالياً على الموظفين الرئيسيين العاملين 

استقطاب وتوظيف الموظفين الرئيسيين الذين يمتلكون المهارات والخبرات ذات الصلة 

إلى نقص في ذلك يمكن أن يؤدي و. بأجور أعلى استقطابهمأو من الممكن  بالمجموعة الموسعة

الموظفين المدربين والمؤهلين٭ مما يؤدي إلى تعطيل قدرة المجموعة الموسعة على الحفاظ 

 سلباً مما يؤثر  ارد الالزمة إلدارة عملياتها الحالية بفاعلية وأي خطط مستقبلية للتوسع٭على المو

على األعمال التجارية واآلفاق المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع المالي للمجموعة 

 ابن البيطار والبيرونيشركتي  دارةإتقوم سافكو ب الموسعة و/أو القيمة السوقية ألسهم سافكو.

عقد التشغيل الموقع بين سافكو  بموجبفريق عمل واحد تحت مظلة فريق عمل سافكو ك

. أما فيما يخص جيبك٭ ستكون مساهمة سافكو غير مسيطرة باإلضافة إلى م5000والبيروني سنة 

ن عملية االستحواذ إأنها تدار في موقع عمل منفصل في دولة أخرى (مملكة البحرين) وبالتالي ف

 قوى العاملة في تلك الشركة.لن تؤثر على ال

 المخاطر المتعلقة يالتمدةل والتدزةع والعمالت األجنبية 2-0-3

 تدفر التمدةل   أس

تعتمد قدرة المجموعة الموسعة على تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية أو أنشطة 

االستحواذ أو التوسع التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة على قدرتها في الحصول على تمويل 

من البنوك التجارية بشروط تنافسية وتجارية. تعتمد هذه القدرة على الحصول على تمويل 

بمستوى تلكفة مقبول على عدة عوامل٭ بما في ذلك الظروف االقتصادية والسوقية العامة 

السائدة٭ وأسعار الفائدة الدولية والمحلية٭ وقدرة البنوك وكيانات التمويل األخرى على توفير 

وثقة المستثمرين في المجموعة الموسعة ونجاح أنشطة المجموعة التجارية الموسعة. التمويل٭ 

إذا تعذر على المجموعة الموسعة ألي سبب من األسباب الحصول على هذا التمويل في 

على األعمال التجارية٭ والتوقعات المستقبلية٭ والنتائج  سلباً المستقبل بشروط مقبولة٭ يؤثر ذلك 

 ضع المالي للمجموعة الموسعة و/أو القيمة السوقية ألسهم سافكو.التشغيلية٭ والو

باإلضافة إلى ذلك٭ ليس هناك ما يضمن أن المجموعة الموسعة ستكون قادرة على الحصول على 

لشروط مماثلة لتلك المنصوص عليها في اتفاقيات التمويل الحالية  وفقاً التمويل في المستقبل 

أو أنها ستعثر على أي من مقدمي الخدمات المالية في المقام  المبرمة مع المجموعة الموسعة٭

األول. عالوة على ذلك٭ ليس هناك ما يضمن أن المجموعة الموسعة يمكنها إعادة تمويل 

اتفاقيات التمويل الحالية أو الحصول على إعادة التمويل بموجب شروط مماثلة. باإلضافة إلى ذلك٭ 

المرتبطة بشراء مثل هذا التمويل أو انخفاض في عدد مقدمي قد تكون هناك زيادة في التاكليف 

التمويل المتاحين٭ سواء ألسباب اقتصادية لكية٭ مثل نقص السيولة في أسواق الدين٭ أو ألسباب 

مرتبطة بالمجموعة الموسعة. سيؤثر هذا على قدرة المجموعة الموسعة على االستفادة من 

ق أهداف إيراداتها وتلبية متطلبات التمويل أو إعادة فرص استثمار رأس المال الضرورية لتحقي

على األعمال التجارية٭ والتوقعات  سلباً التمويل للمجموعة الموسعة على المدى الطويل٭ مما يؤثر 

المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع المالي للمجموعة الموسعة و/أو القيمة السوقية 

أو  على سافكو أو الشركة المستهدفةال يوجد  شرة٭كما في تاريخ هذه الن ألسهم سافكو.

 أي قروض أو تمويالت قصيرة أو طويلة األجل. تمثل جبيك) ماعداشراكت األسمدة المستهدفة (

 المصاريف المدفوعة مقدماً  ٭الذمم المدينة ٭النقد وما في حكمه لسافكو المتداولة األصول

 ٭م50/05/5001كما في  األصول المتداولةجل. بلغت استثمارات قصيرة األ ٭األخرىواألصول المتداولة 

و  ٭مليون ريال سعودي 0,181 ٭مليون ريال سعودي 110. قبل االستحواذ م50/8/5002 ٭م50/05/5000

 ٭م50/05/5000 ٭م50/05/5001وبلغت السيولة كما في  ريال سعودي على التوالي.مليون  0,800

ريال مليون  5,080 ٭مليون ريال سعودي 5٫021 ٭ال سعوديمليون ري 5٫108بعد االستحواذ  م50/8/5002

 اإلفتراضية.المالية سعودي على التوالي حسب القوائم 
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اعتماي المجمدعة المدمسعة على نتائج شراكت المجمدعة المستهةفة ومسيامسات    بس

 التدزةع الخاصة يها 

تعتمد و ة المستهدفةشراكت األسمديتم تنفيذ العمليات التجارية للشركة المستهدفة من خالل 

الشركة المستهدفة٭ بصفتها شركة قابضة في األصل٭ على التوزيعات٭ بما في ذلك األرباح من 

 شراكت األسمدة المستهدفة. لذلك٭ فإن أي انخفاض في ربحية شراكت األسمدة المستهدفة

وعة على قدرتها على توزيع األرباح أو إجراء مدفوعات أخرى لمساهمي المجم سلباً سيؤثر 

شراكت األسمدة الموسعة. في حالة اإلعسار أو اإلفالس أو التصفية أو الحل أو اإلنهاء ألي من 

لهم حق األولوية في لهذه الشراكت ٭ فإن الدائنين المضمونين وغير المضمونين المستهدفة

 سداد مبلغ الديون المستحقة قبل إجراء أي توزيعات على الشركة المستهدفة.

الخاصة بالمجموعة الموسعة قيوًدا وشروًطا خاصة  االئتمانيةالتسهيالت فاقيات تتضمن بعض اتال 

 . بمقدار وتوقيت التوزيعات على المساهمين

قد تؤثر هذه القيود على توزيع األرباح من قبل شراكت األسمدة المستهدفة والشركة 

النتائج التشغيلية٭ على أعمال المجموعة الموسعة٭ والتوقعات المستقبلية٭ و سلباً المستهدفة 

والوضع المالي للمجموعة الموسعة و/أو القيمة السوقية ألسهم سافكو. تتلخص سياسة 

النظامي٭  االحتياطيالتوزيع لشراكت األسمدة المستهدفة أن يتم توزيع األرباح بعد تجنيب٭ 

وجد. يتم األخرى حسب مايوصي به مجلس اإلدارة٭ وتجنيب مبلغ لتسديد القروض إن  واالحتياطيات

اعتماد التوزيعات المقترحة من قبل الشراكء. بلغت التوزيعات التاريخية للمجوعة المتسهدفة عن 

مليون ريال سعودي٭  000اكلتالي  م5002يونيو  50حتى  م5002يناير  0وللفترة من  م5000٭م5001السنوات 

 مليون ريال سعودي على التوالي. 010و  مليون ريال 500

 األجنبية مخاطر العمالت    جس

مخاطر العمالت تمثل المخاطر الناتجة من تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار 

ض الشركة بصورٍة جوهريٍة للتقلبات في أسعار صرف العمالت  الصرف العمالت األجنبية. وال تتعّرَ

امالت هامة بعمالت حيث اّنَ الشركة لم تجر خالل السنة مع ٭األجنبية في سياق أعمالها العادي

 غير الريال السعودي والدوالر األمريكي الثابت سعر صرفه مقابل الريال السعودي.

 المخاطر المتعلقة يالتوندلدجيا 2-0-6

 التطدةر  أ س

تقوم الكثير من الشراكت بتطوير و تحسين فعالية منتجاتها مما يشمل منتجات األسمدة و المواد 

من عدة نواحي٭ التطوير في هذا المجال يشمل  الكيميائية المقدمة من المجموعة الموسعة

زيادة كفاءة اإلنتاج و تقليل التاكليف التشغيلية و يشمل أيضا تقديم منتجات متخصصة على حسب 

 رغبة العميل٭ مما يأدي إال انخفاض الطلب على المنتجات المتوفرة من المجموعة الموسعة. 

على تطوير التقنيات واآلليات في قطاع األسمدة يعمل المطورون في جميع أنحاء العالم باستمرار 

قد يخلق عدد من التطورات الهامة تقنيات أكثر كفاءة من التقنيات  والمواد الكيميائية الصناعية.

واآلالت التي تستخدمها المجموعة الموسعة٭ مما يجعل عمليات الشراكت المتأثرة في المجموعة 

على األعمال واآلفاق المستقبلية٭ والنتائج  سلباً ر الموسعة غير قادرة على المنافسة٭ و يؤث

 التشغيلية٭ والوضع المالي للمجموعة الموسعة و/أو القيمة السوقية ألسهم سافكو.

 االخرىاالعتماي على تراخيص تقنيات األطراف   ب س

تعتمد المجموعة الموّسعة على عدد من مزودي خدمات التقنية التابعين لجهات خارجية للحصول 

حق في استخدام التقنيات المخصصة التي توظفها في عملياتها التجارية. تعد القدرة على على ال

تخول استخدام هذه التقنيات ضرورة أساسية للعمليات التجارية الخاصة بالمجموعة الموسعة. 

هذه التراخيص تشغيل مصانع الشراكت المستهدفة وفقا للتقنيات المرخصة٭ و هذه االتفاقات 

هرها من شركة إلى األخرى حيث أن بعض التراخيص غير مقيدة بفترة و تعتبر غير تختلف في جو

وفي حين أن عدًدا من هذه التراخيص غير قابلة منهية واألخرى تكون مقيدة بفترة زمنية محددة 

تطوير وتعديل عنية مالالمستهدفة االسمدة عند انقضاء فترة الترخيص يسمح لشركة و  ٭لئللغاء

راه مناسب باستخدام تراخيص تقنيات من مزود للتقنيات من غير طلب االذن من المصنع في ما ت

المرخص األساسي. وفي حال أن فترة الترخيص غير منتهية فيلزم الشركة المستهدفة طلب اإلذن 

ال أنه في حالة قيام ة أي تعديل على المصنع٭ إفاستخدام وإضا ةمن المرخص األساس في حال رغب

ذونات الممنوحة للمجموعة الموسعة الستخدام هذه التقنيات٭ أو رفض تجديد أي مزود بسحب األ

أو تمديد أي اتفاقيات تسمح باستخدام المجموعة الموسعة لهذه التقنيات٭ ستضطر المجموعة 

في عملياتها التجارية.  كبيراً الموسعة للبحث عن بدائل منخفضة الجودة أو ملكفة تستلزم تأخيًرا 

ي ضمان بأن المجموعة الموسعة يمكنها الحصول على تقنيات بديلة أو مزود أ أيضاً وال يوجد 

إلى مخاطر نزاع متزايدة٭ والتي قد تكون  أيضاً خدمات تقنية مناسب. تخضع تصاريح التقنية هذه 

لها٭ إلى جانب المخاطر األخرى٭ آثار سلبية وجوهرية على األعمال التجارية٭ والتوقعات المستقبلية٭ 

 التشغيلية٭ والوضع المالي للمجموعة الموسعة و/أو القيمة السوقية لؤلسهم سافكو.والنتائج 
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 البنية التحتية لتقنية المعلدمات  ج س

على عدد من أنظمة تقنية المعلومات والتي يتم  كبيراً تعتمد المجموعة الموسعة اعتماًدا 

ات الشركة معلوم :مها لحفظ و معالجة المعلومات المختصة في عدة مجاالت مثلااستخد

المعلومات التقنية و غيرها. ويؤدي فشل هذه األنظمة في العمل  ٭الصيانة ٭المشتريات ٭المالية

إلى تعطيل وتقليل كفاءة وفاعلية العمليات التجارية للمجموعة الموسعة وعلى سالمة تلك 

على العمل٭ أو جزئيا سيكون له آثار سلبية وجوهرية  المعلومات. كما أن توقف هذه الخدمات لكياً 

التوقعات المستقبلية٭ النتائج التشغيلية٭ الوضع المالي للمجموعة الموسعة و/أو القيمة 

السوقية ألسهم سافكو٭ باإلضافة إلى زيادة تاكليف المجموعة الموسعة الناشئة عن فقدان أي 

 .معلومات مهمة

 أمسعار السلع األمسامسية 2-0-0

تتأثر بشدة بالعرض والطلب العالميين وتقلب تعمل المجموعة الموسعة في أسواق السلع٭ والتي 

األسعار الدولية لليوريا واألمونيا والميثانول. تخضع أسعار المنتجات التي تنتجها المجموعة 

الموسعة للعديد من العوامل٭ بما في ذلك الطلب العالمي٭ والسعة التخزينية العالمية٭ وتغييرات 

اعات المسلحة الدولية٭ والهجمات اإلرهابية٭ اللوائح الحكومية٭ والظروف الجوية٭ والصر 

والمنافسة من األشاكل البديلة لؤلسمدة ومنتجات الكيماويات الصناعية. ومن شأن أي تغييرات تطرأ 

على أسواق األسمدة والمواد الكيميائية الصناعية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أو 

لؤلسمدة أو مركباتها٭ أن تؤثر على توقعات  باقي دول العالم٭ بما في ذلك استحداث مصادر

 أسعار البيع للسلع األساسية والذي يوضحالجدول ادناه نرجو االطالع على  المجموعة الموسعة.

  بالدوالر للك طن متري: م5055إلى  م5050المتوقعة للسنوات 

 م0100 م0106 م0101 امسم السلعة

 550 555 525 أمدنيا

 520 500 515 ةدرةا

 505 582 512 ندلميثا

 وسي أر يو٭ إم إم إسز ٭التجاريين نكسنت٭ وفيرتكون٭ وأرقس أف إم بي المحللينالمصدر: متوسط األسعار المستقبلية من تقارير 

األسمدة أسعار في أي ترتيبات تحوط تحميها من تقلب  حالياً المجموعة الموسعة ليست طرًفا 

وال شيء يضمن أن أسعار منتجات المجموعة تها٭ والمواد الكيميائية الصناعية وأسعار مشتقا

الموسعة ستبقى عند مستويات تسمح للمجموعة الموسعة بمواصلة تشغيل أعمالها بالطريقة 

الحالية. وبالتالي فإن أسعار السلع األساسية للمجموعة الموسعة تتأثر بالطلب المحلي والعالمي 

ا يؤدي مالنشاط االقتصادي العالمي٭ م بتقلباتبط على األسمدة والمواد الكيميائية الصناعية المرت

تقلبات النشاط االقتصادي العالمي قد تقلل من  .منتجات المجموعة الموسعة إلى انخفاض سعر

وسوف تؤثر هذه العوامل  الطلب المحلي والعالمي على األسمدة والمواد الكيميائية الصناعية

في حال نزول األسعار للسلع األساسية دون  بشلك كبير على إيرادات المجموعة الموسعة سلبا

 ما قد يؤدي إلى انخفاض سعر السوق. األسعار السائدة٭ ولكنها خارجة عن سيطرتها٭

المجموعة الموسعة وقد يؤدي إلى عدم  على إيرادات سلبي وسوف تؤثر هذه العوامل بشلك

عن سيطرتها. لذا٭ فليس ولكنها خارجة  المجموعة الموسعة٭استمرار األسعار السائدة لمنتجات 

هناك ما يضمن استمرار األسعار السائدة لمنتجات المجموعة الموسعة في المستقبل٭ وهو ما 

يكون له آثار سلبية وجوهرية على األعمال التجارية٭ والتوقعات المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ 

 و.والوضع المالي للمجموعة الموسعة و/أو القيمة السوقية ألسهم سافك

 المخاطر المتعلقة يعدامل االقتصاي اللكي 2-0-4

من قبل المجموعة الموسعة بشلك كبير من  حالياً يتأثر الطلب على المنتجات التي يتم تسويقها 

أن الطلب على هذه المنتجات يخضع لمستوى النمو االقتصادي ف .خالل اتجاهات السوق السائدة

الطلب على  هذا لى سبيل المثال٭ يرتبطلدول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول العالم. ع

 شيا مع حركة الناتج المحلي.ااألسمدة بالنشاط في قطاع البناء٭ والذي يتقلب تم

وقد يؤثر التباطؤ أو الركود االقتصادي نتيجة للدورات االقتصادية على الطلب في أي أسواق نهائية 

تأثير سلبي على المجموعة  تقوم فيها المجموعة الموسعة بتسويق منتجاتها٭ مما يكون له

التباطؤ االقتصادي٭ فقد تتأثر إماكنات االستثمار  االموسعة. وباإلضافة إلى التأثير المباشر لمثل هذ

واإلنتاج لدى المجموعة الموسعة٭ مما يؤدي إلى خسائر ناشئة عن انخفاض قيمة األصول المادية 

مثل الشهرة والعالقات مع العمالء  سةمثل الممتلاكت واآلالت والمعدات٭ واألصول غير الملمو

والملكية الفكرية٭ والتي قد يكون لها آثار سلبية وجوهرية على األعمال التجارية٭ واآلفاق 

المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع المالي للمجموعة الموسعة و/أو القيمة السوقية 

 ألسهم سافكو.
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 العدامل السيامسية 2-0-0

ت االسمدة المستهدفة (من غير جيبك) عن طريق سابك وشراكت يتم يبع معظم منتجات شراك

٭ تايالندريا الجنوبية٭ الهند٭ والسعودية٭ ك العربيةفي أسواق عديدة٭ من ضمنها المملكة ى أخر 

ينبغي لمساهمي المجموعة الموسعة مراعاة المخاطر الجيوسياسية المالزمة اسبانيا و سويسرا. 

لها تأثير كبير على األسواق التي تعمل فيها المجموعة للشرق األوسط٭ والتي قد يكون 

الموسعة٭ وهو ما قد يترتب عليه آثار سلبية وجوهرية على األعمال التجارية٭ والتوقعات 

القيمة السوقية  و/أوالمستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع المالي للمجموعة الموسعة 

ترتفع  ٭لتي يزداد فيها الطلب على األسمدةعلى سبيل المثال في األوقات ا ألسهم سافكو.

المنتجون بالبدء في التخطيط إلضافة سعة جديدة  مما يحفز ٭األسعار وبالتالي ترتفع هوامش الربح

سنوات). وبمجرد أن تبدأ كميات اإلنتاج اإلضافية  ثالثة إلى خمس(وتستغرق هذه العملية حوالي 

وهوامش الربح بالهبوط. وهو ما يؤدي عادة إلى مما يدفع األسعار  ٭في التدفق إلى األسواق

تباطؤ االستثمارات. ومن جهة أخرى فإنه بمجرد زيادة الطلب مدفوًعا بشلك رئيسي بالنمو 

الساكني٭ تبدأ األسعار في االرتفاع مرة أخرى وبذلك تختتم الدورة الدورية للسوق على المدى 

 الطويل.

 لمنافسة في األمسداق العالميةا 2-0-2

موعة الموسعة في أسواق تتزايد فيها حدة المنافسة٭ وقد تؤدي المشروعات تعمل المج

الجديدة التي ينفذها المنافسون إلى زيادة العرض في منتجات المجموعة الموسعة المقدمة 

في مناطق أو أسواق معينة. قد ينتج عن ذلك ضغوط تنافسية من شأنها تقليل األسعار التي 

موسعة٭ األمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تقليص هوامش أرباح تباع بها منتجات المجموعة ال

المجموعة الموسعة. تعتمد قدرة المجموعة الموسعة على العمل بفاعلية على قدرتها على 

تحمل تقلب األسعار في أسواقها التشغيلية من خالل تحسين جودة منتجاتها وكفاءة عمليات 

ى. وسوف تحتاج إلى تحسين منتجاتها من خالل االبتاكر اإلنتاج الخاصة بها لتحقيق هوامش ربح أعل

عن االستجابة بفاعلية لتغيرات السوق الناتجة  المجموعة الموّسعةوالبحث والتطوير. وإذا عجزت 

كما  عن المنافسة٭ فقد تتنازل عن حصتها في السوق لمنافسيها وبالتالي تحقق إيرادات أقل.

يمكن أن تختلف من بلد إلى آخر فيما يتعلق باألنظمة البيئية  يؤخذ بعين االعتبار عوامل أخرى والتي

لمنتجات المجموعة الموسعة.  المفروضة من قبل الحكومات والتي من جانبها تؤثر على الطلب

وعلى سبيل المثال ال الحصر قامت بعض دول غرب اوربا بفرض أنظمة بيئية أكثر صرامة على 

خدام األسمدة النيتروجينية واستبدالها بالمغذيات المزارعين والتي من خاللها ستقيد است

  العضوية.

وباإلضافة إلى ذلك٭ قد تؤثر أنظمة المنافسة وماكفحة االحتاكر على تسويق منتجات المجموعة 

الموسعة وأي اتفاقيات لتبادل المنتجات٭ وهو ما قد يكون له آثار سلبية وجوهرية على األعمال 

 و/أولية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع المالي للمجموعة الموسعة التجارية٭ والتوقعات المستقب

 القيمة السوقية ألسهم سافكو.

 التشرةعات وماكفحة اإلغراق 2-0-0

قد تؤدي المنافسة في األسواق العالمية إلى اتخاذ الحكومات تدابير لحماية المنتجين المحليين٭ 

سواق التي ُتباع فيها منتجات بما في ذلك إصدار تشريعات ماكفحة اإلغراق. تخضع بعض األ

المجموعة الموسعة لتشريعات ماكفحة اإلغراق. وعادة ما يعتبر الُمنِتج ممارًسا لئلغراق إذا قام 

توجد حالة واحدة بشأن  ٭بتصدير منتجه بأسعار أقل من األسعار التي يفرضها في سوقه المحلي

مة ماكفحة اإلغراق إلى زيادة رسوم . تؤدي أنظشركة البيروني في الهند وما زالت تحت التحقيق

االستيراد أو الضرائب المفروضة على منتج بعينه٭ لضمان أن تعكس أسعار الواردات قيم السوق 

المحلية ومعالجة األضرار التي ستتحملها الصناعة المحلية المتأثرة جراء هذه االستراتيجيات في 

أو القيود على منتجات المجموعة البلد الذي يستورد المنتج. وإذا تم فرض هذه الرسوم 

الموسعة٭ فقد تحتاج أعمال المجموعة الموسعة إلى تحويل صادراتها من هذه المنتجات المتأثرة 

إلى أسواق بديلة٭ لكن ال توجد ضمانات بأن المجموعة الموسعة ستكون قادرة على القيام بذلك 

 .دون تقليل أرباحها أو أنها ستكون قادرة على ذلك من األساس

للمتطلبات القانونية أو التنظيمية الجديدة٭ بما في ذلك رسوم ووفقًا وباإلضافة إلى ذلك٭ 

االستيراد والجمارك والعقوبات والمقاطعات الدولية أو غيرها من التدابير (سواء تبنتها الحكومات 

لمنتجات  على أساس فردي أو عن طريق الكتل التجارية اإلقليمية) أن تؤثر على القدرة التنافسية

على  سلباً المجموعة الموسعة عن طريق تقييد تصديرها إلى بعض البلدان٭ وهو ما يؤثر 

العمليات والتوقعات المستقبلية والنتائج التشغيلية والوضع المالي للمجموعة الموسعة و/أو 

 القيمة السوقية ألسهم سافكو.
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 المخاطر البيئية 2-0-61

 المملوة العريية السعديةة  أ س

لقواعد وأنظمة حماية البيئة العربية السعودية لموسعة العاملة في المملكة تخضع المجموعة ا

األنظمة ”( النظام العام للبيئة (والئحته التنفيذية)المعمول بها في المملكة٭ بما في ذلك 

الهيئة ”للجبيل وينبع ( معايير البيئية للهيئة الملكية الخاصة بالبيئةالوالئحة ) “البيئية

جب األنظمة البيئية٭ قد يتم فرض غرامات ومدد بالسجن على المجموعة ). وبمو“الملكية

مديريها عند حدوث تسرب للمواد الخطرة أو السامة. وباإلضافة إلى ذلك٭ في  و/أوالموسعة 

حاالت االنتهااكت البيئية الخطيرة٭ يجوز للهيئة الملكية٭ حسب تقديرها المطلق٭ إغالق أو تعليق 

عضو من أعضاء المجموعة الموسعة إلى أجل غير مسمى٭ وهو ما قد يؤثر األنشطة التجارية ألي 

على العمليات والتوقعات المستقبلية والنتائج التشغيلية والوضع المالي للمجموعة الموسع  سلباً 

 القيمة السوقية ألسهم سافكو. و/أو

الهيئة  لقواعد وأنظمة وفقاً يتم تصميم وتشغيل مشاريع المجموعة الموسعة في المملكة 

الملكية. وقد تم الحصول على الموافقات الالزمة للمشروعات القائمة٭ بينما ستحصل المشاريع 

المستقبلية على الموافقات كما هو مطلوب. ومع ذلك٭ فإن اكتشاف المشلكات البيئية التي لم 

) “البيئة هيئة”ة لؤلرصاد وحماية البيئة (لتكن معروفة قبل نشر التعميم٭ واعتماد الهيئة العام

والهيئة الملكية٭ وفرض أنظمة جديدة وشروط بيئية أكثر صرامة ولوائح و/أو إدخال تغييرات على 

تفسير األنظمة البيئية الحالية سيؤدي إلى مطالبة المجموعة الموسعة باتخاذ تدابير امتثال 

مر الذي قد إضافية. ومن شأن هذه التدابير أن تؤدي إلى زيادة نفقات المجموعة الموسعة٭ األ

على العمليات والتوقعات المستقبلية والنتائج التشغيلية والوضع المالي للمجموعة  سلباً يؤثر 

  القيمة السوقية ألسهم سافكو. و/أوالموسعة 

ومن شأن هذه التدابير أن تؤدي إلى زيادة في نفقات المجموعة الموسعة٭ األمر الذي قد يؤثر 

مستقبلية والنتائج التشغيلية والوضع المالي للمجموعة على العمليات والتوقعات ال سلباً 

القيمة السوقية ألسهم سافكو. وعلى وجه الخصوص٭ تخضع المجموعة اللتزامات  و/أوالموسعة 

بمعالجة المياه الجوفية بموجب أوامر من الهيئات التنظيمية السعودية ذات الصلة لمختلف 

مطالبات  أيضاً ار. وقد تواجه المجموعة الموسعة المواقع التي تستخدمها البيروني وابن البيط

تتعلق بوفاة أو إصابة األفراد نتيجة التعرض للمواد الخطرة المتعلقة بعمليات المجموعة 

 الموسعة٭ والتي سيكون لها تأثير سلبي على أعمال المجموعة الموسعة.

الهيئة الملكية. يعتبر تصدر الهيئة الملكية عادة تصاريح بيئية للمصانع العاملة ضمن اختصاص 

ما  اإلخفاق في الحصول على تصريح بيئي ساري المفعول انتهااًك ألنظمة ولوائح الهيئة الملكية٭

قد يؤدي إلى إغالق المنشآت غير المرخصة حتى تحصل هذه المنشآت على التراخيص الالزمة٭ وهو 

لتشغيلية والوضع المالي على العمليات والتوقعات المستقبلية والنتائج ا سلباً ما قد يؤثر 

التصريح البيئي لمصنع البيروني أن  للمجموعة الموسعة و/أو القيمة السوقية ألسهم سافكو.

والتصريح البيئي لمصنع البيروني لثنائي إيثيل  م08/8/5050ساري المفعول إلى تاريخ  لؤلسمدة

م رفع طلب التجديد وقد ت م2/00/5050هكسانول ومصنع ديوكتيل الفثاالت ساري المفعول إلى 

وهو قيد التنفيذ لدى الهيئة الملكية للجبيل و ينبع. وأما التصريح البيئي لمصانع ابن البيطار 

/ النيتروجين  لؤلسمدة ومصنع (ثنائي فوسفات األمونيوم / النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم

ريح البيئية لشركة جيبك والتصا .م05/00/5055والفوسفات والبوتاسيوم) فهو ساري المفعول إلى 

 سارية وال يوجد تاريخ انتهاء حسب أنظمة التصاريح البيئية في البحرين.

 مملوة البحرةن  ب س

لقواعد وأنظمة المجلس األعلى للبيئة في مملكة البحرين. ينبغي  وفقاً تصميم مشاريع جيبك تم 

بينما تتطلب ٭ القائمة الحصول على الموافقات المطلوبة واالحتفاظ بها فيما يخص جميع المشاريع

المشروعات المستقبلية الحصول على الموافقات ذات الصلة كما هو مطلوب. على وجه 

الخصوص٭ ستكون التراخيص البيئية مطلوبة من قسم التراخيص البيئية البحرينية لؤلنشطة التي 

 تقوم بها جيبك.

ث وحفظ البيئة على جيبك٭ يسري عدد من األنظمة التي تهدف إلى حماية البيئة وماكفحة التلو

لعام  50بشأن حماية الحياة البرية وقانون البحرين رقم  م0220لعام  5بما في ذلك القانون رقم 

بشأن البيئة. كفل دستور البحرين وميثاق العمل الوطني حماية البيئة من خالل تحقيق  م0228

التي يعززها عدد من المنشورات التوازن بينها وبين متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية٭ و

٭ والخطة االستراتيجية م5050بحرين لمملكة الالحكومية الرسمية٭ بما في ذلك الرؤية االقتصادية 

فعلت الشيء نفسه.  م5000الى  م5000 لبحرينا وخطة عمل حكومة م5050الوطنية الرئيسية لعام 

األعلى للبيئة سيؤدي إلى  من شأن فرض أنظمة جديدة ولوائح أكثر صرامة من قبل المجلس

 مطالبة جيبك باتخاذ تدابير إضافية لالمتثال. 
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من شأن اكتشاف المشلكات البيئية التي لم تكن معروفة قبل نشر التعميم أن يؤدي إلى مزيد من 

 و/أوتدابير االمتثال لجيبك٭ والتي قد تؤثر على العمليات والتوقعات المستقبلية والنتائج المالية٭ 

 السوقية ألسهم جيبك. القيمة 

البحرين. يتمتع المجلس  مملكة يتم إصدار التصاريح البيئية من قبل المجلس األعلى للبيئة في

األعلى بسلطات كبيرة لحظر أو السيطرة على أي ممارسة أو مواد تسبب التلوث أو اإلضرار بالنظام 

لمعالجة أو التخفيف من حدة البحرين. قد تؤدي أي تدابير تتخذها شركة جيبك  مملكة البيئي في

المشلكات البيئية المحتملة في المستقبل إلى تاكليف كبيرة تتعلق بالتحقيقات وتنظيف المباني أو 

المسطحات المائية الملوثة٭ باإلضافة إلى أي مطالبات بالتعويض عن األضرار المحتملة للممتلاكت٭ 

لية والنتائج التشغيلية والوضع المالي على العمليات والتوقعات المستقب سلباً والتي قد تؤثر 

 القيمة السوقية ألسهم سافكو. و/أوللمجموعة الموسعة 

 المخاطر المرتبطة يانتهاك األمن والسالمة العامة والتخرةب 2-0-66

إن أي انتهاك للسالمة أو األمن أو األعمال اإلرهابية قد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بأصول 

حتمل أن يؤدي ذلك إلى إصابة أو وفاة موظفيها. قد ال يتم تغطية المجموعة الموّسعة٭ ومن الم

الخسائر الناتجة عن مثل هذه األفعال بشلك شامل أو فعال من خالل وثائق التأمين الخاصة 

بالمجموعة الموسعة. عالوة على ذلك٭ فإن أي خرق أمني كبير وعام من شأنه أن يعرقل بشلك 

لحفاظ على عملياتها التجارية. من شأن أي اضطراب في كبير قدرة المجموعة الموسعة على ا

سالسل التوريد للمجموعة الموسعة نتيجة لهذا الخرق األمني في سلسلة التوريد لمنتجات 

على العمليات والتوقعات المستقبلية والنتائج التشغيلية  سلباً المجموعة وتوزيعها أن تؤثر 

 السوقية ألسهم سافكو. القيمة و/أووالوضع المالي للمجموعة الموسعة 

 المخاطر القاندنية والمتعلقة يالزاك  والضرةبة 2-4

 المخاطر المتعلقة يإصةار أنظمة ولدائح جةةة  تؤثر على عمليات المجمدعة المدمسعة

 المملوة العريية السعديةة  أ س

ى عدد من الهيئات الحكومية٭ بما في ذلك علألنظمة تخضع سافكو والبيروني وابن البيطار وأعمالهم 

) والهيئة “وزارة الطاقة”سبيل المثال ال الحصر٭ وزارة التجارة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (

الملكية والبلديات والدفاع المدني وغيرها من الهيئات٭ لذلك٭ تتعرض سافكو والبيروني وابن البيطار 

في المملكة٭ كما أن البيئة التنظيمية للمخاطر المتعلقة بتغيير القواعد واللوائح والسياسات الحكومية 

والتشريعية في المملكة العربية السعودية أقل شمواًل مقارنة ببعض الدول األخرى فضاًل عن كونها عرضة 

٭ وفي حالة إجراء تغييرات على األنظمة اً نسبيللتغيير. عالوة على ذلك٭ فإن تاكليف االمتثال القانوني مرتفعة 

و إصدار أنظمة ولوائح جديدة٭ بما في ذلك تلك المتعلقة بإنتاج األسمدة والمواد واللوائح المعمول بها أ

الكيميائية الصناعية أو مركباتها٭ فقد تضطر سافكو والبيروني وابن البيطار إلى إجراء تغييرات على 

مالية  منتجاتها وخطوط اإلنتاج لتلبية متطلبات هذه األنظمة واللوائح٭ مما قد يؤدي إلى تكبدها نفقات

إضافية غير متوقعة أو يؤدي إلى تأثير سلبي على عملياتها و/أو الوضع المالي و/أو اآلفاق المستقبلية٭ 

والتي سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على العمليات٭ واآلفاق المستقبلية٭ والنتائج التشغيلية٭ والوضع 

  المالي للمجموعة الموسعة و/أو القيمة السوقية ألسهم سافكو.

 مملوة البحرةن  ب س

تلتزم جيبك باألنظمة واللوائح الصادرة عن عدد من الهيئات الحكومية٭ بما في ذلك على سبيل المثال ال  

والمجلس األعلى للبيئة ووزارة  الحصر٭ وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والهيئة الوطنية للنفط والغاز

ية ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة األشغال والبلديات والتخطيط العمراني ووزارة الداخل

 ). “الهيئات المختصة”العمل وهيئة تنظيم سوق العمل (يشار إليها مجتمعة باسم 

وإذا أخفقت جيبك في االمتثال لهذه األنظمة واللوائح٭ فستخضع لفرض غرامات أو عقوبات من قبل 

لى عمليات جيبك٭ ويؤدي بالتبعية إلى انخفاض اإليرادات أو الهيئات المختصة٭ مما سيكون له تأثير سلبي ع

 تعليق العمل و/أو التصاريح / التراخيص.

البحرين على جيبك٭ بما في  مملكة قد تؤثر أي تغييرات على هذه القواعد واللوائح والسياسات الحكومية في

ر والعمالت والبيئة والعمل ومعايير ذلك األنظمة واللوائح المتعلقة بالضرائب والتصفية واالستيراد والتصدي

الصحة والسالمة٭ وتتعرض جيبك للمخاطر المتعلقة بتغيير القواعد واللوائح والسياسات الحكومية في 

 البحرين في هذا الصدد.مملكة 

عالوة على ذلك٭ في حال إجراء تغييرات على األنظمة واللوائح أو إنفاذ أنظمة ولوائح جديدة فيما يتعلق  

األسمدة ومركبات النيتروجين٭ فقد تضطر جيبك إلى إجراء تغييرات على منتجاتها وخطوط اإلنتاج  بتصنيع

 00لتلبية متطلبات هذه األنظمة واللوائح. على سبيل المثال٭ تفرض الئحة معايير الهواء والماء (األمر رقم 

فها من األنشطة الصناعية في البحرين قيوًدا صارمة على انبعاث الملوثات أو تصريمملكة ) في 0222لعام 

الهواء أو الماء. يجب على المشغلين مثل جيبك الكشف عن مستويات النفايات الخطرة والتعاون مع 



10 

. وإذا أجري تعديل على م5008لعام  5ألمر النفايات الخطرة رقم  وفقاً المجلس األعلى ألغراض الفحص واالختبار٭ 

ويات القصوى أو النفايات من قبل المجلس األعلى للبيئة٭ فقد مستويات االنبعاثات أو التصريف أو المست

 يؤدي ذلك إلى اشتراط إجراء تغييرات في خطوط اإلنتاج أو التشغيل لدى جيبك.

وسافكو االمتثال لؤلنظمة واللوائح المتعلقة بأعمالها  شراكت األسمدة المستهدفةيتعين على 

نظمة٭ فسيكونون عرضة لفرض غرامات أو عقوبات من قبل وعملياتها. وإذا أخفقوا في االمتثال لهذه األ

إلى انخفاض مما قد يؤدي الهيئات المختصة٭ مما سيكون له تأثير سلبي على عمليات المجموعة الموسعة٭ 

 إيراداتها أو تعليق أعمالها أو تصاريحها / تراخيصها.

 ملوة البحرةنوم المملوة العريية السعديةةخارج  شراكت األمسمة  المستهةفةعمليات  2-4-6

تخضع سافكو والبيروني وابن البيطار لؤلنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية 

 . البحرينمملكة السعودية٭ وفي حالة جيبك٭ فإنها تخضع لؤلنظمة واللوائح المعمول بها في 

 المخاطر المتعلقة يالتراخيص والتصارةح 2-4-0

 المملوة العريية السعديةة  أ س

ابن البيطار وسافكو ألنظمة ولوائح تتطلب منهما الحصول على التراخيص تخضع البيروني و

والتصاريح الالزمة من الهيئات التنظيمية المختصة لممارسة أنشطتهما التجارية٭ بما في ذلك 

على سبيل المثال ال الحصر٭ التراخيص الصناعية واالستثمارية٭ وشهادات السجل التجاري من وزارة 

في المملكة العربية السعودية (في حالة وجود استثمار أجنبي (من غير الستثمار وزارة ا٭ والتجارة

دول مجلس التعاون الخليجي)٭ ووزارة التجارة وكذلك التصاريح البيئية٭ وشهادة عضوية من 

يجب االحتفاظ بهذه والزاكة٭ وشهادات الضمان االجتماعي. هيئة ة٭ وشهادات يغرفة التجار ال

والشهادات في جميع األوقات من قبل العضو ذي الصلة في المجموعة  التراخيص والتصاريح

لؤلنظمة واللوائح ذات الصلة. إذا أخفق أعضاء المجموعة الموسعة في االمتثال  وفقاً الموسعة 

لؤلنظمة واللوائح التي تنظم هذه التراخيص والتصاريح والشهادات أو االحتفاظ بها٭ فقد ال 

والتصاريح أو الحصول على تراخيص وتصاريح إضافية قد تكون  يتمكنوا من تجديد التراخيص

إلى إلغاء التراخيص  أيضاً مطلوبة لتوسعة أعمالهم في المستقبل. وقد يؤدي هذا اإلخفاق 

والتصاريح والشهادات باإلضافة إلى فرض غرامات. قد يؤدي فقدان هذه التراخيص والتصاريح 

إلى تعليق األنشطة التجارية  أيضاً اللوائح ذات الصلة والشهادات نتيجة عدم االمتثال لؤلنظمة و

للمجموعة الموسعة٭ مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على العمليات التجارية واآلفاق 

القيمة السوقية  و/أوالمستقبلية والنتائج التشغيلية والوضع المالي للمجموعة الموسعة 

 ألسهم سافكو.

 مملوة البحرةن  ب س

اللوائح التي تلزم جيبك بالحصول على تراخيص وتصاريح ضرورية من تخضع جيبك لؤلنظمة و

 الواكالت التنظيمية المختصة (الهيئات المختصة) والحفاظ عليها لمزاولة أنشطة جيبك التجارية.

لؤلنظمة واللوائح التي  وفقاً يجب أن تحتفظ جيبك بهذه التراخيص والتصاريح في جميع األوقات 

صاريح. إذا أخفقت جيبك في االمتثال لؤلنظمة واللوائح التي تنظم هذه تنظم هذه التراخيص والت

التراخيص والتصاريح أو عجزت عن الحصول على تصاريح سارية والمحافظة عليها٭ فقد ال تكون 

قادرة على تجديد التراخيص والتصاريح أو الحصول على تراخيص وتصاريح إضافية قد تكون مطلوبة 

إلى إلغاء التراخيص والتصاريح أو فرض  أيضاً بل. قد يؤدي هذا اإلخفاق لتوسعة أعمالها في مستق

على رخصة السجل التجاري لشركة جيبك. قد تؤدي خسارة تلك  و/أوغرامات أو مخالفات على جيبك 

 و/أوالتراخيص والتصاريح نتيجة عدم االمتثال لؤلنظمة واللوائح ذات الصلة إلى تعليق أنشطة جيبك 

ها٭ وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على العمليات والتوقعات فرض عقوبات علي

 المستقبلية والنتائج التشغيلية والوضع المالي لشركة جيبك.
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 نظر  عامة على السدق 0

 مقةمة 0-6

 على تقرير العناية التجارية من شركة نكسنت.
ً
تنتج  فيما يلي ملخص الدراسة السوقية التي تم أعدادها بناء

 وأسمدة تعتمد على الغازكيميائة المستهدفة الثالثة (جيبك والبيروني وابن البيطار) مواد  جميع الشراكت

 :بالشراكت المستهدفة. وفيما يلي ملخص المنتجات الرئيسية الخاصة الطبيعي

 :األمونيا والميثانول واليوريا جيبك. 

 :والفوسفور  النيتروجينمركبة من األمونيا واليوريا وثنائي فوسفات األمونيوم واألسمدة ال اين البيطار

 .والبوتاسيوم

  :إيثيل الهكسانول وديوكتيل الفثاالت -وثنائياألمونيا واليوريا البيروني. 

ُيعتبر كما من األمونيا واليوريا وثنائي فوسفات األمونيوم واألسمدة المركبة.  اضمن األسمدة لك وتصنف من

كما أن األمونيا و اليوريا إلى حد ما  االت من المواد الكيميائية.إيثيل الهكسانول وديوكتيل الفث -5الميثانول و

 استخدامات صناعية / كيميائية. أيضاً لهما 

وتستخدم األمونيا في الغالب كمركب وسيط في إنتاج اليوريا. وُتعد اليوريا هي المنتج الرئيسي المدر للدخل 

ات كبيرة من الميثانول٭ في حين تباع جميع المنتجات للك من البيروني وابن البيطار. وتبيع جيبك اليوريا وكمي

 .ياً نسباألخرى بكميات صغيرة 

 نظر  عامة على المنتجات 0-0

 الميثاندل 0-0-6

الميثانول عبارة عن سائل عديم اللون شديد التطاير (في درجة حرارة الغرفة) وغير قابل لالمتزاج مع 

والكحول الميثيلي والميثيلول وكحول  باسم الميثانول أيضاً الماء والكحول واألثير. وهو معروف 

ينقسم استخدام الميثانول منذ فترة طويلة إلى استخدامات نهائية والخشب والاكربينول٭ 

٭ استحوذت االستخدامات التقليدية م5000. ومنذ عام “ناشئة”واستخدامات نهائية  “تقليدية”

المواد) على معظم  من غير ذلك(مثيل ثالثي البيوتيل أثير وحامض األسيتيك والفورمالديهايد و 

). وبعد مرور عقد من الزمان٭ لم تمثل االستخدامات تقريباً  ٪21الميثانول (بنسبة من الطلب 

تجاوزت االستخدامات النهائية  م5000من الطلب على الميثانول٭ وبحلول عام  ٪02التقليدية سوى 

والديزل الحيوي) االستخدامات التقليدية. الناشئة (األوليفينات ومزج الجازولين وثنائي ميثيل اإليثر 

في األسواق الناشئة أكبر  نمواً وفي الوقت الحالي يعد الطلب على إنتاج األوليفينات وهي األسرع 

مستهلك فردي للميثانول٭ وهو المنتج النهائي الذي لم يدخل حيز التنفيذ التجاري إال منذ عام 

تم إنتاجه وتداوله بكميات كبيرة في جميع أنحاء العالم. . والميثانول عبارة عن منتج عالمي٭ يم5000

وتتوقف تلكفة اإلنتاج بشلك كبير على تاكليف المادة الخام٭ ويعد الغاز الطبيعي بالنسبة لمعظم 

أنحاء العالم المادة الخام األكثر استخدامًا. وتنتج الصين كميات كبيرة من الميثانول من خالل تغوير 

اج الموجه للتصدير في الغالب في المناطق التي تكون فيها أسعار الغاز اإلنت يتمركزالفحم. 

الطبيعي منخفضة مثل الشرق األوسط. ترتبط أسعار الميثانول بتاكليف المواد الخام وعوامل 

ارتباط ملحوظ بين أسعار الميثانول والبنزين حيث ترتب على  سابقاُ العرض / الطلب. وقد اكن يوجد 

أسعار الميثانول بأسعار البنزين حيث بلغ  ارتبطتواضح ألسعار الميثانول. و ذلك تحديد حد أدنى

 ٪51أدنى مستوى لها عند ذلك إلى . وبلغت نسبة ٪15 نسبة سعر الميثانول إلى البنزينمتوسط 

. ولكن منذ ذلك الحين٭ تغير سوق الميثانول بسرعة في ظل ظهور مزيد من م5002في عام 

خلص من الفحم في الصين٭ مما يعني أن هؤالء المنتجين يحددون اآلن إمدادات الميثانول المست

الحد األدنى لسعره٭ ال سيما في ظل أسعار النفط المنخفضة. ومع ذلك٭ من المحتمل أن يستمر 

تأثير قيمة مزيج البنزين على السعر العالمي للميثانول في المستقبل في بيئة أسعار النفط 

ارتفاع قيم الطاقة سيؤدي إلى زيادة أسعار الميثانول المطلقة. المتوسطة والعالية٭ حيث إن 

 تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر في أسعار الميثانول ما يلي:

 (المتوقفة على قيم المواد الخام في أسواق الطاقة) تاكليف إنتاج الميثانول. 

 ميزان العرض / الطلب على الميثانول. 

 التدفقات التجارية المتوقعة وأسعار الشحنأسعار الميثانول في مناطق أخرى و. 

 .االستخدام المحتمل للميثانول كمادة مازجة٭ ال سيما في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام 
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 األمدنيا 0-0-0

) عبارة عن غاز عديم اللون ذي رائحة نفاذة وغير قابل لالشتعال في درجة الحرارة NH5األمونيا (

٭ وهي ٪05ا الالمائية على نسبة نيتروجين تبلغ حوالي والضغط العادية. وتحتوي مادة األموني

لطبيعتها المتقلبة عند المناولة والنقل نظرًا سريعة الذوبان في الماء. وتتطلب عناية خاصة 

والتخزين. وعلى الرغم من أن األمونيا يتم استخدامها مباشرًة على التربة في عدد قليل من البلدان 

في صناعة األسمدة مثل اليوريا ونترات مركبًا وسيطًا أساسيًا األمونيا عتبر يمثل الواليات المتحدة. 

والفوسفور والبوتاسيوم٭ فضاًل عن مجموعة  النيتروجيناألمونيوم وفوسفات األمونيوم ومركبات 

متنوعة من االستخدامات الصناعية مثل الراتنجات الصناعية (القائمة على اليوريا) واأللياف الصناعية 

ويعتبر ك والنايلون) والبولي يوريثان والمتفجرات (القائمة على نترات األمونيوم) والتبريد. (األكريلي

يتم إنتاجها وتداولها بكميات كبيرة في جميع أنحاء العالم. وتتوقف  التيمن المنتجات  األمونيا

م أنحاء تلكفة اإلنتاج بشلك كبير على تاكليف المادة الخام٭ ويعد الغاز الطبيعي بالنسبة لمعظ

العالم المادة الخام األكثر استخدامًا. وتنتج الصين كميات كبيرة من األمونيا من خالل تغوير الفحم. 

اإلنتاج الموجه للتصدير في الغالب في المناطق التي تكون فيها أسعار الغاز الطبيعي  يتمركز

البحر الاكريبي. يتأثر منخفضة مثل الشرق األوسط والبحر األسود والبحر األبيض المتوسط ومنطقة 

تسعير األمونيا بشدة باقتصاديات اإلنتاج للمنتجين الذين يقعون في الطرف األعلى من منحنى 

 بهميتأثر تطور الهامش الخاص  والذين التلكفة والذين يحددون الحد األدنى ألسعار األمونيا

عندما تتجاوز زيادة الطلب بالتقلبات الدورية في السوق. وتميل األسعار في العادة إلى الزيادة 

لزيادة القدرة  االستثمارنمو صافي القدرة اإلنتاجية٭ وبالتالي ترتفع هوامش المنتجين مما يحفز 

من جهة  اإلنتاجية٭ فيترتب على ذلك انخفاض األسعار مرة أخرى حتى يتعافى نمو الطلب مرة أخرى.

لتلكفة المنخفضة كما هو الحال في الشرق ال تؤثر اقتصاديات اإلنتاج الخاصة بالمنتجين ذوي ا أخرى

التساع سوق  نظراً األوسط في األسعار العالمية. وال ينفرد منتج واحد بالتأثير في تحديد األسعار و

 األمونيا على الصعيد العالمي.

 اليدرةا 0-0-3

على منها رائحة األمونيا. تحتوي اليوريا تفوح اليوريا مركب بلوري عديم اللون والرائحة. ومع ذلك٭ 

٭ وهي سريعة الذوبان في الماء (الحار والبارد). وُتستخدم اليوريا ٪18نسبة نيتروجين تبلغ حوالي 

في العديد من مناطق العالم كمصدر رئيسي للنيتروجين لتغذية المحاصيل. وتحتوي على نسبة 

تداوله )٭ وهو مادة صلبة يسهل نقلها في درجة حرارة الغرفة٭ ويتم ٪18عالية من النيتروجين (

على نطاق واسع في األسواق الدولية. وتتمثل غالبية إجمالي االستخدام النهائي لليوريا في 

من اليوريا العالمية كسماد من خالل  ٪20يتم استخدام حوالي بحيث االستخدام أكسمدة. 

استخدامها مباشرًة إلنتاج الغذاء أو الوقود الحيوي أو كمادة خام إلنتاج األسمدة األخرى. 

من اليوريا العالمية٭ بينما يمثل سائل عادم  %00تستهلك االستخدامات الصناعية النهائية حوالي و

الديزل / أدبلو أقل من واحد بالمائة من الطلب. يتم إنشاء جميع مصانع اليوريا بشلك أساسي بجانب 

المنتجين في مصانع مصانع األمونيا حيث يتطلب إنتاج اليوريا لكًا من األمونيا وثاني أكسيد الكربون 

يتم إنتاجها وتداولها بكميات كبيرة في جميع أنحاء العالم.  التياألمونيا. واليوريا من المنتجات 

وتتوقف تلكفة اإلنتاج بشلك كبير على تاكليف المادة الخام٭ ويعد الغاز الطبيعي بالنسبة لمعظم 

نتج الصين كميات كبيرة من األمونيا من خالل أنحاء العالم المادة الخام األكثر استخدامًا (األمونيا). وت

تغوير الفحم. يقع اإلنتاج الموجه للتصدير في الغالب في المناطق التي تكون فيها أسعار الغاز 

الطبيعي منخفضة مثل الشرق األوسط والبحر األسود والبحر األبيض المتوسط ومنطقة البحر 

اإلنتاج للمنتجين الذين يقعون في الطرف األعلى من  الاكريبي. يتأثر تسعير اليوريا بشدة باقتصاديات

بهؤالء منحنى التلكفة والذين يحددون الحد األدنى ألسعار اليوريا. يتأثر تطور الهامش الخاص 

بالتقلبات الدورية في السوق. وتميل األسعار في العادة إلى الزيادة عندما تتجاوز زيادة المنتجين 

لزيادة  االستثمارجية٭ وبالتالي ترتفع هوامش المنتجين مما يحفز الطلب نمو صافي القدرة اإلنتا

من  القدرة اإلنتاجية٭ فيترتب على ذلك انخفاض األسعار مرة أخرى حتى يتعافى نمو الطلب مرة أخرى.

ال تؤثر اقتصاديات اإلنتاج الخاصة بالمنتجين ذوي التلكفة المنخفضة كما هو الحال في  جهة أخرى

التساع  نظراً  األسعار العالمية. وال ينفرد منتج واحد بالتأثير في تحديد األسعار و الشرق األوسط في

 سوق اليوريا على الصعيد العالمي.

 اليدرةا من الةرجة التقنية 0-0-6

يتم استهالك اليوريا٭ باإلضافة إلى استخدامها كسماد٭ في إنتاج راتنجات الميالمين واألمينية مثل 

). وتتمثل االستخدامات MF) وراتنجات الميالمين فورمالديهايد (UFيد (راتنجات اليوريا فورمالديها

النهائية الرئيسية لهذه الراتنجات األمينية في إنتاج الرقائق والمواد الالصقة والمساحيق اللدائنية 

والورق والدهانات والمنسوجات. كما أن للميالمين وراتنجات اليوريا فورمالديهايد والميالمين 

ايد لها مجموعة متنوعة من االستخدامات المختلفة. وبالتالي٭ فإن زيادة الطلب على فورمالديه

بالنمو االقتصادي في جميع المناطق األساسية. ففي المناطق عمومًا هذه المنتجات يرتبط 

تطورًا النامية٭ يعتبر نمو استهالك اليوريا في االستخدامات الصناعية أعلى منه في المناطق األكثر 

ي أمرياك الشمالية وأوروبا الغربية. بسبب المخاوف الصحية المتعلقة بالراتنجات القائمة فديًا اقتصا
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تتضافر الجهود إليجاد استخدام أكثر فعالية لهذه المنتجات وإيجاد  كما على الفورمالديهايد٭

 بدائل صالحة مثل راتنجات الصقة قائمة على فول الصويا.

 ثنائي فدمسفات األمدنيدم 0-0-0

ا أكسمدة٭ وُيوضع مباشرًة على التربة في شلكه ) أساسDAPثنائي فوسفات األمونيوم ( يستهلك

النقي أو ضمن مزيج مع األسمدة األخرى. كما ُيستخدم في غير األسمدة كمثبط للحريق ومادة 

مضافة في بعض السجائر وللتحكم في ترسبات األصباغ الغروية في الصوف القابلة للذوبان في 

لخصائصه الممتازة في التعامل ومكوناته  نظراً ر القابلة للذوبان في األحماض. والقلويات وغي

ا ٭ فإنه مناسب تمام0-18-00بمعدل  والفوسفور والبوتاسيوم النيتروجينالغذائية المتمثلة في 

 للزراعة في المساحات الكبيرة والصغيرة مما يزيد من فرص تسويقه.

 تروجين والفدمسفدر والبدتامسيدميالن 0-0-4

والفوسفور والبوتاسيوم ويستخدم هذا االختصار لئلشارة  النيتروجين) إلى NPKشير االختصار (وي

إلى األسمدة المركبة من عنصرين على األقل من هذه العناصر. وال يوجد معيار صناعي عالمي 

تروجين والفوسفور والبوتاسيوم. ورغم أن الدرجة القياسية لثنائي يلتحديد المحتوى الغذائي للن

تروجين والفوسفور والبوتاسيوم على مجموعة كبيرة ي٭ يحتوي الن0.18.00فوسفات األمونيوم تبلغ 

. ومع ذلك٭ يمكن أن 08.08.08 عاً من نسب العناصر الغذائية المحتملة حيث يبلغ المزيج األكثر شيو 

تروجين والفوسفور والبوتاسيوم بشلك كبير حسب الحاجة يتختلف عند االستخدام نسب الن

ما تتراوح  وغالباً لمحددة للمحاصيل التي يوضع عليها المنتج وحسب سعر المكونات األساسية. ا

تروجين والفوسفور والبوتاسيوم بين إنتاج فوسفات األمونيوم يالمنتجات في العديد من مرافق الن

 تروجين والفوسفور والبوتاسيوم٭ وبالتالي ال يمكن تحديد القدرةيواألسمدة المركبة من الن

 اإلنتاجية بوضوح من خالل المنتجات الفردية.

 ثنائي إةثيل الهوساندل 0-0-0

٪ في إنتاج 01) في إنتاج الملدنات و5EH٪ من إنتاج ثنائي إيثيل هكسانول (85ُيستخدم أكثر من 

األكريالت. لذلك٭ فإن نمو ثنائي إيثيل هكسانول يعتمد بشلك أساسي على قطاع البناء حيث يتم 

يل لكوريد المصنوع من البالستيك لؤلرضيات المرنة٭ وتستخدم الاكبالت استخدام البولي فين

البولي فينيل  أيضاً الكهربائية واألكريالت في راتنجات األكريليك للدهانات والطالءات. ويستخدم 

لكوريد المصنوع من البالستيك على نطاق واسع في صناعة السيارات ومختلف السلع االستهالكية 

سوق الملدنات بتغير عادات المستهلكين والوعي العام٭ ال سيما في المناطق  والمنزلية. يتأثر

الناضجة مع ارتفاع استهالك البالستيك للفرد٭ مثل أمرياك الشمالية. تعتبر االستخدامات الجديدة 

للملدنات في مختلف الصناعات التي تستخدم تلك المواد وارتفاع الطلب على الملدنات غير 

فثاالت في مختلف المناطق من العوامل الرئيسية التي من المتوقع أن تدفع نمو المحتوية على ال

 السوق.

 يةدكتيل الفثاالت 0-0-2

) من الملدنات ذات الغرض العام المستخلص من مادة أنهيدريد الفثاليك DOPديوكتيل الفثاالت (

روبا في أو وثنائي إيثيل هكسانول. وقد تم حظر ديوكتيل الفثاالت في العديد من االستخدامات

ا على مستوى العالم بسبب مشلكات السمية. وتم استبدال ديوكتيل والمنتجات الممنوعة اختياري

 نظراً ومنافسته من الملدنات األخرى  نسبياً لمعدالت الترحيل المرتفعة  نظراً  أيضًا الفثاالت 

لمنتجات لخصائصها المتميزة المتعلقة باألداء. وسينخفض استخدامه في آسيا حيث أصبحت ا

المحتوية عليه غير مقبولة بشلك متزايد في لك من أسواق التصدير واألسواق المحلية. وتحول 

الطلب في الواليات المتحدة وأوروبا إلى الملدنات غير المحتوية على الفثاالت. ورغم ذلك٭ يستمر 

في آسيا  إنتاج ديوكتيل الفثاالت واستخدامه على نطاق واسع في الصين والهند ومناطق أخرى

من  ٪10والشرق األوسط وأفريقيا وأمرياك الالتينية. وبالتالي٭ ال يزال ديوكتيل الفثاالت يمثل حوالي 

 الطلب العالمي على الملدنات.

 الشراكت المستهةفة في مسياق صناعة األمسمة  المحلية 0-3

ناعات الزراعية المحلية الشرق األوسط منطقة قاحلة إلى حد كبير تاكد تخلو من النباتات. وبالتالي فإن الص

واإلقليمية صغيرة الحجم تتضمن عدد قليل من الصوبات الزراعية والمزارع (صغيرة الحجم نسبيًا)٭ وبالتالي 

 فإن الطلب اإلقليمي على األسمدة محدود للغاية.

. وتعد البحرينمملكة جيبك هي المنتج الوحيد لؤلسمدة والمصدر الوحيد لؤلمونيا واليوريا والميثانول في 

ا من مجموعة من منتجي األسمدة المرتبطين إلى حٍد ما بوحدة 
ً
لك من شركة البيروني وابن البيطار جزء

في سابك. وهذه المجموعة من الشراكت التي تشمل سافكو ومعادن هي المغذيات الزراعية أعمال 

شلك أساسي بالهيمنة الجهات المنتجة الوحيدة لؤلسمدة في المملكة العربية السعودية والتي تتمتع ب

الهيلك نموذجي لدول الخليج هو الاكملة على السوق المحلية فيما يتعلق بمنتجاتها ذات الصلة. وهذا 

 العربي بشلك عام.
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 الشراكت المستهةفة في مسياق صناعة األمسمة  العالمية 0-6

البيطار إنتاجها نحو توجه الجهات المنتجة في جميع أنحاء الخليج العربي بما في ذلك جيبك والبيروني وابن 

الغاز على لمحدودية الطلب اإلقليمي على األسمدة. ويحصل المنتجون في المنطقة عادًة  نظراً التصدير 

الطبيعي بتلكفة منخفضة مقارنًة بالمنتجين اآلخرين الموجودين في المناطق المستوردة. تعد تلكفة الغاز 

يا ومشتقاتها باإلضافة إلى المواد الكيميائية األخرى الطبيعي أهم العوامل المحددة لتلكفة إنتاج األمون

التي تعتمد على غاز (الميثان). تضمن تاكليف الغاز الطبيعي المنخفضة في المنطقة تخفيض تاكليف اإلنتاج 

التي يتحملها المنتجون لتعويض تاكليف الشحن المرتبطة بتسليم المنتجات إلى أسواق االستيراد. وعلى مدار 

٭ تطورت منطقة الشرق األوسط لتصبح واحدة من أكبر المناطق المصدرة للمواد اضيةمعقود  1-0

الكيميائية واألسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي. وتشمل هذه المناطق العالمية األخرى (إلى حد ما) 

نتاج واحدة بأي جهة إنتاج حول البحر األسود ومنطقة البحر الاكريبي (أي ترينيداد وفنزويال). وال تنفرد جهة إ

 لضخامة حجم سوق السلع. نظراً تأثير على أسعار السوق العالمية 

 األمسداق المستهةفة العامة للشراكت المستهةفة 0-0

بكميات  قريباً ي ُتستهلك في جميع بلدان العالم تتُتعتبر األمونيا واليوريا والميثانول من المنتجات العالمية ال

في بعض األحيان منتجاتها إلى بلدان معينة فقط٭ فإن الطبيعة ورغم أن لك جهة إنتاج تورد  كبيرة.

(الموحدة) لسلع الميثانول واألمونيا واليوريا تعني أن أي منتج من الناحية النظرية يمكن توريده في أي ماكن 

في العالم. تميل األسواق المستهدفة الرئيسية إلى أن تكون على مقربة من مرافق اإلنتاج لتقليل تاكليف 

حيث يتم  نسبياً لشحن وبالتالي تحسين العائد الصافي. ومع ذلك٭ تكون تاكليف الشحن للمنتجات منخفضة ا

شحنها بكميات كبيرة. ويتمتع الشرق األوسط كموقع لئلنتاج بميزة إستراتيجية (على منتجي البحر األسود 

المنطقة الرئيسية  أيضًا د والبحر األبيض المتوسط) في التوريد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تع

المستوردة. وعلى هذا النحو٭ يفضل المنتجون في الشرق األوسط البيع في سوق آسيا والمحيط الهادئ 

أسواق  أيضاً ) ُتعتبر واألميركتينعلى الرغم من أن بعض المناطق األخرى (كما هو الحال في أجزاء من إفريقيا 

 مستهدفة في العادة.

ديوكتيل الفثاالت وثنائي إيثيل الهكسانول بكميات  أيضاً ا واليوريا٭ تنتج شركة البيروني باإلضافة إلى األموني

ثنائي  أيضاً في الغالب للسوق المحلي حيث تتمتع شركة البيروني بالهيمنة عليه. ويتم تصدير  نسبياً صغيرة 

 إيثيل الهكسانول.

والفوسفور  النيتروجينوم واألسمدة المركبة من ال تزال شركة ابن البيطار تنتج حاليًا ثنائي فوسفات األموني

٭ وذلك ألسباب م5002والبوتاسيوم٭ لكن من المحتمل أن يتوقف إنتاج لكا المنتجين في الربع األخير من عام 

 حالياً تجارية حيث يأتي من بين المواد الخام الرئيسية المطلوبة حمض الفوسفوريك الذي يتم استيراده 

القيمة السوقية. ينتج المرفق الكبير التابع لمعادن في المملكة العربية  على بهوامش ربح عالية

والفوسفور والبوتاسيوم  النيتروجينالسعودية لكًا من ثنائي فوسفات األمونيوم واألسمدة المركبة من 

. وبالتالي٭ يتمتع بماكنة أيضاً ويتم دمجها في حمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك وصخور الفوسفات 

  .قريباً من حيث التلكفة مقارنًة بشركة ابن البيطار٭ ومن المتوقع أن تبدأ في التوريد للسوق المحلية أفضل 

 نظر  عامة على الصناعة العالمية لألمدنيا واليدرةا والميثاندل 0-4

 الميثاندل 0-4-6

 مليون طن٭ وتراجع 20ليصل إلى  م5000في عام  ٪0ازداد الطلب العالمي على الميثانول بنسبة تقارب 

. تسبب ٪5٫1أدنى معدل نمو في عام واحد خالل عقد واحد فقط بنسبة  م5001بعد أن حقق عام 

اال تباطؤ العديد من القطاعات ال سيما فيما يتعلق باألوليفينات والفورمالديهايد في هذا االنخفاض 

 .م5000اإلنتاجية لؤلوليفينات دعمت ذلك النمو في عام الطاقة أن موجة جديدة من 

 00مليون طن.  50من الطلب٭ على نحو يزيد قلياًل عن  ٪50إجمالي الميثانول في إنتاج األولفين يمثل 

)٭ كما OTCالفحم في األوليفينات ( من عملية دمجمليون طن من ذلك اإلنتاج عبارة عن ميثانول منتج 

 ثانول. مليون طن مي 00٫0) ما مقداره MTOيستهلك منتجي الميثانول المدمج في األوليفينات (

ستبقى األوليفينات االستخدام النهائي الحصري في الصين لمعظم فترة التنبؤ٭ باإلضافة إلى بعض 

في إيران. على الرغم  م5050مشاريع األوليفينات القائمة على تحويل الميثانول المتوقعة بعد عام 

يل الميثانول من أن بعض المناطق التي لديها احتياطيات من الغاز الطبيعي درست مسألة تحو

ما تكون معظم المناطق التي تحتوي على وفرة في الميثان تحتوي على  غالباً إلنتاج األوليفينات٭ ف

 البخارية الخاصة باإليثان.المفاعالت ما يتم تفضيل  غالباً وفرة في اإليثان٭ وبالتالي 
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الفورمالديهايد على  ٪. وينمو55يعتبر الفورمالديهايد ثاني أكبر استخدام نهائي للميثانول بنسبة 

مع معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي٭ في حين أن االستخدامات األخرى اكنت  تمشياً نطاق واسع 

تزداد بمعدالت تتجاوز بكثير الناتج المحلي اإلجمالي٭ ونتيجة لذلك فقد الفورمالديهايد حصته في 

 السوق. 

من حجم الطلب في السوق.  ٪0ستخدامات٭ إذ يمثل ثالث أكبر اال حالياً يعد ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر 

ويتأثر نمو الطلب من خالل نمو سوق الغازولين وزيادة مواصفات الغازولين التي تتطلب استخدام 

٭ زادت العديد من الدول في آسيا من قدرة ميثيل م5000األكسجين لتقليل االنبعاثات. وفي عام 

لذاتي٭ واالستغناء عن بعض الواردات من الشرق األوسط. ثالثي بوتيل اإليثر على تحقيق االكتفاء ا

ويتضاءل النمو خارج منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط٭ إال أن التهديد المتمثل في 

مزج اإليثانول في مجموعة الغازولين في الصين يعرض حصة السوق من ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر 

لكن بمتوسط على المدى  نمواً أن يشهد ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر  للخطر. إال أنه ال يزال من المتوقع

 . سنوياً  ٪5٫5الطويل يبلغ 

من الميثانول. ويتواجد  ٪1ويمثل مزيج الغازولين٭ وهو أحد االستخدامات النهائية الناشئة٭ 

يكون الميثانول بمستويات منخفضة في مجموعة الغازولين في العديد من البلدان٭ إال أنه عادة ما 

من مجموعة الغازولين. وُوجدت كميات السلع الهامة الوحيدة في الصين حيث  ٪0أقل بكثير من 

مقاطعة معايير الميثانول على البنزين. ومن المتوقع أن ينمو هذا االستخدام النهائي  00تطبق 

 في العام. ٪5بما يقارب 

من  %20تمتلك الصين أكثر من يتركز الطلب العالمي على ثنائي ميثيل اإليثر في الصين٭ حيث 

السعة اإلنتاجية على النطاق التجاري العالمي. وتوجد السعة التجارية المتبقية في اليابان وتايوان 

من الطلب على الميثانول٭  ٪5والواليات المتحدة وألمانيا وهولندا. يمثل وقود الديزل الحيوي 

. وتتم المحافظة على جزء كبير من م5000مليون طن من الميثانول في عام  5٫0وظل في استهالك 

سوق وقود الديزل الحيوي عن طريق التاكليف الصادرة عن الحكومات٭ واالئتمانات الضريبية 

للمنتجين وشراكت الدمج. وبالتالي فهي عرضة للتغييرات التدريجية في معدالت النمو عند 

على مجموعة واسعة من  من الطلب٭ إذ يشتمل %01 “المواد األخرى”إدخالها. يمثل قطاع 

 االستخدامات٭ بما في ذلك ميثيل ميتاكريليت وهاليدات الميثيل وميثيل أمين ومذيبات.

ومن ضمن تطبيقات الميثانول الذي ُيظهر إماكنات كبيرة هو استخدامه كوقود للسفن. ويتزايد 

في عام  %0.0غة االهتمام العالمي بتطبيق الحد األقصى لنسبة الكبريت في الوقود البحري البال

. ويجري استكشاف بدائل للوقود البحري الحالي٭ بما في ذلك زيت الوقود منخفض الكبريت أو م5050

لكونه خالًيا من الكبريت٭ إذ  نظراً الميثانول أو الغاز الطبيعي المسال. ال يزال الميثانول محط األنظار 

ي درجة حرارة الغرفة٭ ويسهل وضعه تقل فيه نسبة انبعاثات أكسيد النيتروجين٭ ويصبح مسااًل ف

عدد من التظاهرات التي تدعم استخدام الميثانول كوقود مستدام  حالياً في خزانات. وتوجد 

 للسفن.

من الطلب العالمي على الميثانول في  ٪10وقد استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 

من الطلب العالمي.  ٪80حيث تمثل ٭ في حين اكنت الصين أكبر سوق منفرد للميثانول٭ م5000عام 

وتواصل الصين دفع نمو كبير في الطلب العالمي على الميثانول٭ بفعل تطوير القدرات إلنتاج 

األوليفينات. وعلى الرغم من النمو البطيء٭ تعد أمرياك الشمالية وأوروبا الغربية أكبر األسواق 

 .م5000على التوالي في عام  من الطلب العالمي ٪1و ٪2التالية بعد الصين٭ إذ تمثال 

وباإلضافة إلى كون الصين موقع الغالبية العظمى من القدرة اإلنتاجية اإلضافية٭ فإنها ستزيد من 

مليون طن. وتجعل مراكز الطلب في الصين٭ الواقعة  51صافي متطلبات االستيراد لتصل إلى 

للميثانول المحلي الذي يتم الحصول بالقرب من الساحل٭ استيراد الميثانول عن طريق البحر منافًسا 

عليه من الداخل. وستصبح الواليات المتحدة مصدرًا صافيًا للميثانول٭ إذ يتوقع التخطيط 

لمشروعين من شأنهما تصدير لك اإلنتاج أو جزء منه إلى الصين. وستواصل أمرياك الجنوبية تحويل 

ن. كما ستتزايد أهمية الشرق األوسط وروسيا الصادرات التي تمد الواليات المتحدة حاليًا باتجاه الصي

كمصدرين في سوق الميثانول. وستعمل الهند على تطوير ثاني أكبر صافي لمتطلبات االستيراد 

ألي دولة على حدة٭ وقد يخلق ذلك فرًصا إضافية للتصدير من المنتجين الموجودين في الشرق 

 األوسط أو في إفريقيا.
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 ار  الميثاندلالتدقعات العالمية لصافي تج

 

 المصدر: تقرير العناية التجارية من شركة نكسنت

 األمدنيا 0-4-0

تعد المناطق الرئيسية المستهلكة هي آسيا والمحيط الهادئ (في حين تمثل الصين والهند 

المناطق الرئيسة  أيضاً غالبية الطلب) وأمرياك الشمالية وأوروبا. وليس غريًبا أن هذه المناطق هي 

مدة. وتعد أمرياك الشمالية وأوروبا الغربية من األسواق الناضجة٭ وبالتالي تنخفض إلنتاج األس

التكهنات حول معدالت نموها مقارنة بالمتوسط العالمي. وتبلغ معدالت النمو في أوروبا الغربية 

أو أقل. ومع ذلك شهدت الصناعة في أمرياك الشمالية في اآلونة  ٪0وأمرياك الشمالية حوالي 

نتيجة لزيادة إنتاج الغاز الصخري وبالتالي انخفاض أسعار الغاز. حظي الشرق األوسط٭  انتعاشة األخيرة

وخاصة المملكة العربية السعودية٭ في السنوات األخيرة بفرصة أقل للحصول على كميات إضافية 

غاز والتي من الغاز لمشاريع األمونيا / اليوريا بسبب العدد الكبير من المشاريع التي تعتمد على ال

في الطلب  نمواً يتم تنفيذها في المنطقة مما يقلل من توافره. ومن المتوقع أن تشهد أفريقيا 

هذه  نسبياً ٪ خالل الفترة المتوقعة. وتعزى توقعات النمو المرتفعة 5على األمونيا بما يقرب من 

ؤها في هاتين بشلك جزئي إلى العديد من وحدات اليوريا المتاكملة الجديدة التي يتوقع إنشا

المنطقتين على مدار العقدين القادمين. تحظى هذه المناطق بإمدادات الغاز الطبيعي 

التنافسية من حيث التلكفة وفي بعض البلدان في الشرق األوسط وأفريقيا٭ هذا ولدى السلطات 

 مدة للتصدير.٭ والذي يتضمن استخدام األمونيا إلنتاج األس“الغاز العالق”المحلية نية قوية الستثمار 

يتم استهالك نصف األمونيا العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ٭ حيث من المتوقع أن 

٭ أي أعلى قلياًل من معدل النمو العالمي م5050إلى  م5000 سنة من سنوياً ٪ 5ينمو الطلب بما يقارب 

نسبة لؤلسمدة بال نسبياً . تعد معدالت االستخدام في المنطقة مرتفعة سنوياً ٪ 0٫0البالغ 

النيتروجينية٭ ومن المتوقع أن تتباطأ في السنوات القادمة خاصة في الصين والهند حيث تتخذ 

 الحكومة تدابير صارمة للسيطرة على اإلفراط في استخدام األسمدة.

٭ وهو م5050حتى عام  سنوياً  ٪5ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي٭ في المتوسط٭ بأقل من 

. يرتبط نمو الطلب العالمي م5000و م5000النمو الذي شهدته الفترة بين عامي قريب من معدل 

على األسمدة على المدى الطويل بالنمو الساكني ألنه سيكون المحرك الرئيسي إلنتاج األغذية 

واستهالكها. ال يميل معدل النمو الساكني إلى التذبذب بشلك كبير في غالب األحيان لك عام على 

لمي٭ وبالتالي فإن هذا يدعم نمو استهالك األمونيا بشلك ثابت إلى حد ما. ومع المستوى العا

ذلك٭ يميل المزارعون إلى استخدام األسمدة بشلك أقل حجًما خالل فترات االنكماش االقتصادي 

٭ يرتبط الطلب على األمونيا أيضاً واألحداث المناخية التي تحدث درجة من التقلب في نمو الطلب. 

قات الصناعية بالبناء والسلع االستهالكية٭ والتي ترتبط بدورها بالناتج المحلي. ويعزز في التطبي

 معدل دوران الطلب. أيضاً 

. في منتصف العقد األول من القرن أيضاً وفيما يخص العرض٭ هناك معدل لدوران االستثمارات 

ي المناطق النامية مثل العشرين٭ زادت الطاقة اإلنتاجية بشلك كبير من خالل اإلضافات الكبيرة ف

الصين وكذلك في المواقع التي تحتوي على احتياطيات من الغاز العالق٭ وخاصة في الشرق 

٭ م5050إلى  م5000 سنة األوسط. من المقرر أن إطالق قاعدة بحجم أكبر مرة أخرى في الفترة من

إيران) والواليات  مدفوعة بشلك رئيسي من أوروبا الشرقية وأفريقيا ودول الشرق األوسط (خاصة

المتحدة والهند. من المتوقع أن تنخفض معدالت التشغيل بشلك كبير. يتراوح معدل التشغيل 

 م5050٪ في عام 15٭ ومن المتوقع أن ينخفض إلى م5000٪ منذ عام 05و 15العالمي لؤلمونيا بين 

ذلك أن يؤدي إلى  . ومن شأنم5050٪ في عام 00٭ ثم إلى م5051٪ في عام 10ويصل إلى الذروة إلى 

انخفاض في هوامش األمونيا في السنوات المقبلة من المستويات العالية في السنوات األخيرة. 

ومن المتوقع أن يؤدي هذا بدوره إلى نقص االستثمار في منشآت جديدة تؤدي إلى ارتفاع 

 أفريقيا
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ي المتمثل في معدالت التشغيل تدريجيًا مرة أخرى. من المتوقع أن يستمر اتجاه الصناعة التاريخ

 اإلفراط في االستثمار في سنوات الذروة وقلة االستثمار في السنوات المنخفضة خالل فترة التنبؤ. 

٭ فإن األمونيا غالية الثمن ويصعب نقلها ألنها تحتاج إلى صهاريج سكة حديدية مساالً  غازاً كونها 

 أساسي في أماكن وبرية مبردة ومتخصصة ومضغوطة. وهذا يعني أن األمونيا تستهلك بشلك

٪ من األمونيا العالمية المنتجة بين المناطق بينما تم 00٭ تم تداول أقل من م5001إنتاجها. في عام 

مثل اليوريا). وأهم مستوردي  مواقع اإلنتاجمشتقات في ال(معظمها في  محلياً استهالك الباقي 

هادئ (وخاصة الهند وكوريا الجنوبية). األمونيا هم أمرياك الشمالية وأوروبا الغربية وآسيا والمحيط ال

٭ بالنظر إلى انخفاض قريباً طن ت 000,000اكن ألفريقيا فقط وضع استيراد بقيمة صافية تبلغ حوالي 

معدالت التشغيل في بعض البلدان نتيجة لمشلكات إمدادات الغاز. منذ تحسن إمدادات الغاز 

والصادرات مرة أخرى. أمرياك الشمالية وأوروبا زاد اإلنتاج  م5002و م5000الطبيعي في مصر في عامي 

الغربية لكاهما مستورد كبير لؤلمونيا. من المتوقع أن تزيد أوروبا الغربية بشلك كبير من الواردات في 

المستقبل مع زيادة عقود الطاقة اإلنتاجية والطلب ببطء. ومع ذلك٭ فقد بدأت واردات األمونيا في 

ض حيث بدأت قاعدة جديدة في الواليات المتحدة األمريكية في الفترة أمرياك الشمالية في االنخفا

الحالية٭ وتعد أمرياك الجنوبية وأوروبا الشرقية والشرق األوسط من أهم الجهات المصدرة. من 

المتوقع أن تزداد الصادرات في الشرق األوسط ولكنها ستنخفض في أوروبا الشرقية. من المتوقع 

افية ألمرياك الجنوبية مع نمو االستهالك اإلقليمي٭ لكن من المتوقع أن أن تتقلب الصادرات الص

تستمر بعض القدرات الموجهة نحو التصدير خالل فترة التوقعات. على الرغم من أن هناك إنتاج 

هائل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ األخرى (خاصة في باكستان وإندونيسيا)٭ إال أن المنطقة 

مستورًدا رئيسًيا لؤلمونيا٭ ومن المتوقع أن  أيضاً المتنامين لؤلمونيا. تعد الهند هي أحد المستوردين 

تظل في موقع االستيراد هذا خالل فترة التنبؤ. تتمتع الصين بموقع ال يستهان به من بين 

المستوردين بالنظر إلى حجم سوقها بسبب قاعدتها الكبيرة من مشتقات األمونيا٭ ولكن من 

 الواردات خالل الفترة المتوقعة. المتوقع أن تنمو

هناك أربعة مراكز رئيسية للعرض. اعتادت روسيا وأوكرانيا (على الرغم من أن أوكرانيا تواجه مؤخًرا 

تعطاًل محتماًل في الصادرات بسبب الوضع السياسي فيها) أن تكونان من المصدرين الرئيسيين 

صدرين مهمين٭ فقد تجاوزتهما ترينيداد وفنزويال لؤلمونيا في األسواق العالمية٭ وبينما ال يزاال م

في السنوات األخيرة٭ وخاصة في سوق نصف الكرة الغربي. وبشلك عام٭ ُيقابل عجز األمونيا في 

وكندا. وتعد حركة  سابقاُ الواليات المتحدة بالواردات من ترينيداد / فنزويال واالتحاد السوفيتي 

لواليات المتحدة أكبر طريق تجاري في العالم. ترينيداد لديها األمونيا من ترينيداد وفنزويال إلى ا

ميزة كبيرة في الشحن عن الموردين اآلخرين لسوق النيتروجين في أمرياك الشمالية. ومن المرجح أن 

تواجه ترينيداد منافسة على الصادرات إلى الواليات المتحدة من المنتجين المحليين في المستقبل٭ 

 د طرق إلعادة توجيه بعض طاقتها التصديرية.وسوف تضطر إلى إيجا

تصدر روسيا وأوكرانيا عبر البحر األسود غرًبا إلى أوروبا والواليات المتحدة. توفر روسيا صادرات 

إضافية عبر بحر البلطيق٭ متجهة أساًسا إلى شمال أوروبا والواليات المتحدة. تقوم روسيا وأوكرانيا 

 لمغرب.بتصدير كميات كبيرة إلى ا أيضاً 

 التدقعات العالمية لصافي تجار  األمدنيا

 

 .المصدر: تقرير العناية التجارية من شركة نكسنت
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 اليدرةا 0-4-3

من اإلنتاج العالمي لؤلمونيا التي  ٪00يعد اليوريا السماد األكثر استخدامًا وإتجارًا في العالم٭ بنسبة 

 001٭ تم حسب التقديرات استهالك م5001م يتم تحويلها في الوقت الراهن إلى يوريا. وفي عا

اكنت آسيا ومنطقة المحيط الهادئ  م5008منذ عام  ٪5٫8مليون طن من اليوريا عالمًيا٭ بزيادة حوالي 

من الطلب العالمي.  قريباً بالمئة ت 80أكبر منطقة استهالك إلى حد كبير٭ حيث شلكت ما نسبته 

من  ٪8و 00ي وثالث أكبر مناطق االستهالك بنسبة مالية وأمرياك الجنوبية ثانشتعد أمرياك ال

 سنوياً  ٪5٫5االستهالك العالمي على التوالي. ومن المتوقع نمو الطلب العالمي على اليوريا بنسبة 

ألن اليوريا تكتسب حصتها من األسمدة النيتروجينية  نظراً أعلى قلياًل من األمونيا٭  م5050حتى عام 

 مليون طن. 512إلى  5010االستهالك العالمي لليوريا بحلول عام األخرى. ومن المتوقع أن يصل 

في االستهالك بين عدة مناطق خالل فترة التوقع. ومن  كبيراً ومن غير الموقع أن يحدث تقلًبا 

نتيجة بطء عالميًا المتوقع أن تشهد أوروبا الغربية وأمرياك الشمالية انخفاًضا في حصة استهالكها 

. وعلى العكس من ذلك٭ من المتوقع أن تزيد أمرياك جداً الزراعة المتطور  النمو الساكني وقطاع

الجنوبية وإفريقيا والشرق األوسط حصتها في االستهالك العالمي خالل فترة التوقع. ويرجع ذلك 

وتنمية زراعية موسعة. ومن المتوقع أن  نسبياً مرتفع ساكنيًا  نمواً لتوقع أن تشهد هذه المناطق 

سيا والمحيط الهادئ إلى حد كبير أكبر منطقة استهالك. ويتوقع أن يصل تكون منطقة آ

من اإلجمالي  ٪80مليون طن٭ ما يعادل  020 في آسيا والمحيط الهادئ إلى م5010االستهالك عام 

 العالمي المتوقع.

٭ ولكن من المتوقع تباطأ هذه الوتيرة في م5001حتى عام  سنوياً  ٪5٫5بلغ متوسط نمو الطلب 

. ويرجع ذلك جزئًيا إلى قلة استبدال أسمدة سنوياً  ٪5رة المشمولة بالتوقعات لتقترب من الفت

الستخدام  نظراً تروجين األخرى باليوريا. يرتبط الطلب على اليوريا ارتباًطا وثيًقا بالنمو الساكني يالن

لب خالل من اليوريا أكسمدة. تشمل المناطق التي يتوقع أن تشهد أقوى نمو في الط ٪20حوالي 

فترة التوقع أمرياك الجنوبية وإفريقيا وآسيا. تعد أمرياك الشمالية وأوروبا الغربية أسواق ناضجة 

محدوًدا في االستهالك باستثناء استخدام اليوريا في  نمواً ومن المتوقع أن تشهد هذه المناطق 

 وقع أن ينمو بقوة.تسائل عوادم الديزل/ أدبلو٭ والذي ي

خالل فترة التوقع. ويتوقع أن تركز  سنوياً  ٪5دل عع السعة العالمية لليوريا بممن المتوقع أن تتس

إضافات السعة بصورة رئيسية في األمريكيتين والشرق األوسط وإفريقيا والصين. وفي عدة أجزاء 

/ يوريا كبيرة للسوق المحلية وللتصدير. وقد  من إفريقيا ثمة اهتمام متزايد بتطوير سعات أمونيا

٭ أتى االهتمام المتزايد في تطوير نعلى تدفقات التجارة العالمية. ولك تأثيرًا قوياً لك يحدث ذ

/ اليوريا المتاكملة من إيران التي لديها وفرة من المواد الخام للغاز الطبيعي.  مصانع األمونيوم

اهتمامًا ة أبدت الدولو٭ م5008في أوائل عام  عليهالفرض بعض العقوبات االقتصادية العالمية  نظراً 

في الحصول على الخبرات الدولية والتمويل للمساعدة في طوير عدد طموح من المشاريع  كبيراً 

في البلد. لكن التجديد المؤقت للجزاءات أوقف هذا التطور. وعلى المدى الطويل٭ تتوقع سعة 

 إضافية من إيران.

 التدقعات العالمية لصافي تجار  اليدرةا
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 اليدرةا من الةرجة التقنية 0-4-6

في عام  سنوياً مليون طن  50٫8من المتوقع بصورة عامة نمو االستخدامات التقنية لليوريا من 

. يرجع معدل النمو هذا األسرع مقارنة باستخدامات م5050عام  سنوياً مليون طن  52٫0إلى  م5000

رئيسية المختلفة. ترتبط االستخدامات الصناعية ارتباًطا وثيًقا بتطوير الناتج األسمدة إلى الدوافع ال

المحلي اإلجمالي بداًل من الدافع الساكني. وال تزال بعض االستخدامات٭ مثل أدبلو في المراحل 

األولى من االعتماد ويمكن أن تشهد نمو أسرع إلى حد كبير من االستخدامات النهائية األكثر 

التقنية. من من الدرجة جب التأكيد على أن ليس جميع االستخدامات التقنية تتطلب يوريا نضًجا. وي

من الدرجة منظور التسويق٭ من المنطقي تماًما االستمرار في بيع أكبر قدر ممكن من يوريا 

القيمة المضافة على قيمة التقنية لتحقيق أقصى قدر من الشباكت الصافية للمصنع. لن تتغير 

الدرجة ألن حواجز الدخول إلى اليوريا ذي  نظراً األسمدة بشلك جوهري المعدة لالستخدام في اليوريا 

 كبيرة على اليوريا من فئة األسمدة.زيادة مستدامة التقنية منخفضة للغاية٭ ما يمنع أي 

 ثنائي فدمسفات األمدنيدم 0-4-0

و الساكني والتغيرات يتمثل الدافع الرئيسي للطلب على أسمدة ثنائي فوسفات األمونيوم في النم

في الناتج المحلي اإلجمالي للك فرد والذي يؤثر على تفضيالت األغذية واستهالكها. يعد الطلب 

لضرورة استهالك حد أدنى من الغذاء بصرف النظر عن سعره. من الناحية  نظراً  نسبياً غير مرن 

٭ م5000ٮ ففي عام أقلطلب التاريخية٭ عندما اكن هناك تقلبات حادة في األسعار٭ اكنت تقلبات ال

بالمائة عن العام السابق بينما تراجع استهالك  500ارتفعت أسعار ثنائي فوسفات األمونيوم بحوالي 

مليون طن. واكنت المراكز  10بلغ الطلب  م5000وفي عام  ٪5٫5ثنائي فوسفات األمونيوم بنسبة 

بمعدل  م5050يز نمو الطلب حتى عام الرئيسية في الهند والصين أكبر البلدان استهالاًك. يتم تعز 

 يقترب تاريخي ويأتي هذا مقابل متوسط ٪5٫2٭ مخفًفا النصف الثاني من التوقع إلى سنوياً  5٫8٪

 .٪5 من

إنتاج ثنائي  يكثرمليون طن من سعة ثنائي فوسفات األمونيوم.  10على الصعيد العالمي٭ هناك 

صخور الفوسفات. يعد الوصول إلى احتياطيات فوسفات األمونيوم في البلدان التي تتوفر فيها 

الصخور منخفضة التلكفة على المدى الطويل المحدد الرئيسي في مساعدة المنتجين على 

المنافسة من حيث التلكفة. باعتبارها مادة يسهل التعامل معها ورخيصة النقل فإن القرب من 

 مراكز الطلب ليس عاماًل مقيًدا في تطوير مشاريع السعة.

تمتلك و أكبر المنتجين٭ من ما يتعلق بصخور الفوسفات٭ فإن الصين والمغرب والواليات المتحدة في

. فيما يتعلق بثنائي فوسفات أيضاً  المملكة العربية السعودية والمغرب احتياطيات كبيرة

 األمونيوم٭ تعد الصين أكبر منتج لتلك المادة تليها أمرياك الشمالية وإفريقيا.

عندما بدأت شركة  م5000العربية السعودية قدرتها اإلنتاجية بشلك كبير في عام زادت المملكة 

غير أنه في  ٭معادن في اإلنتاج. تضيف الهند والصين زيادات منتظمة من حيث القدرة اإلنتاجية

أماكن أخرى تم تقليل تلك القدرة اإلنتاجيةٮ ففي السنوات الخمس الماضية٭ خفضت أمرياك الشمالية 

اإلنتاجية بأكثر من مليون طن٭ وخفضت أوروبا الغربية قدرتها إلى مصنع تشغيلي واحد قدرتها 

 فقط بسبب ارتفاع تاكليف إنتاج صخور الفوسفات.

اكنت الصادرات من شمال ومليون طن.  0٫0انخفض صافي الصادرات من أمرياك الشمالية بمقدار 

ضا مَصدًرا صافًيا رئيسًيا حيث تصدر إلى الجزء أفريقيا والشرق األوسط أكثر انتشاًرا. أصبحت الصين أي

للتوقعات٭ ستضيف أوروبا الوسطى والشرقية إلى تلك القدرة اإلنتاجية  وفقاً اآلخر من آسيا. 

 وستصبح المصدر العالمي اآلخر٭ باإلضافة إلى توفير استهالكها المعزز.

المحلية جزء صغير من ستبقى الهند السوق الرئيسي المستهدف٭ وتعتبر قدرتها اإلنتاجية 

متطلبات الطلب المتزايد مقارنة بعدد الساكن الكبير. من المتوقع أن تزيد البلدان في بقية آسيا 

من صافي الواردات حيث من المتوقع حدوث نمو قوي في االستهالك٭ خاصة من البلدان ذات 

ت صخور الفوسفات التي يتم الكثافة الساكنية الكبيرة مثل إندونيسيا٭ بيد أنه بسبب تواضع احتياطيا

 إنتاجها فإنه من غير المرجح أن يضاهي اإلنتاج النمو االستهالكي.

األسمدة يتفاوت استهالك  والفوسفور والبوتاسيوم النيتروجيناألسمدة المركبة المكونة من 

تروجين والفوسفور والبوتاسيوم في مختلف المناطق اعتماًدا على المناخ يالنالمركبة المكونة 

ونوع التربة التي يتم استخدام تلك المواد عليها وكذلك على نوع المحاصيل وسعر المواد الخام 

تروجين والفوسفور والبوتاسيوم تباع ياألساسية. تعني لك هذه العوامل أن حصًصا مختلفة من الن

روجين تيفي أوقات مختلفة من السنة. تكشف بيانات االستهالك التاريخي على المدى الطويل أن الن

٪ من إجمالي 58و ٪50والفوسفات متشابهان إلى حد ما في حجم السوق٭ حيث يمثالن ما نسبته 

 ٪ المتبقية.52٭ حيث يمثل البوتاسيوم نسبة م5000الطلب منذ عام 
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 15تروجين والفوسفور والبوتاسيوم الحبيبي ما مقداره ييبلغ إجمالي االستهالك العالمي من الن

تروجين يوالهند هما أكبر مستهلكين لؤلسمدة المركبة من النمليون طن٭ وتعد الصين 

والفوسفور والبوتاسيوم. زادت الصين على وجه التحديد من استهالكها للمغذيات المركبة من 

٭ مما أضر بظروف التربة م5000و م5000تروجين والفوسفور والبوتاسيوم في األسمدة بين عامي يالن

تال ذلك فترة انخفاض الطلب بيد أن الطلب ارتفع مرة أخرى في  في العديد من المناطق في الصين.

 اآلونة األخيرة.

 م5000تعاقدت أمرياك الشمالية وأوروبا الغربية في سياق حجم الطلب على المدى الطويل من عام 

إلى حد ما. في الواليات المتحدة  ثابتاً . منذ ذلك الحين٭ اكن الطلب في لكا السوقين م5000إلى عام 

والفوسفور والبوتاسيوم المحلي إلى حد كبير بدل استهالك  النيتروجيناستبدال محلول  تم

 والفوسفور والبوتاسيوم الحبيبي. النيتروجين

والفوسفور والبوتاسيوم في إفريقيا مستقرًا إلى حد كبير منذ عام  النيتروجينظل استهالك 

 النيتروجينيتأثر الطلب األفريقي على مليون طن. لم  0٫5٭ حيث بلغ مجموعه حاليًا حوالي م5000

والفوسفور والبوتاسيوم باالنكماش االقتصادي التي أثرت على الطلب في مناطق أخرى. وستكون 

 ٪ خالل التوقعات.5٫8إفريقيا واحدة من أقوى المناطق نموًا بنسبة 

من والفوسفور والبوتاسيوم قادرة على إنتاج مجموعة متنوعة  النيتروجينمعظم مصانع 

األسمدة األخرى٭ والتي تشمل عادًة ثنائي فوسفات األمونيوم وأحادي فوسفات األمونيوم. عالوة 

على ذلك٭ يتم التعبير عن القدرات اإلنتاجية عادة باألطنان من المنتجات. بالنظر إلى حقيقة عدم 

ى وجود درجة مغذيات قياسية للنتروجين والفوسفور والبوتاسيوم الحبيبي وأن نسب محتو 

بمرور الوقت وفيما بين  كبيراً ا وسفات والبوتاسيوم) تختلف اختالفالمغذيات (النيتروجين والف

المناطق٭ فإن أي محاولة لحساب معدالت التشغيل ستقدم على األرجح معلومات مضللة عن 

االستفادة من القدرة اإلنتاجية للنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. وبالتالي ال يقدم التحليل 

المفصل لطاقة إنتاج النيتروجين والفوسفات والبوتاسيوم الحبيبي أي استنتاجات صحيحة بشأن إنتاج 

النيتروجين والفوسفات والبوتاسيوم الحبيبي. من المفيد في سياق تقييم اإلنتاج معرفة أين توجد 

 القدرة اإلنتاجية وأين من المرجح أن يتم إنشاء منشآت إنتاج جديدة.

ة القدرة االنتاجية في لك من أمرياك الشمالية وأوروبا الغربية لعدة سنوات. لم يكن لم تزداد قاعد

هناك حافز محلي ألن الطلب المحلي آخذ في التناقص٭ وأصبحت الصادرات من المنطقتين أقل 

قدرة على المنافسة مقارنة بالمناطق منخفضة التلكفة مثل الشرق األوسط وأوروبا الشرقية 

لن يكون هناك زيادة في القدرات اإلنتاجية المبتكرة في أوروبا الغربية وأمرياك وآسيا الوسطى. 

الشمالية. تعد شركة نيوترين أكبر منتج للنيتروجين والفوسفات والبوتاسيوم في أمرياك الشمالية٭ 

التي تمتلك العديد من منشآت اإلنتاج في جميع أنحاء الواليات المتحدة وماكتب البيع بالجملة في 

٭ م5000مرياك الشمالية والجنوبية وأوروبا ومصر. تم تأسيس شركة نيوترين وبدأ العمل في يناير أ

 جراء عملية اندماج بين شركة أجريوم وشركة البوتاس. 

 ثنائي إةثيل هوسيل 0-4-4

مليون طن في عام  1٫5) أقل بقليل من EH-5اكن االستهالك العالمي لثنائي إيثيل هكسيل (

ائي إيثيل هكسيل بشدة للوضع االقتصادي في الصين٭ وهي المنطقة التي . يتعرض سوق ثنم5000

تمثل ما يقرب من نصف االستهالك العالمي لذلك المنتج. زاد استهالك ثنائي إيثيل هكسيل 

٭ وعكس الطلب األساسي على االستخدام النهائي٭ مع م5000بنسبة أربعة في المئة في عام 

 شتقة واالستقرار مع االقتصاد في الصين.زيادات في القدرات اإلنتاجية الم

اكن نمو الطلب قويًا في آسيا٭ بسبب استبدال واردات المشتقات بالعرض المحلي٭ وزيادة تغلغل 

الصادرات اآلسيوية من المشتقات٭ وخاصة الملدنات من كوريا الجنوبية إلى األسواق الخارجية. بما أن 

تقة المتبقية٭ ونطاق محدود لنمو الصادرات المشتقة٭ هناك اآلن القليل نسبيا من الواردات المش

سيكون نمو االستهالك اآلسيوي ثنائي إيثيل هكسيل أبطأ٭ ويتماشى مع نمو أسواق االستخدام 

النهائي. وبالمثل٭ تأثر استهالك ثنائي إيثيل هكسيل في المناطق األخرى بفقدان الصادرات 

 المشتقة إلى آسيا.

ين إلى تغيير جذري في تدفقات التجارة العالمية. اقتربت متطلبات أدى توسع القدرات في الص

ألف  500٭ لكنها اآلن أقل من م5000و م5002في عامي  سنوياً ألف طن  000االستيراد في الصين من 

. شهدت اإلمدادات من كوريا الجنوبية والواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية سنوياً طن 

. على نسبياً فاضات٭ في حين ظلت أحجام الموردين الرئيسيين في إندونيسيا ثابتة وألمانيا أكبر االنخ

على مواكبة تزايد  قادراً الرغم من أن الصين قد انتقلت إلى وضع أكثر توازنًا٭ فإن اإلنتاج لن يكون 

 االستهالك في الصين٭ وسيظل هناك عجز تجاري في المستقبل.

لة في الصين نمو االستهالك األساسي وترشيد القدرات اإلنتاجية تجاوز بناء القدرات اإلنتاجية الهائ

في المناطق األخرى٭ مما تسبب في انخفاض مستمر في معدالت التشغيل خالل السنوات القليلة 
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٭ استقر السوق٭ حيث زاد المنتجون الصينيون من معدالت التشغيل إلى م5000الماضية. في عام 

في المراحل النهائية. ال تزال السوق في الصين تعاني من فائض جانب القدرة اإلنتاجية المشتقة 

 شديد في المعروض٭ وهو ما يعوق زيادة القدرة اإلنتاجية بشلك كبير في المدى القريب.

٭ م5000بعد تعزيز القدرة اإلنتاجية٭ خفضت أوروبا الغربية من صافي الصادرات حيث بلغت ذروتها في عام 

لك رئيسي إلى تركيا إلنتاج ديوكتيل الفثاالت وغيره من منتجات الملدنات. تواجه بالتصدير بش حالياً وتقوم 

القدرة اإلنتاجية الجديدة في الواليات المتحدة بيئة تشغيل صعبة٭ حيث أن قطاع ُصناع الملدنات 

المحليين فعال٭ وحجم األعمال التي يجب اكتسابها عن طريق استبدال واردات الملدنات منخفض نسبيا. 

٭ حيث تم إيقاف العديد من مصانع إزالة نسبياً ما أن أسعار البروبيلين في الواليات المتحدة مرتفعة ك

الهيدروجين من البروبين المقترح إنشاؤها٭ كما تم تأجيل عمل مصنع تحويل الميثانول إلى البروبيلين 

 المقترح إنشاؤه إلى أجل غير مسمى.

 يةدكتيل الفثاالت 0-4-0

مليون  0٫0مليون طن٭ بانكماش قدره  5٫0 يقدر بـ م5001ل الفثاالت في عام الطلب على ديوكتيبلغ 

. من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على ديوكتيل الفثاالت خالل الفترة م5000طن من عام 

المتوقعة حيث تواجه الملدنات المحتوية على الفثاالت مقاومة قوية بشلك متزايد فيما يتعلق 

قارنة بالبدائل غير المحتوية على الفثاالت. سوف يتركز نمو ديوكتيل الفثاالت بسمية هذه المواد م

أي في الصين والهند٭ حيث لم يؤثر تغيير السلوكيات تجاه البيئة ٮ على وجه الحصر داخل آسيا

والصحة العامة بشلك كبير على الطلب. ستؤثر فرص تصدير المنتجات المحتوية على ديوكتيل 

ى الطلب بالنسبة للمستخدمين النهائيين ممن تكون منتجاتهم على اتصال عل سلباً الفثاالت 

 مباشر مع األشخاص٭ األمر الذي يعزز انخفاض الطلب على ديوكتيل الفثاالت.

للقيود المفروضة على ديوكتيل الفثاالت باعتبارها مادة ملدنة في العديد من المناطق٭  نظراً 

القدرة اإلنتاجية تزيد تاجية جديدة خارج آسيا. من المرجح أن فمن غير المرجح أن يتم زيادة قدرات إن

داخل الصين والهند من توسع المنشآت والتحسينات القائمة إلى معدالت التشغيل٭ في ضوء 

الوعي المحلي البيئي والصحي المستمر بالملدنات المحتوية على الفثاالت. من المتوقع حدوث نمو 

تنص اللوائح التنظيمية على حظر الملدنات التي تعتمد على منخفض المستوى في روسيا حيث ال 

 الفثاالت إلى المنتجات النهائية. 

عن أوروبا وأمرياك الشمالية واتجهت نحو آسيا٭ حيث ال  بعيداً أخذت تجارة ديوكتيل الفثاالت منحى 

إنتاجية  تزال الملدنات المحتوية على الفثاالت واسعة االنتشار. آسيا كمنطقة هي موطن لقدرات

  كبيرة من ديوكتيل الفثاالت٭ ويتوقع أن يحدث االكتفاء الذاتي إلى حد كبير خالل فترة التنبؤ.
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 الصفقة 61

 عامة عن الصفقةنبذ   61-6

م) مذكرة تفاهم غير ملزمة مع سابك فيما 00/00/5000هـ (الموافق 50/05/0110سافكو في تاريخ برمت أ

 م).01/00/5000هـ (الموافق 51/05/0110فافية بتاريخ عن توقيع هذه االتأعلن يتعلق بالصفقة حيث 

سيتم تنفيذ الصفقة وم) 50/05/5002هـ (الموافق 50/01/0110أبرمت سافكو اتفاقية البيع مع سابك بتاريخ 

ُنقلت جميع الحصص التي تملكها سابك في ابن التي بموجبها  اتفاقية البيعاحاكم وشروط عن طريق 

 ٭عند إتمام الصفقةو . م التي تمتلكها سابك في جيبك إلى الشركة المستهدفةالبيروني واألسهوالبيطار 

في تاريخ إصدار أسهم العوض لسابك ل سيتم نقل حصص الشركة المستهدفة إلى سافكو من سابك مقاب

وفقًا يوم عمل واحد بعد ذلك  خالل مدة أقصاهاأو  ٭نقل جميع حصص الشركة المستهدفة إلى سافكو

  .عالتفاقية البي

ريال سعودي مقابل جميع حصص الشركة  1,025,010,051وقد تحددت القيمة اإلجمالية للصفقة لتبلغ 

ريال للسهم  11٫50سهم وبسعر  02,580,150عدد أسهم عوض عددها صدار إالمستهدفة. وسيتم 

ثة متوسط المرجح لسعر أسهم سافكو المدرجة في تداول أثناء فترة ثالالحيث تم احتسابه على أساس 

تبلغ القيمة  م).02/05/5002هـ (الموافق 55/1/0110أشهر والمنتهية بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 

رياالت سعودية بحيث يكون إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره  00االسمية لسهم العوض 

بل إصدار أسهم المستهدفة إلى سافكو مقا ريال سعودي. سيتم نقل حصص الشركة 025,801,500

ريال  1,180,501,010ريال سعودي إلى  1,088,888,880العوض الى سابك من خالل زيادة رأس مال سافكو من 

 على صافي  سعودي
ً
حيث أن سابك هي البائع الوحيد في الصفقة. تم تحديد القيمة اإلجمالية للصفقة بناء

(وهو المبلغ الذي تتجاوز ريال سعودي  800,082,005النقد المقدر لشراكت األسمدة المستهدفة بمبلغ 

فيه قيمة النقد عن قيمة الدين) و رأس المال العامل المقدر لشراكت األسمدة المستهدفة بمبلغ 

(وهو المبلغ الذي تتجاوز به األصول المتداولة الخصوم المتداولة) وفقًا للقوائم ريال سعودي  551,000,211

 . م5002ونيو ي 50) بتاريخ مدققةالغير ( المالية

 على تغيرات في الدين الصافي ورأس المال جمالية اإلكما ستخضع القيمة 
ً
للصفقة للتعديل النقدي بناء

العامل لشراكت األسمدة المستهدفة وقت إتمام الصفقة والتي سيتم تسويتها نقدًا (دون أي تغيير لعدد 

ت عن زيادة في مبلغ القيمة اإلجمالية أسهم العوض) وفقًا التفاقية البيع. في حال نتجت تلك التغيرا

للصفقة٭ ستقوم سافكو بدفع فرق الزيادة نقدًا إلى سابك. وفي حال نتجت تلك التغيرات عن نقص في 

  مبلغ القيمة اإلجمالية للصفقة٭ ستقوم سابك بدفع فرق النقص نقدًا إلى سافكو.

اع الجمعية العامة الغير العادية وعند والجدير بالذكر انه سيتم تحديد تاريخ إتمام الصفقة بعد اجتم

الشروط ( 8-05 استكمال جميع الشروط المسبقة وفقًا التفاقية البيع والتي تم تلخيصها في القسم 
) من هذا التعميم. وفي وقت الحق بعد تاريخ إتمام الصفقة سيتم واألحاكم الجوهرية المتعلقة بالصفقة

 على القوائم المالية (الغير تحديد الت
ً
عديل النقدي في القيمة اإلجمالية للصفقة والذي سيتم احتسابه بناء

) بتاريخه. وستقوم شركة سافكو باإلعالن على موقع تداول عن التعديل النقدي في القيمة مدققة

 اإلجمالية للصفقة في حينه بعد االتمام.

 على يوضح الجدول أدناه التعديالت النقدية اإلرش
ً
ادية للقيمة اإلجمالية للصفقة في حال إتمام الصفقة بناء

 على هذه التعديالت النقدية اإلرشادية٭ م5050يونيو  50) بتاريخ مدققةالقوائم المالية المنتهية (الغير 
ً
. بناء

 لشركة سافكو: نقداً ريال سعودي  2,180,800اكن من المقرر أن تدفع شركة سابك مبلغ 

المالية وفقًا للقدائم  

  كما مةققة سالغير

 م0160ةدنيد  يتارةخ

وفقًا للقدائم المالية 

  كما يتارةخ مةققة سالغير

 م0101ةدنيد 

 التغيرات

 ) ريال سعودي50,812,080( ريال سعودي 020,585,001 ريال سعودي 551,000,211 رأس المال العامل

 ريال سعودي 52,002,010 ) ريال سعودي851,100,200( ) ريال سعودي800,082,005( صافي الدين (صافي النقد)

 ) ريال سعودي2,180,800( _ _ صافي التعديل 

الشروط ( 8-05 إن نقل حصص الشركة المستهدفة إلى سافكو يخضع للشروط التي تم تلخيصها في القسم 
 ٭صفقةالوعند إتمام هذا التعميم٭ وكذلك عند إتمام الصفقة.  ) منواألحاكم الجوهرية المتعلقة بالصفقة

وستمتلك سابك ما نسبته ٪٭ 12٫20سابك ما نسبته بدون مساهمو سافكو  مجموع أسهمنسبة كون تس

  ٪ من حصص الشركة المستهدفة.000من أسهم سافكو٭ بينما ستمتلك سافكو ٪ 00٫00
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في الشركة المستهدفة  الشراكءللك من كبار  ويوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في سافكو

 والجمهور قبل زيادة رأس المال وبعده:

 يعة زةاي  رأس المال قبل زةاي  رأس المال 

نسبة في  التغيير

 ملوية األمسهم 

 ٪ نسبة المساهمة عةي األمسهم نسبة المساهمة عةي األمسهم المساهم

 ٪1٫00 ٪00٫00 550,001,01 ٪15٫22 012,050,055 سابك

 ٪ )1٫00( ٪12٫20 551,050,051 ٪01٫00 551,050,051 مساهمون أخرون

 - ٪000 118,050,101 ٪000 108,888,888 اإلجمالي

 

 يعة زةاي  رأس المال قبل زةاي  رأس المال 

التغيير في نسبة 

 ملوية األمسهم 

 ٪ نسبة المساهمة عةي األمسهم نسبة المساهمة عةي األمسهم المساهم

 ٪1٫00 ٪00٫00 550,001,01 ٪15٫22 012,050,055 سابك

المؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

58,002,180 0٫00٪ 58,002,180 1٫10٪ )0٫00(٪ 

 ٪)8٫00( ٪15٫00 500,810,588 ٪10٫00 500,810,588 الجمهور

 - ٪000 118,050,101 ٪000 108,888,888 اإلجمالي

 المصدر: سافكو

قبل  سافكوسهمًا في  500,810,588ر التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة عدد يمتلك الجمهور متضمنا كبا

 زيادة رأس المال وبعده.

 سافكوسهمًا في  500,850,251كما يمتلك الجمهور باستثناء كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة عدد 

 قبل زيادة رأس المال وبعده.

 شار مالي فيما يتعلق بالصفقة.قامت سافكو بتعيين شركة جي آي بي اكبيتال كمست

 يوافع الصفقة واآلثار المترتبة عليها 61-0

 مالحظة هامة  61-0-6

ذو  اإلدارةأعضاء مجلس (من غير  يحتوي هذا القسم على رأي أعضاء مجلس إدارة شركة سافكو

  .بشأن المنافع المتوقعة من هذه الصفقة العالقة بالصفقة)

على انها توقعات مستقبلية لؤلداء المالي الحالي  وال يمكن كذلك تفسير المعلومات الواردة فيه

ال يجب االعتماد عليها فإنه حيث أنها تخضع للمخاطر وعليه او المستقبلي للمجموعة الموسعة 

عوامل ( 0قسم ال يرجى مراجعةفقط في اتخاذ القرار ولمزيد من المعلومات حول هذه المخاطر 
 . تعميمهذا ال) من ةطر اخمال

يشير إلى التوقعات الحالية أو المستقبلية للمجموعة الموسعة  يوجد في هذا القسم ماكما ال 

في الفترات المالية الحالية أو  للمجموعة الموسعةيجب تفسير أٍي من جزئياته أن ربحية السهم وال 

 أسهم سافكو. األرباح السابقة المنشورة للسهم الواحد من أو تتخطى المستقبلية سوف تتطابق 

 نظر  عامة 61-0-0

٭ وتأتي تنفيذا سافكوالصفقة مشروط بموافقات الجهات التنظيمية ومساهمي إتمام 

لتأكيد النمو في مجال صناعة المغذيات الزراعية. وتهدف كذلك سافكو لالستراتيجية التي وضعتها 

طراف المرتبطة لتنمية حقوق المساهمين لتواكب التطورات المتوقعة وتؤكد الشراكة بين جميع األ

بالمجموعة الموسعة محليًا. من المتوقع أن تعزز الصفقة في حال إتمامها المركز المالي والكفاءة 

التشغيلية للمجموعة الموسعة من خالل المزيد من توحيد وتحقيق أوجه التاكمل واستغالل المزايا 

للنمو وتطوير المزايا  التقنية التي تتميز بها المجموعة الموسعة وبالتالي فتح آفاق جديدة

التنافسية في األسواق العالمية٭ كما من شأنها تعظيم حقوق المساهمين من خالل توفير فرص 

وهذا التوجه االستراتيجي ينسجم  في األسواق العالمية. سافكوالنمو وتبادل المعرفة وتعزيز حضور 

 ًا في قطاع المغذيات الزراعية.أكحد الشراكت الرائدة عالمي ماكنتهالتعزيز  سافكومع استراتيجية 
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 مزاةا الصفقة 61-0-3

تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية شركة سافكو لتأكيد النمو في مجال صناعة المغذيات 

 الزراعية والمغذيات الزراعية المتخصصة٭ مع المحافظة على السالمة والجودة واالستدامة

ناعة ذات العالقة لتحقيق الريادة مع االلتزام التام باكفة معايير وقوانين الصوباإلضافة إلى 

العربية السعودية االستمرار في دراسة الفرص االستثمارية المتاحة داخل وخارج المملكة 

بالمشاركة في إنشاء مشاريع أو شراكت تعنى بصناعة المغذيات والمكمالت الزراعية ودراسة شراء 

 المغذيات الزراعية. حصص في بعض الشراكت التي تمارس نفس نشاط صناعة وإمدادات

 وفيما يلي أبرز المزايا المتعلقة بالصفقة:

  تمكين شركة سافكو من ميزة تنافسية في قطاع المغذيات الزراعية من خالل زيادة تنوع

 .المنتجات والتواجد الجغرافي وتعزيز إماكنيات النمو

  اعية من خالل ستمثل شركة سافكو الذراع االستثماري لشركة سابك في مجال المغذيات الزر

استحواذها على الشركة المستهدفة مما سيؤهلها لالستفادة من الخبرة المتراكمة 

لشركة سابك في مجال المغذيات الزراعية ومراكز األبحاث التقنية وتسويق المنتجات من خالل 

 شبكة التوزيع لسابك والمتواجدة في معظم األسواق العالمية. 

 طوير اإلجراءات والسياسات نتيجة نقل األصول إلى كيان تحسين كفاءة التشغيل من خالل ت

 .واحد واالستفادة من دمج الوظائف اإلدارية وتوظيف أمثل للموارد االقتصادية

  تحسين معدل العائد للمساهمين بزيادة المحفظة االستثمارية وكذلك التقليل من اثار

  .المخاطر او تفاديها من خالل االنتشار الجغرافي

 لة متاكملة من اإلمدادات للوصول الى المستهلك النهائي لتحقق قيمة أكبرانشاء سلس.  

ولتحقيق استراتيجية الشركة ووضعها في موقع ريادي على خريطة صناعة المغذيات الزراعية 

العالمية والتي شهدت تطورات خالل السنوات األخيرة من خالل االندماجات الحاصلة بين كبريات 

بما  في التحول الى شركة إقليمية و عالمية رائدة سافكوولتمكين  هذا المجالالشراكت الرائدة في 

والتي تهدف إلى تعظيم محتوى القطاع  م5050رؤية المملكة العربية السعودية  يتماشى مع

 سافكولتكون رافد أساسي لدعم االقتصاد الوطني حرصت  ماكنة الشراكت الخاص وازدهاره وتعزيز

ى في األسواق العالمية والبحث عن شركة رائدة مثل شركة سابك من على تواجدها بشلك اقو 

خالل ما تملكه من سلسلة امدادات في معظم األسواق العالمية للمغذيات الزراعية ومراكز 

بالتوافق مع سابك لتصبح سافكو هي الذراع االستثماري  سافكواألبحاث التقنية. ولذلك سعت 

 راعية. سابك في مجال صناعة المغذيات الزل

 الصفقة إلتماماالرتفاع أو االنخفاض في ريحية السهم نتيجة  61-0-6

من المتوقع أن ينتج عن الصفقة قيمة مضافة لمساهمي سافكو في المستقبل من خالل زيادة 

فرص النمو عن طريق تحسين القدرة التنافسية وتحقيق وفورات التاكليف السنوية المتوقعة. 

ل االرتفاع في ربحية السهم. وتجدر اإلشارة إلى أنه من وسيتم قياس ذلك بشلك جزئي من خال

الصعب توقع أي أحداث أو نتائج مستقبلية٭ وبالتالي فإنه يجب عدم االعتماد بشلك اكمل على أي 

توقعات أو إفادات تتعلق بالنمو في ربحية السهم. وقد قام مجلس إدارة سافكو بتحليل االرتفاع 

في االعتبار الزيادة المتوقعة في األرباح في ضوء وفورات  ألخذبدون االمتوقع في ربحية السهم 

التاكليف المتوقعة من الصفقة. وقد قام مجلس اإلدارة ومستشاروه بإتباع منهجية متحفظة 

لغرض تحديد االرتفاع المتوقع في ربحية السهم٭ حيث لم يقوموا بتضمين عدد من المنافع 

ة فيما يتعلق باإليرادات والتمويل والتي ستؤدي في حال والوفورات اإلضافية المتوقعة من الصفق

 تحققها إلى تحقيق ارتفاع أعلى في معدل ربحية السهم.

 ارتفاعمن شأن االستحواذ أن يؤدي إلى فأنه ٭ م5001يناير  0إتمام الصفقة قبل  أنه قد تمإذا افترضنا 

 م5001ديسمبر  50منتهية الللسنوات  ٪2٫51و ٪1٫00و  ٪0٫21بنسبة ربحية لك سهم في سافكو 

أدناه وضح مهو كما على التوالي  م5002 يونيو 50شهر المنتهية في  05فترة  م5000ديسمبر  50

 تحليل تراكم الربحية للك سهم: جدولفي 
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 م0162 م0160 مسافود سقبل االمستحداذ 
شهر المنتهية  60فتر  

 م0160 ةدنيد 31في 

 108,888,888 108,888,888 108,888,888 إجمالي األسهم القائمة

 0,110,522 0,010,100 255,110 إجمالي الدخل (بآالف الرياالت السعودية)

 1٫50 1٫00 5٫50 الربح مقابل لك سهم (ريال سعودي)

    

    مسافود سيعة االمستحداذ 

 118,050,101 118,050,101 118,050,101 إجمالي األسهم القائمة

لى حاملي األسهم الدخل اإلجمالي الذي ُيعزى إ

 في الشركة األم (بآالف الرياالت السعودية)
0,010,005  5,511,008 5,001,051 

 1٫02 1٫10 5٫10 ربحية لك سهم (ريال سعودي)

    

 ٪2٫51 ٪1٫00 ٪0٫21 االستحواذ بعدتراكم األرباح للك سهم 

ركة سافكو بعد اإلتمام يجب أال يفّسر التحليل الوارد أعاله على أنه يعني أن ربحية السهم لش

ستكون بالضرورة أكبر من ربحية أسهم سافكو خالل الفترات المالية السابقة أو الالحقة إلتمام 

 الصفقة. 

 أعضاء مجلس اإليار  61-3

نتيجة سوف يطرأ تغيير على حجم وتركيبة المجلس ن سبعة أعضاء وميتكون مجلس إدارة سافكو حاليًا 

 . ديد الحقاً وسيتم تحديد العضو الج ضاء الى ثمانية اعضاءحيث سيتم زيادة عدد األع صفقةلا

 شراكت األمسمة  المستهةفةوصف الشركة المستهةفة و 61-6

 المستهةفةأعمال الشركة  61-6-6

مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية  ذاتالشركة المستهدفة هي شركة 

ريال سعودي  50,000بلغ  صدر في الرياض وبرأس مال 0000002105السعودية٭ بالسجل التجاري رقم 

 رياالت سعودية. 00حصة بقيمة اسمية  5,000يتكون من 

من قبل سابك لتملك حصصها في شراكت األسمدة المستهدفة. الشركة المستهدفة تأسست 

بأن الشركة المستهدفة سيكون لها مبلغ وفقًا ألتفاقية البيع ين سابك وسافكو بوقد تم االتفاق 

قبل أتمام دي قد أودع في حساب مصرفي مملوك للشركة المستهدفة ريـال سعو 525,010,051

ريال  1,025,010,051وهذا المبلغ يعتبر جزءا من القيمة اإلجمالية للصفقة والبالغ قيمتها  الصفقة

يكمن ). وأعمال الشركة المستهدفة( 0-1-00 سعودي كما تم ايضاحه في هذا التعميم في القسم 

أصول قائمة من  وإضافةالسبب في ضخ المبلغ النقدي في الشركة لتعزيز قدرتها على النمو 

سيزيد  أنه إلىاستثمارات سابك في المغذيات الزراعية او غيرها وتحقيق أهدافها المرجوة٭ إضافة 

والتي بدورها  ٪00٫00من مساهمة سابك في أسهم سافكو حيث ستصل نسبة المساهمة إلى 

من سافكو الذراع االستثماري لسابك في مجال المغذيات الزراعية. والجدير بالذكر أنه ال توجد  ستجعل

للمزيد من المعلومات يرجى  أي شروط معينة متعلقة بآلية التصرف في المبلغ من قبل سافكو.

 .) من هذا التعميممزايا الصفقة( 5-5-00 مراجعة القسم 

ممارسة األعمال التجارية في إنتاج  الشركة المستهدفة تأسيس تتضمن أغراضاللعقد  وفقاً 

مجموعة واسعة من األسمدة٭ مثل اليوريا واألسمدة المركبة والفوسفات وكذلك بعض المواد 

 كون الشركة المستهدفة شركة قابضة فإنها: الكيميائية.

 .ال تستخدم أي عقود تقنية مهمة بصفتها الخاصة 

 ال تتطلب أي مواد خام.وصنع أي منتجات ال ت 

 .ال تصنع و ال تعمل في أي نشاط من أنشطة المبيعات والتسويق 

 )ماليين الرياالت السعودية( 7108و 7107المعلومات المالية للسنوات المنتهية في 

 م0162 م0160 

 5,500,581 5,021,055 المبيعات

 808,105 521,105 صافي الدخل

 0,510,000 0,500,050 مجموع األصول

 01,020 502,880 التزامات طويلة األجل
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 أعمال شركة البيروني 61-6-0

شركة البيروني هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية السعودية برأس 

وشركة تايوان  الشركة المستهدفةريال سعودي٭ تمتلك فيه لك من  810,000,000مال قدره 

 منهما. للك ٪00 نسبة لؤلسمدة

تتمثل األعمال الرئيسية لشركة البيروني في تطوير وتشغيل مجمع لصناعة األسمدة 

 ألحاكم أنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية. وفقاً والبتروكيماويات 

إيثيل  -5تدير شركة البيروني منشأة في الجبيل بالمملكة العربية السعودية تنتج األمونيا واليوريا و

يوكتيل الفثاالت٭ وتحتوي على مصنع لليوريا على أعلى درجة من التجهيزات الفنية الهكسانول ود

في الشرق األوسط لالستخدام الصناعي. ُتستخدم األمونيا واليوريا بشلك أساسي في إنتاج 

إيثيل هكسانول وديوكتيل -5استخدام صناعي وكيميائي٭ أما  أيضاً األسمدة٭ على الرغم من أن لها 

 ا عبارة عن مادتين كيميائيتين لهما مجموعة متنوعة من االستخدامات.الفثاالت فهم

والموردون الرئيسيون للمواد الخام التي تستخدمها شركة البيروني إلنتاج األسمدة والمنتجات 

 أرامكو(النيتروجين)٭ وشركة غازالكيماوية هم الشركة السعودية للكهرباء (الكهرباء)٭ وشركة 

ك (ثاني أكسيد الكربون)٭ والشركة العربية للبتروكيماويات (اإليثيلين (مبيعات الغاز)٭ وساب

 والبروبيلين).

تشلك األمونيا واليوريا الجزء األكبر من إنتاج شركة البيروني٭ ويتم بيعهما بشلك أساسي في أسواق 

لها إلى . يتم بيع اليوريا التي تنتجها شركة البيروني بشلك أساسي لتحويسابك ةالتصدير من قبل شرك

منتجات األسمدة في المملكة العربية السعودية٭ ويتم بيع الباقي من قبل شركة سابك وشركة تايوان 

تفاقيات إوالتي تعتبر  التفاقيات التسويق المبرمة بين شركة البيروني ومساهميها وفقاً لؤلسمدة 

٪  000ركة سابك٭ إلى جانب ٪ من األمونيا التي تنتجها شركة البيروني من قبل ش 000. يتم تسويق ملزمة

ومعظمها  نسبياً إيثيل هكسانول وديوكتيل الفثاالت٭ (والتي يتم إنتاج لك منها بكمية صغيرة -5من 

  للسوق المحلية).

يوجد لدى شركة البيروني ثالثة موظفين٭ اثنان منهم من شركة تايوان لؤلسمدة وموظف يشغل 

وفقا لعقد  وصيانتها بواسطة شركة سافكو منصب أمين مجلس اإلدارة. ويتم تشغيل مرافقها

 (الموافق ـه0/1/0152 تاريخب المبرمة بين سافكو والبيرونيالتشغيل والصيانة (تاكمل) 

. وتتولى سافكو من خالل )“عقد تاكمل”(إبرامها ولمدة عشرون عاما من تاريخ  )٭م50/05/5000

 تشغيل وصيانة وإدارة شركة البيروني. عقد تاكمل

 ركةالش يار إ  أ س

المهندس وهم  ٭شركة سابكتم تعيينهم من قبل مدراء  1٭ مدراء 0يوجد لدى شركة البيروني 

تم  مدراء 1وماجد نورالدين االستاذ نواف العنزي٭ االستاذ حاتم الدخيل٭ االستاذ عبدربه٭ آل سمير 

 هسو تسانغ االستاذ ٭بينغ‟تنغ شنغ االستاذ وهم  شركة تايوان لؤلسمدةتعيينهم من قبل 

. تم تعيين رئيس مجلس اإلدارة من كو فانغ ماو االستاذ هسيونغ و-هسيه ون االستاذ ٭هسين

 من قبل شركة تايوان لؤلسمدة.المجلس نائب الرئيس  تعيينتم و قبل شركة سابك

 المنتجات  ب س

اليوريا هي المنتج الرئيسي المدر للدخل لشركة البيروني. باإلضافة إلى ذلك٭ تشمل منتجاتها 

 . إيثيل هكسانول٭ وديوكتيل الفثاالت-5ا٭ واألموني

 المنتج
 النسبة من إجمالي اإلنتاج

 م0162

 النسبة من إجمالي المبيعات

 م0162

 ٪5 ٪55 األمونيا

 ٪11 ٪05 اليوريا

 ٪01 ٪05 إيثيل هكسانول-5

 ٪5 ٪5 ديوكتيل الفثاالت

 المصدر: سافكو

 التوندلدجيا  ج س

ة في مرافق اإلنتاج الخاصة بها من قبل شركة البيروني في إن تراخيص استخدام األصول التكنولوجي

تصنيع منتجاتها موجودة بشلك عام في مرافق اإلنتاج الخاصة بها ويتم منحها من خالل عدد من 

 اتفاقيات الترخيص٭ والتي تشمل (على سبيل المثال ال الحصر) ما يلي:
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 اليوريا

غير حصري (باستثناء الحق في الترخيص الفرعي)  ترخيصاً منحت شركة بولمان كيلوج شركة البيروني 

بموجب جميع براءات االختراع والدراية الفنية المملوكة لشركة بولمان كيلوج أو من قبل أطراف 

والتي بموجبها تتمتع شركة بولمان كيلوج بالحق في الترخيص الفرعي٭ بما في ذلك التراخيص  أخرى

تخدام التصميم والعمليات والتكنولوجيا المدمجة في الس ٭الصادرة من شركة ستامياكربون بي في

المصنع من جانب شركة بولمان كيلوج بغرض إنشاء وتشغيل وصيانة المصنع وكذلك الحق غير 

مان كيلوج هي شركة بول الحصري في استخدام وبيع منتجات المصنع في أي ماكن في العالم.

لمان و إم دبليو كيلوج و قد تخصصت هذه أمريكية األصل وقامت الشركة نتيجة اندماج شركتي بو

الشركة في عدة مجاالت و منها مجال البناء والتطوير. تلى هذا االندماج عدة تغيرات في مالك 

وشركة  الشركة و حاليا تعمل الشركة في السوق باسم شركة كيلوج براون رووت (كي بي آر)

وجيا صناعة اليوريا في سنة ستامياكربون هي شركة هولندية األصل تتخصص في ترخيص تكنل

والمختصة في أعمال الهندسة واالنشاء باالستحواذ  االيطاليةقامت شركة ماري تكنومنت و م5002

 .يهاعل

 ترخيصاً غير حصري وغير قابل للتحويل و حقاً منحت شركة بروزاب الهندسية المحدودة شركة سابك  

اتها التي لم تحصل على براءة اختراع ودرايتها فيما يتعلق بعمليتها الحاصلة على براءة اختراع وعملي

الفنية لبناء وتشغيل وحدة تنظيف الهواء الخاصة بمخرج برج تحبيب اليوريا ووحدة األسمدة لتحويل 

سلفات اليوريا/ األمونيوم إلى شلك بلوري. ال يمكن لشركة البيروني استخدام الترخيص إلنشاء أو تجديد 

بروزاب الدراية والتقنية الحاصلة على براءة اختراع التي طورتها شركة أي وحدات أخرى. تستخدم شركة 

بيكو القابضة الهندسية وشركة جي اي ايه مسيو كما أنها قد أبرمت اتفاقيات مع لك منها تخولها 

بالاكمل للحصول على عقود لوحدات تنظيف مخارج الهواء والتي تم تطوير عملياتها من خالل شركة 

شركة بروزاب البولندية تعمل في مجاالت الهندسة المتخصصة  .مسيو ي ايهبيكو وشركة جي ا

وتقوم بتصميم وتحسين مصانع األسمدة وغيرها من الكيميائيات وقد قامت بالعمل على وحدة 

 ) وعلى وحدة تنظيف األغبرة من برج تحبيب اليوريا في البيرونيTGUاليوريا ذات الدرجة الفنية (

هي شركة مختصة بتقنيات تنقية و معالجة المياه العائدة من  هندسيةشركة بيكو القابضة ال

و في عام  م0202 عام الوحدات الصناعية تم شراء هذه الشركة من قبل شركة كوكرين األمريكية في

 قامت شركة نيوتيرا األمريكية باالستحواذ على شركة كوكرين. م5001

ن المجاالت في الصناعة الكيمائية و الغذائية جي اي ايه مسيو هي شركة ألمانية تعمل في كثير م

والذي يقوم بالتحكم بانبعاثات  يد البيروني بتقنية التكوين الكريستالي في مصنع اليورياووقامت بتز 

 اليوريا واألغبرة الناتجة عن تشكيل المنتج النهائي.

ام اختراع شركة سي تي من الرسوم وغير قابل لئللغاء الستخد ياً معف ترخيصاً تم منح شركة البيروني 

سي أي كوربوريشن الحاصل على براءة اختراع لبناء وتشغيل المصنع واستخدام وبيع المواد التي 

ن وهي شركة استشارات ايواوشركة سي تي سي أي كوربوريشن تأسست في ت ينتجها المصنع.

. تغطي هندسية متخصصة في توفير حلول وخدمات متعددة األغراض لمشاريع األشغال العامة

وهنا بعض األمثلة على مشاريع  ٭خدمات الشركة التخطيط والتصميم والبناء واالختبار والتحقق

األشغال العامة: الطرق والسكك الحديدية والهندسة المعمارية والهيلك والمكونات 

 ك.الهيدروليكية والمرافئ والجيوتقنية والبيئات والطاقة الكهربائية وإدارة اإلنشاءات وما إلى ذل

 األمونيا

لشركة البيروني الستخدام معلوماتها الفنية  ترخيصاً منحت شركة هالدور توبسو أي/أس 

تها واستخدام العوامل الحفازة الخاص بها في محول شركة البيروني اوخدماتها٭ لممارسة عملي

ة شرك ٭هالدور توبسو أي/أس وبيع وتصدير واستخدام منتجات محول شركة البيروني في أي دولة.

دنيماركية متخصصة في إنتاج المحفزات غير المتجانسة وتصميم عمليات المصانع المبنية على 

الصناعات الكيماوية و أساس العمليات التحفيزية. ويتركز مجال الشركة في صناعة األسمدة

  والبتروكيماوية وقطاع الطاقة.

تويو الهندسية المحدودة  تخضع شركة البيروني لترتيبات مع شركة أمونيا اكسل اس ايه وشركة

فيما يتعلق بعدد من الدراسات الفنية وترتيبات تبادل المعرفة ودراسات التصميم. ُتمنح شركة 

غير حصري ومعفي من الرسوم وغير قابل لئللغاء بموجب  اً دائمصًا ترخيالبيروني بموجب لك اتفاقية 

في المستقبل)٭ ويمكن نقل هذا براءات االختراع وطلبات براءات االختراع (تشمل أي تحسينات 

على شركة تويو وشركة أمونيا  أيضاً الترخيص إلى أي مشتٍر أو مشغل مستقبلي للمصنع. يجب 

ترتيب التراخيص من البائعين والمقاولين من الباطن لصالح شركة ما يقتضي الحال اكسل حسب 

ساسية والمعرفة الفنية األالتقنيات لتطوير  تأسست في سويسراأمونيا اكسل اس ايه  البيروني.

إلنتاج األمونيا واليوريا والميالمين والميثانول والسينغاز وأسمدة النترات وأسمدة الفوسفات. كما 

تقدم الشركة مجموعة اكملة من الخدمات الهندسية٭ والتزويد بالمعدات والمواد٭ وخدمات بناء 

 . وأما تويو الهندسية المحدودةالموقع باإلضافة إلى توفير مساعدات للمصنع طوال فترة عمله

هندسية ومشتريات وبناء تخدم بشلك رئيسي قطاعات الهيدروكربونات  فهي شركة يابانية
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(النفط والغاز الطبيعي) والبتروكيماويات. تشمل أعمالها المختلفة التعاون في مجال البحث 

والتوجيه الفني في  والتطوير والتصميم والهندسة وشراء المعدات والبناء وعمليات االختبار

مجاالت مثل المواد الكيميائية العامة والبتروكيماويات وصقل النفط والغاز الطبيعي والطاقة 

الكهربائية والطاقة النووية وأنظمة اإلنتاج المتقدمة والتوزيع والمرافق الطبية والتكنولوجيا 

 والبرامج األخرى. والبيئة في لك مصنع والمشتريات وتطوير وبيع هندسة النظم  الحيوية

 المداي الخام  ي س

تحصل شركة البيروني على موادها الخام بشلك مباشر من خالل عدد من المصادر٭ بما فيها ما 

 يلي:

 النيتروجين٭ من شركة سابك. 

 ٭ من أرامكوالطبيعي الغاز. 

 ثاني أكسيد الكربون٭ من سابك. 

 .البروبيلين٭ من شركة بتروكيميا 

حصل على مجموعة متنوعة من الخدمات من عدد من مقدمي باإلضافة إلى ذلك٭ فإنها ت

 الخدمات٭ بما في ذلك:

 إمدادات المياه ومعالجتها٭ من شركة مرافق. 

 ٭ من الشركة السعودية للكهرباء.الكهرباء 

 البيع والتسدةق  ه س

تحظى شركة البيروني بميزة االستفادة من عدد من اتفاقيات التسويق وشراء اإلنتاج المبرمة مع 

منتجات  ٭وشركة تايوان لؤلسمدة. حيث يتم تسويق اكمل منتجات البيروني من اليوريا سابك

بموجب اتفاقيات ثنائي إيثيل هكسانول وديوكتيل الفثاالت من ِقبل سابك٭  ٭األسمدة األخرى

 .هاالتسويق المبرمة مع

تاج المبرمة مع شراء اإلنالتسويق وبميزة االستفادة من اتفاقية  ضاً أيتحظى شركة البيروني  كما

 000,000شركة تايوان لؤلسمدة٭ والتي بموجبها تضمن شركة تايوان لؤلسمدة كمية للشراء بمقدار 

وقد  من إنتاج شركة البيروني من اليوريا على أساس متوسط أسعار الخليج العربي. سنوياً طن متري 

ريخ انتهائها في الجدول تفاقيات التسويق من حيث نوعها وااللتزامات المرتبطة بها وتاإتم ذكر 

 أدناه:

 تارةخ االنتهاء االلتزامات المرتبطة االتفاقية

اتفاقية تسويق بين شركة 

 .البيروني وشركة سابك

تقوم سابك بتسويق إنتاج 

٪ 00شركة البيروني بنسبة 

٪ لجميع المنتجات 000لليوريا و

 األخرى.

تسري اتفاقية التسويق بين 

شركة البيروني وشركة سابك 

سريان اتفاقية  ال مدةطو

بين سابك و شركة  الشراكء

 .تايوان لؤلسمدة

اتفاقية تسويق بين شركة 

 .البيروني وشركة سابك

يتم تسويق منتجات ثنائي 

إيثيل هكسانول وديوكتيل 

الفثاالت من ِقبل سابك 

بموجب اتفاقيات التسويق 

 .المبرمة مع سابك

تسري اتفاقية التسويق بين 

كة سابك شركة البيروني وشر 

سريان اتفاقية  طوال مدة

بين سابك و شركة  الشراكء

 .تايوان لؤلسمدة

ركة شاتفاقية تسويق بين 

شركة تايوان لؤلسمدة و

 .البيروني

تدفع شركة تايوان لؤلسمدة 

 على متوسط 
ً
للمنتجات بناء

 .أسعار الخليج العربي

) 0تخضع للمراجعة لك خمس (

سنوات في حال طلب أحد 

 .الطرفين
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 سآالف الرةاالت السعديةة  م0162و م0160علدمات المالية للسندات المنتهية في الم  و س

 م0162 م0160 

 0,510,052 0,020,010 المبيعات

 510,001 085,055 صافي الدخل

 5,210,100 5,012,810 مجموع األصول

 05,058 500,508 التزامات طويلة األجل

 أعمال شركة اين البيطار 61-6-3

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية السعودية برأس شركة ابن البيطار 

للك  ٪00وشركة سافكو الشركة المستهدفة ريال سعودي٭ تمتلك فيه لك من   121,100,000مال قدره 

 وفقاً يتمثل العمل الرئيسي لشركة ابن البيطار في إنتاج األمونيا واليوريا واألسمدة المركبة  .منهما

 نظمة ولوائح المملكة العربية السعودية.ألحاكم أ

 الجبيل بالمملكة العربية السعودية تنتج األمونيا واليوريامدينة تدير شركة ابن البيطار مرافق في  

. ُيستخدم لك من هذه المنتجات وثنائي فوسفات األمونيوم ونيتروجين فوسفوريس البوتاسيوم

استخدامات  أيضاً م من أن األمونيا واليوريا لهما في المقام األول في إنتاج األسمدة٭ على الرغ

 صناعية وكيميائية.

يتم توفير الجزء األكبر من المواد الخام التي تستخدمها شركة ابن البيطار من جانب شركة سابك٭  

بما في ذلك النيتروجين (مباشرًة) وحمض الفوسفوريك والفوسفات الصخري ولكوريد البوتاسيوم 

وم وغيرها من المواد (التي توفرها شركة سابك لشركة ابن البيطار من طرف وكبريتيت البوتاسي

). باإلضافة إلى ذلك٭ تحصل شركة ابن البيطار على المياه من شركة مرافق الكهرباء والمياه خارجي

بالجبيل وينبع٭ ومبيعات الغاز من شركة الزيت العربية السعودية والكهرباء من الشركة السعودية 

 من قبل شركة سابك وفقا التفاقية التسويق. محليًا ودولياً تباع منتجات ابن البيطار  كما للكهرباء.

ال يوجد لدى شركة ابن البيطار موظفين خاصين به. ويتم تشغيل مرافقها وصيانتها بواسطة 

البدء المبرمة بين سابك وسافكو والتي تم  وفقا التفاق توحيد عمليات التشغيل ٭شركة سافكو.

اتفاق مبادىء لتوحيد عمليات ”( )م00/05/0221 (الموافق هـ00/2/0101 تاريخ من بها

وذلك الذي بموجبه تتولى سافكو اكمل الصالحيات إلدارة وتشغيل شركة ابن البيطار  )“شغيلتال

 ٭شغيلتبموجب اتفاق مبادىء لتوحيد عمليات ال .طبقًا للصالحيات واإلجراءات الخاصة بشركة سافكو

صالحيات إدارة ابن البيطار وإدارته ماعدا إقرار الميزانية التقديرية والحسلبات لسافكو جميع 

 الختامية وتعيين مراجعي الحسابات القانونيين وإقتراح نسبة توزيع األرباح وبيع أو رهن الممتلاكت. 

 الشركة يار إ  أ س

حمد الجبر. يتولى إدارة شركة ابن البيطار مدير واحد وهو رئيس شركة سافكو المهندس أحمد م

مباشر بشلك (سيكون رأس المال المصدر بالاكمل لشركة ابن البيطار تحت سيطرة شركة سافكو 

وعلى هذا النحو فإن شركة ابن البيطار ستكون تحت السيطرة عند إتمام الصفقة  )غير مباشرو 

مام سيتم تحديد آليات اتخاذ القرار والتوزيع من قبل سافكو بعد إتوالاكملة لشركة سافكو. 

 الصفقة.

 المنتجات  ب س

اليوريا هي المنتج الرئيسي المدر للدخل لشركة ابن البيطار. باإلضافة إلى ذلك٭ تشمل منتجاتها 

 والفوسفور والبوتاسيوم. النيتروجيناألمونيا وثنائي فوسفات األمونيوم واألسمدة المركبة من 

 لمبيعات:جدول يوضح عن ما يمثله لك منتج من إجمالي اإلنتاج/ايلي وفيما 

 م0162 النسبة من إجمالي المبيعات م0162 النسبة من إجمالي اإلنتاج المنتج

 ٪02 ٪15 األمونيا

 ٪80 ٪15 اليوريا

أسمدة مركبة (ثنائي فوسفات 

األمونيوم و األسمدة المركبة من 

 النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم)

00٪ 50٪  

 سافكو المصدر:
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 التوندلدجيا  ج س

استخدام األصول التكنولوجية في مرافق اإلنتاج الخاصة بشركة ابن البيطار في  يتم منح تراخيص

تصنيع منتجاتها من خالل عدد من اتفاقيات الترخيص٭ والتي تشمل (على سبيل المثال ال الحصر) ما 

 يلي:

 مجمع اين البيطار

تكنيب العربية  من عقود الهندسة والمشتريات والبناء مع شركةعددًا أبرمت شركة ابن البيطار  

) “بيتكن”بلفظ  معاً السعودية المحدودة (أونشور) وشركة تكنبترول اس بي ايه (يشار إليهما 

فيما يتعلق بالتصميم والبناء والهندسة واإلدارة والمشتريات الميدانية لمجمعها الصناعي في 

ات مماثلة مع شركة تويو الجبيل والذي يتم استخدامه إلنتاج اليوريا واألمونيا. أبرمت الشركة اتفاقي

السعودية الهندسية وشركة تويو الهندسية فيما يتعلق بالمجاالت األخرى من بناء مرافقها في 

الستخدام جميع المعدات واآلالت صًا ترخيالجبيل. ُتمنح شركة ابن البيطار بموجب لك اتفاقية 

وبيع أي مواد يتم إنتاجها  والمواد والعمليات أو األساليب المتوفرة في المجمع وصنع واستخدام

من الرسوم وغير قابل لئللغاء  معفياً  ترخيصاً  أيضاً في عمليات المجمع. تم منح شركة ابن البيطار 

وغير حصري الستخدام أي اختراع يتم إجراؤه كجزء من الخدمات وبيع أي مواد ينتجها هذا االختراع 

 طلب موافقة).(يمكن تمديد هذا الحق إلى أي فرع أو شركة تابعة دون 

 اليوريا

تختص في مجال الغاز و الزيت٭ تقوم شركة سايبم بترخيص تكنلوجيا  ايطاليةشركة سايبم هي شركة 

 . م5008لكة للتقنية في سنة اصناعة اليوريا بعد استحواذها على شركة سنابرجتي الم

 المداي الخام  ي س

 المصادر تتضمن ما يلي:تحصل ابن البيطار على موادها الخام بطريقة مباشرة من عدد من 

 النيتروجين٭ من شركة سابك. 

 ٭ من أرامكوالطبيعي الغاز. 

 الصودا الاكوية٭ من شركة سابك للبتروكيماويات 

من خالل اتفاقية واكلة مع أخرى تستخدم لمصنع األسمدة المركبة خام  كما أنها تحصل على مواد

يابة عن شركة ابن البيطار مقابل شركة سابك٭ والتي بموجبها ستقوم سابك بشراء مواد خام ن

 .ياً سنورسوم ثابتة 

باإلضافة إلى ذلك٭ فإن شركة ابن البيطار تحصل على مجموعة متنوعة من الخدمات من عدد من 

 مقدمي الخدمات٭ بما في ذلك:

 إمدادات المياه ومعالجتها٭ من شركة مرافق. 

 ٭ من الشركة السعودية للكهرباءالكهرباء. 

 شركة ساب تانك. خدمات التخزين من 

 البيع والتسدةق  ه س

 هـ08/2/0100وتسري منذ تنتفع شركة ابن البيطار من اتفاقية تسويق ابرمتها مع شركة سابك 

و بموجبها تقوم سابك بتسويق وتخضع للمراجعة لك خمس سنوات في حال طلب أحد الطرفين٭ 

وتلتزم  مقابل رسوم تسويقية.األمونيا واليوريا وفوسفات األسمدة التي تنتجها شركة ابن البيطار 

ابن البيطار بتوفير وتجهيز اكمل كميات انتاجها وتسليمها لسابك وتلتزم سابك ببيعها وفقا 

لشروط االتفاقية. وفي حال قررت ابن البيطار تخفيض اإلنتاج٭ فيتعين عليها أن تشعر سابك بأسرع 

تزامات المرتبطة بها في تفاقيات التسويق من حيث نوعها وااللإوقد تم ذكر  مكن.وقت م

 الجدول أدناه:

 تارةخ االنتهاء االلتزامات المرتبطة االتفاقية

اتفاقية التسويق بين 

شركة ابن البيطار وشركة 

 .سابك

يتم تسويق منتجات ثنائي إيثيل هكسانول وديوكتيل 

الفثاالت من ِقبل سابك٭ التي لديها أفضل التزام 

 .بالمساعي لتسويق

) 0 خمس (تخضع للمراجعة لك

سنوات في حال طلب أحد 

 .الطرفين

 تسويق بينالاتفاقية 

شركة ابن البيطار وشركة 

 .سابك

تقوم سابك بتسويق األمونيا واليوريا وفوسفات 

األسمدة التي تنتجها شركة ابن البيطار مقابل رسوم 

تسويقية. وتلتزم ابن البيطار بتوفير وتجهيز اكمل كميات 

وتلتزم سابك ببيعها وفقا  انتاجها وتسليمها لسابك

 .لشروط االتفاقية

 هـ08/02/0100تسري منذ 

وتخضع  م)0/1/0220(الموفق 

) 0للمراجعة لك خمس (

سنوات في حال طلب أحد 

 .الطرفين
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 سآالف الرةاالت السعديةة  م0162و م0160المعلدمات المالية للسندات المنتهية في   و س

م0160  م0162   

 0,052,050 0,001,011 المبيعات

 550,128 001,110 صافي الدخل

 0,850,201 0,010,021 مجموع األصول

 0,000 0,510 التزامات طويلة األجل

 

 أعمال شركة جيبك 61-6-6

تأسست في مملكة البحرين حيث تمتلك لك من الهيئة  مقفلةشركة جيبك هي شركة مساهمة 

الصناعات البتروكيماوية وشركة  الشركة المستهدفةالوطنية للنفط والغاز (مملكة البحرين) و

 ريال سعودي. 800,000,000٪ من إجمالي رأس المال المصدر البالغ 55.55الكويتية ما نسبته 

ألحاكم قوانين ولوائح  وفقاً يتمثل النشاط الرئيسي لشركة جيبك في إنتاج األسمدة البتروكيماوية 

 مملكة البحرين.

في مملكة البحرين حيث تدير منشأة  يقع ماكن عمل شركة جيبك الرئيسي في جزيرة سترة 

تستخدم الغاز الطبيعي كمادة خام إلنتاج األمونيا واليوريا والميثانول. ُتباع األمونيا واليوريا بشلك 

استخدام صناعي وكيميائي٭ أما ضًا أيأساسي لالستخدام في إنتاج األسمدة٭ على الرغم من أن لها 

 ها عدة استخدامات صناعية.الميثانول فهو عبارة عن مادة كيميائية ل

يعد الغاز الطبيعي أهم المواد الخام المستخدمة في إنتاج األسمدة والكيماويات الخاصة بشركة 

 جيبك٭ ويتم تزويد الشركة به من خالل شركة نفط البحرين الوطنية.

أبرمت شركة جيبك اتفاقيات تسويق مع لك من شركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية وشركة 

سابك٭ والتي بموجبها يتم تسويق األمونيا واليوريا التي تنتجها جيبك على المستوى العالمي من 

خالل شركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية وتقوم شركة سابك بتسويق الميثانول الذي تنتجه 

 جيبك على الصعيد العالمي.

 الشركة يار إ  أ س

وشركة  لهيئة الوطنية للنفط والغازا للك من ٭أعضاء ثمانيةشركة جيبك مجلس أدارة يوجد لدى 

. ُيعين رئيس مجلس اإلدارة أعضاء حق تعيين ثالثة سابك وشركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية

 وهم: ٭الوطنية للنفط والغاز من الهيئة بين أعضاء مجلس اإلدارة  ألعضاءعن طريق االقتراع السري 

  اإلدارة)(رئيس مجلس  أحمد علي الشرياناالستاذ 

  حمد دخيل السبيعي (نائب رئيس مجلس اإلدارة)االستاذ 

  سمير بن علي آل عبدربه (عضو مجلس اإلدارة المنتدب)المهندس 

  علي أحمد الغامدياالستاذ 

  سالم علي العازمياالستاذ 

  شافي طالب العجمياالستاذ 

  أحمد بن محمد العمراالستاذ 

  فهد بن سلمان آل خليفةالشيخ 

ب رئيس مجلس اإلدارة بالتناوب من قبل شركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية وشركة وُيعين نائ

سابك لمدة ثالث سنوات. كما ُيعين العضو المنتدب من قبل مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات٭ 

ويتم اختياره من بين أعضاء مجلس اإلدارة في شركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية وشركة 

ينه شركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية وشركة سابك بالتناوب٭ شريطة أن يكون في سابك٭ وتع

من أعضاء مجلس إدارة الشركة التي لم تعين نائب رئيس مجلس اإلدارة (بمعنى  عضواً جميع األحوال 

أن تعين شركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية العضو المنتدب عندما تعين شركة سابك نائب 

). ويعين مجلس إدارة جيبك الرئيس لمدة ثالث سنوات ويجوز كذلكس مجلس اإلدارة٭ والعكس رئي

 له تعيين أمين السر.

 المنتجات  ب س

قليلة تقوم شركة جيبك بتصنيع وبيع كميات من اليوريا والميثانول. كما أنها تبيع األمونيا بكميات 

 لي اإلنتاج/المبيعات:وفيما يلي جدول يوضح عن ما يمثله لك منتج من إجما ياً نسب
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 م0162 النسبة من إجمالي المبيعات م0162 النسبة من إجمالي اإلنتاج المنتج

 ٪1 ٪50 األمونيا

 ٪02 ٪11 اليوريا

 ٪58 ٪50 الميثانول

 التوندلدجيا  ج س

ألصول التكنولوجيا في منشآت اإلنتاج التابعة لها لتصنيع  جيبكُتمنح تراخيص استخدام شركة 

بأن شركة تيسين كروب (أودا) هي الجهة علمًا ل عدد من اتفاقيات الترخيص٭ منتجاتها من خال

المرخصة لمصانع األمونيا والميثانول التابعة لشركة جيبك. وتتمثل الجهتان المرخصتان لمصنعي 

اليوريا والحبيبات التابعين لشركة جيبك في شركتي سايبم وأودا لتكنولوجيا األسمدة على الترتيب٭ 

التابع لشركة جيبك في هالدور  00مثل الجهة المرخصة لمصنع اليوريا الفورمالديهايد بينما تت

تعد شركة تيسين كروب من أكبر الشراكت األلمانية في مجال صناعة اآلليات و المصاعد توبسو. 

قامت شركة تيسين  م5000 والصناعة الحديدية والتقنيات التصنيعية وخدمات المواد. في سنة

 حواذ على شركة أودا والتي تقوم بالترخيص التقني لمصانع األمونيا.كروب باالست

 المداي الخام  ي س

 تحصل شركة جيبك على موادها الخام بشلك مباشر من خالل عدد من المصادر٭ بما فيها ما يلي:

 .تحصل على الغاز الطبيعي من شركة تطوير للبترول 

 .تحصل على الغازات األخرى من يتيم لؤلوكسجين 

 ى الصودا الاكوية من شركة آبار الخليج للتجارة ذ.م.متحصل عل. 

 البيع والتسدةق  ه س

أبرمت شركة جيبك اتفاقية تسويق مع شركة سابك٭ تلتزم شركة سابك بموجبها بتسويق 

هذه  انتهاءعلمًا بأن تاريخ  الميثانول الذي تنتجه شركة جيبك وتحقيق الحد األدنى من اإليرادات

أن رسوم التسويق التي تتقاضاها شركة سابك هي نسبة مئوية من بوم 50/05/5055االتفاقية 

 اإليرادات التي تحققها نيابة عن شركة جيبك.

باإلضافة إلى ذلك٭ أبرمت شركة جيبك ترتيبات تسويق األمونيا واليوريا مع شركة الصناعات 

ويتية بتسويق البتروكيماوية الكويتية٭ والتي بموجبها تقوم شركة الصناعات البتروكيماوية الك

 تلك المنتجات التي تصنعها شركة جيبك نظير رسوم تسويق تتقاضاها.

 سآالف الرةاالت السعديةة  م0162و م0160المعلدمات المالية للسندات المنتهية في   و س

 م0162 م0160 

 0,501,080 0,050,000 المبيعات

 501,800 058,080 صافي الدخل

 5,500,500 5,000,050 مجموع األصول

 02,100 010,100 التزامات طويلة األجل

 المستهةفة تقييم الشركة 61-0

 معلدمات مهمة 61-0-6

أجرت شركتا سافكو وسابك مناقشات ومفاوضات متعددة بشأن شروط وأحاكم الصفقة لتحديد 

عدد أسهم العوض التي ستصدرها شركة سافكو إلى شركة سابك بموجب الصفقة على وجه 

 على نتائج عم
ً
والتحليل المالي. وخالل مرحلة الفحص النافي للجهالة لية الخصوص٭ وذلك بناء

التفاوض على عدد أسهم العوض٭ قامت شركة سافكو بأخذ مشورة مستشاريها باإلضافة إلى 

القانونية المقدمة و الضريبية ٭المالية ٭التسويقية ٭تقارير الفحص النافي للجهالة للشؤون الفنية

. قدمت شركة جي آي بي شراكت األسمدة المستهدفةالخاصة بأعمال و من قبل المستشارين

م) 00/8/5055(الموافق  هـ02/00/0110اكبيتال (بصفتها المستشار المالي لشركة سافكو) رأيها بتاريخ 

لمجلس إدارة شركة سافكو بما مفاده أنه في تاريخ تقديم الرأي إلى مجلس إدارة شركة سافكو 

ي ذلك الرأي فإن شركة جي آي بي اكبيتال ترى أن أسهم ووفقًا للعوامل واالفتراضات الموضحة ف

العوض المتفق عليها بموجب اتفاقية البيع عادلة من الناحية المالية لشركة سافكو. وقد قامت 

 هـ02/00/0110شركة جي آي بي اكبيتال بإرفاق اكمل نص الرأي المقدم لشركة سافكو بتاريخ 
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من هذا التعميم والذي يحتوي على االفتراضات  )5في الملحق رقم ( م)00/8/5055(الموافق 

 والقيود التي استند عليها هذا الرأي.عتبارات اإلوواإلجراءات 

وتجدر اإلشارة إلى أن شركة جي آي بي اكبيتال قد قدمت خدمات استشارية لشركة سافكو كما 

حلة دراسة قدمت رأيها لمجلس إدارة شركة سافكو لغرض مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة خالل مر 

الصفقة. وعليه٭ فال يعد الرأي المقدم من شركة جي آي بي اكبيتال توصية لمساهمي شركة 

سافكو بالتصويت بطريقة معينة فيما يتعلق بالقرارات التي ستعرض على الجمعية العامة غير 

 العادية لشركة سافكو أو غيرها٭ علمًا بأن الصفقة تخضع للشروط المحددة في اتفاقية البيع

 من هذا التعميم. )الشروط واألحاكم الجوهرية المتعلقة بالصفقة( 8-05 والملخصة في القسم 

اآلراء الفردية التي يعرب عنها لك مساهم من مصلحة ولم يتم إعداد هذا التقييم بما يصب في 

لعام السائد لمساهمي الرأي ا مصلحةمساهمي شركة سافكو٭ ولكن تم إعداده بما يصب في 

شركة سافكو مجتمعين. ويجوز ألي مساهم طلب المشورة من شخص مرخص له من قبل الهيئة٭ 

 إذا أراد ذلك.

 تحليل التقييم 61-0-0

شركة سافكو و جي آي بي اكبيتال فيما يتعلق به لك من  قاميلخص هذا القسم تحليل التقييم الذي 

 بالصفقة.

فقط فيما يتعلق بالصفقة وتتوقع أن  ياً مال راً مستشابصفتها لقد زاولت جي آي بي اكبيتال عملها 

من شركة سافكو نظير الخدمات التي قدمتها. وقد وافقت شركة سافكو على مًا رسوتتلقى 

سداد نفقات محددة مترتبة على تقديم جي آي بي اكبيتال لتلك الخدمات٭ كما وافقت على 

 تنشأ عن تقديم تلك الخدمات. تعويض جي آي بي اكبيتال عن التزامات معينة قد

جدير بالذكر أن شركة جي آي بي اكبيتال استعانت بالتقارير المقدمة من المستشارين اآلخرين فيما 

 يخص الشؤون القانونية أو الفنية أو المحاسبية أو الضريبية والتي تتعلق بالصفقة.

ر ريال سعودي مبني على مليا 1٫5مليار ريال سعودي إلى  5٫0نطاق تقييم من  تم التوصل إلى

للشركة  2.0xالى  0٫0x السعر إلى األرباح من مكررأساس التدفقات النقدية المخصومة ويدل على 

كما تمت مقارنة هذا  .م5002يونيو  50المستهدفة خالل فترة اثني عشر شهرًا المنتهية بتاريخ 

 كما هو في الجدول النطاق مع نطاقات سافكو ومع مضاعفات مجموعة من الشراكت المماثلة

 ).تقييم الشركة المستهدفة( 0-00  ضح في القسمالمو

أو تفضيل أو الميل إلى إحداهما إهمال ٭ دون اً معمطبقة ساليب اوطرق استند تحليل التقييم إلى 

رة واالطالع عن األخرى. ومن ثم٭ يجب قراءة ملخص التقييم كلك على النحو الوارد في هذه الفق

أو تقييم جزئي للمنهجيات واألساليب المالية المطبقة سيؤدي إلى إهمال عليه بالاكمل٭ حيث إن أي 

تفسير مختلف في استنتاجات شركة سافكو٭ ويؤدي إلى وقوع أخطاء في تفسير العمليات التي 

 اسُتمد منها الملخص.

أسهم العوض المتعلقة ما يخص فاقية فيتإمن أجل تقييم الشركة المستهدفة والتوصل إلى  

 والتي تشمل ما يلي: ٭التقييمطرق قد تم اتباع عدد من بالصفقة٭ 

 التةفقات النقةةة المخصدمةتقييم   أ س

 طريقةباستخدام  بشلك منفرد تم تقييم لك من شراكت االسمدة المستهدفة .0

 .التدفقات النقدية المخصومة

ًا استنادالسمدة المستهدفة للك من شراكت اتم حساب التدفقات النقدية الحرة  .5

التي تم اإلتفاق عليها من قبل سافكو وسابك التوقعات المالية والتحليالت  إلى

 الكمياتأمور من بينها افتراضات محددة بشأن  عدةوقد استندت التوقعات إلى 

وضع النفقات و أسعار المنتجات وأسعار المرافق وأسعار المواد الخام (الغاز) و

باستخدام معلومات تم  االسمدة المستهدفةتوقعة للك من شراكت الرأسمالية الم

  .أخرينمستشارين الحصول عليها من 

معدل الخصم لحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية الحرة تم استخدام  .5

طبيق تب تلكفة الرأسمالية لشراكت االسمدة المستهدفةلالمستقبلية تقديًرا ل

  .فاق عليها من قبل سافكو وسابكالتي تم اإلت السوقمعيار حليل ت

مستويات مختلفة من  ونظرًا ألن الشركة المستهدفة ستضم قبل إتمام الصفقة٭ .1

شركة البيروني  في ٪00( المساهمة في لك من شراكت االسمدة المستهدفة

في شركة ابن البيطار)٭ تم النظر في المجموع  ٪00و جيبكفي شركة  ٪55٫5و
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 منهما من أجل الوصول إلى التقييم التقديري المرجح لمساهمتها لتقييم لك

  .“مجموع األجزاء”ة للشركة المستهدفة٭ وهو نهج مشار إليه بمنهجي

التدفقات النقدية المخصومة للشركة طريقة اكن نطاق التقييم القائم على  .0

بدون سعودي مليار ريال  1٫5وريال سعودي مليار  5٫0المستهدفة يتراوح ما بين 

إلى سعودي مليار ريال  5٫2وريال سعودي  525,010,051النقدي البالغ  المبلغضافة إ

 .ريـال سعودي 525,010,051 البالغ نقديالالمبلغ مع سعودي مليار ريال  1٫1

  “لسعر إلى الربحا”رياح سالسعر إلى األ موررات - تحليل الشراكت المماثلة  ب س

مقارنتها بقيمة  طريقة التقييم هذه على تقدير قيمة الشركة عن طريق تعمل .0

 شراكت مناظرة لها.

لفحص الشراكت في قطاع األسمدة من  للمعلومات المالية وتم استخدام بلومبرج .5

شركة مناظرة. وتم إجراء عملية تصفية من  11أجل الوصول إلى قائمة مبدئية تضم 

شركة مناظرة وبيان منتجاتها عن طريق  11خالل مطالعة وصف األعمال لعدد 

 تصنيفها إلى:

 األساسية: الشراكت التي ُتنتج األمونيا واليوريا بصفة أساسية. 

  الثانوية: الشراكت التي ُتنتج فوسفات ثنائي األمونيوم٭ والنيتروجين والفسفور

 .والبوتاسيوم٭ والميثانول٭ ومنتجات الفوسفات

شراكت  8إلى الحد من القائمة النهائية إلى  المماثلةكما أدى تحليل إضافي للشراكت  .5

 من الفئة األساسية بعد استبعاد الشراكت األخرى.
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 المماثلة : قائمة الشراكت0-0الجدول 

 الةولة امسم الشركة

القيمة 

 السدقية

قيمة 

 المؤمسسة
 السعر إلى األرياح

سمليدن يوالر 

 أمرةوي 

سمليدن يوالر 

 أمرةوي 
 شهر 60آخر 

 م0160

 سمتدقع 

 شركة األسمدة العربية السعودية
عربية المملكة ال

 السعودية
0,105  0,552  00٫1x 50٫0 x 

 سي اف إنداستريز هولدينجز إنك
الواليات المتحدة 

 األمريكية
00,000  08,100  50٫1x 50٫8x 

أكرون شركة مساهمة ذات مسؤولية 

 محدودة
 8٫8x 00٫2x  1,800  5,050 روسيا

 00٫2x 50٫2x  52,105  51,820 كندا نيوتريان ليمتد

 2٫0x 2٫0 x  0,580  0,800 مصر سمدة والصناعات الكيماويةأبو قير لؤل

 ال ينطبق ال ينطبق  00,550  1,550 هولندا إن في أو سي أي

 
 60٫0x 64٫0x المتدمسط    

 x 01٫0x 62٫0 الدمسطي      

 5002ديسمبر  02المصدر: بلومبرج كما في 

 االفتراضات وأمساس تحليل التقييم 61-0-3

م 5008ديسمبر  50الية المراجعة للك سنة من السنوات المنتهية في تم استعمال القوائم الم

م 5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  الغير المدققةم٭ والقوائم المالية 5000م و5001و

٭ باإلضافة إلى القوائم المالية االفتراضية لك شركة من شراكت األسمدة المستهدفة في التقييمل

م وفترة الستة 5000م و5001ديسمبر  50للك سنة من السنوات المنتهية في للشركة المستهدفة 

. وقد قدمت اإلدارة التنفيذية لشركتي سافكو وسابك عدة م5002يونيو  50أشهر المنتهية في 

معلومات من بينها معلومات وتوقعات سابقة تتعلق بالمعلومات المالية والتشغيلية التي تم 

 في تحليل التقييم الخاص بهذه الصفقة. استخدامها٭ حسب االقتضاء٭

حيث إن االفتراضات التي تم استخدامها لغرض التقييم تم االتفاق عليها من قبل سافكو وسابك٭ 

 ومن االفتراضات التي تم االتفاق عليها (على سبيل المثال ال الحصر): في تقرير التقييم.تم إيضاحها

  شراكت األسمدة المستهدفةالنفقات الرأسمالية المتوقعة للك شركة من. 

 أسعار المواد الخام. 

 أسعار المنتجات. 

  معدل الخصم لحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية الحرة المستقبلية للك شركة من

 .شراكت األسمدة المستهدفة

 يوضح الجدول أدناه نطاقات التقييم الذي تم التوصل إليها باستخدام طرق تقييم مختلفة:

 يمطرةقة التقي

التقييم من غير إضافة المبلغ النقةي البالغ 

 رةال مسعديي 300,606,230

التقييم مع إضافة المبلغ النقةي البالغ 

 رةال مسعديي 300,606,230

 الحة األينى

 مسعديي  سرةال

 الحة األعلى

 مسعديي  سرةال

 الحة األينى

 مسعديي  سرةال

 الحة األعلى

 مسعديي  سرةال

التدفقات النقدية 

 ةالمخصوم
 مليار 1٫1 مليار 5٫2 مليار 1٫5 مليار 5٫0

تحليل الشراكت 

 )P/Eالمماثلة (
 مليار 0٫0 مليار 8٫8 مليار 1٫8 مليار 8٫5

 

اقترحت جي آي بي اكبيتال نطاق تقييم مماثل لنطاق تقييم التدفقات النقدية المخصومة والموضح 

ابك على القيمة اإلجمالية للصفقة في الجدول أعاله. وبناء على ذلك٭ تم االتفاق بين سافكو وس

 مليار ريال سعودي. 1٫8والبالغة حوالي 
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ريال  11٫50ريال سعودي وبسعر  1,025,010,051ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض 

متوسط المرجح لسعر أسهم سافكو المدرجة في تداول الللسهم حيث تم احتسابه على أساس 
هـ (الموافق 55/1/0110بنهاية تداول يوم الخميس الموافق  أثناء فترة ثالثة أشهر تنتهي

 على سعر اإلغالق لسهم شركة م)02/05/5002
ً
. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض بناء

(وهو آخر  )م51/05/5002 هـ (الموافق51/1/0110 ريال سعودي كما في تاريخ 11٫50سافكو البالغ 

ريال سعودي. وسيتم  1,002,505,111٫10قية البيع) مبلغ وقدره يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفا

تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة سافكو في 
 على سعر اإلغالق ألسهم شركة سافكو في أخر يوم تداول يسبق 

ً
 .إتمام الصفقةوقت الحق بناء

 قييم المتفق عليه.لنتائج الت ملخصاً ويوضح الجدول أدناه 

 .سهم مدفوع بالاكمل 02,580,150 إجمالي عةي أمسهم العدض

 .ريال سعودي 025,801,500 إجمالي القيمة االمسمية ألمسهم العدض

 على أسهم  تقييم الشركة المستهةفة
ً
السعر و العوضيظهر تقييم الشركة المستهدفة بناء

هـ 55/1/0110 تاريخ المتوسط المرجح لفترة ثالثة أشهر تنتهي في

ريال  11٫50لسهم شركة سافكو البالغ )م02/05/5002(الموافق 

(وهو  م)51/05/5002هـ (الموافق 51/1/0110سعودي كما في تاريخ 

آخر يوم تداول سبق تاريخ اتفاق الطرفين المبدئي على أسهم 

ن إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض يبلغ إ .العوض)

 حيث تم تقريب عدد أسهم العوض وديريال سع )1,025,010,001٫50(

 .لكي ال يكون هناك كسور لؤلسهم

 على أسهم 
ً
وعلى  العوضيظهر تقييم الشركة المستهدفة بناء

ريال سعودي كما في  11٫50سعر اإلغالق لسهم شركة سافكو البالغ 

(وهو آخر يوم تداول  م)51/05/5002هـ (الموافق 51/1/0110تاريخ 

ة البيع) أن إجمالي القيمة السوقية ألسهم سبق تاريخ إبرام اتفاقي

 .ريال سعودي 1,002,505,111٫10العوض يبلغ 

سيتم تحديد إجمالي قيمة الشركة المستهدفة التي سيتم عكسها 

 على سعر 
ً
في القوائم المالية لشركة سافكو في وقت الحق بناء

إتمام اإلغالق لسهم شركة سافكو في أخر يوم تداول يسبق 

 .الصفقة

 طراف ذوي العالقة وأعضاء مجلس اإليار  ذوي العالقة يالصفقةاأل 61-4

عالقة٭ حيث ذو من الئحة حوكمة الشراكت٭ ُتعتبر هذه الصفقة صفقة مبرمة مع طرف السابع للباب  وفقاً 

 .أو أكثر من أسهم سافكو ٪0 حيث تملككبار المساهمين  منطرف للصفقة كما أنها هي إن سابك 

 012,050,055٪ من إجمالي رأس المال المصدر لشركة سافكو٭ وهو ما يمثل 15٫22بالتحديد سابك تمتلك ف

  .م)50/05/5002هـ (الموافق 50/01/0110سهم كما في 

) من نظام الشراكت٭ وترد 10للمادة ( وفقاً كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة في الصفقة  

أفصح أعضاء مجلس اإلدارة أولئك عن مصلحتهم  أسماؤهم وطبيعة مصلحتهم في الجدول التالي. وقد

في الصفقة لمجلس إدارة شركة سافكو وامتنعوا عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة 

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ذوي العالقة  .الصفقةسافكو الصادر بالموافقة على 

 بالصفقة:

 طبيعة المصلحة االمسم

 ةدمسف عبة هللا البنيان االمستاذ/

  عبةريه آلالمهنةس/ مسمير ين علي 

  الةكتدر/ ولية ين محمة العيسى

يمثل شركة سابك في مجلس إدارة شركة سافكو األستاذ/ يوسف البنيان 

 ٭الدكتور/ وليد بن محمد العيسىو عبدربه آلالمهندس/ سمير بن علي و

ة سافكو على وقد أفصحوا عن مصلحتهم في موافقة مجلس إدارة شرك

 شركة سافكو.إدارة ألنهم يمثلون سابك في مجلس  نظراً الصفقة 

 المصدر: سافكو وسابك
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 هيلك الملوية قبل زةاي  رأس المال ويعةها 61-0

من إجمالي رأس المال المصدر لشركة ٪ 12٫20ستكون ملكية مساهمي سافكو بخالف سابك ما نسبته 

ن إجمالي رأس المال المصدر لشركة سافكو٭ وذلك فور م٪ 00٫00سافكو٭ وستملك شركة سابك ما نسبته 

. ويوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في شركة سافكو للك من الجمهور وكبار صفقةالإتمام 

 المساهمين في شركة سافكو قبل زيادة رأس المال وبعده:

التغيير في نسبة  يعة زةاي  رأس المال قبل زةاي  رأس المال 

 ملوية األمسهم

 عةي األمسهم مساهمال
نسبة 

 المساهمة
 عةي األمسهم

نسبة 

 المساهمة
٪ 

 ٪1٫00 ٪00٫00 550,001,010 ٪15٫22 012,050,055 سابك

المؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية
58,002,180 0٫00٪ 58,002,180 1٫10٪ )0٫00(٪ 

 ٪)8٫00( ٪15٫00 500,810,588 ٪10٫00 500,810,588 الجمهور

 - ٪000 118,050,101 ٪000 108,888,888 اإلجمالي

 المصدر: سافكو

يمتلك الجمهور متضمنا كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة عدد مائتين مليون وستمائة وواحد وأربعين 

 قبل زيادة رأس المال وبعده. سافكو) سهمًا في 500,810,588الفًا وثالثمائة وستة وستين (

ر التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة عدد مائتين مليون وستمائة وخمس كما يمتلك الجمهور باستثناء كبا

 قبل زيادة رأس المال وبعده. سافكو) سهمًا في 500,850,251وعشرون الفًا وتسع مائة وأربع وعشرون (

 المعلدمات المالية االفتراضية المدحة  والمدجز  61-2

المعلومات ”لية واإليضاحات ذات الصلة (المعلومات المالية االفتراضية الموحدة والموجزة التا توضح

(مستشار  برايس واتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون مكتب) والمعدة من قبل “المالية االفتراضية

التأثيرات على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ٭ )القوائم المالية االفتراضية ُمعدالعناية المالية الواجبة و 

ة (االستحواذ وفقًا ألحاكم نظام الشراكت) بين شركة سافكو والشركة لؤلعمال التجارية المندمج

المستهدفة. ولمزيد من المعلومات حول المعلومات المالية االفتراضية الموحدة الرجاء االطالع على 

 .من هذا التعميم )القوائم المالية االفتراضية المدققة لسافكو( )8(الملحق رقم 

من إجمالي رأس المال المصدر  ٪15٫22بيع مع شركة سابك٭ والتي تمتلك أبرمت شركة سافكو اتفاقية ال

هـ الموافق 50/01/0110من رأس مال الشركة المستهدفة وذلك بتاريخ  ٪000٫00لشركة سافكو٭ لغرض شراء 

من  ٪00٫00من رأس مال المصدر في شركة ابن البيطار و  ٪00٫00م٭ وتملك الشركة المستهدفة 50/05/5002

من رأس المال المصدر في شركة جيبك. كما تم االتفاق على  ٪55٫55المصدر في شركة البيروني و رأس مال

عدم ضم حصة سابك حاليًا في لك من شركة معادن للفوسفات وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

 واللتان سبق ذكرهما في مذكرة التفاهم غير الملزمة. 

استحواذها من قبل شركة سافكو في الشركة المستهدفة  وحيث حدد إجمالي قيمة الحصص التي سيتم

مليون سهمًا عاديًا جديدًا لشركة  02٫1مليون ريال سعودي والتي سيتم سدادها بإصدار  1,025بمبلغ 

ريال سعودي للسهم الواحد مما سينتج عنه زيادة نسبة  11٫50سابك في شركة سافكو بقيمة تبلغ 

. وسيتم نقل ملكية ٪00٫00إلى  ٪15٫22عد إتمام الصفقة من ملكية شركة سابك في شركة سافكو ب

موجودات ومطلوبات الشركة المستهدفة إلى شركة سافكو في تاريخ اكتمال االستحواذ وذلك مقابل 

 إصدار أسهم العوض لشركة سابك.

  05 يخضع اتمام صفقة االستحواذ الستيفاء جميع الشروط المسبقة الواردة في القسم 

 ).المعلومات القانونية(

تتكون المعلومات المالية االفتراضية الموحدة والموجزة والغير مدققة من قائمة المركز المالي وقائمة 

يونيو  50م وفترة الستة أشهر المنتهية في 5000م و5001ديسمبر  50 فيالدخل للسنوات المالية المنتهية 

م٭ باإلضافة إلى اإليضاحات على المعلومات 5001يناير  0االندماج قد حدث في م. بافتراض كما لو أن 5002

 المالية االفتراضية.

يتمثل الغرض من المعلومات المالية االفتراضية إيضاح التأثيرات الجوهرية لعملية االستحواذ على الشركة 

يخية الموحدة بافتراض أن شركة المستهدفة على قائمة المركز المالي التاريخي الموحد وقائمة الدخل التار 

 سافكو والشركة المستهدفة موجودين بالفعل وفق الهيلك الذي سينتج عن االستحواذ.



80 

 على افتراضات معينة وذلك إلغراض التوضيح فقط. ونظرًا لطبيعة 
ً
أعدت المعلومات المالية االفتراضية بناء

موحدة االفتراضية فإنه يوضح مركزًا افتراضيًا وال قائمة المركز المالي الموحدة االفتراضية وقائمة الدخل ال

يمثل المركز المالي الفعلي لشركة سافكو وقد ال يعطي صورة حقيقة للمركز المالي وأداء شركة سافكو 

 للمركز عن اإلتمام الفعلي لصفقة االستحواذ. باإلضافة إلى ذلك٭ ال تمثل المعلومات المالية االفتراضية

في تاريخ سابق٭  إليهااكن من الممكن حدوثه لو تم إجزاء عملية اندماج األعمال المشار  المالي واألداء الذي

 .عملياتهاوال تهدف المعلومات المالية المرفقة التنبؤ بمستقبل المركز المالي لشركة سافكو أو نتائج 

ة سابك في شرك حصصسيتم عبر مرحلتين. في المرحلة األولى تم تحويل  الصفقةوحيث يفترض أن إنجاز 

شركة جيبك إلى الشركة المستهدفة٭ وفي المرحلة الثانية سيتم أسهم  شركة البيروني٭ وابن البيطار و

سابك في الشركة المستهدفة إلى شركة سافكو مع مراعاة الحصول على موافقة  حصصتحويل 

 المساهمين والموافقات واالشتراطات التنظيمية.

 التالية في إعداد المعلومات المالية االفتراضية:تم تطبيق االعتبارات واالفتراضات 

  1٫02من الحصص في الشركة المستهدفة مقابل مبلغ وقدره  ٪000استحوذت شركة سافكو على 

 مليار ريال سعودي.

 مليون ريال سعودي في الشركة المستهدفة  525اهمة نقدًا بمبلغ وقدره قامت شركة سابك بالمس

 مقابل حصة في حقوق الملكية. 

  .سوف تستحوذ شركة سافكو على الشركة المستهدقة من سابك من خالل عملية زيادة رأس مال

مليار ريال سعودي وسيتم دفع المبلغ المستحق عن طريق  1٫02وسيكون مبلغ االستثمار ما قيمته 

ريال سعودي للسهم  11٫50مليون سهم عادي في شركة سافكو لشركة سابك بقيمة  02٫1إصدار 

 ريال سعودي.  00مة االسمية للسهم وتبلغ القي

 تم  ألغراض تقييم األسهم التي ستسحوذ عليها شركة سافكو من سابك في الشركة المستهدفة٭

 .استخدام منهجية التدفقات النقدية المخصومة ومنهجية المضاعفات للشراكت المماثلة

 .تم استبعاد األرصدة والمعامالت فيما بين المجموعة 

جب قراءة المعلومات المالية االفتراضية بالتزامن مع القوائم المالية الموحدة التاريخية عالوة على ذلك٭ ي

م 5000م و5001ديسمبر  50(المدققة) لشركة سافكو والشركة المستهدفة للسنوات المالية المنتهية في 

لشركة والقوائم المالية التاريخية المرحلية الموحدة والموجزة (غير المدققة) لشركة سافكو وا

 م.5002يونيو  50المستهدفة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 أعدت المعلومات المالية االفتراضية استناًدا إلى المعلومات المالية المستخرجة من:

  القوائم المالية المرحلية الموحدة والموجزة (غير المدققة) لشركة سافكو والقوائم المالية المرحلية

مات اإلدارة غير المدققة) للشركة المستهدفة لفترة الستة أشهر الموحدة والموجزة (معلو

التقارير المالية ” 51م٭ والمعدة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 5002يونيو  50المنتهية في 

المعتمد في المملكة العربية السعودية٭ باإلضافة إلى معلومات اإلدارة لبعض من  “المرحلية

 اإليضاحات.

 وائم المالية الموحدة (المدققة) لشركة سافكو٭ والقوائم المالية الموحدة (المدققة) تم اعداد الق

م٭ وفقًا للمعايير الدولية 5000م و5001ديسمبر  50للشركة المستهدفة للسنوات المالية المنتهية في 

رة من للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصاد

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ويتطلب إعداد المعلومات المالية االفتراضية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام بعض 

التقديرات المحاسبية الهامة. كما يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية 

عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو  للمجموعة. ولقد تم اإلفصاح

من  0المجالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات هامة بالنسبة للقوائم المالية الموحدة باإليضاح رقم 

 تقرير المعلومات المالية االفتراضية.

لشركة سافكو وقائمة الدخل االفتراضية المجمعة يبين الجدول التالي مقارنة ما بين قائمة الدخل المدققة 

 م:5001ديسمبر 50كما في 
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مقارنة قائمة الدخل المدققة وقائمة الدخل االفتراضية المجمعة للسنة المالية  (:0-0الجدول رقم )

 م.7107

 آالف الرةاالت السعديةة

 م0160يةسمبر  36للسنة المالية المنتهية في 

 شركة مسافود
الشركة 

 ةفةالمسته

التعةةالت 

 االفتراضية

القدائم 

 االفتراضية

 1,255,521 (55,505) 5,021,055 5,102,100  مبيعات

 (5,018,000) 55,505 (0,002,018) (0,080,505) المبيعات تلكفة

 6,204,000 - 400,004 6,600,013 الريح ِاجمالي

 (028,822) - (00,502) (008,120)  وتدزةع ييع مصارةف

 (112,852) - (550,102) (501,200) وإيارةة مدميةع مصارةف

 6,011,606 - 300,462 206,213 التشغيلي الريح

 15,005 (25,152) 15,005 25,152  زميلة شراكت نتائج في حصة

 (50,101) - 0,280 (55,512) التمدةل تلكفة

 00,058 - 10 00,180 يالصافي أخرى، سمصارةف  إةرايات

 6,033,604 (03,030) 606,030 010,402  الةخل وضرةبة الزاك  قبل الريح

 (50,581) - (00,581) (51,000)  الزاك  مصروف

 (00,001) - (00,001) 0 الةخل ضرةبة مصروف

 6,600,360 (03,030) 306,603 202,402  السنة ريح صافي

 .م5001ديسمبر  50لشركة سافكو للسنة المالية المنتهية في  المدققة  المصدر: القوائم المالية االفتراضية الموحدة والقوائم المالية
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يبين الجدول التالي مقارنة ما بين قائمة المركز المالي المدققة لشركة سافكو وقائمة المركز المالي 

 م:5001ديسمبر 50االفتراضية الموحدة كما في 

قة والقوائم االفتراضية الموحدة مقارنة المركز المالي بين القوائم المالية المدق (:7-0الجدول رقم )

 م.7107ديسمبر  10كما في 

 آالف الرةاالت السعديةة

م0160يةسمبر  36كما في   

 شركة مسافود
الشركة 

 المستهةفة

التعةةالت 

 االفتراضية

القدائم 

 االفتراضية

     المدجديات

     مدجديات غير متةاولة

 0,020,100 - 5,205,012 0,805,052 ممتلاكت ومصنع ومعةات

 15,551 - 02,202 05,550 مدجديات غير ملمدمسة

 - (1,025,015) - 1,025,015 امستثمار في شركة تايعة

 850,005 (818,111) 850,005 818,111 امستثمار في شركة زميلة

 خالل العايلة يالقيمة مةرجة مالية اصدل

 االخر الشامل الةخل
000,150 - - 000,150 

 585,218 - 12,150 005,510 أخرى مدجديات غير متةاولة

 61,662,460 (0,042,064) 3,461,210 66,064,000 مجمدع المدجديات غير المتةاولة

     

     مدجديات متةاولة

 155,510 - 500,805 105,850 مخزون

 120,251 (10,085) 110,001 580,118 ذمم مةةنة

 511,118 - 012,050 080,158 مةفدعات مقةمًا ومدجديات متةاولة أخرى

 0,582,280 - 0,050,000 511,101 نقة وما في حومه

 - - - - امستثمارات قصير  األجل

 يها كمحتفظ مصنفة مدجديات غير متةاولة

 للبيع
- - - - 

 3,662,404 (60,143) 0,116,612 6,600,026 مجمدع المدجديات المتةاولة

 63,040,006 (0,363,000) 0,460,061 60,030,161 مجمدع المدجديات

     

     حقدق الملوية والمطلديات

     حقدق الملوية

 1,180,501 (50) 50 1,180,501 رأس المال

 5,220,100 (525,015) 525,015 5,220,100 احتياطي رأس المال

 0,500,000 - - 0,500,000 احتياطي نظامي

 (021,001) (1,022,210) 5,011,805 0,001,000 أرياح مبقا  / سالخسائر المتراكمة 

احتياطي القيمة العايلة للمدجديات المالية 

  من خالل الةخل الشامل اآلخر
508,005 - - 508,005 

 0,508,200 (818,111) 0,005,885 - الحصص غير المسيطر 

 66,110,303 (0,042,064) 6,203,060 66,600,000 مجمدع حقدق الملوية

     

     اولةمطلديات غير متة

 08,100 - 0,008 00,811 االلتزامات يمدجب عقة اإلةجار التمدةلي

 51,101 - 51,101 - التزامات ضرةبة مؤجلة

 218,885 - 508,580 820,520 التزامات منافع المدظفين

 6,101,411 - 360,446 011,030 مجمدع المطلديات غير المتةاولة

     

     مطلديات متةاولة

 200 - 001 100 ات يمدجب عقة اإلةجار التمدةليااللتزام

 500,110 (10,085) 015,500 001,850 ذمم يائنة

 821,505 - 521,005 105,500 مصارةف مستحقة ومطلديات متةاولة أخرى

 010,500 - - 010,500 تدزةعات أرياح مستحقة

 05,000 - 55,500 50,811 الزاك  وضرةبة الةخل المستحقة

 6,030,002 (60,143) 600,130 020,316 طلديات المتةاولةمجمدع الم

 0,000,202 (60,143) 262,402 6,624,063 مجمدع المطلديات

 63,040,006 (0,363,000) 0,460,061 60,030,161 مجمدع حقدق الملوية والمطلديات

 .م5001ديسمبر  50سافكو للسنة المالية المنتهية في  المدققة لشركة  المصدر: القوائم المالية االفتراضية الموحدة والقوائم المالية
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يبين الجدول التالي مقارنة ما بين قائمة الدخل لشركة سافكو المدققة وقائمة الدخل االفتراضية الموحدة 

 م:5000 ديسمبر 50للسنة المالية المنتهية في 

ية الموحدة للسنة المالية مقارنة قائمة الدخل المدققة وقائمة الدخل االفتراض (:1-0الجدول رقم )

 م.7108

 آالف الرةاالت السعديةة

م0162يةسمبر  36للسنة المالية المنتهية في   

 شركة مسافود
الشركة 

 المستهةفة
التعةةالت 
 االفتراضية

القدائم 
 االفتراضية

 8,500,021 (51,005) 5,500,581 5,002,058  مبيعات

)0,000,111( (0,150,020) المبيعات تلكفة  51,005 (5,501,550) 

 0,041,244 - 200,401 0,636,064 الريح ِاجمالي

 (500,100) - (10,001) (051,210)  وتدزةع ييع مصارةف

 (001,028) - (501,051) (500,015) وإيارةة عمدمية مصارةف

 0,001,620 - 006,020 6,404,013 التشغيلي الريح

 008,005 (000,021) 008,005 000,021  زميلة شراكت نتائج في حصة

 (50,105) - (8,021) (55,000) التمدةل تلكفة

 (8,521) - (1,000) 0,108 يالصافي أخرى، سمصارةف  إةرايات

 0,300,660 (660,200) 460,166 6,001,002  الةخل وضرةبة الزاك  قبل الريح

 (80,800) - (08,010) (05,080)  الزاك  مصروف

 (01,000) - (01,000) - الةخل ضرةبة مصروف

 0,030,306 (660,200) 464,023 6,032,632 السنة ريح صافي

 .م5000ديسمبر  50المدققة لشركة سافكو للسنة المالية المنتهية في   المصدر: القوائم المالية االفتراضية الموحدة والقوائم المالية
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ة لشركة سافكو وقائمة المركز المالي يبين الجدول التالي مقارنة ما بين قائمة المركز المالي المدقق

 م:5000ديسمبر 50االفتراضية المجمعة كما في 

مقارنة المركز المالي بين القوائم المالية المدققة والقوائم االفتراضية الموحدة  (:4-0الجدول رقم )

 م.7108ديسمبر  10كما في 

 آالف الرةاالت السعديةة

 م0162يةسمبر  36كما في 

 شركة مسافود
لشركة ا

 المستهةفة
التعةةالت 
 االفتراضية

 القدائم االفتراضية

     المدجديات

     مدجديات غير متةاولة

 0,101,180 - 5,200,805 0,151,010 ممتلاكت ومصنع ومعةات

 80,102 - 08,010 00,012 مدجديات غير ملمدمسة

 - (1,025,015) - 1,025,015 امستثمار في شركة تايعة

 821,000 (825,810) 821,000 825,810 كة زميلةامستثمار في شر 

 العايلة يالقيمة مةرجة مالية اصدل
 االخر الشامل الةخل خالل

800,121 - - 800,121 

 501,150 - 58,221 010,151 مدجديات غير متةاولة أخرى

 00,525,200 (0,501,005) 5,155,080 00,018,800 مجمدع المدجديات غير المتةاولة

     

     جديات متةاولةمد

 001,808 - 105,050 100,880 مخزون

 200,201 (501,558) 000,012 020,501 ذمم مةةنة

مةفدعات مقةمًا ومدجديات متةاولة 
 أخرى

055,011 050,050 - 585,000 

 0,122,101 - 001,020 825,821 نقة وما في حومه

 500,000 - - 500,000 امستثمارات قصير  األجل

 مصنفة غير متةاولة مدجديات
 للبيع يها كمحتفظ

510 - - 510 

 3,026,433 (016,334) 6,030,022 0,060,026 مجمدع المدجديات المتةاولة

 66,000,063 (0,620,660) 0,442,103 66,104,430 مجمدع المدجديات

     

     حقدق الملوية والمطلديات

     حقدق الملوية

 1,180,501 (50) 50 1,180,501 رأس المال

 5,220,100 (525,015) 525,015 5,220,100 احتياطي رأس المال

 0,500,000 - - 0,500,000 احتياطي نظامي

 050,100 (1,022,210) 5,811,552 5,008,008 أرياح مبقا 

احتياطي القيمة العايلة للمدجديات 
  المالية من خالل الةخل الشامل اآلخر

155,558 - - 155,558 

 0,555,555 (825,810) 0,250,211 - ص غير المسيطر الحص

 60,010,212 (0,026,263) 6,000,611 60,602,006 مجمدع حقدق الملوية

     

     مطلديات غير متةاولة

 00,150 - 0,511 00,020 االلتزامات يمدجب عقة اإلةجار التمدةلي

 10,001 - 10,001 - التزامات ضرةبة مؤجلة

 185,050 - 50,001 155,285 فع المدظفينالتزامات منا

 200,360 - 26,606 063,606 مجمدع المطلديات غير المتةاولة

     

     مطلديات متةاولة

 0,000 - 000 105 االلتزامات يمدجب عقة اإلةجار التمدةلي

 505,051 (501,558) 088,500 510,055 ذمم يائنة

مصارةف مستحقة ومطلديات متةاولة 
 أخرى

582,051 521,555 - 185,008 

 018,001 - - 018,001 تدزةعات أرياح مستحقة

 20,100 - 50,555 80,510 الزاك  وضرةبة الةخل المستحقة

 6,060,301 (016,334) 006,640 200,046 مجمدع المطلديات المتةاولة

 0,140,030 (016,334) 400,403 6,002,662 مجمدع المطلديات

 66,000,063 (0,620,660) 0,442,103 66,104,430 وية والمطلدياتمجمدع حقدق المل

 .م5000ديسمبر  50المدققة لشركة سافكو للسنة المالية المنتهية في   المصدر: القوائم المالية االفتراضية الموحدة والقوائم المالية
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ئمة الدخل االفتراضية يبين الجدول التالي مقارنة ما بين قائمة الدخل غير المدققة لشركة سافكو وقا

 م:5002يونيو  50المجمعة للفترة المنتهية في 

مقارنة قائمة الدخل غير المدققة وقائمة الدخل االفتراضية الموحدة لفترة (: 5-0م )الجدول رق

 م.7109يونيو  11الستة أشهر المنتهية في 

 آالف الرةاالت السعديةة

 م0160ةدنيد  31لفتر  الستة أشهر المنتهية في 

 شركة مسافود
الشركة 

 المستهةفة

التعةةالت 

 االفتراضية
 القدائم االفتراضية

 5,850,100 )05,180( 0,008,010 0,055,525 مبيعات 

 )0,105,000( 05,180 )805,000( )151,520( تلكفة المبيعات

 6,036,036 - 633,002 002,113 ِاجمالي الريح

 )01,000( - )55,010( )00,000( مصارةف ييع وتدزةع 

 )500,580( - )05,215( )055,101( مصارةف عمدمية وإيارةة

 030,106 - 362,066 401,002 الريح التشغيلي

 50,120 )18,500( 50,120 18,500 حصة في نتائج شراكت زميلة 

 )01,208( - )1,081( )05,102( تلكفة التمدةل

 00,115 - 5,182 10,215 إةرايات سمصارةف  أخرى، يالصافي

 6,116,160  04,011س 360,334 036,060 الريح قبل الزاك  وضرةبة الةخل 

 )58,008( - )00,008( )08,000( مصروف الزاك  

 )01,052( - )01,052( - مصروف ضرةبة الةخل

 041,240  04,011س 306,606 060,060 صافي ريح الفتر 

 يونيو 50لية االفتراضية الموحدة لشركة سافكو لفترة الستة أشهر المنتهية في المصدر: القوائم المالية غير المدققة والقوائم الما

  .م5002
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يبين الجدول التالي مقارنة ما بين قائمة المركز المالي غير المدققة لشركة سافكو وقائمة المركز المالي 

 :م5002يونيو  50االفتراضية المجمعة للفترة المنتهية في 

ة المركز المالي بين غير المدققة للشركة والقوائم المالية االفتراضية (: مقارن6-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11الموحدة كما في 

 آالف الرةاالت السعديةة

  
ةدنيد  31كما في 

م0160  
 

 شركة مسافود
الشركة 

 المستهةفة

التعةةالت 

 االفتراضية

 القدائم االفتراضية

 

     المدجديات

     مدجديات غير متةاولة

 2,050,552 - 5,050,800 8,001,012 ممتلاكت ومصنع ومعةات

 502,251 - 20,105 050,115 حق امستخةام األصدل

 05,850 - 00,150 81,002 مدجديات غير ملمدمسة

 - )1,025,015( - 1,025,015 امستثمار في شركة تايعة

 800,505 )825,010( 800,505 825,010 امستثمار في شركة زميلة

 العايلة يالقيمة مةرجة ليةما اصدل

 االخر الشامل الةخل خالل
801,010 - - 801,010 

 000,011 - 51,250 005,208 مدجديات غير متةاولة أخرى

 61,016,062  0,024,163س 3,240,260 60,306,066 مجمدع المدجديات غير المتةاولة

     

     مدجديات متةاولة

 051,080 - 100,505 158,100 مخزون

 011,011 )10,115( 511,280 010,500 ذمم مةةنة

مةفدعات مقةمًا ومدجديات 

 متةاولة أخرى
20,010 085,850 - 585,085 

 0,122,058 - 001,501 810,002 نقة وما في حومه

 155,000 - 050,000 505,000 امستثمارات قصير  األجل

 مصنفة مدجديات غير متةاولة

 للبيع يها كمحتفظ
250 - - 250 

 3,200,032  06,000س 6,060,104 0,100,636 مجمدع المدجديات المتةاولة

 66,216,004  0,300,020س 0,026,203 66,300,662 مجمدع المدجديات

     

     حقدق الملوية والمطلديات

     حقدق الملوية

 1,180,501 )50( 50 1,180,501 رأس المال

 5,220,100 )525,015( 525,015 5,220,100 احتياطي رأس المال

 0,500,000 - - 0,500,000 احتياطي نظامي

 )10,001( )1,022,210( 5,851,820 0,120,188 أرياح مبقا / سالخسائر المتراكمة 

احتياطي القيمة العايلة 

للمدجديات المالية من خالل الةخل 

  الشامل اآلخر
155,511 - - 155,511 

 0,020,500 )825,010( 0,002,010 - الحصص غير المسيطر 

 66,046,410  0,024,163س 6,060,133 66,036,020 مجمدع حقدق الملوية

     

     مطلديات غير متةاولة

االلتزامات يمدجب عقة اإلةجار 

 التمدةلي
000,858 00,050 - 020,110 

 05,110 - 05,110 - التزامات ضرةبة مؤجلة

 050,105 - 58,101 121,552 التزامات منافع المدظفين

 6,143,000 - 600,106 016,000 مجمدع المطلديات غير المتةاولة

     

     مطلديات متةاولة

االلتزامات يمدجب عقة اإلةجار 

 التمدةلي
00,010 8,005 - 01,555 

 510,001 )000,150( 500,088 050,100 ذمم يائنة

مصارةف مستحقة ومطلديات 

 متةاولة أخرى
055,000 522,010 10,200 0,005,812 

 128,020 - - 128,020 تدزةعات أرياح مستحقة

 15,200 - 05,811 80,580 الزاك  وضرةبة الةخل المستحقة

 0,600,400  06,000س 014,234 6,061,006 مجمدع المطلديات المتةاولة

 3,030,406  06,000س 240,241 0,660,044 مجمدع المطلديات

مجمدع حقدق الملوية 

 مطلدياتوال
 66,216,004  0,300,020س 0,026,203 66,300,662

 يونيو 50المصدر: القوائم المالية غير المدققة والقوائم المالية االفتراضية الموحدة لشركة سافكو لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  .م5002
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شركة مسافود مقارنة لمؤشرات األياء الرئيسية الخاصة يشركة مسافود وفقًا للقدائم المالية ل 61-0

 مقايل القدائم المالية االفتراضية لشركة مسافود

م 5000م و5001ديسمبر  50تم احتساب مؤشرات األداء الرئيسية لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي كما في 

ما بعد (م على مستوى شركة سافكو (قبل االستحواذ) وعلى المستوى الموحد االفتراضي 5002يونيو  50و

 ما هو محدد أدناه:االستحواذ) ك

 :تحسب بقسمة البند على إجمالي المبيعات  يندي قائمة الةخل كنسبة مئدةة من اإلةرايات

 لنفس الفترة.

 :يحسب بقسمة الذمم المدينة على إجمالي المبيعات ومن ثم  متدمسط أةام الذمم المةةنة

 ضربها في عدد أيام الفترة.

 :إجمالي تلكفة المبيعات ومن ضربها في  بقسمة المخزون على يحسب متدمسط عمر المخزون

 عدد أيام الفترة.

 :يحسب بقسمة الذمم الدائنة على إجمالي تلكفة المبيعات ومن ثم  متدمسط أةام الذمم الةائنة

 .ضربها في عدد أيام الفترة

 :تحسب بجمع متوسط عمر المخزون وأيام الذمم المدينة بعد خصم  متدمسط أةام تحدةل النقة

 ذمم الدائنة.متوسط أيام ال

 :يحسب بقسمة صافي الربح على إجمالي الموجودات. العائة على المدجديات 

 :يحسب بقسمة صافي الربح على حقوق الملكية. العائة على حقدق الملوية 

 :تحسب من خالل قسمة المطلوبات على حقوق الملكية. نسبة المطلديات من حقدق الملوية 

 :لمطلوبات المتداولة من الموجودات المتداولة.يحسب بخصم ا صافي رأس المال العامل 

 م.7107(: مقارنة مؤشرات األداء الرئيسية لقائمة الدخل للسنة المالية 0-0الجدول رقم )

 كنسبة مئدةة من المبيعات

 م0160يةسمبر  36للسنة المالية المنتهية في 

 شركة مسافود
القدائم المالية االفتراضية 

  سما يعة االمستحداذ المدحة 
 نقاط مئدةة

 )0٫5( ٪50٫0 ٪15٫0  الريح إجمالي

 )0٫5( ٪1٫0 ٪1٫5  وتدزةع ييع مصارةف

 0٫1 ٪2٫1 ٪2٫5 وإيارةة عمدمية مصارةف

 )0٫0( ٪51٫1 ٪52٫2 التشغيلي الريح

 )1٫0( ٪50٫0 ٪55٫0 الةخل وضرةبة الزاك  قبل الريح

 )1٫2( ٪51٫0 ٪50٫0 السنة ريح

  .م5001ديسمبر  50المدققة للسنة المالية المنتهية في   االفتراضية الموحدة والقوائم الماليةالمصدر: القوائم المالية 

 م.7107ديسمبر  10مقارنة مؤشرات األداء الرئيسية للمركز المالي كما في  (:7-0الجدول رقم )

 مؤشرات األياء الرئيسية

 م0160يةسمبر  36كما في 

 شركة مسافود
اضية القدائم المالية االفتر 

سما يعة االمستحداذ  المدحة   
 التغير

 00٫2 02٫5 10٫5 (باأليام) متوسط أيام الذمم المدينة

 )2٫0( 01٫1 28٫0 (باأليام) متوسط عمر المخزون

 )0٫0( 51٫1 15٫5 (باأليام) متوسط أيام الذمم الدائنة

 1٫1 002٫8 000٫2 (باأليام)متوسط أيام تحويل النقد 

 5٫0 ٪0٫2 ٪8٫0 ات (نسبة مئوية)العائد على الموجود

العائد على حقوق الملكية (نسبة 

 مئوذية)
1٫1٪ 00٫1٪ 5٫0 

نسبة المطلوبات من حقوق الملكية 

 (نسبة مئوية)
05٫0٪ 1٫0٪ )0٫0( 

صافي رأس المال العامل (آالف 

 الرياالت السعودية)
108,211 0,202٫510 582٫5٪ 

 .م5001ديسمبر  50المدققة للسنة المالية المنتهية في   لموحدة والقوائم الماليةالمصدر: القوائم المالية االفتراضية ا
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 م.7108(: مقارنة مؤشرات األداء الرئيسية لقائمة الدخل للسنة المالية 1-0الجدول رقم )

 كنسبة مئدةة من المبيعات

 م0162يةسمبر  36للسنة المالية المنتهية في 

 شركة مسافود

القدائم المالية 

 فتراضية المدحة اال

 سما يعة االمستحداذ 

 نقاط مئدةة

٪00٫5  الريح إجمالي  11٫8٪  )1٫8(  

٪5٫0  وتدزةع ييع مصارةف  5٫5٪  )0٫5(  

٪1٫0 وإيارةة عمدمية مصارةف  0٫0٪  0٫5 

٪15٫2 التشغيلي الريح  58٫5٪  )1٫0(  

٪18٫1 الةخل وضرةبة الزاك  قبل الريح  51٫5٪  )2٫0(  

٪10٫0 السنة ريح  58٫0٪  )2٫0(  

  .م5000ديسمبر  50المدققة للسنة المالية المنتهية في   المصدر: القوائم المالية االفتراضية الموحدة والقوائم المالية

 م.7108ديسمبر  10(: مقارنة مؤشرات األداء الرئيسية للمركز المالي كما في 4-0الجدول رقم )

 مؤشرات األياء الرئيسية

 م0162يةسمبر  36كما في 

 شركة مسافود

القدائم المالية 

 االفتراضية المدحة 

 سما يعة االمستحداذ 

 التغير

 0٫0 01٫8 08٫8 سياألةام  متدمسط اةام الذمم المةةنة

 )5٫0( 22٫0 005٫8 سياألةام  متدمسط عمر المخزون

 )50٫0( 55٫0 00٫2 سياألةام  متدمسط أةام الذمم الةائنة

 58٫0 051٫1 000٫5 سياألةام متدمسط أةام تحدةل النقة 

 5٫1 ٪00٫1 ٪05٫5 العائة على المدجديات سنسبة مئدةة 

 1٫1 ٪00٫5 ٪05٫2 العائة على حقدق الملوية سنسبة مئدةة 

 1٫5 ٪01٫0 ٪05٫0 نسبة المطلديات من حقدق الملوية سنسبة مئدةة 

صافي رأس المال العامل سآالف الرةاالت 

 السعديةة 
0,521,101 5,152,515 28٫1٪ 

 م.5000ديسمبر  50المدققة للسنة المالية المنتهية في   المصدر: القوائم المالية االفتراضية الموحدة والقوائم المالية

(: مقارنة مؤشرات األداء الرئيسية لقائمة الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية في 5-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11

 كنسبة مئدةة من المبيعات

 م0160ةدنيد  31أشهر المنتهية في لفتر  الستة 

 شركة مسافود

القدائم المالية 

 االفتراضية المدحة 

 سما يعة االمستحداذ 

 نقاط مئدةة

٪05٫0  الربح إجمالي  18٫1٪  )0٫5(  

٪5٫8  وتوزيع بيع مصاريف  5٫5٪  )0٫5(  

٪0٫0 وإدارية عمومية مصاريف  1٫0٪  )0٫5(  

٪10٫0 التشغيلي الربح  50٫8٪  )1٫2(  

٪11٫0 الدخل وضريبة الزاكة قبل بحالر   50٫0٪  )2٫0(  

٪18٫0 السنة ربح  58٫0٪  )00٫5(  

 يونيو 50المصدر: القوائم المالية غير المدققة والقوائم المالية االفتراضية الموحدة لشركة سافكو لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  .م5002

 م.7109يونيو  11لي كما في (: مقارنة مؤشرات األداء للمركز الما6-0الجدول رقم )

 مؤشرات األياء الرئيسية

 م0160ةدنيد  31كما في 

 شركة مسافود

القدائم المالية 

 االفتراضية المدحة 

 سما يعة االمستحداذ 

 التغير

 )1٫5( 80٫5 81٫0 سياألةام  متدمسط اةام الذمم المةةنة

 )0٫5( 001٫2 001٫1 سياألةام  متدمسط عمر المخزون

 0٫1 50٫8 51٫0 سياألةام  الذمم الةائنة متدمسط أةام

 )0٫1( 055٫8 010٫0 سياألةام متدمسط أةام تحدةل النقة 

 0٫0 ٪8٫0 ٪0٫0 العائة على المدجديات سنسبة مئدةة 

 5٫5 ٪0٫5 ٪8٫0 العائة على حقدق الملوية سنسبة مئدةة 

 1٫0 ٪50٫0 ٪50٫0 نسبة المطلديات من حقدق الملوية سنسبة مئدةة 

في رأس المال العامل سآالف الرةاالت صا

 السعديةة 
000,015 0,151,005 558٫0٪ 

يونيو  50المصدر: القوائم المالية غير المدققة والقوائم المالية االفتراضية الموحدة لشركة سافكو لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  .م5002
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 التأثير على الملوية 61-61

ي سافكو للك من كبار الشراكء في الشركة المستهدفة والجمهور يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية ف

  قبل زيادة رأس المال وبعده:

 يعة زةاي  رأس المال قبل زةاي  رأس المال 
التغيير في نسبة 

 ملوية األمسهم

 ٪ نسبة المساهمة عةي األمسهم نسبة المساهمة عةي األمسهم المساهم

 ٪1٫00 ٪00٫0 550,001,010 ٪15٫22 012,050,055 سابك

 ٪)1٫00( ٪12٫20 551,050,051 ٪01٫00 551,050,051 مساهمون أخرون

 - ٪000 118,050,101 ٪000 108,888,888 اإلجمالي

 

 يعة زةاي  رأس المال قبل زةاي  رأس المال 
التغيير في نسبة 

 ملوية األمسهم

 ٪ نسبة المساهمة عةي األمسهم نسبة المساهمة عةي األمسهم المساهم

 ٪1٫00 ٪00٫00 550,001,010 ٪15٫22 012,050,055 سابك

المؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

58,002,180 0٫00٪ 58,002,180 1٫10٪ )0٫00(٪ 

 ٪)8٫00( ٪15٫00 500,810,588 ٪10٫00 500,810,588 الجمهور

 - ٪000 118,050,101 ٪000 108,888,888 اإلجمالي

 .المصدر: سافكو

قبل  سافكوسهمًا في  500,810,588منا كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة عدد يمتلك الجمهور متض

 زيادة رأس المال وبعده.

 سافكوسهمًا في  500,850,251كما يمتلك الجمهور باستثناء كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة عدد 

 قبل زيادة رأس المال وبعده.

 أياء مسعر السهم التارةخي لسافود 61-66

لجدول التالي سعر اإلغالق لسهم شركة سافكو في أول يوم من لك شهر خالل السنة التي تسبق يوضح ا

 :تاريخ هذا التعميم

 مسعر مسهم مسافود سالرةال السعديي  تارةخ

00/00/5050 00٫1 

0/2/5050 00٫8 

0/0/5050 10٫5 

5050/1/0 10٫80 

5050/8/0 12٫00 

5050/0/5 88٫50 

5050/1/0 85٫10 

5050/5/0 80٫00 

5050/5/5 11٫00 

0/0/5050 11٫0 

5/05/5002 11٫0 

5/00/5002 18٫1 

0/00/5002 00٫0 

0/2/5002 12٫5 

0/0/5002 01٫0 

0/1/5002 01٫1 

2/8/5002 00٫0 

0/0/5002 05٫5 

0/1/5002 00٫2 

5/5/5002 00٫2 

5/5/5002 05٫0 

 .المصدر: تداول
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 المعلدمات المالية 66

معلومات المالية مناقشة وتحليل المركز المالي للشراكت المستهدفة بشلك منفصل وهي يتضمن قسم ال

م 5000م و 5001ديسمبر  50شركة البيروني وشركة ابن البيطار وشركة جيبك للسنوات المالية المنتهية في 

 ها.م٭ باإلضافة إلى اإليضاحات المرفقة ب5002م و5000يونيو  50وفترة الستة أشهر المنتهية في 

  المعلدمات المالية لشركة البيروني 66-6

 المقةمة 66-6-6

  تم مناقشة وتحليل المركز المالي لشركة البيروني
ً
ونتائج عملياتها كما هو مبين فيما يلي بناء

م واإليضاحات المرفقة 5000م و5001ديسمبر  50على القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في 

محاسبون ومراجعون قانونيون  ‟محمد العمري وشراكه  بها المدققة من قبل شركة الدكتور

م 5000يونيو  50وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة٭ باإلضافة إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 

ولم يتم إدارة شركة البيروني م٭ واإليضاحات المرفقة بها والتي تم اعدادها من قبل 5002و

شركة البيروني بتطبيق المعايير الدولية للتقرير  مراجعتها من قبل مدقق خارجي. حيث قامت

) والمعتمدة في المملكة IFRSالمالي والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (

م 5000م و5001ديسمبر  50العربية السعودية إلعداد القوائم المالية للسنوات المنتهية في 

 ودية للمحاسبين القانونيين. والتصريحات األخرى الصادرة عن الهيئة السع

محاسبون ومراجعون قانونيون وال أي من  ‟وال تملك شركة الدكتور محمد العمري وشراكه 

شراكتها التابعة أو الشقيقة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في شركة البيروني٭ كما وأعطت 

دتها في تعميم موافقتها الكتابية ولم تتراجع عنها فيما يتعلق بنشر اسمها وشعارها وإفا

 المساهمين هذا كمراجع حسابات شركة البيروني للسنوات المذكورة أعاله.

 السيامسات المحامسبية 66-6-0

إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل شركة البيروني في إعداد هذه القوائم المالية 

 :كما يلي

 اكت والمصنع والمعداتلالممت

  الموجودات المملوكة

بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسائر  ٭المصنع والمعدات بصافي التلكفة ٭تسجل الممتلاكت

تتضمن هذه التاكليف تلكفة إستبدال أجزاء من  .إن وجدت ٭الهبوط في القيمة المتراكمة

في حال تم إستيفاء معايير  ٭المصنع والمعدات وتاكليف اإلقتراض لموجودات مؤهلة ٭الممتلاكت

فإن تلكفتها تتضمن جميع المبالغ الالزمة لجلب  ٭ذه الموجودات داخلياً في حالة تشييد ه .اإلعتراف

إدارة شركة األصل إلى الحالة الراهنة والماكن الحالي ليكون جاهزًا لئلستخدام المرجو منه من قبل 

يتم  .وتستبعد جميع التاكليف األخرى مثل المصروفات العمومية واإلدارية وتاكليف التدريب البيروني

تاكليف دراسة جدوى كمصروفات عند تكبدها ما لم تتعلق بأصل قابل للتمييز بصورة  قيد أي

محددة يتم إنشاؤه داخليًا ومنسوبة له مباشرة. تدرج تاكليف ما قبل التشغيل خالل فترة البداية 

بالصافي بعد خصم المتحصالت من بيع اإلنتاج التجريبي كجزء من تلكفة بند الممتلاكت٭ المصنع 

 ٭ات ذات الصلة بشرط أن تكون هذه التلكفة متعلقة به مباشرة وتستوفي معايير اإلعترافوالمعد

 .وحتى الدرجة التى يصبح فيها األصل في حالة جاهزة لئلستخدام المرجو منه

عندما تكون أجزاء الممتلاكت٭ المصنع والمعدات هامة بتلكفة لها مغزى بالمقارنة مع التلكفة 

ما يكون لهذه األجزاء / المكونات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين وعند ٭اإلجمالية للبند

فإن شركة البيروني تقوم بإثبات تلك األجزاء كموجودات فردية لها  ٭إستبدالها على فترات مختلفة

عندما يتم إجراء فحص رئيسي  ٭وبطريقة مماثلة أيضاً  .أعمار إنتاجية محددة٭ وتستهلك وفقًا لذلك

يتم اإلعتراف بتلكفته  ٭مخطط له أو غير مخطط له )نة دورية شاملة / توقف عن العمل(صيا

 .المنسوبة إليه مباشرة في القيمة الدفترية للمصنع والمعدات في حالة إستيفاء معايير اإلعتراف

وتسجل كبند مستقل له عمر إنتاجي يساوي بصفة عامة الفترة الزمنية حتى الفحص الرئيسي التالي 

يتم قيد  ٭في حالة اإلعداد لدورة صيانة قبل التاريخ المخطط .قرر (تم اإلعداد لدورة صيانة تالية)الم

يتم إثبات اكفة تاكليف  .أي قيمة دفترية حالية لئلعداد لدورة الصيانة التالية السابقة كمصروف فوراً 

 .اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها

ة للتلكفة المتوقعة لتفكيك اصل ما بعد إستخدامه في تلكفة لك اصل على تضمن القيمة الحالي

حدة إذا تم إستيفاء معايير اإلعتراف للمخصص. تقوم شركة البيروني بشلك دوري بتقييم توقع 

وتقدير إلتزام التفكيك. يتم إحتساب اإلستهالك من تاريخ توفر بنود الممتلاكت٭ المصنع والمعدات 
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منها٭ أو فيما يتصل بالموجودات المشيدة ذاتيًا فيحتسب اإلستهالك من تاريخ  لئلستخدام المرجو

 .جاهزية تلك الموجودات لئلستخدام المرجو منها

يتم إحتساب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات 

 :وكما يلي

 السندات 

 10إلى  05 المباني

 00إلى  1 المصنع والمعدات

 00إلى  5 األثاث والتركيبات والسيارات

 50إلى  1 قطع الغيار الرأسمالية 

 50إلى  5 المحفزات

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك للموجودات ويتم تعديلها بأثر 

 .في نهاية لك سنة مالية ٭مستقبلي٭ إذا اكن ذلك مالئماً 

 .األراضي والموجودات قيد اإلنشاء٭ والتى ليست جاهزة للغرض المرجو منهاال يتم إستهالك 

يتم إلغاء اإلعتراف ببند الممتلاكت٭ المصنع والمعدات وأي جزء هام تم اإلعتراف به مبدئيًا عند 

اإلستبعاد أو عندما ال يتوقع وجود منافع إقتصادية مستقبلية من استخدامه. يتم إدراج أي ربح أو 

تجة عن إلغاء اإلعتراف (تحسب كفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية خسارة نا

  .لؤلصل) في قائمة الدخل عندما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل

يتم تخفيض القيمة الدفترية لؤلصل مباشرة إلى قيمته القابلة لئلسترداد إذا اكنت القيمة الدفترية 

 .ابلة لئلستردادلؤلصل أكبر من قيمته المقدرة الق

 إتفاقيات ملكية وإنتاج مشتركة

إتفاقيات الملكية واإلنتاج المشتركة عبارة عن اتفاقيات مبرمة فيما بين شراكت تساهم بموجبها 

الشراكت في إنتاج وتشغيل أصل معين أو مصنع معين بنسبة معينة. تقوم المنشأة التي تتحكم 

إثبات اكمل )٭ ب“الجهة المشغلة”ا بـ (يشار إليهفي وتدير معظم األنشطة ذات الصلة بالمصنع 

مبلغ األصل بالتلكفة في دفاترها المحاسبية٭ وتقوم باستهالكه على مدى العمر اإلنتاجي لؤلصل. 

باإلعتراف  )٭“لجهة غير المشغلةا”ها تقوم المنشأة التي تساهم بأموال إلنشاء المصنع (يشار إلي

بإطفائها وفقًا للعمر اإلنتاجي لالصل. تتم معالجة بالمساهمة كدفعة إنتاج مقدمة وتقوم 

تاكليف التشغيل واإلنتاج العادية ومبيعات المنتجات ذات العالقة من هذه المصانع بما يتماشى 

 .مع إتفاقيات الملكية واإلنتاج المشتركة المختلفة التي قد تتضمن عنصر ضريبة إنتاج

 الموجودات المستأجرة

تفاق (أو ينطوي على) إيجار مبني على أساس جوهر اإلتفاق في تاريخ البداية. تحديد فيما إذا اكن اال

يتم تقييم اإلتفاق للتأكد فيما إذا اكن الوفاء باإلتفاق يتوقف على استخدام أصل أو موجودات 

محددة أو إذا اكن اإلتفاق ينقل حق استخدام األصل أو الموجودات حتى إذا لم يكن هذا الحق 

راحة في اإلتفاق. وقد يشير ذلك إلى وجود عقد إيجار محتمل ضمني في معاملة منصوصًا عليه ص

قد ال تكون من الوهلة األولى في هيئة إتفاقية عقد إيجار. يتم تقييم اكفة عقود اإليجار٭ سواء 

اكنت عقود إيجار صريحة أو عقود إيجار ضمنية في اتفاقيات أو ترتيبات أخرى٭ لتصنيفها كعقود 

ية أو عقود إيجار تشغيلية. يتم تصنيف عقود اإليجار التي تحول بشلك كبير اكفة المخاطر إيجار تمويل

والمنافع التابعة لملكية البند المؤجر إلى شركة البيروني كعقود إيجار تمويلية ويتم رسملتها عند 

األدنى لدفعات  بدء اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو٭ إذا اكنت أقل٭ بالقيمة الحالية للحد

اإليجار. يتم تجزئة دفعات اإليجار بين تاكليف التمويل وتخفيض إلتزام اإليجار للوصول إلى معدل 

 .فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام. تحمل تاكليف التمويل على قائمة الدخل

وجود تأكيد  وفي حالة عدم .يستهلك األصل المستأجر على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لؤلصل

معقول على أن شركة البيروني ستتحصل على الملكية في نهاية فترة اإليجار٭ عندئٍذ يستهلك 

األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر له أو فترة اإليجار٭ أيهما أقصر. يتم تصنيف عقود اإليجار 

ة إلى شركة البيروني التي ال يتم بموجبها تحويل جزء كبير من المخاطر والمنافع المصاحبة للملكي

كعقود إيجارات تشغيلية. تحمل الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية (صافية بعد خصم أي 

حوافز مستلمة من المؤجر) على قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة 

 .اإليجار
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 الموجودات غير الملموسة

ليها بصورة مستقلة بالتلكفة عند اإلعتراف تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ ع

يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتلكفة  ٭المبدئي لها٭ في الفترة التالية لئلعتراف المبدئي

 .ناقصًا أي إطفاء متراكم وخسائر إنخفاض متراكمة

دة. تطفأ يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة لتكون إما محدودة أو غير محدو

ويتم  ٭الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار محدودة على مدى أعمارها االقتصادية النافعة

تقييمها ألي هبوط في قيمتها متى ما اكن هنالك مؤشر على ن تلك الموجودات غير الملموسة 

ا يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي له .قد يتم هبوط قيمتها

أعمار محدودة على األقل في نهاية لك سنة مالية. يتم قيد التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع 

أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل محاسبيًا وذلك بتغيير فترة 

سبية. تدرج أو طريقة اإلطفاء٭ حسبما هو مالئم٭ ويتم معالجتها كتغيرات في التقديرات المحا

مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدود في قائمة الدخل ضمن فئة 

 .المصروفات وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة

 إن فترات إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية محدودة هي كما يلي:

 السندات 

جودات التقنية برامج الحاسب اآللى٭ مو

 واإلبتاكر والتراخيص واألخرى

 50إلى  0

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدود بشلك منتظم 

لتحديد ما إذا اكن هناك أي مؤشر على أن تقييم أعمارها الحالية ال يزال محتماًل. وإال فإن التغير في 

م على أساس مستقبلي. ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي تقييم االعمار اإلنتاجية يت

ليس لها عمر محدود بل يتم اختبارها سنويأ للتأكد من وجود هبوط في قيمتها وذلك إما بشلك 

 فردي أو على مستوى وحدة توليد النقد المجمعة.

رق ببن صافي متحصالت تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء اإلعتراف بأصل غير ملموس كف

  االستبعاد والقيمة الدفترية لالصل٭ ويتم إثباتها في قائمة الدخل عند إلغاء اإلعتراف بأصل.

 موجودات التقنية واإلبتاكر

تقيد تاكليف األبحاث المتعلقة ببرامج الحاسب اآللي المطورة داخل المنشأة وموجودات التقنية 

اإلعتراف بنفقات التطوير للموجودات المطورة داخل واإلبتاكر كمصروفات عند تكبدها. يتم 

المنشأة كموجودات غير ملموسة عندما تتمكن شركة البيروني من فصل تلك المصروفات عن 

تاكليف األبحاث٭ ويمكن أن تبرهن الجدوى الفنية الستكمال الموجودات غير الملموسة بحيث تكون 

قدرتها على استخدام أو بيع األصل٭ وكيفية توليد متاحة لالستخدام أو البيع٭ ونيتها لالستكمال و

األصل لمنافع اقتصادية مستقبلية٭ وتوفر الموارد الستكمال األصل والقدرة على قياس 

 .المصروفات بشلك موثوق به خالل عملية التطوير

بعد اإلعتراف المبدئي بمصروفات التطوير كموجودات٭ يتم تطبيق نمونج التلكفة الذي يتطلب 

يبدأ إطفاء األصل عند اكتمال  .األصل بالتلكفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر هبوط متراكمة إدراج

عملية التطوير ويكون األصل متاحا لالستخدام٭ ويتم إطفاؤه على مدى فترة المنافع المستقبلية 

يتم  المتوقعة. خالل فترة التطوير٭ يتم اختبار األصل سنويًا للتأكد من وجود هبوط في قيمته.

تسجيل مصروفات التقنية واالبتاكر في قائمة الدخل ضمن المصروفات التشغيلية األخرى 

 .كمصروفات عمومية وإدارية

 برامج الحاسب اآللي

يتم إدراج التاكليف المرتبطة باالحتفاظ ببرامج الحاسب اآللي كمصروف عند تكبدها. يتم إثبات 

بار منتجات برامج الحاسب اآللي المميزة والفريدة٭ تاكليف التطوير المتعلقة مباشرة بتصميم واخت

 :والتي تتحكم فيها شركة البيروني كموجودات غير ملموسة عند استيفاء المعايير التالية

 عنما يكون مجديًا فنيًا إكمال البرنامج كي يكون جاهزا لالستخدام. 

  إكمال البرنامج واستخدامه أو بيعه إدارة شركة البيرونياعتزام. 

 د مقدرة على استخدام أو بيع البرنامجوجو. 
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 إظهار كيفية تحقيق البرنامج لمنافع اقتصادية مستقبلية محتملة. 

 توفر موارد تقنية ومالية وموارد أخرى الستكمال تطوير واستخدام أو بيع البرنامج. 

 إماكنية قياس المصاريف المتعلقة بالبرنامج أثناء تطويره بشلك موثوق. 

لمتعلقة مباشرة التي يتم رسملتها كجزء من برامج الحاسب اآللي٭ على تاكليف تشتمل التاكليف ا

 .الموظفين وجزء مناسب من التاكليف غير المباشرة ذات العالقة

يتم تسجيل تاكليف التطوير التي تم رسملتها كموجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤها في الوقت 

 .الذي يصبح فيه األصل جاهزًا لالستخدام

 لموجودات غير الماليةهبوط ا

تقوم شركة البيروني بتاريخ إعداد لك تقرير بإجراء تقييم للتحقق ما إذا اكن هنالك مؤشر يدل على 

وفي حالة وجود أي مؤشر أو عندما يستلزم األمر إجراء إختبار الهبوط  .إحتمال هبوط قيمة أصل ما

القيمة القابلة  .داد للموجوداتتقدر شركة البيروني القيمة القابلة لئلستر  ٭للقيمة سنوياً 

لئلسترداد لؤلصل عبارة عن القيمة العادلة لؤلصل أو وحدة توليد النقد ناقصًا تاكليف البيع وقيمة 

ما لم ينتج عن قيمة األصل تدفقات نقدية  ٭وتحدد ألصل منفرد ٭أيهما أعلى ٭المنفعة لؤلصل

دات األخرى أو مجموعات من داخله مستقلة إلى حد كبير عن تلك التى تنتج من الموجو

الموجودات. وعند تجاوز القيمة الدفترية لؤلصل أو وحدة توليد النقد لقيمتها القابلة لئلسترداد٭ 

وعند  .وتخفض إلى قيمتها القابلة لئلسترداد ٭أو وحدة توليد النقد منخفضة القيمة يعتبر األصل

المقدرة إلى قيمتها الحالية  تخصم التدفقات النقدية المستقبلية ٭تقدير قيمة المنفعة

بإستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة (ما قبل الزاكة / الضريبة) والذي يعكس تقديرات السوق 

 .الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة باألصل

يعتمد حساب الهبوط للبيروني على أساس الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة التى تم 

وتغطى هذه  .ها بصورة مستقلة للك وحدة توليد نقد للبيروني التى ينتمى إليها لك أصلإعداد

يحتسب  ٭وبالنسبة للفترات االطول .الموازنات وحسابات التوقعات عمومًا فترة خمس سنوات

معدل النمو للمدى طويل االجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد فترة 

 .الموازنة

م إثبات خسائر الهبوط للعمليات المستمرة في قائمة الدخل ضمن فئات تلك المصروفات وبما يت

 .يتناسق مع وظيفة األصل الذي هبطت قيمته

تقوم شركة البيروني سنويًا  ٭وبصرف النظر عما إذا اكن هنالك أي مؤشر يدل على وجود هبوط

لملموسة التى لها أعمار إنتاجية غير أيضًا بإجراء إختبار هبوط قيمة سنويًا للموجودات غير ا

محدودة (بما في ذلك الشهرة) أو الموجودات غير الملموسة التى ليست متاحة بعد لئلستخدام 

يمكن إجراء إختبار  .وذلك بمقارنة قيمها الدفترية مع القيمة القابلة لئلسترداد الخاصة بلك أصل

يمكن إجراء  .في نفس الوقت لك سنة الهبوط في أي وقت خالل الفترة السنوية بشرط إجراؤه

 .عملية إختبار الهبوط لموجودات غير ملموسة مختلفة في أوقات مختلفة

بالرغم من ذلك٭ إذا تم اإلعتراف مبدئيًا بتلك الموجودات غير الملموسة خالل الفترة السنوية 

 .رة السنة الحاليةفسوف يتم إختبار الهبوط لتلك الموجودات غير الملموسة قبل نهاية فت ٭الحالية

يتم تحديد الهبوط في الشهرة من خالل تقييم المبلغ القابل لالسترداد للك وحدة توليد نقد (أو 

مجموعة وحدات توليد نقد) تتعلق بالشهرة. عندما يكون مبلغ وحدة توليد النقد القابل 

يمكن عكس خسائر يتم إثبات خسارة الهبوط في القيمة. ال  ٭لالسترداد أقل من القيمة الدفترية

 .هبوط قيمة الشهرة في السنوات المقبلة

لمعرفة ما  ٭فيتم التقييم في نهاية لك سنة مالية ٭أما بالنسبة للموجودات خالف المذكورة أعاله

إذا اكن هنالك أي مؤشر على ان خسائر الهبوط التى تم اإلعتراف بها سابقًا لم تعد موجودة أو 

تقوم شركة البيروني بتقدير القيمة القابلة  ٭د مثل ذلك المؤشر وفي حال وجو .ربما تم تناقصها

لئلسترداد لؤلصل أو وحدة توليد النقد. يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة المعترف بها في 

السابق فقط عندما يكون هنالك تغير في اإلفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة 

هذا العكس محدود على نحو أن القيمة  سارة للهبوط.لئلسترداد لؤلصل منذ اإلعتراف بآخر خ

في حال  ٭القابلة لئلسترداد لم تتجاوز القيمة الدفترية التى يمكن أن تكون صافية بعد اإلستهالك

يتم اإلعتراف بذلك العكس في قائمة  .لم يعترف بخسارة هبوط لؤلصل في السنوات السابقة

 .الدخل
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 تاكليف االقتراض

قتراض من الفوائد والتاكليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض تتكون تاكليف اال

األموال. يتم رسملة تاكليف االقتراض العامة والخاصة التي تتعلق مباشرة باإلستحواذ على أو إنشاء 

أو إنتاج أصل مؤهل خالل الفترة الزمنية الالزمة إلتمام وإعداد األصل لالستخدام المرجو منه أو 

تمثل الموجودات المؤهلة٭ موجودات بالضرورة تستغرق فترة طويلة من الوقت لتصبح  .بيعه

 .جاهزة لالستخدام المرجو منها أو بيعها

يتم خصم دخل االستثمار المكتسب من االستثمار المؤقت لقروض محددة يتوقف صرفها على 

 .موجودات مؤهلة٭ من تاكليف االقتراض المستحِقة للرسملة

 .ليف االقتراض األخرى على المصاريف في الفترة التي تتكبد فيهاتحمل تاك

 الموجودات المالية

  يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج أعمال شركة البيروني إلدارة موجوداتها المالية

والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. تصنف شركة البيروني موجوداتها المالية على النحو 

 وجودات مالية تم قياسها بالتلكفة المطفأةٮ اوم: التالي

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة. 

يتم اإلعتراف بأرباح أو خسائر الموجودات التي تم قياسها بالقيمة العادلة إما من خالل الربح أو 

 .الخسارة أو من خالل الدخل الشامل اآلخر

ها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي من يتم قياس الذمم المدينة التجارية المحتفظ ب

المتوقع أن تؤدي إلى تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات األصل والفوائد وتقاس بالتلكفة 

 .المطفأة

 القياس المبدئي

يتم قياس الموجودات المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة مضافًا إليها تاكليف المعاملة. يتم إثبات 

  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل في قائمة الدخل.تاكليف معامالت 

 القياس الالحق

 أدوات الدين

 :تعترف شركة البيروني بثالثة تصنيفات لقياس أدوات الدين الخاصة بها الحقاً 

 التلكفة المطفاة. 

قدية٭ حيث تمثل يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعا

هذه التدفقات النقدية فقط تسديدات أصل وفائدة٭ بالتلكفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة 

ا من عالقة التحوط٭ في قائمة 
ً
على أداة الدين التي تم قياسها الحقًا بالتلكفة المطفأة٭ وليس جزء

ائد من هذه الموجودات المالية الدخل عند إلغاء اإلعتراف باألصل أو هبوط قيمته. إيرادات الفو

 .مضمنة في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 ٭الموجودات المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية

ت فقط تسديدات أصل وفائدة٭ يتم قياسها بالقيمة حيث تمثل التدفقات النقدية للموجودا

الحركة في القيمة الدفترية مأخوذة من خالل الدخل الشامل  .العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

اآلخر٭ فيما عدا االعتراف بأرباح أو خسائر الهبوط وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر تبادل العمالت 

يتم  ٭قائمة الدخل الشامل. عندما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي األجنبية التي يتم إثباتها في

إعادة تصنيف الربح المتراكم أو الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقًا في قائمة الدخل الشامل 

من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل ويتم اإلعتراف بها في أرباح / (خسائر) أخرى. تدرج إيرادات  ٭اآلخر 

من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة  الفوائد

 .رىألخت افارولمصاإليرادات األخرى/ األجنبیة في ت العمالر تبادل اخسائح وبارض أرعم یتالفعلي. 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  

لقیمة ة أو افأطلمابالتکلفة ق لالحا رافالعتر التي ال تفي بمعاییالمالیة ودات اجولمس اقیام یت

ل الربح أو الخسارة. يتم قياس خالن ممن خالل الدخل الشامل اآلخر تقاس بالقيمة العادلة لة دلعاا

الربح أو الخسارة عن أداة الدين التي تم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 
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ا من عالقة التحوط وع
ً
رضها بالصافي في قائمة الدخل في الفترة التي تنشأ والتي ال تشلك جزء

 .فيها

 .حاليًا٭ ال تحتفظ شركة البيروني بأي أدوات حقوق ملكية

 إلغاء اإلعتراف

 :يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي أو جزء من األصل المالي

 أو ٮعند إنتهاء الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية من االصل (أ)

ولت شركة البيروني حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من االصل أو عندما ح (ب)

تحملت اإللتزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالاكمل بدون تأخير جوهرى بموجب إتفاقية 

 :وإما ٭مرور إلى طرف ثالث

 ٮاألصلأن تكون شركة البيروني قد حولت٭ بصورة جوهرية اكفة المخاطر والمنافع المرتبطة ب „

 أو

لم تحول شركة البيروني أو تحتفظ بصورة جوهرية باكفة المخاطر والمنافع المرتبطة باالصل  „

 .ولكنها حولت التحكم على األصل

 الهبوط

ینھا دوات دبأذات صلة مستقبلیة على أساس رؤية قعة ولمتن االئتمار اخسائم کة بتقییرلشوم اتق

ة. تستند خسائر اإلئتمان فأطلماسجیلھا بالتکلفة تم لتي یت٭ والمالیةن موجوداتها امزء کج

مدى الحياة. قعة ولمتن االئتمار اخسائشهرا و 05المتوقعة على خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة 

ا من خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدى الحياة  شهراً  05تمثل خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة 
ً
جزء

بعد تاريخ التقرير. ومع  شهراً  05المالية الممكنة في غضون الناتجة عن أحداث التعثر على األدوات 

ذلك٭ عندما تكون هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها٭ فسوف يعتمد السماح 

على خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى الحياة. بالنسبة لحساب الذمم المدينة٭ تطبق شركة 

عتراف بالخسائر المتوقعة مدى الحياة من اإلعتراف المبدئى البيروني النهج المبسط الذي يتطلب اإل

  للذمم المدينة.

 المطلوبات المالية

 اإلعتراف المبدئي والقياس

 :يتم تصنيف المطلوبات المالية تحت أي من الفئتين التاليتين

 و ٮمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

 سها بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليمطلوبات مالية أخرى يتم قيا. 

يتم اإلعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئيًا عندما تصبح شركة البيروني طرًفا في االحاكم 

واإللتزامات التعاقدية بموجب االدوات المالية. يتم تسجيل المطلوبات بالقيمة العادلة٭ وفي حالة 

 .يتم إستالم المتحصالت بالصافي بعد خصم التاكليف المنسوبة مباشرة القروض والذمم الدائنة

 القياس الالحق

يستمر تسجيل المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة 

 .العادلة٭ مع تسجيل التغيرات في قائمة الدخل

ها وفيما يتعلق بالمطلوبات المالية األخرى٭ بما في ذل ك القروض٭ وبعد االعتراف المبدئي٭ فإّنَ

تقاس الحقا بالتلكفة الُمطَفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. وُيْعَتَرُف باألرباح والخسائر 

من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة  أيضاً في قائمة الدخل عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات و

 .الفعلي

د األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند اإلستحواذ وأي أتعاب أو وُتحتسب التلكفة المطفأة بع

ا مكماًل لطريقة معدل الفائدة الفعلي. وُيدَرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي 
ً
تاكليف تعتبر جزء

 .كتاكليف تمويل في قائمة الدخل
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 الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة االخرى

لمتعلقة بالبضائع والخدمات المقدمة إلى شركة البيروني قبل تمثل هذه المبالغ المطلوبات ا

 50إن هذه المبالغ غير مضمونة وتسدد عادة ما بين  .نهاية الفترة المالية والتى لم يتم سدادها

ويعترف بها مبدئيًا بقيمها العادلة٭ وتقاس الحقا بالتلكفة المطفأة  .من تاريخ اإلعتراف 80إلى 

 .لفائدة الفعليةباستخدام طريقة معدل ا

 إلغاء االعتراف

يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات او قد تم 

اداؤه. وعند استبدال التزام مالي موجود حاليًا بالتزام مالي آخر من نفس الجهة المقرضة بشروط 

تزامات الحالية تعديال جوهرًيا٭ يعامل هذا التبادل مختلفة اختالفا جوهرًيا أو إجراء تعديل شروط االل

أو التعديل إكلغاء لئلعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. وُيعتَرف بالفرق في القيم 

 .الدفترية الخاصة بلك على حدة في قائمة الدخل

 تعويض األدوات المالية

يتم اإلفصاح عن صافي المبلغ في قائمة يتم تعويض الموجودات المالية والمطلوبات المالية و

المركز المالي إذا اكن هناك حق قانوني قابل للتنفيذ حاليًا لتعويض المبالغ المعترف بها وهناك 

 .نية للتسوية على أساس صافي أو تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في وقت واحد

 األدوات المالية المشتقة

مالية المشتقة بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في العقد ويتم يتم اإلعتراف مبدئيًا باألدوات ال

إعادة قياسها الحقًا بالقيمة العادلة. تدرج المشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة 

العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة. إن أي أرباح أو خسائر ناتجة 

العادلة للمشتقات خالل الفترة غير المؤهلة لمحاسبة التحوط والجزء غير عن التغيرات في القيمة 

 ترحل مباشرة إلى قائمة الدخل. ٭الفعال من التحوط الفعال

 المخزون

يقيم المخزون٭ بما في ذلك المواد الخام والبضاعة التامة الصنع والمواد المستهلكة (قطع 

على أساس مبدأ المتوسط المرجح زائًدا التاكليف الغيار) بالتلكفة٭ أي أسعار الشراء التاريخية 

المتعلقة بها مباشرة (بشلك أساسي الرسوم والنقل) أو بصافي القيمة القابلة للتحقق٭ أيهما 

 .أقل

ويشتمل مخزون البضاعة التامة الصنع على تلكفة المواد والعمالة ونسبة مالئمة من المصروفات 

 .ابتةاإلضافية غير المباشرة المتغيرة والث

وتستبعد خسائر المخزون غير الطبيعي بسبب الجودة أو بسبب أمور أخرى والمصروفات غير 

َدة خالل فترة الصيانة / التوقف عن العمل غير المخطط لهما٭ من تلكفة المخزون.  المباشرة الُمَتَكّبَ

ون على يستند توزيع المصروفات اإلضافية غير المباشرة في نهاية الفترة لغرض تقييم المخز 

أساس الطاقة العادية أو اإلنتاج الفعلي لتلك الفترة٭ أيهما أعلى. تم رصد التاكليف لبنود المخزون 

على أساس تلكفة المتوسط المرجح وتحدد تاكليف المخزون الذى تم شراؤه بعد حسم خصومات 

اق العمل الكمية والتخفيضات. ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري في سي

 .تاكليف اإلنجاز المقدرة والتاكليف المقدرة الالزمة إلتمام عملية البيعناقصًا العادي٭ 

 مخزون الخردة٭ المنتج المشترك والمنتج الثانوي

تؤدي عملية اإلنتاج في شركة البيروني أحيانًا إلى إنتاج منتج مشترك في آن واحد٭ أو قد تؤدي إلى 

ة أو الخردة (إما غير قابلة لالستخدام أو قابلة للتدوير). وعندما ال تكون إنتاج بعض المنتجات الثانوي

الثانوية أو الخردة قابلة للتحديد بشلك مستقل عن  تاكليف تحويل مثل هذه المنتجات المشتركة /

تلكفة المنتج الرئيسي٭ يتم توزيعها على أساس منطقي ومتجانس لهذه المنتجات والمنتجات 

وية والخردة. يستند التوزيع على أساس القيمة النسبية للمبيعات للك منتج سواء المشتركة / الثان

في مرحلة اإلنتاج وذلك عندما تصبح المنتجات قابلة للتحديد بشلك مستقل أو عند إكمال اإلنتاج. 

وعندما تكون المنتجات الثانوية والخردة غير جوهرية وعندما لم يكن ممكنًا توزيع التاكليف عليها٭ 

و في حالة عدم فعالية القيام بذلك٭ يتم قياس هذه البنود ضمن المخزون بصافي القيمة القابلة أ

للتحقق ويتم خصم هذه القيمة من تلكفة المنتج الرئيسي. نتيجة لذلك٭ فإن القيمة الدفترية 

 .للمنتج الرئيسي ال تختلف جوهريا عن تلكفته
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حقق بالنسبة للمنتجات الثانوية والخردة تخفض فإن صافي القيمة القابلة للت ٭في قائمة الدخل

تلكفة المبيعات للفترة. وعند البيع الالحق لهذا المنتج الثانوي٭ تسجل المتحصالت إكيرادات٭ مع 

تسجيل تلكفة البيع المقابلة على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق المسجل سابقا. أما بالنسبة 

 .خصم التلكفة٭ كدخل آخرللخردة٭ فيتم تسجيل المتحصالت٭ بعد 

 قطع الغيار اإلستهالكية

تمثل قطع الغياراإلستهالكية المواد المساعدة التي يتم استهالكها في إنتاج المنتجات شبه 

المصنعة وتامة الصنع. وقد تشتمل هذه المواد المستهلكة على المواد الهندسية ومواد 

 .التعبئة والتغليف لمرة واحدة وبعض المحفزات

 لغيار الرأسماليةقطع ا

تمثل قطع الغيار الرأسمالية أجزاء المصانع والمعدات القابلة للتبادل التي تعتبر ضرورية لدعم 

الصيانة الروتينية المساندة واإلصالح الشامل للمصانع والمعدات أو استخدامها في حاالت الطوارئ 

 :لتاليةلالصالحات. تحتفظ شركة البيروني بأنواع مختلفة من قطع الغيار ا

  بنود المعدات االحتياطية المشتراة جنبا إلى جنب مع المصنع / خط اإلنتاج أو التي يتم شراؤها

الحقا ولكنها تتعلق بمصنع معين أو خط إنتاج معين٭ ونادرا ما تكون مطلوبة٭ تعتبر ضرورية 

تم ي .لتشغيل المصنع٭ ويجب أن تكون متوفرة في اإلحتياطي لالستخدام في جميع األوقات

المصانع والمعدات ويتم استهالكها من تاريخ الشراء  ٭رسملة هذه البنود كجزء من الممتلاكت

على مدى فترة العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع الذي سيتم استخدامه 

التشلك هذه البنود جزءًا من المخزون بشرط توفر معيار الرسملة تحت بند  .فيه ايهما اقصر

 .المصانع والمعدات ٭الممتلاكت

 بخط إنتاج محدد مع فترات إنتاج طويلة ويتم  البنود القابلة لالصالح التي تتعلق بالمصنع /

استبدالها وتجديدها بشلك متكرر (في الغالب خالل اإلعداد لدورات صيانة تالية). يتم رسملة 

معايير الرسملة. يبدأ  هذه البنود كجزء من الممتلاكت٭ المصنع والمعدات عند استيفاء

االستهالك اعتبارًا من اليوم الذي يتم فيه تركيب هذه البنود بالمصنع٭ وتكون فترة 

االستهالك هي فترة العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع والمعدات التي 

 تم تركيبها فيه. ال تعتبر هذه البنود جزءًا من المخزون.

 مالية العامة التي ليست ذات طبيعة حساسة وتعتبر ذات طبيعة عامة٭ أي قطع الغيار الرأس

ليست محددة لمصنع ويمكن استخدامها في مصانع متعددة أو خطوط إنتاج وأي بنود أخرى 

وتصنف عموما كمواد مستهلكة  .قد تكون مطلوبة في أي وقت لتسهيل عمليات المصنع

ستوى ولها عمر إنتاجي أكثر من سنة واحدة٭ ضمن المخزون٭ ما لم تتجاوز الم ''وقطع غيار

المصانع والمعدات (وتستهلك بشلك  ٭وفي هذه الحالة يتم تسجيلها ضمن الممتلاكت

 مماثل للبنود القابلة لالصالح أعاله).

تخضع قطع الغيار المسجلة ضمن المخزون لتقييم مخصص التقادم ويتم تحميلها على قائمة 

يعتمد المخصص على أساس منتظم ومتناسق وفق تقديرات  .مهاالدخل عند تركيبها أو استخدا

..الخ متى ما إستوفت هذه البنود .وكذك التعمير واإلستهالك المادى إدارة شركة البيروني

 بمعايير الرسملة٭ تكون طريقة استهالكها مماثلة للبنود القابلة لئلصالح كما ذكر أعاله.

 مقايضة المخزون 

ات مقابل مقايضة البضاعة إذا اكنت متباينة في طبيعتها أو أن عملية يمكن فقط إثبات اإليراد

شركة البيروني التبادل تؤدي إلى تغير كبير في تكوين التدفقات النقدية للمحول. يوجد لدى 

 وهي مؤهلة كمقايضات موقع. ٭معامالت مقايضات للمخزون

د مماثلة خالل فترة زمنية مقايضات الموقع: عندما تمثل معامالت تبادل المخزون تبادل بنو

قصيرة محدودة٭ فإن هذه المعامالت ال تحمل بصورة عامة مادة تجارية. يمكن فقط إثبات 

اإليرادات مقابل تبادل البضاعة إذا اكنت متباينة في طبيعتها أو أن االستبدال يؤدي إلى تغير كبير 

يتم تسجيل هذه المعامالت  ٭في ترتيب التدفقات النقدية للمحول. وفي حال لم يكن الوضع كذلك

 كتحويالت مخزون بالتلكفة ويتم تسجيل األثر المقابل لها كذمم مدينة وذمم دائنة.

 النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه واالرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة االجل والودائع تحت الطلب 

تحقاقها األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل واإلستثمارات ذات السيولة العالية التى تكون تواريخ إس

والقابلة للتحويل الفورى إلى مبالغ معلومة من النقد والتى تخضع لمخاطر تغيرات غير هامة في 

 القيمة.
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فإن النقد وما في حكمه يشمل أيضًا السحب على  ٭ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية

المطلوبات المتداولة في قائمة المركز  والذي يظهر ضمن القروض في ٭المكشوف من البنوك

 .المالي

 اإلحتياطيات

اإلحتياطي العام واإلحتياطيات األخرى تحت  ٭حاليًا بتسجيل اإلحتياطي النظاميشركة البيروني تقوم 

يستند اإلحتياطى النظامي على أساس متطلبات قانونية في السلطة القضائية  .حقوق الملكية

وفقًا لعقد التأسيس يتعين على شركة  .تعمل شركة البيرونيذات الصلة التى من خاللها 

 .٪ من رأس المال50٪ من صافي الدخل السنوي إكحتياطى نظامي حتى يبلغ 00البيروني تجنيب 

يتم تكوين اإلحتياطى العام وفقًا لقرار من الجمعية العمومية للشركة. تمشيًا مع االنظمة 

إحتياطى عام كتخصيص أرباح مبقاة. يمكن زيادة  يمكن للجمعية العمومية تكوين ٭المتبعة

اإلحتياطى العام أو تخفيضه عن طريق قرار من المساهمين وإستخدامه حسب تقدير 

 المساهمين.

 ماكفآت الموظفين 

 إلتزامات قصيرة االجل 

يران إن إلتزامات االجور والرواتب بما في ذلك الماكفآت غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر الط

وبدل تعليم االطفال وبدل األثاث المتوقع سدادها بالاكمل خالل إثني عشر شهرًا بعد نهاية 

الفترة التى يقدم خاللها الموظفون الخدمة ذات العالقة يعترف بها فيما يتعلق بخدمات 

وتقاس حسب المبالغ المتوقع دفعها عند  ٭الموظفين حتى نهاية الفترة المالية المفصح عنها

ويتم إظهار اإللتزامات إكلتزامات ماكفآت موظفين متداولة في قائمة المركز  .ة اإللتزاماتتسوي

 .المالي

 إلتزامات ماكفآت الموظفين طويلة األجل

تقاس التزامات ماكفآت الموظفين طويلة األجل بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة 

الموظفون حتى نهاية فترة التقرير باستخدام  التي سيتم سدادها بشأن الخدمات التي يقدمها

وتسجل كمطلوبات غير متداولة. يؤخذ بعين االعتبار مستويات  ٭طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة

األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة٭ والخبرات حول إستقاالت الموظفين٭ ومعدالت التناقص 

المستقبلية المتوقعة باستخدام عوائد السوق التاريخية٭ وفترات الخدمة. يتم خصم المدفوعات 

في نهاية فترة التقرير لسندات الشراكت ذات الجودة العالية بشروط وعمالت تتطابق قدر 

اإلماكن مع التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة. يتم إثبات إعادة القياس نتيجة 

 لشامل اآلخر.التغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل ا

 اإللتزام بعد إنتهاء الخدمة

العديد من برامج ما بعد انتهاء الخدمة٭ بما في ذلك خطط المنافع شركة البيروني تقدم 

المحددة وخطط المساهمات المحددة وخطط التأمين الطبي والتأمين على الحياة لما بعد انتهاء 

 الخدمة للموظفين المؤهلين واألشخاص التابعين لهم.

 المزايا المحددة خطط

 ماكفآت نهاية الخدمة (أ)

إن صافي مطلوبات التقاعد أو المطلوبات المعترف بها في قائمة المركز المالي فيما يتعلق 

بخطط ماكفآت بعد إنتهاء الخدمة المحددة هي عبارة عن القيمة الحالية إللتزامات اإلستحقاقات 

 .إن وجدت ٭ات الخطةالمحددة المتوقعة ناقصًا القيمة العادلة لموجود

ددة على أساس دوري بمعرفة اكتواريين مستقلين باستخدام  ويعاد قياس التزام المزايا المّحَ

د القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة بخصم التدفقات  طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. وُتحّدَ

دات الشراكت عالية الجودة الخارجة النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسن

المسجلة بالعملة التي ستدفع بها الماكفآت٭ وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات 

العالقة. وفي البلدان التي ال يوجد فيها سوق عميقة لهذه السندات٭ تستخدم أسعار السوق 

خصم على صافي على السندات الحكومية. ويتم احتساب صافي تلكفة الفائدة بتطبيق معدل ال

رصيد التزام المزايا المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرامج. وُتْدَرُج هذه التلكفة في مصاريف 

 مزايا الموظفين في قائمة الدخل.

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي 

امل اآلخر. وُيْعَتَرُف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المزايا تحدث فيها في الدخل الش

المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قائمة الدخل كتاكليف 

 خدمة سابقة.
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 الرعاية الطبية بعد التقاعد (ب)

على الحياة لما بعد التقاعد لمتقاعديها  أيضًا مزايا الرعاية الصحية والتأمينشركة البيروني تقدم 

المؤهلين واألشخاص التابعين لهم. تصبح التاكليف المتوقعة لهذه المزايا مستحقة على مدى 

فترة التوظيف باستخدام نفس المنهجية المحاسبية المستخدمة بشأن خطط المزايا المحددة. 

التسويات والتغيرات في االفتراضات  تحمل أو تضاف إلى أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن

االكتوارية على الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة التي تنشأ فيها. يتم تقييم هذه االلتزامات دوريأ 

 من قبل اكتواريين مؤهلين مستقلين.

ببعض االفتراضات المتعلقة  إدارة شركة البيرونينتطلب المحاسبة عن هذه البرامج أن تقوم 

المستخدمة لقياس االلتزامات والمصاريف المستقبلية٭ ومعدالت التضخم في  بمعدالت الخصم

سلم الرواتب٭ ومعدالت مسار تاكليف الرعاية الصحية٭ والوفيات٭ واإلفتراضات األخرى. إن هذه 

 على أداء موجودات الخطة (إن وجدت)٭ 
ً
التقديرات معرضة للتغير بشلك كبير من فترة إلى أخرى بناء

ييم االكتوارية٭ وظروف السوق والتغيرات في المنافع المتعاقد عليها. يستند اختيار وعمليات التق

 على الظروف االقتصادية وظروف 
ً
االفتراضات إلى التوجهات التاريخية والتقديرات المستقبلية بناء

 على 
ً
السوق بتاريخ التقييم. وقد تختلف النتائج الفعلية كثيرا عن التقديرات التي تمت بناء

 فتراضات الهامة المستخدمة.اال

 ماكفأة نهاية الخدمة (برنامج التقاعد المبكر)

قبل تاريخ التقاعد العادي٭ أو شركة البيروني تستحق ماكفأة نهاية خدمة الموظفين من قبل 

بإثبات شركة البيروني عندما يقبل الموظف االستقالة االختيارية مقابل هذه الماكفآت. تقوم 

 مة في التواريخ التالية ايهما يأتي أوال:ماكفآت إنهاء الخد

 و ٮسحب العرض المقدم لهذه الماكفآتشركة البيروني عندما ال تستطيع  (أ)

بإثبات تاكليف إعادة هيلكة تتطلب دفع ماكفآت إنهاء الخدمة. شركة البيروني عندما تقوم  (ب)

فآت نهاية الخدمة على في حالة العرض المقدم لتشجيع االستقالة االختيارية٭ يتم قياس ماك

أساس عدد الموظفين المتوقع قبولهم للعرض. يتم خصم الماكفآت التي تصبح مستحقة 

 الدفع إلى القيمة الحالية بعد أكثر من إثنى عشر شهرًا بعد نهاية فترة التقرير.

 برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين

تيح للموظفين المؤهلين فرص شراء قامت شركة البيروني بإنشاء برامج تمليك وحدات سكنية ت

وحدات سكنية تم إنشاؤها من خالل سلسلة دفعات على مدى عدد محدد من السنوات. يتم نقل 

 ملكية هذه الوحدات السكنية عند إتمام السداد الاكمل.

وفقًا لبرامج تمليك الوحدات السكنية٭ تسترد المبالغ المدفوعة بواسطة الموظف جزئيًا إلى 

. يتم اإلعتراف شركة البيرونيحالة توقف الموظف عن العمل ويتم إعادة المنزل إلى الموظف فى 

ببرنامج تمليك الوحدات السكنية كموجودات غير متداولة في الوقت الذي يتم فيه تخصيص 

الوحدات السكنية للموظفين ويتم إطفاؤها على مدى فترة السداد للتسهيالت المستحقة على 

 الموظفين.

 ض السكن للموظفينبرنامج قرو

قروضا سكنية بدون فوائد لموظفيها المؤهلين لشراء أو بناء منزل أو شركة البيروني تقدم 

شقة. يتم سداد القرض على أقساط شهرية عن طريق الخصم من راتب الموظف. يتم اإلعتراف 

مطفأة بقروض السكن كموجودات مالية غير متداولة بالقيمة العادلة ويتم قياسها بالتلكفة ال

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات الفرق بين القيمة العادلة والمبلغ الفعلي 

ويتم إطفاؤه  “ماكفآت موظفين غير متداولة مدفوعة مقدما”المدفوع نقدًا للموظف باعتباره 

ل كمصروف بالتساوي على مدى فترة الخدمة. كما يتم إطفاء نفس المبلغ إكيرادات تمويل مقاب

 الذمم المستحقة القبض من الموظفين.

 خطة إدخار الموظفين 

بخطة إدخار للموظفيين السعوديين. يتم إيداع مساهمات المشاركين في شركة البيروني تحتفظ 

 حساب مصرفي منفصل ويتم تكوين مخصص لمساهمة شركة البيروني.

 مخصصات 

 عامة

انوني أو إستنتاجي) ناتج عن حدث سابق٭ يعترف بالمخصصات عندما يكون للشركة إلتزام حالي (ق

 ٭ويكون من المحتمل أن يتطلب االمر تدفق خارج لموارد تتضمن منافعًا إقتصادية لسداد اإللتزام

وفي الحاالت التى تتوقع فيها إدارة شركة  .وبحيث يمكن تقدير مبلغ اإللتزام بصورة موثوقة
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فسوف يعترف  ٭لمثال بموجب عقد تأمينالبيروني إسترداد بعض أو لك المخصصات٭ على سبيل ا

ويعرض  .بالمسترد أكصل مستقل ولكن فقط عندما تكون عملية اإلسترداد مؤكدة فعالً 

المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة الدخل بالصافي بعد خصم أي مبالغ مستردة. وإذا اكن أثر 

ما قبل الزاكة / الضريبة  القيمة الزمنية للنقد جوهريًا٭ فيتم خصم المخصصات بإستخدام معدل

وعند إستخدام عملية  .المخاطر الخاصة بذلك اإللتزام ٭الحالي الذي يعكس٭ عندما يكون ذلك مالئماً 

 .الخصم٭ يعترف بالزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كتلكفة تمويل

 اإللتزامات البيئية 

تقوم إدارة شركة  ٭ة المعمول بهاوفقًا للسياسة البيئية لشركة البيروني والمتطلبات القانوني

البيروني بإثبات مخصص لتلكفة التنظيف البيئي عندما يكون من المحتمل أن يتم تحقيق إلتزام 

 .ويمكن تقدير مبلغ التدفقات النقدية الخارجة بشلك معقول ٭قانوني أو إستنتاجي

 إلتزامات إيقاف الخدمة

يتم  .شغيل مرافق التصنيع عند وجود إلتزامبقيد مخصص لتاكليف إيقاف تشركة البيروني تقوم 

توفير تاكليف إيقاف التشغيل بالقيمة الحالية للتاكليف المتوقعة لتسوية اإللتزام بإستخدام 

يتم خصم التدفقات  .التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدراجها كجزء من تلكفة األصل المعين

لذي يعكس المخاطر الخاصة بإلتزامات إيقاف النقدية بمعدل ما قبل الزاكة / الضريبة الحالي وا

يتم إدراج تفكيك الخصم كمصروف عند تكبده ويتم اإلعتراف به في قائمة الدخل  .التشغيل

يتم مراجعة التلكفة المستقبلية التقديرية أو في معدل الخصم المستخدم لوقف  .كتاكليف تمويل

يتم إضافة التغيرات في التاكليف  .التشغيل سنويًا ويتم تعديلها متى ما اكن ذلك مالئماً 

 .المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من تلكفة االصل

 الزاكة وضريبة الدخل

 الزاكة 

يتم عمل مخصص للزاكة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزاكة والدخل في المملكة العربية 
ى قائمة الدخل. ويتم تعديل الفروقات السعودية على أساس اإلستحقاق. يحمل المخصص عل
 الناتجة (إن وجدت) عن الربوط النهائية في سنة إنهائها.

 ضريبة الدخل الحالية

يخضع مالك شركة البيروني غير السعودي لضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية على 
 .ئمة الدخلوالتى يتم إدراجها كمصروف للفترة الحالية في قا ٭أساس حصته من النتائج

إن المعدالت الضريبية والقوانين الضريبية المستخدمة لحساب مبلغ ضريبة الدخل المستحقة هي 
يتم إدراج ضريبة الدخل الحالية  .تلك التى يتم سنها أو تطبيقها بشلك كبير في تاريخ التقرير

إدارة قوم ت .المتعلقة بالدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل وليس في قائمة الدخل
بشلك دورى بتقييم المراكز المستخدمة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق باألوضاع  شركة البيروني

 التى تخضع فيها األنظمة الضريبية السارية للتفسيرات وتكوين مخصصات متى ما اكن ذلك مناسبًا.

 الضريبة المؤجلة 

ام على الفروقات المؤقتة بتاريخ التقرير بين يحتسب المخصص للضريبة المؤجلة بإستخدام طريقة اإللتز 
 .االوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض التقارير المالية

وترحيل  ٭يتم اإلعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لاكفة الفروقات المؤقتة الخاضعة للخصم
إلى الحد الذي يكون  ٭ريبية غير المستخدمةاألرصدة الدائنة للضريبة غير المستخدمة والخسائر الض

من المحتمل أن يكون الربح الخاضع للضريبة متاحًا والذي يتم مقابله إستخدام الفروقات  فيه
المؤقتة القابلة للخصم واألرصدة الدائنة للضريبة المرحلة غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير 

 المستخدمة.

وجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ لك تقرير ويتم تخفيضها إلى يتم مراجعة القيم الدفترية للم
الحد الذي يصبح فيه من غير المحتمل وجود ربح ضريبي اكف للسماح بإستخدام لك أو إستخدام جزء 

يتم إعادة تقييم موجودات الضريبة المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ  .من أصل الضريبة المؤجل
إلى الحد الذي يصبح فيه من المحتمل أن الربح المستقبلي الخاضع للضريبة لك تقرير ويتم إثباتها 

  .سيسمح بإسترداد أصل الضريبة المؤجلة

يتم قياس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة وفقًا لمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في 
الضريبة وقانون الضرائب  السنة التى يتحقق فيها األصل أو يتم سداد اإللتزام إستنادًا إلى معدالت

والضرائب المؤجلة المتعلقة ببنود خارج قائمة الدخل  .المطبق أو المطبق بشلك كبير في تاريخ التقرير
يتم اإلعتراف ببنود الضريبة المؤجلة المرتبطة بمعاملة أساسية إما  .يتم اإلعتراف بها خارج قائمة الدخل

 .الملكيةفي قائمة الدخل الشامل أو مباشرة في حقوق 
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 الضريبة المقتطعة

رسوم التمويل والخدمات كمطلوبات  ٭اإلتاوات ٭تسجل الضريبة المقتطعة المتعلقة بتوزيع االرباح
 .ضريبية

 توزيعات األرباح

تعترف شركة البيروني باإللتزام بتوزيع األرباح على مساهمي شركة البيروني عندما يكون التوزيع 
تماشيأ مع قانون الشراكت في المملكة  .ًا لتقدير شركة البيرونيمصرحًا به ولم يعد التوزيع وفق

يتم  .يتم إعتماد التوزيع عندما تتم الموافقة عليه من قبل المساهمين ٭العربية السعودية
يتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية إن  .اإلعتراف بالمبلغ المقابل مباشرة في حقوق الملكية

 .إدارة شركة البيرونيمجلس عند إعتمادها من قبل  ٭وجدت

 ترجمة العمالت األجنبية

 المعامالت واألرصدة

تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا من قبل الشراكت المشتركة وفقًا لمعدالت أسعار 
الصرف الفورية للعملة للك معاملة على حدة في التاريخ الذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة 

جودات والمطلوبات النقدية المقيمة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف تحول المو .لئلعتراف بها
 .الفورية للعملة الوظيفية بتاريخ قائمة المركز المالي

 .تدرج الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل

جنبية بإستخدام أسعار تترجم البنود غير النقدية التى تم قياسها بالتلكفة التاريخية بالعمالت اال
تحول البنود غير النقدية التى تم قياسها  .الصرف السائدة في تاريخ تحويل المعامالت اإلبتدائية

بالقيمة العادلة بالعمالت االجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي يتم فيه تحديد 
ن تحويل البنود غير النقدية التى تقاس بالقيمة وتعامل االرباح أو الخسائر الناتجة ع .القيمة العادلة

العادلة بما يتماشي مع اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند 
 .(فروقات التحويل على البنود التى يعترف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الدخل)

 قياس القيمة العادلة 

بالقيمة العادلة في تاريخ لك قائمة  ٭اكلمشتقات ٭البيروني بقياس األدوات الماليةتقوم شركة 
  .مركز مالي

القيمة العادلة هي عبارة عن السعر الذي يمكن قبضه نظير بيع أصل ما أو سداد قيمته لتحويل إلتزام 
لقيمة العادلة يستند قياس إلتزام ا .ما في معاملة نظامية بين مشاركين في السوق بتاريخ القياس

 على إفتراض أن إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل اإللتزام يتم تنفيذها إما:

  أوٮ في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات 

 في أكثر األسواق منفعة للموجودات أو المطلوبات ٭في ظل غياب سوق رئيسية. 

تراضات على أن المشاركين في وتقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بإستخدام إف
السوق سيستخدمونها عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وعلى فرضية ان المشاركين في 

 السوق يعملون على أقصى درجات منافعهم اإلقتصادية.

قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يأخذ بعين اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق 
إستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك منافع إقتصادية ب

 .آخر في السوق والذي بدوره سيستخدم األصل على نحو أفضل وبأعلى فائدة ممكنة

لك الموجودات والمطلوبات التى تم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم 
العادلة وتم إيضاحها أدناه على مستوى الحد االدنى  المالية يتم تصنيفها ضمن هرم القيمة

 الهام للمدخالت لقياس القيمة العادلة كلك:

  مدرجة (غير معدلة) أسعار السوق في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة0المستوى :. 

  طرق تقييم فنية تكون فيها مدخالت المستوى االدنى والهامة لقياس القيمة 5المستوى :
 .ها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرةالعادلة ل

  طرق تقييم فنية التى تكون فيها مدخالت المستوى االدنى والهامة لقياس 5المستوى :
 .القيمة العادلة لها غير ملحوظة

لم تحتفظ شركة البيروني بأية أدوات مالية تم قياسها بالقيمة  ٭م5001م و 5000ديسمبر  50كما في 
 .العادلة
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 عتراف باإليراداتاإل

 مبيعات

تقوم شركة البيروني بإثبات اإليرادات عند التحكم في المنتجات المباعة والتحويالت إلى العمالء 
 والتي يتم النظر فيها في سياق نهج من خمس خطوات وتطبيق شروط الشحن المعمول بها.

تحق القبض٭ مع االخذ في يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المالي المستلم أو المس
الحسبان شروط السداد المحددة تعاقدًيا واستبعاد الضرائب أو الرسوم. يتم تقييم ترتيبات اإليرادات 

 لمعايير محددة لتحديد ما إذا اكنت شركة البيروني تعمل كمدير أو وكيل. وفقاً 

 حقوق اإلرجاع

محددة٭ تقوم شركة البيروني  عندما ينص عقد مع عميل ما على حق إرجاع السلعة خالل فترة
 بحساب حق اإلرجاع عندما يطلب العميل ذلك ويتم استيفاء الشروط التعاقدية.

 المقابل المتغير

يتم تسجيل المبيعات التي تتم من خالل المسوقين بأسعار مؤقتة في وقت شحن البضائع٭ ويتم 
 حسومات تخفيضات اسعار٭ لفي شکر متغیي مقابل لمعاملة ألر اسعل یدتعم یتتعديلها الحقًا. 

ر سعال أیدقعة لتعومتر كقيمة لمتغیأن المقابل اکة رلشدر الخ. تقإ ٭ردة وإعفاءاتمبالغ مستو
بعض من أو لك مبلغ المقابل  ل. تضمن شركة البيروني في سعر المعاملةلمحتمت المعامالا

مبلغ اإليراد  المتغير فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن ال يحدث عكس كبير في
 التراكمي الذي تم االعتراف به عندما يتم الحقًا حسم عدم التأكد المرتبط بالمقابل المتغير.

 التلكفة والمصروفات

 تلكفة المبيعات

تشمل تاكليف اإلنتاج ومصروفات التصنيع المباشرة متضمنة المواد الخام٭ العمالة المباشرة 
 .مرتبطة مباشرةوغيرها من التاكليف اإلضافية العامة ال

 العمومية واإلدارية المصروفات

عبارة عن المصاريف التى ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي بضائع أو خدمات. وتشتمل  هذه المصروفات
اإلضافية التى ال تتعلق على وجه التحديد بتلكفة المبيعات أو  أيضًا على توزيع المصروفات

 مصروفات البيع والتوزيع.

اإلضافية٭ فيما بين تلكفة مبيعات ومصاريف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية  تيتم توزيع المصروفا
 .وإدارية عند الحاجة٭ على أسس متناسقة

 البيع والتوزيع مصروفات

البيع أي تاكليف متكبدة لتنفيذ أو تسهيل أنشطة البيع في شركة البيروني.  تتضمن مصروفات
ت التسويق والتوزيع والمصروفات وتشمل هذه التاكليف رواتب موظفي المبيعات٭ نفقا

 وتشمل أيضًا مخصصات بعض النفقات اإلضافية. .فضاًل عن العموالت والرسوم اللوجستية

 إيرادات التمويل 

اكفة األدوات المالية التى تم قياسها بالتلكفة المطفأة والموجودات المالية التى تحمل فائدة 
 .ويل تسجل بإستخدام معدل الفائدة الفعليوالمصنفة كموجودات متاحة للبيع وإيرادات التم

معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم بالضبط بخصم المدفوعات النقدية المستقبلية أو 
سندات القبض على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لؤلداة المالية أو لفترة أقصر٭ عند الحاجة إلى 

 لمالية.صافي القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات ا

 نتائج العمليات 66-6-3

 قوائم الدخل

م 5001ديسمبر  50لبيروني للسنة المالية المنتهية في شركة ايبين الجدول التالي قائمة الدخل ل
 م:5002م و5000يونيو  50م وفترة الستة أشهر المنتهية في 5000و
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م وفترة الستة 7108و م 7107ديسمبر  10قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في (: 0-0الجدول رقم )

 م.7109م و 7108يونيو  11األشهر المنتهية في 

 آالف الرةاالت السعديةة

السنة المالية 

 م0160

 المةققة

السنة المالية 

 م0162

 المةققة

التغيير السندي 

 م0162 -م0160

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0162ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

فتر  الستة 

أشهر 

في المنتهية 

م 0160ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

المنتهية في 

ةدنيد  31

 م0160-م0162

٪05٫0 0,510,052 0,020,010 مبيعات  001,081 802,501 5٫8٪  

٪1٫1 (080,510) (050,002) تلكفة المبيعات  (101,580) (518,002) )1٫1٪(  

٪36٫2 620,002 342,624 إجمالي الريح  621,004 033,000 00٫6٪  

)٪0٫0( (058,500) (058,100) مصاريف عمومية وإدارية  (80,251) (00,050) )55٫2٪(  

)٪05٫0( (12,885) (01,001) مصاريف بيع وتوزيع  (55,800) (50,580) )00٫8٪(  

٪40٫3 310,062 620,106 يخل من العمليات  00,163 640,636 04٫0٪  

)٪181٫2( (0,280) 528 يإيرادات (مصاريف) أخرى٭ بالصاف  (551) (51) )00٫0٪(  

الريح قبل الزاك  وضرةبة 

 الةخل
620,301 310,021 44٫1٪  06,004 640,616 04٫4٪  

)٪10٫0( 5,808 0,201 إيرادات التمويل  5,111 5,112 05٫8٪  

)٪0٫8( (00,501) (00,500) تلكفة التمويل  (1,282) (8,002) 51٫5٪  

٪43٫0 311,110 623,124 الريح قبل الزاك   20,020 600,146 02٫0٪  

٪01٫1 (1,810) (1,011) الزاكة  (155) (1,880) 018٫5٪  

)٪00٫5( (01,000) (00,001) ضريبة الدخل  (52,005) (01,052) )00٫0٪(  

٪01٫0 002,626 643,600 صافي يخل السنة  00,601 661,044 630٫0٪  

ربح إعادة قياس التزام المنافع 

 التوظيف المحددة بعد
0,010 0,011 )51٫0٪(  ال ينطبق (1,510) - 

مجمدع الةخل الشامل 

 اآلخر
646,401 000,346 40٫4٪  00,601 630,000 603٫4٪  

لفترة الستة أشهر  إدارة شركة البيرونيم ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 

 م.5002م و5000يونيو  50في  المنتهية

م وفترة 7108م و7107ديسمبر  10(: مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في 7-0الجدول رقم )

 م.7109م و7108يونيو  11الستة أشهر المنتهية في

 كنسبة مئدةة من اإلةرايات

السنة المالية 

 م0160

 المةققة

السنة المالية 

 م0162

 المةققة

 مئدةةنقاط 

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0162ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0160ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

 نقاط مئدةة

٪50٫0 إجمالي الربح   58٫0٪  0٫0 50٫1٪  50٫5٪  1٫8 

٪00٫8 مصاريف عمومية وإدارية  2٫1٪  )0٫5(  00٫5٪  0٫5٪  )5٫2(  

توزيعمصاريف بيع و  1٫0٪  5٫1٪  )0٫0(  5٫2٪  5٫5٪  )0٫0(  

٪00٫0 الربح التشغيلي  55٫0٪  1٫0 00٫1٪  58٫8٪  00٫0 

الربح قبل الزاكة وضريبة 

 الدخل
00٫8٪  55٫2٪  1٫5 00٫8٪  58٫8٪  00٫0 

٪05٫1 ربح السنة  50٫1٪  1٫0 00٫0٪  55٫0٪  05٫2 

لفترة الستة أشهر  إدارة شركة البيرونيم ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 

 م.5002م و5000يونيو  50المنتهية في 

 المبيعات

تتكون مبيعات شركة البيروني بشلك رئيسي من فئتين من المنتجات: أواًل األسمدة٭ وتتكون من 

واد الكيميائية وتتكون من ثنائي إيثيل األمونيا٭ اليوريا٭ واليوريا ذات الدرجة الفنية٭ وثانيًا الم

 .الهكسانول وديوكتيل الفثاالت

م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  0,020٫0من  ٪05٫0ارتفعت المبيعات بنسبة 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى ارتفاع مبيعات 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  0,510٫0

مليون ريال سعودي  11٫2مليون ريال سعودي واليوريا بمقدار  20٫0ول بمقدار ثنائي إيثيل الهكسان

ريال سعودي للك طن  050ريال سعودي للك طن متري و 800نتيجة ارتفاع متوسط سعر البيع بمقدار 

قابل ذلك انخفاض في  .متري على التوالي٭ وذلك تماشيا مع الزيادة في أسعار السوق العالمية

مليون ريال سعودي بسبب تخفيض السعة اإلنتاجية  50٫2الفثاالت بمقدار مبيعات ديوكتيل 
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المستخدمة إلى الثلث بناء على لوائح جديدة من قبل الدول المتقدمة بشأن المنتج والتي تتعلق 

 بالمخاطر البيئية المتسببة من إنتاج ديوكتيل الفثاالت.

ي في فترة الستة أشهر المنتهية مليون ريال سعود 001٫2من  ٪5٫8ارتفعت المبيعات بنسبة 

يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  802٫5م إلى 5000يونيو  50في 

 55٫0م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى: أواًل ارتفاع مبيعات ثنائي إيثيل الهكسانول بمقدار 5002

ألف طن متري قابله انخفاض  01٫0ار مليون ريال سعودي تماشيًا مع زيادة الكميات المباعة بمقد

 2٫1ريال سعودي للك طن متري٭ ثانيًا ارتفاع مبيعات اليوريا بمقدار  550متوسط سعر البيع بمقدار 

ريال سعودي للك طن متري٭ على  80مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع متوسط سعر البيع بمقدار 

 ن متري خالل نفس الفترة.ألف ط 8٫2الرغم من انخفاض الكميات المباعة بمقدار 

مليون ريال سعودي  5٫0قابل ذلك االرتفاع انخفاض طفيف في مبيعات ديوكتيل الفثاالت بمقدار 

نتيجة تخفيض السعة اإلنتاجية المستخدمة إلى الثلث٭ ومبيعات اليوريا ذات الدرجة الثانية بمقدار 

انب انخفاض متوسط سعر البيع٭ مليون ريال سعودي نتيجة النخفاض الكميات المباعة إلى ج 1٫0

مليون ريال سعودي نتيجة استخدام لك مخزون األمونيا إلنتاج اليوريا  00٫5ومبيعات األمونيا بمقدار 

 يوم خالل نفس الفترة ألعمال الصيانة المجدولة. 18باإلضافة إلى إطفاء المصنع لمدة 

 تلكفة المبيعات

الخام والمواد االستهالكية٭ تاكليف الموظفين٭  تتكون تلكفة المبيعات بشلك رئيسي من المواد

واستهالك الممتلاكت والمصانع والمعدات٭ وإطفاء موجودات ثابتة غير ملموسة وتاكليف أخرى. 

م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  050٫8من  ٪1٫1ارتفعت تلكفة المبيعات بنسبة 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى ارتفاع في تاكليف 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  080٫5

 00٫1الموظفين التي تعلقت بخطة التقاعد المبكر. قابل ذلك انخفاض في المصاريف األخرى من 

مليون ريال سعودي نتيجة تأثير مشروع تاكمل الذي خفض تاكليف  18٫5مليون ريال سعودي إلى 

ودي٭ باإلضافة إلى انخفاض في تاكليف اإلصالح مليون ريال سع 0٫0الخدمات الخارجية بمقدار 

 مليون ريال سعودي نتيجة زيادة اإلعتمادية في المصانع.  1٫0والصيانة بمقدار 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  101٫5من  ٪1٫1انخفضت تلكفة المبيعات بنسبة 

الستة أشهر المنتهية في مليون ريال سعودي في فترة  518٫0 م إلى5000يونيو  50المنتهية في 

م ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى انخفاض تاكليف الموظفين نتيجة مزايا التقاعد المبكر 5002يونيو  50

م. قابل ذلك ارتفاع في 5000يونيو  50المدفوعة لمرة واحدة في فترة الستة أشهر المنتهية في 

 0٫2اكليف اإلصالح والصيانة بقيمة مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع ت 5٫8المصاريف األخرى بمقدار 

مليون ريال سعودي المطلوبة نتيجة إطفاء المصانع إلجراء أعمال الصيانة المجدولة٭ قابله انخفاض 

في الخدمات الخارجية على خلفية ارتفاع التاكليف المرسملة فيما يتعلق بإغالق المصنع باإلضافة 

ون ريال سعودي تبعًا لتطبيق المعيار الدولي ملي 0٫1إلى انخفاض في تاكليف اإليجارات بقيمة 

تصنيف هذه المصروفات تحت بند االستهالك ومصروف عقد  ٭ والذي اعاد08للتقرير المالي رقم 

 اإليجار التمويلي.

 مصاريف عمومية وإدارية

تتكون المصاريف العمومية واإلدارية بشلك رئيسي من تاكليف متعلقة بالموظفين وتاكليف 

 وتاكليف بحوث وتكنولوجيا٭ واالستهالك واإلطفاءات.  خدمات عامة٭

م حيث بلغت 5000م و5001بقيت المصاريف العمومية واإلدارية مستقرة نسبيا في السنة المالية 

مليون ريال  8٫1مليون ريال سعودي التي شملت على زيادة في تلكفة الموظفين بمقدار  058٫1

ة واحدة فقط٭ وزيادة في تاكليف بحوث وتكنولوجيا سعودي تماشيا مع خطة التقاعد المبكر لمر 

من المبيعات. قابل ذلك  ٪0٫0مليون ريال سعودي والتي يتم حسابها على أساس  5٫5بمقدار 

مليون ريال سعودي بسبب ترشيد المصاريف نتيجة  00٫5انخفاض في الخدمات العامة بمقدار 

 .ريةالبش سن إنتاجية المواردمشروع تاكمل الذي مكن من تح

مليون ريال سعودي في فترة  80٫2من  ٪55٫2انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  00٫0م إلى 5000يونيو  50الستة أشهر المنتهية في 
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م ويعود ذلك بشلك رئيسي إلى التلكفة لمرة واحدة ضمن تاكليف 5002يونيو  50المنتهية في 

مليون ريال سعودي في فترة الستة  05٫1ين المتعلقة ببرنامج التقاعد المبكر بقيمة الموظف

مليون  5٫5م باإلضافة إلى انخفاض في نفقات السكن بقيمة 5000يونيو  50أشهر المنتهية في 

 .08للمعيار الدولي للتقارير المالية  وفقاً ريال سعودي 

 مصاريف بيع وتوزيع

يع من مصاريف الشحن والنقل ومصاريف أخرى. انخفضت مصاريف البيع تتكون مصاريف البيع والتوز 

مليون ريال  12٫1م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  01٫0من  ٪05٫0والتوزيع بنسبة 

 م٭ نتيجة انخفاض الرسوم الجمركية.5000سعودي في السنة المالية 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  55٫1من  ٪00٫8انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 

 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  50٫5م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

م٭ ويعود ذلك بشلك رئيسي إلى انخفاض مصاريف الناقل٭ باإلضافة إلى انخفاض رسوم 5002يونيو 

دم تسجيل أي مبيعات في فترة الستة أشهر النقل لشركة ابن البيطار مقابل األمونيا نظرا لع

 م.5002يونيو  50المنتهية في 

 إيرادات )مصاريف( أخرى

ألف ريال سعودي في  528٫0من إيرادات بقيمة  ٪181٫2انخفضت اإليرادات (مصاريف) أخرى بنسبة 

تمثلت م٭ و5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  5٫0م إلى مصاريف بقيمة 5001السنة المالية 

 مليون ريال سعودي  5٫0في تبرعات بقيمة 

ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر  551٫0من  ٪00٫0انخفضت المصاريف األخرى بنسبة 

 50ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  51٫0م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

ألف ريال  110عودي٭ قابلها بيع خردة بقيمة ألف ريال س 000م وتمثلت في تبرعات بقيمة 5002يونيو 

 سعودي. وتعتبر هذه التاكليف غير متكررة بطبيعتها.

 إيرادات تمويل

تعلقت إيرادات التمويل بشلك رئيسي الماكسب المستلمة من الودائع ألجل المحتفظ بها مع شركة 

م 5001السنة المالية  مليون ريال سعودي في 2٫0من  ٪10٫0سابك. انخفضت إيرادات التمويل بنسبة 

ستثمار الموقعة مع شركة الم٭ نتيجة التفاقية ا5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  5٫1إلى 

 نيابة عن شركة البيروني والتي انخفضت في نفس العام. ستثمارات الودائعألسابك 

ة أشهر مليون ريال سعودي في فترة الست 5٫0من  ٪05٫8ارتفعت إيرادات التمويل بنسبة 

 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  5٫0م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

م نتيجة ارتفاع الماكسب من ودائع المرابحة تماشيًا مع استثمار شركة البيروني في 5002يونيو 

الودائع ألجل الودائع ألجل لمدة أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنة والتي تمتاز بعوائد أعلى من 

 قصير.

 تلكفة التمويل

تمثلت تلكفة التمويل في تلكفة خطة منافع الموظفين المحددة٭ ورسوم مصرفية٭ ورسوم أخرى. 

 00٫5م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  00٫5من  ٪0٫8انخفضت تلكفة التمويل بنسبة 

بشلك رئيسي إلى انخفاض مصروفات م٭ ويعزى ذلك 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية 

 الفوائد المتعلقة بخطة المنافع المحددة.

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية  0٫0من  ٪51٫5ارتفعت تلكفة التمويل بنسبة 

يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  8٫0م إلى 5000يونيو  50في 

ي مصاريف اإليجار التمويلي فيما يتعلق بالسكن واألراضي والمركبات م نتيجة زيادة ف5002

 خالل نفس الفترة. “08رقم ”المستأجرة٭ أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ربح السنة

 510٫5م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  085٫0من  ٪10٫0ارتفع ربح السنة بنسبة 

مليون  0,020٫0من  ٪05٫0م نتيجة ارتفاع المبيعات بنسبة 5000السنة المالية  مليون ريال سعودي في

مصحوبا بانخفاض في مصاريف البيع والتوزيع٭ مما  مليون ريال سعودي 0,510٫0ريال سعودي إلى 

في  ٪50٫1م الى 5001في السنة المالية  ٪05٫1أدى بشلك رئيسي إلى ارتفاع هامش ربح السنة من 

  م. وقابل ذلك ارتفاع في تلكفة المبيعات نتيجة لمصاريف خطة التقاعد المبكر.5000 السنة المالية
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مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية  02٫0من  ٪058كما ارتفع ربح السنة بنسبة 

يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  010٫5م إلى 5000يونيو  50في 

مليون ريال  802٫5مليون ريال سعودي إلى  001٫2من  ٪5٫8يجة ارتفاع المبيعات بنسبة م٭ نت5002

بانخفاض تلكفة المبيعات بسبب انخفاض في تاكليف الموظفين  سعودي خالل الفترة مصحوبا

فترة الستة أشهر المنتهية في  ٪00٫0والتاكليف األخرى٭ مما أدى إلى ارتفاع هامش ربح الفترة من 

 .م5002يونيو  50فترة الستة أشهر المنتهية في في  ٪55٫0الى م 5000يو يون 50في 

 المبيعات بحسب المنتج

م وفترة 7108م و7107ديسمبر  10المبيعات بحسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في : (1-0الجدول رقم )

 م.7109م و7108يونيو  11الستة أشهر المنتهية في 

 آالف الرةاالت السعديةة

ة المالية السن

 م0160

 المةققة

السنة المالية 

 م0162

 المةققة

التغيير السندي 

 م0162 -م0160

فتر  الستة 

أشهر المنتهية 

ةدنيد  31في 

م 0162

سمعلدمات 

 اإليار  

فتر  الستة 

أشهر المنتهية 

ةدنيد  31في 

م 0160

سمعلدمات 

 اإليار  

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

المنتهية في 

-م0162ةدنيد  31

 م0160

٪01٫8 008,015 000,805 يوريا  505,280 585,550 5٫1٪  

٪02٫0 015,118 100,200 ثنائي إيثيل الهكسانول  518,101 512,055 05٫1٪  

)٪50٫2( 05,052 055,055 ديوكتيل الفثاالت  15,501 52,001 )0٫1٪(  

٪80٫0 10,050 10,001 اليوريا ذات الدرجة الفنية  51,201 51,205 )50٫0٪(  

نياأمو  50,001 51,025 )0٫8٪(  00,511 (0) )000٫0٪(  

٪63٫6 6,360,230 6,601,100 إجمالي المبيعات  020,246 410,026 3٫4٪  

       

       مؤشرات األياء الرئيسية

الدحةات المباعة 
 سيالطن المتري 

      

٪0٫0 000,110 010,012 يوريا  582,152 585,011 )5٫8٪(  

ولثنائي إيثيل الهكسان  015,028 011,020 0٫0٪  85,051 11,855 55٫0٪  

)٪51٫2( 00,101 52,810 ديوكتيل الفثاالت  2,100 2,111 )5٫0٪(  

٪55٫0 85,000 11,001 اليوريا ذات الدرجة الفنية  50,000 50,010 )01٫2٪(  

)٪00٫5( 50,000 55,222 أمونيا  05,000 - )000٫0٪(  

متدمسط مسعر البيع للك 
عديي طن متري سرةال مس  

      

٪05٫0 0,000 002 يوريا  252 222 8٫1٪  

٪01٫0 5,215 5,515 ثنائي إيثيل الهكسانول  5,255 5,800 )0٫5٪(  

٪2٫0 1,001 1,005 ديوكتيل الفثاالت  1,101 1,010 )8٫1٪(  

٪58٫5 0,501 208 اليوريا ذات الدرجة الفنية  0,015 0,005 )5٫8٪(  

٪1٫1 228 250 أمونيا قال ينطب 001   ال ينطبق 

لفترة الستة أشهر  إدارة شركة البيروني م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 

 م.5002م و5000يونيو  50المنتهية في 

 يوريا

ن إجمالي المبيعات ٪ م15٫0اليوريا هو المنتج األكثر مبيًعا للبيروني حيث بلغت مبيعاته ما نسبته 

يعتمد سعر بيع اليوريا بشلك رئيسي على م. 5002يونيو  50في فترة الستة أشهر المنتهية في 

من منتج اليوريا يتكون من األمونيا المستخدم داخليًا  ٪00أسعار الغاز الطبيعي وذلك يعود إلى أن 

 والذي يعتمد بشلك كبير على الغاز الطبيعي في إنتاجه.

م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  000٫8من  ٪01٫8ات اليوريا بنسبة ارتفعت مبيع

م تماشيا مع االرتفاع في متوسط سعر البيع 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  008٫0

 ريال سعودي للك طن متري تمشيًا مع ارتفاع السعر العالمي 050بمقدار 

في فترة الستة أشهر مليون ريال سعودي  505٫0من  ٪5٫1ارتفعت مبيعات اليوريا بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  585٫5إلى  م5000 يونيو 50المنتهية في 

ريال سعودي للك طن متري  80م تماشيا مع االرتفاع في متوسط سعر البيع بمقدار 5002يونيو  50

يومًا واإلغالق  51اشيًا مع اإلغالق المخطط له لفترة على الرغم من انخفاض الكميات المباعة تم

 م.5002يونيو  50يومًا في فترة الستة أشهر المنتهية في  05الغير مخطط له لفترة 
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 ثنائي إيثيل الهكسانول 

٪ من إجمالي المبيعات في فترة الستة 10٫2مثلت مبيعات ثنائي إيثيل الهكسانول ما نسبته 

ثنائي إيثيل الهكسانول منتج سائل مختص يستخدم في م. يعتبر 5002و يوني 50أشهر المنتهية في 

 .انتاج اللدائن والطالء والمواد الالصقة

مليون ريال سعودي في السنة  100٫2من  ٪02٫0ثنائي إيثيل الهكسانول بنسبة ارتفعت مبيعات 

مع ارتفاع متوسط م٭ تماشيا 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  015٫1م إلى 5001المالية 

 ريال سعودي للك طن متري على خلفية ارتفاع الطلب من الصين. 800سعر البيع بمقدار 

فترة مليون ريال سعودي في  518٫0من  ٪05٫1ارتفعت مبيعات ثنائي إيثيل الهكسانول بنسبة 

هر فترة الستة أشمليون ريال سعودي في  512٫0م إلى 5000 يونيو 50الستة أشهر المنتهية في 

ألف  01٫0م ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة بمقدار 5002 يونيو 50المنتهية في 

طن متري تماشيًا مع انخفاض الكميات المستخدمة من ثنائي إيثيل الهكسانول في إنتاج ديكوتيل 

 50ر المنتهية في الفثاالت٭ باإلضافة إلى أن خط اإلنتاج لم يواجه أي إغالقات خالل فترة الستة أشه

يونيو  50يوم تقريبًا خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  50م مقارنة بإطفاء لفترة 5002يونيو 

ريال سعودي للك طن متري تماشيًا  550م. قابل ذلك انخفاض في متوسط سعر البيع بمقدار 5000

 مع انخفاض األسعار العالمية.

 ديكوتيل الفثاالت 

من إجمالي المبيعات في فترة الستة أشهر المنتهية في  ٪8٫0الفثاالت مثلت مبيعات ديكوتيل 

م. ديكوتيل الفثاالت هو سائل زيتي غير قابل لالشتعال ويمكن استخدامه في 5002يونيو  50

الدهانات واألحبار واألسالك والاكبالت. المواد الخام الرئيسية لـديكوتيل الفثاالت هي ثنائي إيثيل 

 داخيًا وأنهيدريد الفثاليك. الهكسانول المنتج

مليون ريال سعودي في السنة المالية  055٫0من  ٪50٫2انخفضت مبيعات ديكوتيل الفثاالت بنسبة 

م نتيجة النخفاض حجم المبيعات بمقدار 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  05٫0م إلى 5001

لث بناء على لوائح جديدة من قبل الدول ألف طن متري حيث تم تخفيض السعة اإلنتاجية إلى الث 00٫5

م بتخفيض 5001قد قرر في ديسمبر  إدارة شركة البيرونيالمتقدمة بشأن المنتج. حيث أن مجلس 

إنتاج ديكوتيل الفثاالت إلى الثلث لتلبي رغبات السوق المحلي فقط٭ نظرًا إلى أن هذا المنتج صنف 

لمتقدمة٭ وتجدر اإلشارة إلى أن إنتاج ديكوتيل على أنه خطرًا على البيئة من قبل أغلب الدول ا

 الفثاالت مسموح في المملكة العربية السعودية حتى حينه. 

فترة الستة مليون ريال سعودي في  15٫5من  ٪0٫1انخفضت مبيعات ديكوتيل الفثاالت بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  52٫0م إلى 5000 يونيو 50أشهر المنتهية في 

ريال سعودي للك طن  505م٭ نتيجة انخفاض متوسط سعر البيع بقيمة 5002يونيو  50المنتهية في 

طن متري  511متري نظرًا النخفاض األسعار المحلية٭ باإلضافة إلى انخفاض حجم المبيعات بمقدار 

 نتيجة النخفاض السعة اإلنتاجية إلى الثلث تماشيًا مع قرار مجلس إدارة شركة البيروني في

 م. 5001اجتماعها المنعقد في ديسمبر 

 اليوريا ذات الدرجة الفنية

من إجمالي المبيعات في فترة الستة أشهر  ٪1٫8تمثل مبيعات اليوريا ذات الدرجة الفنية 

م. المادة الخام الرئيسية لليوريا ذات الدرجة الفينة هي اليوريا٭ والتي يتم 5002المنتهية في 

 لذلك يرتبط ارتباًطا وثيًقا بأسعار األمونيا والغاز الطبيعي.يًا نتيجة لاستخدامها داخ

مليون ريال سعودي في السنة  10٫0من  ٪80٫0ارتفعت مبيعات اليوريا ذات الدرجة الفنية بنسبة 

م نتيجة الرتفاع متوسط سعر 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  10٫0م إلى 5001المالية 

 00٫0دي للك طن متري٭ باإلضافة إلى الزيادة في الكميات المباعة بمقدار ريال سعو 500البيع بقيمة 

 ألف طن متري.

فترة مليون ريال سعودي في  51٫2من  ٪50٫0انخفضت مبيعات اليوريا ذات الدرجة الفنية بنسبة 

فترة الستة أشهر مليون ريال سعودي في  51٫2م إلى 5000 يونيو 50الستة أشهر المنتهية في 

ألف طن متري  0٫0م ويعزى ذلك النخفاض الكميات المباعة بمقدار 5002 يونيو 50ة في المنتهي

م٭ 5002 يونيو 50فترة الستة أشهر المنتهية في يوم تقريبا خالل  81نتيجة إيقاف المصنع لمدة 

 ريال سعودي للك طن متري. 50باإلضافة إلى انخفاض متوسط سعر البيع بقيمة 
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 أمونيا

نتاج٭ يتم استخدام األمونيا إلى حد كبير داخليًا إلنتاج اليوريا٭ بناء على ذلك٭ فإن أي كجزء من عملية اإل

 ألكثر ربحية. اضطراب في اإلنتاج في مصنع األمونيا سيؤثر سلبا على انتاج اليوريا وهو المنتج ا

إلى  م5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  50٫0من  ٪0٫8انخفضت مبيعات األمونيا بنسبة 

م٭ ويعزى ذلك النخفاض الكميات المباعة بمقدار 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  51٫2

أالف طن متري نتيجة استخدام المزيد من األمونيا إلنتاج منتج اليوريا. قابل ذلك ارتفاع طفيف في  0

 ريال سعودي للك طن متري. 10متوسط سعر البيع بمقدار 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية  00٫5من  ٪000ا بنسبة انخفضت مبيعات األموني

 يونيو 50فترة الستة أشهر المنتهية في أالف ريال سعودي في  0٫0م إلى خسارة 5000يونيو  50في 

م٭ نتيجة الستخدام جميع األمونيا المنتجة إلنتاج اليوريا لتعويض أيام اإلغالق المرتفعة خالل نفس 5002

 م.5002يونيو  50ة. في فترة الستة أشهر المنتهية في الفتر 

 تلكفة المبيعات

م 7107ديسمبر  10(: تلكفة المبيعات بحسب الطبيعة للسنوات المالية المنتهية في 4-0الجدول رقم )

 م.7109م و7108يونيو  11م وفترة الستة األشهر المنتهية 7108و

 آالف الرةاالت السعديةة

السنة المالية 

 م0160

 المةققة

السنة المالية 

 م0162

 المةققة

التغيير السندي 

 م0162 -م0160

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0162ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0160ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

المنتهية في 

ةدنيد  31

 م0160-م0162

واد مواد خام وم

مستهلكة والتغير في 

 المواد تامة الصنع

110,515 102,550 1٫0٪  508,502 505,550 5٫1٪  

٪50٫0 080,500 052,080 تاكليف موظفين  001,200 08,010 )18٫0٪(  

إستهالك ممتلاكت مصنع 

 و معدات
080,201 002,500 )0٫0٪(  10,081 00,150 0٫1٪  

إطفاء موجودات ثابتة غير 

 ملموسة
5,180 000 )20٫0٪(  00 00 0٫0٪  

)٪50٫5( 18,000 00,810 أخرى  01,115 50,018 50٫8٪  

٪6٫0 241,066 206,020 إجمالي تلكفة المبيعات   ٪0٫0س 304,100 610,042 

كنسبة مئدةة من 

 المبيعات
 نقاط مئدةة   نقاط مئدةة  

مواد خام ومواد 

مستهلكة والتغير في 

 المواد تامة الصنع

52٫0٪  58٫1٪  )5٫5(  50٫0٪  50٫0٪  )0٫0(  

٪00٫2 تاكليف موظفين  05٫5٪  0٫1 01٫00٪  2٫50٪  )0٫8(  

إستهالك ممتلاكت مصنع 

 و معدات
05٫0٪  00٫0٪  )0٫1(  05٫10٪  01٫00٪  0٫1 

إطفاء موجودات ثابتة غير 

 ملموسة
0٫5٪  0٫0٪  )0٫5(  0٫0٪  0٫0٪  0٫0 

٪1٫2 أخرى  5٫1٪  )0٫0(  5٫0٪  5٫0٪  0٫0 

٪82٫0 إجمالي تلكفة المبيعات  85٫2٪  )0٫0(  82٫5٪  80٫1٪  )1٫8(  

لفترة الستة أشهر  إدارة شركة البيرونيم ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 

 م.5002و 5000يونيو 50المنتهية في 

 مواد خام ومواد مستهلكة والتغير في المواد تامة الصنع

المواد الخام والمواد المستهلكة بشلك أساسي من البروبيلين المستخدم في إنتاج ثنائي إيثيل  تتعلق

الهكسانول٭ األمونيا المصب المستخدم في إنتاج اليوريا واليوريا ذات الدرجة الفنية٭ والغاز الطبيعي 

 . المستخدم إلنتاج األمونيا واليوريا وديكوتيل الفثاالت وثنائي إيثيل الهكسانول

 110٫5من  ٪1٫0ارتفعت المواد الخام والمواد المستهلكة والتغير في المواد تامة الصنع بنسبة 

مليون ريال سعودي في السنة المالية  102٫5م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية 

رتفاع في م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى زيادة تلكفة اليوريا المستخدمة داخليًا تماشيا مع اال5000

بقيمة  كميات اليوريا ذات الدرجة الفنية المباعة. قابل ذلك انخفاض في تلكفة أنهيدريد الفثاليك

مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض الكميات إلنتاج ديكوتيل الفثاالت نظرا النخفاض الطلب  2٫2

 بسبب الحظر الدولي وانخفاض الكميات المخصصة لئلنتاج خالل نفس الفترة.
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 508٫5من  ٪5٫1عت المواد الخام والمواد المستهلكة والتغير في المواد تامة الصنع بنسبة ارتف

مليون ريال  505٫5م إلى 5000يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى ارتفاع 5002يونيو  50سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 

ألف طن  01٫0ة البروبيلين نتيجة لزيادة الكميات المباعة من ثنائي إيثيل الهكسانول بمقدار تلكف

ريال سعودي للك طن متري. قابل ذلك انخفاض في  51متري وزيادة في متوسط التلكفة بقيمة 

مليون  0٫0مليون ريال سعودي و 08٫1تاكليف األمونيا المستخدمة داخليًا والغاز الطبيعي بمقدار 

يوم تقريبًا واإلغالق غير المخطط له  50ريال سعودي على التوالي٭ نتيجة اإلغالق المخطط له لمدة 

 يوم تقريبًا لمصنع اليوريا خالل نفس الفترة. 11يوم تقريبًا و 00لمصنع األمونيا لمدة 

 تاكليف موظفين

يا األخرى. ارتفعت تتكون تاكليف الموظفين بشلك أساسي من الرواتب األساسية والماكفآت والمزا

 080٫5م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  052٫5من  ٪50تاكليف الموظفين بنسبة 

م٭ ويعزى ذلك بشلك أساسي إلى ارتفاع في تاكليف 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية 

 8٫0لماكفآت بقيمة مليون ريال سعودي٭ باإلضافة إلى الزيادة في ا 50٫1التقاعد المبكر بمقدار 

مليون ريال سعودي نتيجة الزيادة في الماكفآت والحوافز السنوية. قابل ذلك انخفاض في تلكفة 

 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض في عدد الموظفين. 1٫0الرواتب األساسية بقيمة 

ر مليون ريال سعودي في فترة الستة أشه 001٫2من  ٪18٫0انخفضت تاكليف الموظفين بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  08٫5م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

مليون ريال  55٫2م٭ نتيجة: النخفاض التاكليف المتعلقة بخطة التقاعد المبكر بمقدار 5002يونيو  50

مليون ريال سعودي وانخفاض في  2٫0سعودي وانخفاض في ماكفآت نهاية الخدمة بمقدار 

مليون ريال سعودي نتيجة لحزم التقاعد المبكر لمرة المبكر٭ باإلضافة  5٫0رواتب األساسية بمقدار ال

مليون ريال سعودي خالل نفس  5٫0إلى انخفاض في مصاريف ساعات العمل اإلضافية بمقدار 

 الفترة.

 استهالك ممتلاكت ومصانع ومعدات

مليون ريال  080٫0من  ٪0دات بنسبة انخفضت مصاريف االستهالك للممتلاكت والمصانع والمع

م نتيجة 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  002٫5م إلى 5001سعودي في السنة المالية 

مليون ريال سعودي من مصروفات االستهالك إلى شركة سافكو  0تخصيص شركة البيروني مبلغ 

 لؤلصول التي يتم استخدامها بشلك مشترك مع سافكو. 

مليون ريال  10٫8من  ٪0٫1ريف االستهالك للممتلاكت والمصانع والمعدات بنسبة ارتفعت مصا

مليون ريال سعودي في  00٫1م إلى 5000يونيو  50سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى ارتفاع مصروف 5002يونيو  50فترة الستة أشهر المنتهية في 

مليون ريال سعودي٭  8٫0تركة بين شركة البيروني وبتروكيما بمقدار االستهالك لؤلصول المش

مليون ريال سعودي متعلقة بحق استخدام األصول٭ وإضافات للممتلاكت ومصانع  0٫1باإلضافة إلى 

 ومعدات وتحويالت من أعمال قيد التنفيذ خالل نفس الفترة.

 إطفاء موجودات ثابتة غير ملموسة 

وجودات الثابتة الغير الملموسة بشلك أساسي بإطفاءات البرامج وتطوير تتمثل مصاريف إطفاء الم

 5٫0من  ٪20٫0تقنية المعلومات. انخفضت مصاريف إطفاء موجودات ثابتة غير ملموسة بنسبة 

م 5000ألف ريال سعودي في السنة المالية  000٫0م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية 

م. واستقرت مصاريف اإلطفاء عند 5000طوط اإلنتاج في السنة المالية نتيجة استهالك تراخيص خ

م٭ وتعلقت بشلك 5002م و5000يونيو  50ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  00

 رئيسي بإطفاءات البرامج وتطوير تقنية المعلومات.

 أخرى

ظيف والصيانة والفحص٭ ومصاريف تتضمن المصاريف األخرى بشلك رئيسي من بعض مصاريف عمالة التن

 التصليح والصيانة٭ واإليجارات٭ ومصاريف التأمين٭ وغيرها من مصروفات.

م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  00٫1من  ٪50٫5انخفضت المصاريف األخرى بنسبة 

مشروع تاكمل م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي لتأثير 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  18٫5

مليون ريال سعودي٭ باإلضافة إلى انخفاض في تاكليف  00٫2حيث انخفضت الخدمات الخارجية بمقدار 

 مليون ريال سعودي نتيجة ترشيد تلك المصاريف. 1٫0اإلصالح والصيانة بمقدار 
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مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  01٫0من  ٪50٫8ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 

 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  50٫0م إلى 5000يونيو  50ية في المنته

مليون ريال  0٫2م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي الرتفاع مصاريف اإلصالح والصيانة بمقدار 5002يونيو 

مليون ريال  0٫0سعودي نتيجة إلغالق المصانع. قابل ذلك انخفاض في الخدمات الخارجية بقيمة 

ودي نتيجة ارتفاع المصاريف المرسملة فيما يتعلق بإغالق المصنع٭ باإلضافة إلى انخفاض سع

 .“08رقم ”مليون ريال سعودي نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  0٫1اإليجارات بقيمة 

 مصاريف البيع والتوزيع

م وفترة 7108م و 7107ديسمبر  10في  (: مصاريف البيع والتوزيع للسنوات المالية المنتهية5-0الجدول رقم )

 م.7109م و 7108يونيو  11الستة األشهر المنتهية 

 آالف الرةاالت السعديةة

السنة المالية 

 م0160

 المةققة

السنة المالية 

 م0162

 المةققة

التغيير السندي 

 م0162 -م0160

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0162ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

تة فتر  الس

أشهر 

المنتهية في 

م 0160ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

المنتهية في 

-م0162ةدنيد  31

 م0160

)٪5٫0( 55,008 55,110 مصاريف شحن ونقل  00,008 05,050 01٫0٪  

)٪50٫8( 58,808 55,001 مصاريف أخرى  00,015 8,152 )51٫2٪(  

  ٪61٫4س 01,041 00,402  ٪63٫1س 60,440 00,106 المجمدع 

كنسبة مئدةة من 

 المبيعات
 نقاط مئدةة   نقاط مئدةة  

٪5٫0 مصاريف شحن ونقل  0٫1٪  )0٫5(  5٫0٪  5٫5٪  0٫5 

٪5٫0 مصاريف أخرى  5٫0٪  (0٫0) 0٫0٪  0٫0٪  (0٫1) 

٪1٫0 المجموع   5٫1٪  (0٫0) 5٫2٪  5٫5٪  (0٫0) 

لفترة الستة أشهر  إدارة شركة البيروني م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المنتهية في  المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية

 م.5002م و5000يونيو  50المنتهية في 

 مصاريف شحن ونقل

ساب ”تتمثل مصاريف الشحن والنقل بمصاريف الرسوم التي تتقاضاها شركة سابك لخدمات التخزين 

الشحنات إلى السفن٭ وتشغيل مرافق شركة البيروني في  (شركة تابعة لسابك) لتفريغ وتحميل “تانك

والصيانة العامة للمنشآت٭ والرسوم الجمركية على المبيعات المصدرة أو المواد المستوردة.  ٭الميناء

م 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  55٫0من  ٪5٫0انخفضت مصاريف الشحن والتخزين بنسبة 

م نتيجة انخفاض في تاكليف شركة سابك لخدمات 5000في السنة المالية  مليون ريال سعودي 55٫0إلى 

 .التخزين خالل نفس الفترة

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  00٫0من  ٪01٫0ارتفعت مصاريف الشحن والنقل بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  05٫0م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

م٭ بسبب زيادة في الرسوم المنقولة من شركة ساب تانك ورسوم الفحص فيما 5002يونيو  50

 يتعلق باختبار منتج ثنائي إيثيل الهكسانول.

 مصاريف أخرى

تتكون المصاريف األخرى من رسوم جمركية ورسوم التوصيل والتعبئة للشحنات إلى الميناء من خالل 

مليون ريال  55٫8من  ٪50٫8ت المصاريف األخرى بنسبة اتفاقية تعاقدية مع طرف ثالث. انخفض

م٭ ويعزى 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  58٫1م إلى 5001سعودي في السنة المالية 

 ذلك إلى انخفاض مصاريف الرسوم الجمركية.

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  00٫0من  ٪51٫2انخفضت المصاريف األخرى بنسبة 

 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  8٫1م إلى 5000يونيو  50تهية في المن

 .م5002يونيو 
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 مصاريف عمومية وإدارية

م وفترة 7108م و7107ديسمبر  10(: مصاريف عمومية وإدارية للسنوات المالية المنتهية في 6-0الجدول رقم )

 م.7109م و7108يونيو  11الستة أشهر المنتهية في 

 آالف الرةاالت السعديةة

السنة المالية 

 م0160

 المةققة

السنة المالية 

 م0162

 المةققة

التغيير السندي 

 م0162 -م0160

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0162ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0160ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

التغيير لفتر  

ر الستة أشه

المنتهية في 

-م0162ةدنيد  31

 م0160

٪05٫0 00,000 00,050 تاكليف متعلقة بالموظفين  50,002 00,581 )00٫1٪(  

)٪50٫0( 10,088 00,101 مصروفات خدمات عامة  00,008 01,512 00٫1٪  

٪02٫1 50,058 08,005 تاكليف بحوث وتكنولوجيا  0,051 1,201 )8٫1٪(  

إستهالك ممتلاكت ومصنع 

 ومعدات
1,200 5,255 )50٫1٪(  5,015 1,110 055٫0٪  

إطفاء موجودات غير 

 ملموسة
0,000 5,081 21٫1٪  0,180 5,120 10٫2٪  

٪1٫1 604,322 604,612 المجمدع   ٪00٫0س 01,230 40,006 

 نقاط مئدةة   نقاط مئدةة   كنسبة مئدةة من المبيعات

٪1٫5 تاكليف متعلقة بالموظفين  1٫5٪  0٫0 8٫0٪  5٫0٪  (5٫0) 

٪1٫5 مصروفات خدمات عامة  5٫0٪  (0٫5) 5٫1٪  5٫0٪  0٫5 

٪0٫1 تاكليف بحوث وتكنولوجيا  0٫0٪  0٫0 0٫0٪  0٫5٪  (0٫0) 

إستهالك ممتلاكت ومصنع 

 ومعدات
0٫1٪  0٫5٪  (0٫0) 0٫5٪  0٫0٪  0٫1 

إطفاء موجودات غير 

 ملموسة
0٫0٪  0٫5٪  0٫0 0٫5٪  0٫1٪  0٫0 

٪61٫4 المجمدع  0٫6٪  (6٫0) 66٫0٪  2٫3٪  (0٫0) 

لفترة الستة أشهر  إدارة شركة البيرونيم ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 

 م.5002و 5000يونيو 50المنتهية في 

 بالموظفين  تاكليف متعلقة

فآت الموظفين ومصاريف التأمين تتمثل التاكليف المتعلقة بالموظفين برواتب وبدالت ومزايا وماك

الطبي وتعويضات التقاعد المبكر الغير متكررة. ارتفعت التاكليف المتعلقة بالموظفين بنسبة 

مليون ريال سعودي في  00٫0م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  00٫0من  05٫0٪

 05٫1المبكر الغير متكررة بمقدار  ارتفاع مصاريف التقاعدويعزى ذلك لزيادة  م٭5000السنة المالية 

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. قابل ذلك انخفاض في تاكليف الموظفين.

مليون ريال سعودي في فترة  50٫0من  ٪00٫1بنسبة التاكليف المتعلقة بالموظفين انخفضت 

لستة أشهر مليون ريال سعودي في فترة ا 00٫1م إلى 5000يونيو  50الستة أشهر المنتهية في 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي الى انخفاض مزايا التقاعد المبكر الغير 5002يونيو  50المنتهية في 

مليون ريال  5٫5مليون ريال سعودي باإلضافة إلى انخفاض بدل السكن بمقدار  05٫0متكررة بمقدار 

لى أن بعض التاكليف والذي ينص ع 08سعودي تماشيًا مع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 يجب قيدها في التاكليف التمويلية.

 مصروفات خدمات عامة

تتعلق مصروفات خدمات عامة بنفقات الخدمات المشتركة لشركة سابك الذي تتضمن إدارة 

المشتريات وإدارة المشاريع وإدارة الموارد البشرية واإلدارة المالية واالستشارات وتكنولوجيا 

 00٫0من  ٪50٫0الخارجية وغيرها. انخفضت مصروفات الخدمات العامة بنسبة المعلومات والخدمات 

مليون ريال سعودي في السنة المالية  10٫5م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى انخفاض المصاريف المتعلقة بالصحة والسالمة البيئية 5000

 ومصاريف خدمات تكنولوجيا المعلومات خالل نفس الفترة. بيرونيإدارة شركة الونفقات مجلس 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  00٫8من  ٪00٫1ارتفعت مصروفات الخدمات العامة بنسبة 

 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  01٫5م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

 لك رئيسي الرتفاع تلكفة الصحة والسالمة البيئية.م٭ ويعزى ذلك بش5002يونيو 
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 تاكليف بحوث وتكنولوجيا

تتمثل تاكليف بحوث وتكنولوجيا برسوم البحوث وتقنية المعلومات التي تقوم بها شركة سابك 

٪ من المبيعات السنوية. ارتفعت تاكليف بحوث 0٫0بالنيابة عن شركة البيروني والتي تبلغ نسبتها 

مليون ريال  50٫0م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  08٫2من  ٪02٫1سبة وتكنولوجيا بن

تاكليف تماشيا مع ارتفاع المبيعات خالل نفس الفترة. انخفضت م٭ 5000سعودي في السنة المالية 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  0٫0من  ٪8٫1بحوث وتكنولوجيا بنسبة 

 م.5002يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  0٫0م إلى 5000يونيو  50

 إستهالك ممتلاكت ومصنع ومعدات

م 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  0٫0من  ٪50٫1انخفضت مصاريف االستهالك بنسبة 

يسي إلضافات طفيفة م٭ ويعزى ذلك بشلك رئ5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  5٫2إلى 

متعلقة باألثاث والتجهيزات والمركبات والموجودات غير المتداولة التي ال تتعلق باإلنتاج. ارتفعت 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية  5٫0من  ٪055٫0مصاريف االستهالك بنسبة 

يونيو  50منتهية في مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر ال 1٫0م إلى 5000يونيو  50في 

م ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلضافة االستهالك المتعلق بأصول حق االستخدام فيما يتعلق 5002

 بالسكن المستأجر واألراضي والمركبات.

 إطفاء موجودات غير ملموسة

مليون ريال  0٫8من  ٪21٫1ارتفعت مصاريف إطفاء الموجودات الثابتة غير الملموسة بنسبة 

م نتيجة 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  5٫0م إلى 5001ة المالية سعودي في السن

إلضافات متعلقة بشلك رئيسي بالبرامج وتحديثات تقنية المعلومات التي اكنت تحتفظ بها شركة 

سابك بشلك أساسي ويتم استخدامها من قبل شركة البيروني. ارتفعت مصاريف إطفاء 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  0٫0من  ٪10٫2سة بنسبة الموجودات الثابتة غير الملمو

 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  5٫0م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي الرتفاع استهالك البرمجيات ونفقات تكنولوجيا المعلومات 5002يونيو 

 سابك ويتم استخدامها من قبل شركة البيروني. التي يتم مشاركتها مع شركة

 صافي الربح

م وفترة الستة أشهر 7108م و7107ديسمبر  10صافي الربح للسنوات المالية المنتهية في (: 7-0)الجدول رقم 

 م.7109م و7108يونيو  11المنتهية في 

 آالف الرةاالت السعديةة

السنة المالية 

 م0160

 المةققة

السنة المالية 

 م0162

 المةققة

التغيير السندي 

 م0162 -م0160

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0162ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0160ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

المنتهية في 

-م0162ةدنيد  31

 م0160

٪40٫3 310,062 620,106 الريح التشغيلي  00,163 640,636 04٫0٪  

)٪10٫0( 5,808 0,201 إيرادات التمويل  5,111 5,112 05٫8٪  

)٪0٫8( (00,501) (00,500) مصاريف التمويل  (1,282) )8,002(  51٫5٪  

إيرادات (مصاريف) أخرى٭ 

 بالصافي
528 (0,280) )181٫2٪(  )551(  )51(  )00٫0٪(  

٪43٫0 500,002 005,008 الريح قبل الزاك   20,020 600,146 02٫0٪  

٪01٫1 (1,810) (1,011) مصروف الزاكة  (155) )1,880(  018٫5٪  

)٪00٫5( (01,000) (00,001) مصروف ضريبة الدخل  (52,005) )01,052(  )00٫0٪(  

٪01٫0 002,626 643,600 ريح السنة  00,601 661,044 630٫0٪  

لفترة الستة أشهر  إدارة شركة البيروني م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50في المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية 

 م.5002م و5000يونيو  50المنتهية في 

 الزاكة وضريبة الدخل

ربط زكويًا فيما يخص الزاكة وضريبة الدخل شركة البيروني م٭ تلقت 5005خالل السنة المالية 

مليون  5٫2لى زاكة وضريبة دخل إضافية بقيمة م٭ حيث نص الربط ع5000المستحقة للسنة المالية 

بتقديم اعتراض على شركة البيروني مليون ريال سعودي على التوالي٭ قامت  0٫1ريال سعودي و

التقييم المذكور إلى لجنة االعتراض األولية في الهيئة العامة للدخل والزاكة ولم يتم رفع أي 

 مطالبة أخرى من الهيئة إلى حينه. 



000 

بيان من الهيئة العامة للدخل والزاكة فيما يخص شركة البيروني م٭ تلقت 5001المالية  خالل السنة

م. 5005م و5000للسنوات المالية بين شركة البيروني إعادة بعض من الزاكة وضريبة الدخل التي دفعتها 

 م. 5000م و5001بتعديل التزامات الزاكة للسنوات المالية شركة البيروني وقامت 

بتقديم جميع إقراراتها الزكوية إلى السنة المالية شركة البيروني م٭ قامت 5002يونيو  50وكما في 

م وهي قيد المراجعة من 5001م إلى 5001م٭ ولم تتلقى أي ربوط زكوية للسنوات المالية ما بين 5000

 قبل الهيئة إلى حينه. 

من  ٪01٫1صروف الزاكة بنسبة . ارتفع مللبيرونييتعلق مصروف الزاكة بشلك رئيسي بالوعاء الزكوي 

مليون ريال سعودي في السنة المالية  1٫8م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  1٫0

ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر  155٫0من  ٪018٫5م. كما ارتفع مصروف الزاكة بنسبة 5000

 50رة الستة أشهر المنتهية في مليون ريال سعودي في فت 1٫1م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

  م.5002يونيو 

م إلى 5001مليون ريال سعوي في السنة المالية  00٫0من  ٪00٫5انخفض مصروف ضريبة الدخل بنسبة 

من  ٪00٫0م. كما انخفض مصروف ضريبة الدخل بنسبة 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  01٫5

مليون ريال  01٫0م إلى 5000يونيو  50شهر المنتهية في مليون ريال سعودي في فترة الستة أ 52٫0

 م.5002يونيو  50سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 

 ربح السنة

 510٫5م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  085٫0من  ٪10٫0ارتفع ربح السنة بنسبة 

مليون  0,020٫0من  ٪05٫0مبيعات بنسبة م نتيجة ارتفاع ال5000مليون ريال سعودي في السنة المالية 

مصحوبا بانخفاض في مصاريف البيع والتوزيع٭ مما  مليون ريال سعودي 0,510٫0ريال سعودي إلى 

في  ٪50٫1م الى 5001في السنة المالية  ٪05٫1أدى بشلك رئيسي إلى ارتفاع هامش ربح السنة من 

  مبيعات نتيجة لمصاريف خطة التقاعد المبكر.م. وقابل ذلك ارتفاع في تلكفة ال5000السنة المالية 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  02,0من  ٪050,2كما ارتفع ربح السنة بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  010٫5م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

 802٫5مليون ريال سعودي إلى  001٫2من  ٪5٫8م٭ نتيجة ارتفاع المبيعات بنسبة 5002يونيو  50

بانخفاض تلكفة المبيعات بسبب انخفاض في تاكليف  مليون ريال سعودي خالل الفترة مصحوبا

فترة الستة أشهر في  ٪00٫0الموظفين والتاكليف األخرى٭ مما أدى إلى ارتفاع هامش ربح الفترة من 

 .م5002يونيو  50شهر المنتهية في فترة الستة أفي  ٪55٫0الى م 5000يونيو  50المنتهية في 

 قائمة المركز المالي

 50م و5000م و5001ديسمبر 50لبيروني كما في شركة ايبين الجدول التالي قائمة المركز المالي ل

 م:5002يونيو 
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يونيو  11م و 7109م و 7108ديسمبر  10(: قائمة المركز المالي كما في 8-0الجدول رقم )

 م.7109

 عديةةآالف الرةاالت الس

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 المةققة

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 المةققة

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار  

   المدجديات
 

   مدجديات غير متةاولة
 

 5,008,555 0,220,801 5,051,100 ممتلاكت ومصنع ومعدات

 80,000 - - حق استخدام األصول

 00,150 08,010 02,202 موجودات غير ملموسة

 51,250 58,221 12,150 موجودات غير متداولة أخرى

 0,664,210 0,166,006 0,636,012 مجمدع المدجديات غير المتةاولة

   مدجديات متةاولة
 

 010,800 000,855 051,055 مخزون

 510,100 588,505 585,001 ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى

مدفوعات مقدمًا وموجودات 

 اولة أخرىمتد
002,182 05,115 000,120 

 500,180 505,002 151,000 نقد وما في حكمه

 243,166 013,040 060,643 مجمدع المدجديات المتةاولة

 0,000,201 0,062,622 3,100,406 مجمدع المدجديات

   حقدق الملوية والمطلديات
 

   حقدق الملوية
 

 810,000 810,000 810,000 رأس المال

 550,100 550,100 550,100 ياطي نظامياحت

 500,105 500,105 500,105 احتياطي عام

 55,052 51,205 55,158 احتياطات أخرى

 0,500,080 0,511,121 0,501,021 أرباح مبقاة

 0,601,213 0,060,613 0,660,303 مجمدع حقدق الملوية

   مطلديات غير متةاولة
 

 00,000 1,025 1,180 مطلوبات خاضعة إليجارات تمويلية

 58,100 50,001 508,580 ماكفآت موظفين

 05,110 10,001 51,101 مطلوبات ضريبة مؤجلة

 631,662 23,634 362,364 مجمدع المطلديات غير المتةاولة

   مطلديات متةاولة
 

 1,252 580 518 االلتزامات بموجب عقد اإليجار التمويلي

 25,218 00,000 15,000 خرىذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أ

 505,515 558,001 500,850 مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

 01,555 55,802 55,505 زاكة وضريبة دخل مستحقة الدفع

 302,001 360,060 360,130 مجمدع المطلديات المتةاولة

 000,162 636,120 431,362 مجمدع المطلديات

 0,000,206 0,062,622 3,100,406 مجمدع حقدق الملوية والمطلديات

إدارة شركة م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 

 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيروني

يونيو  11م و 7108م و 7107ديسمبر  10: مؤشرات األداء الرئيسية كما في (9-0الجدول رقم )

 م.7109

 مؤشرات األياء الرئيسية

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 المةققة

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 المةققة

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار   

 00 10 80 متوسط ايام الذمم المدينة

 18 52 15 متوسط عمر المخزون

 80 00 01 متوسط أيام الذمم الدائنة

 80 02 00 حويل النقددورة ت

 ٪1٫1 ٪2٫1 ٪0٫5 العائد على الموجودات

 ٪0٫1 ٪00٫0 ٪8٫1 العائد على حقوق الملكية

م ومعلومات اإلدارة لفترة الستة 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 

 م.5002يونيو  50أشهر المنتهية في 
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 ر المتداولة الموجودات غي

م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  5,051٫5انخفضت الموجودات غير المتداولة من 

) انخفاض صافي القيمة 0م٭ نتيجة لـ: (5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  5,011٫0

يال سعودي مليون ر  0,220٫1مليون ريال سعودي إلى  5,051٫0الدفترية للممتلاكت والمعدات من 

) باإلضافة إلى انخفاض 5في نفس الفترة أثر مصاريف االستهالك المتعلقة بالمصانع والمباني٭ (

مليون ريال سعودي  51٫0إلى مليون ريال سعودي  12٫1رصيد الموجودات غير المتداولة األخرى من 

مليون  18٫2ار تماشيًا مع انخفاض الذمم المدينة المتعلقة بخطة تملك المنازل للموظفين بمقد

 08٫2مليون ريال سعودي إلى  50٫0 وانخفاض في الموجودات غير الملموسة من )5ريال سعودي٭ (

مليون ريال سعودي في نفس الفترة نتيجة لمصاريف اطفاء البرامج المتعلقة بتقنية المعلومات 

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 5٫5بلغت 

م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  5,011٫0من  ارتفعت الموجودات غير المتداولة

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى ارتفاع حق 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  5,008٫0

رقم ”مليون ريال سعودي تبعًا لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  80٫0استخدام األصول بمقدار 

 5,00٫5مليون ريال سعودي إلى  0,220٫1رية للممتلاكت والمعدات من ٭ وارتفاع القيمة الدفت“08

 مليون ريال سعودي بسبب إضافات متعلقة بالموجودات تحت اإلنشاء.

 الموجودات المتداولة

م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  210٫0انخفضت الموجودات المتداولة من 

م وذلك يعود بشلك رئيسي إلى انخفاض النقد 5000يسمبر د 50مليون ريال سعودي كما في  201٫0

مليون ريال سعودي نتيجة الزيادة في  505٫0مليون ريال سعودي إلى  151٫2وما في حكمه من 

مليون ريال  585٫0مدفوعات ماكفأة نهاية الخدمة. قابل ذلك ارتفاع في الذمم المدينة من 

فاع الذمم المدينة من سابك تماشيا مع ارتفاع مليون ريال سعودي نتيجة ارت 588٫1سعودي إلى 

 000٫8مليون ريال سعودي إلى  051٫0كما ارتفع رصيد المخزون من  المبيعات خالل نفس الفترة٭

 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع تاكليف البروبيلين خالل نفس الفترة.

 085٫0م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  201٫0انخفضت الموجودات المتداولة من 

مليون ريال  588٫1م٭ نتيجة انخفاض الذمم المدينة من 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في 

مليون ريال سعودي بسبب انخفاض الذمم المدينة من شركة سابك وسافكو  510٫0سعودي إلى 

 ة خالل نفس الفترة.بسبب انخفاض الكميات المباعة خالل شهر أبريل ومايو نتيجة صيانات مجدول

مليون ريال  05٫1من  قابل ذلك ارتفاع في المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى

مليون ريال سعودي ويعزى ذلك بشلك رئيسي الرتفاع المبالغ المدفوعة مقدما  000٫0سعودي إلى 

مركية ورسوم لشركة سافكو لتغطية نفقات الموظفين والمبالغ المدفوعة مقدما للرسوم الج

 الشحن المتعلقة بالميناء. 

 حقوق الملكية

م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  5,112٫1ارتفع رصيد حقوق الملكية من 

م بسبب ارتفاع رصيد األرباح المبقاة من 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  5,001٫1

ريال سعودي نتيجة ارتفاع ربح السنة للبيروني في  مليون 0,511٫0مليون ريال سعودي إلى  0,501٫2

مليون ريال سعودي خالل السنة المالية  550٫0نفس الفترة٭ قابل ذلك توزيعات أرباح بلغت قيمتها 

 م.5000

م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  5,001٫1انخفض رصيد حقوق الملكية من 

م بسبب انخفاض رصيد األرباح المبقاة من 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  5,100٫0

مليون  500٫0مليون ريال سعودي أثر توزيعات أرباح بلغت  0,500٫0مليون ريال سعودي إلى  0,511٫0

 ريال سعودي خالل نفس الفترة.

 مطلوبات غير متداولة 

م إلى 5001سمبر دي 50مليون ريال سعودي كما في  500٫5انخفضت المطلوبات غير المتداولة من 

م٭ وذلك يعود بشلك رئيسي النخفاض ماكفآت 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  05٫0

مليون ريال سعودي نتيجة االتفاقية المبرمة مع  50٫0مليون ريال سعودي إلى  508٫1الموظفين من 

 شركة سافكو٭ حيث تم تحويل غالبية منافع الموظفين إلى سافكو. 
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م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  05٫0وبات غير المتداولة من ارتفعت المطل

م٭ بسبب االرتفاع في االلتزامات بموجب العقد 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  050٫1

مليون ريال سعودي نتيجة الرتفاع رصيد التزام اإليجار  00٫8مليون ريال سعودي إلى  1٫5التمويلي من 

 .“08رقم ”ماشى مع المعيار الدولي للتقرير المالي بما يت

 مطلوبات متداولة

 511٫2م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  505٫0ارتفعت المطلوبات المتداولة من 

م نتيجة الرتفاع رصيد المصاريف المستحقة 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في 

مليون ريال سعودي.  558٫8مليون ريال سعودي إلى  500٫8ن والمطلوبات المتداولة األخرى م

مليون ريال سعودي  15٫2تماشيا مع ذلك٭ ارتفع رصيد الذمم الدائنة التجارية وذمم دائنة أخرى من 

 مليون ريال سعودي المتعلقة بأطراف ذات عالقة.  00٫0إلى 

م إلى 5000ديسمبر  50 مليون ريال سعودي كما في 511٫2ارتفعت المطلوبات المتداولة من 

م نتيجة الرتفاع رصيد المصاريف المستحقة 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  520٫8

مليون ريال سعودي بسبب  505٫5مليون ريال سعودي إلى  558٫8والمطلوبات المتداولة األخرى من 

للبروبيلين باإلضافة إلى  “بتروكيميا”ارتفاع النفقات المتعلقة بالشركة العربية للبتروكيماويات 

مطلوبات خاضعة مليون ريال سعودي. كما ارتفعت  00٫1ارتفاع توزيعات األرباح المستحقة بمقدار 

مليون ريال سعودي نتيجة لتطبيق المعيار  1٫2ألف ريال سعودي إلى  580إليجارات تمويلية من 

 في نفس الفترة 08الدولي للتقرير المالي 

 الموجودات

 ير المتداولةالموجودات غ

 الممتلاكت والمعدات

 .م7109يونيو  11م و7108م و7107ديسمبر  10(: الممتلاكت والمعدات كما في 01-0الجدول رقم )

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 المةققة

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 المةققة

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار  

 0,182,120 0,100,051 0,010,000 عداتمصانع وم

 581,055 580,880 515,121 أراضي ومباني

 582,100 551,100 011,110 موجودات قيد االنشاء

 0,255 5,010 5,020 أثاث وتركيبات

 50 015 222 سيارات

 - 5,101 1,005 موجودات تحت إيجار تمويلي

 0,114,333 6,001,406 0,136,622 المجمدع

إدارة شركة م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في المصدر
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيروني

يونيو  11م و7108م و7107ديسمبر  10إضافات الممتلاكت والمعدات كما في  :(00-0الجدول رقم )

 م.7109

 السعديةة آالف الرةاالت

  36كما في 

 م0160 يةسمبر

 المةققة

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 المةققة

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار   

 00,100 10,080 0,025 مصنع ومعدات

 800 0,510 5,000 أراضي ومباني

 02,080 11,010 00,010 موجودات قيد االنشاء

 - - 010 أثاث وتركيبات

 - - 0 سيارات

 - - - موجودات تحت إيجار تمويلي

 611,664 606,321 40,440 المجمدع

إدارة شركة م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيروني
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م 7107ديسمبر  10هالك للسنوات المالية المنتيهة في (: مصاريف اإلست07-0الجدول رقم )

 .م7109يونيو  11م وفترة الستة أشهر المنتهية في 7108و

 آالف الرةاالت السعديةة
 م0160السنة المالية 

 المةققة

 م0162السنة المالية 

 المةققة

فتر  الستة أشهر المنتهية 

م 0160ةدنيد  31في 

 سمعلدمات اإليار  

 15,125 000,110 010,125 مصنع ومعدات

 1,000 00,051 01,218 أراضي ومباني

 - - - موجودات قيد االنشاء

 505 150 180 أثاث وتركيبات

 015 058 0,510 سيارات

 - 580 580 موجودات تحت إيجار تمويلي

 21,003 642,066 640,060 المجمدع

إدارة شركة م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50في  المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيروني

 مصانع ومعدات

تشمل المصانع والمعدات بشلك رئيسي أربع توربينات بخارية لليوريا واليوريا ذات الدرجة الفنية٭ 
يا٭ وقطع غيار أخرى متعددة تتعلق بالمصانع وأربعة وحدات لليوريا٭ واكبالت الكهرباء٭ وخزانات أمون

ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0,010٫0الخمسة. انخفض صافي القيمة الدفترية من 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0,100٫0م إلى 5001

 10٫5قابل ذلك جزئيًا إضافات بقيمة مليون ريال سعودي٭  000٫1مصاريف اإلستهالك التي بلغت 

مليون ريال سعودي تعلقت برسملة بعض مصاريف صيانة مصنعي ثنائي إيثيل الهكسانول 
 وديكوتيل الفثاالت.

م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0,100٫0انخفض صافي القيمة الدفترية من 

٭ ويعزى ذلك بشلك أساسي إلى مصاريف م5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  0,182٫0

مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة٭ قابل ذلك إضافات بلغت  15٫0اإلستهالك التي بلغت 

 تعلقت برسملة بعض مصاريف صيانة مصنعي اليوريا واألمونيا. مليون ريال سعودي 00٫0قيمتها 

 أراضي ومباني

) ومحطة فرعية والتي 5سات للخزان األمونيا٭ () أسا0تتمثل األراضي والمباني بشلك رئيسي في: (

تعلقت بمشروع شركة البيروني الكهربائي لتحويل الاكبالت وخطوط الكهرباء من المحطة الرئيسية 

(إحدى الشراكت  “سينا ابن”إلى محطة كهرباء ومحطة توزيع جديد في شركة ميثانول الوطنية 

) مخيم شركة البيروني والذي يقع 1درجة الفنية٭ () مخزن اليوريا ذات ال5التابعة لشركة سابك)٭ (

) طرق في داخل 1في جزيرة ابو علي والتي تستخدمه شركة البيروني ألغراض التدريب والترفيه٭ (

 شركة البيروني وبعض من المباني األخرى.

 50مليون ريال سعودي كما في  515٫0انخفض صافي القيمة الدفترية لؤلراضي والمباني من 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  580٫1م إلى 5001 ديسمبر

 0٫1مليون ريال سعودي قابلها إضافات طفيفة بقيمة  00٫0إلى مصاريف اإلستهالك التي بلغت 

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

ديسمبر  50يال سعودي كما في مليون ر  580٫1ارتفع صافي القيمة الدفترية لؤلراضي والمباني من 

م ويعزى ذلك بشلك أساسي إلى 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  581٫0 م إلى5000

مليون ريال  00٫1ألف ريال سعودي وتحويالت من الموجودات تحت اإلنشاء بقيمة  800إضافات بقيمة 

 نفس الفترة.مليون ريال سعودي خالل  1٫0سعودي وقابل ذلك مصاريف إهالك بقيمة 

  موجودات قيد االنشاء

تشمل الموجودات قيد االنشاء تشمل إنشاء وتعديل وتجديد مصانع شركة البيروني. ارتفعت 

مليون  551٫0م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  011٫1الموجودات قيد االنشاء من 

مليون ريال سعودي تعلقت  11٫0م٭ نتيجة إلضافات بقيمة 5000ديسمبر  50ريال سعودي كما في 

مليون  551٫8بشلك رئيسي ببرنامج تملك المنازل للموظفين. ارتفعت الموجودات قيد االنشاء من 

م٭ 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  582٫0م إلى 5000ديسمبر  50ريال سعودي كما في 

مليون ريال  02٫0ظفين بقيمة وتمثلت بشلك رئيسي في إنشاءات تعلقت بمشروع تملك المنازل للمو

 سعودي خالل نفس الفترة.
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 أثاث وتركيبات

يشمل األثاث والتركيبات أجهزة الحاسب اآللي والمعدات المكتبية. انخفض صافي القيمة الدفترية 

مليون ريال  5٫0م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  5٫8لؤلثاث والتركيبات من 

ألف ريال سعودي خالل  150م٭ نتيجة مصاريف إهالك بقيمة 5000بر ديسم 50سعودي كما في 

مليون ريال سعودي كما في  5٫0نفس الفترة. انخفض صافي القيمة الدفترية لؤلثاث والتركيبات من 

م نتيجة مصاريف إهالك 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  0٫2م إلى 5000ديسمبر  50

 ل نفس الفترة.ألف ريال سعودي خال 015بقيمة 

  سيارات

 222يتضمن بند السيارات الشاحنات وسيارات اإلطفاء. انخفض صافي القيمة الدفترية للسيارات من 

ألف ريال  50م ثم إلى 5000ديسمبر  50ألف ريال كما في  015م إلى 5001ديسمبر  50ألف ريال كما في 

مليون ريال  0٫5ي بلغت قيمة م٭ نتيجة لمصاريف اإلهالك الت5002يونيو  50سعودي كما في 

 ألف ريال سعودي على التوالي. 015ألف ريال سعودي و 058سعودي و

 موجودات تحت إيجار تمويلي

يشمل بند الموجودات تحت إيجار تمويلي عقود اإليجار طويلة األجل والمتعلقة بأنابيب النيتروجين 

مليون ريال سعودي  1٫5التمويلي من  وثاني أكسيد الكربون. انخفض صافي القيمة الدفترية للتأجير

م٭ بسبب مصاريف 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  5٫0م إلى 5001ديسمبر  50كما في 

ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة. انخفض صافي القيمة الدفترية  580اإلهالك التي بلغت 

يونيو  50م إلى صفر كما في 5000 ديسمبر 50مليون ريال سعودي كما في  5٫0للتأجير التمويلي من 

  خالل نفس الفترة. 08م٭ ويعود ذلك إلى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 5002

 حق استخدام األصول

م٭ وتعلق باألصول 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  80٫0بلغ حق استخدام األصول 

 خالل نفس الفترة. 08ر المالي رقم المستأجرة تماشيًا مع تطبيق المعيار الدولي للتقري

 الموجودات المتداولة

 المخزون

م وفترة الستة أشهر 7108م و7107ديسمبر  10(: المخزون كما في 01-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11المنتهية في 

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 المةققة

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 المةققة

 فيكما 

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار   

 02,851 02٫511 08,088 قطع غيار

 81,000 18٫015 01,050 بضائع تامة الصنع

 1,110 5٫020  1,105 مواد خام

 021 5,158 100 بضائع في الطريق

 640,600 600,010 660,001 إجمالي المخزون

مناقصا: مخصص مخزون بطئ الحركة 

 وبنود متقادمة
(01,100) (50,011) (50,011) 

 661,410 601,433 636,230 صافي المخزون

إدارة شركة م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيروني

م 7107ديسمبر  10ركة وبنود متقادمة كما في (: مخصص مخزون بطئ الح04-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11م و7108و

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 المةققة

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 المةققة

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار   

 50,011 01,100 2,100 في بداية الفترة

 0 1,108 0,000 المحمل للسنة

 06,206 06,206 66,602 في نهاةة الفتر 

إدارة شركة م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 

 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيروني
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 قطع غيار

توقف المصنع عند االغالق تي تتم من خالل قطع الغيار عادة ألغراض الصيانة ال يتم استخدام

ألف ريال سعودي  00المخطط له أو اإلغالق المؤقت. ويتم رسملة قطع الغيار التي تتعدى قيمتها 

والعمر اإلنتاجي لها أكثر من سنة كموجودات٭ بينما تعتبر قطع الغيار التي ال تتعدى قيمتها أو 

 حين استخدامها. عمرها اإلنتاجي المذكور مسبقًا كمصروفات في

مليون  02٫5م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  08٫2ارتفع مخزون قطع الغيار من 

 نتيجة لشراء قطع غيار استعدادا لئلغالقات المخطط لها. م٭5000ديسمبر  50ريال سعودي كما في 

مليون  02٫8م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  02٫5ارتفع مخزون قطع الغيار من 

 م.5002م٭ استعدادا لئلغالق المخطط له في السنة المالية 5002يونيو  50ريال سعودي كما في 

 بضائع تامة الصنع 

تشمل البضائع تامة الصنع بشلك رئيسي مخزون ثنائي إيثيل الهكسانول٭ واليوريا٭ واألمونيا٭ وثنائي 

مليون  01٫0ية. ارتفع مخزون البضائع تامة الصنع من ديكوتيل الفثاالت٭ واليوريا ذات الدرجة الفن

م٭ 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  18٫0م إلى 5001ديسمبر  50ريال سعودي كما في 

 نتيجة لزيادة تاكليف البروبيلين خالل نفس الفترة.

م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  18٫0انخفض مخزون بضائع تامة الصنع من 

م٭ نتيجة إلغالق مصنع اليوريا واألمونيا واليوريا ذات 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  81٫0

 الدرجة الفنية في شهري أبريل ومايو في نفس الفترة.

 مواد خام 

تشمل المواد الخام مخزون البروبيلين والمواد الكيميائية ومواد التعبئة والتغليف. انخفض مخزون 

مليون ريال سعودي  5٫2م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  1٫1الخام من المواد 

م نتيجة الستخدام المواد الخام إلنتاج بضائع تامة الصنع مما أدى إلى ارتفاع 5000ديسمبر  50كما في 

 ة.مليون ريال سعودي خالل نفس الفتر  18٫0مليون ريال سعودي إلى  01٫0البضائع تامة الصنع من 

مليون  1٫1م الى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  5٫2ارتفع مخزون المواد الخام من 

م نتيجة شراء منتج األنهيدريد الفثاليك بكميات كبيرة خالل 5002يونيو  50ريال سعودي كما في 

 نفس الفترة.

 بضائع في الطريق 

ا ويتم نقلها إلى مقر شركة البيروني. تتعلق البضائع في الطريق بالمواد الخام التي تم شراءه

 5٫1م إلى 5001ديسمبر  50ألف ريال سعودي كما في  100ارتفع مخزون البضائع في الطريق من 

م٭ ويعود ذلك إلى ارتفاع البضائع التي لم يتم 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في 

يونيو  50ون المواد الخام كما في استالمها إلى مقر شركة البيروني والتي أدت إلى ارتفاع مخز 

م 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  5٫1م. انخفض مخزون البضائع في الطريق من 5002

 م٭ نتيجة النخفاض البضائع التي لم يتم استالمها.5002يونيو  50ألف ريال سعودي كما في  021إلى 

 مخصص مخزون بطئ الحركة وبنود متقادمة 

صات للمخزون عندما تشير األحداث أو التغييرات في الظروف إلى أن التلكفة يتم تكوين مخص

الدفترية للمخزون لن تتحقق بالاكمل. يتطلب تقدير مخصصات المخزون استخدام التقديرات 

واألحاكم. وعندما تكون النتائج مختلفة عن التقديرات األصلية٭ ستؤثر هذه االختالفات على القيمة 

 ومخصص المخزون في السنوات التي تم فيها تغيير هذه التقديرات. الدفترية للمخزون

 وتنص سياسة مخصص المخزون عديم الحركة والمتقادم خالل الفترة التاريخية على اآلتي: 

 بسبب التقدم التكنولوجي)  يتم تكوين مخصص لقطع الغيار القديمة (األصناف المتقادمة

 من قيمتها. ٪000بنسبة 

 ص للمخزون المهم عديم الحركة والمتقادم (األصناف التي يجب أن تكون ال يتم تكوين مخص

 متاحة دائمًا في أي وقت تحسبًا لعمليات اإلغالق الغير مخطط له).

  000يتم تكوين مخصص للمخزون عديم الحركة والغير مهم بنسبة٪. 
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 50ا في مليون ريال سعودي كم 01٫0ارتفع مخصص المخزون بطيء الحركة وبنود متقادمة من 

م٭ نتيجة للمحمل على 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  50٫2م إلى 5001ديسمبر 

م٭ 5002يونيو  50مليون ريال سعودي. استقر المخصص كما في  1٫1المخزون خالل السنة بقيمة 

يونيو  50نظرًا لعدم تسجيل مصاريف إضافية على المخصص خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 م.5002

 الذمم المدينة

 م.7109يونيو  11م و7108م و7107ديسمبر  10(: الذمم المدينة كما في 05-0الجدول رقم )

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 المةققة

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 المةققة

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار   

مستحق من سابك وشراكئها 

لمنتسبةا  
000,511 558,201 551,021 

مستحق من شركة تايوان 

 لؤلسمدة 
11,805 52,111 05,008 

 - 00 00 مستحق من أطراف أخرى

 061,601 344,320 043,116 المجمدع

إدارة شركة م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 

 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  نيالبيرو

 11م و 7108م و7107ديسمبر  10تحليل تقادم الذمم المدينة كما في (: 06-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو 

آالف الرةاالت 

 السعديةة
 اإلجمالي

غير 

متأخر  

السةاي 

ولم 

تنخفض 

 قيمتها

أقل من 

 ةدم 41
 ةدم 46-01

06-621 

 ةدم

626-340 

 ةدم

كثر من أ

مسنة 

 واحة 

 كما في

 م0160ةدنيد  31 
510,100 505,005 00,018 5,801 0,010 5,510 - 

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 
588,505 580,555 0,008 08 00 1 - 

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 
585,001 580,210 0,500 085 - - - 

إدارة شركة م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50ة في المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهي

 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيروني

 مستحق من سابك وشراكئها

مثل المستحق من سابك وشراكئها في الذمم المدينة من شركة سابك وشركة سافكو وبعض من ي

لمطلوبة من شركة سافكو بالخدمات الشراكت التابعة إلى شركة سابك. وحيث تتعلق المبالغ ا

 م).5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  02٫1المشتركة بين الشراكت وبلغت (

مليون ريال سعودي كما في  000٫1ارتفعت الذمم المدينة من شركة سابك وشراكتها التابعة من 

ماشيا مع االرتفاع م ت5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  558٫2م إلى 5001ديسمبر  50

 في المبيعات في نفس الفترة.

مليون ريال سعودي كما  558٫2انخفضت الذمم المدينة من شركة سابك وشراكتها التابعة من 

م٭ نتيجة النخفاض 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  551,8م إلى 5000ديسمبر  50في 

ونيا واليوريا ذات الدرجة الفنية في شهري أبريل الكميات المباعة نظرًا إلغالق مصنع اليوريا واألم

 م.5002ومايو من السنة المالية 

 مستحق من شركة تايوان لألسمدة 

 50مليون ريال سعودي كما في  11٫8انخفضت الذمم المدينة من شركة تايوان لؤلسمدة من 

خفاض الكميات م٭ نتيجة ان5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  52٫1م إلى 5001ديسمبر 

 خالل نفس الفترة. المباعة لشركة تايوان لؤلسمدة
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 50مليون ريال سعودي كما في  52٫1انخفضت الذمم المدينة من شركة تايوان لؤلسمدة من 

م نتيجة الستمرار انخفاض 5002ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  05٫2م إلى 5000ديسمبر 

 دة خالل نفس الفترة.الكميات المباعة لشركة تايوان لؤلسم

 مستحقات من أطراف أخرى

م٭ 5000م و5001ديسمبر  50ألف ريال سعودي كما في  00بلغت المستحقات من أطراف أخرى مبلغ 

وتعلقت بأرصدة مستحقة من طرف ثالث. والجدير بالذكر أن المستحقات من أطراف أخرى ليست 

 م.5000م و 5001ديسمبر  50مستحقة أو منخفضة القيمة كما في 

 مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى

م 7107ديسمبر  10مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى كما في (: 07-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11م و7108و

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 المةققة

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 المةققة

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار   

 00,280 01,152 01,101 سلف موظفين وذمم مدينة

 55,510 55,510 55,510 ضريبة مستردة

دفعات مقدمة إلى سابك 

 وشراكتها المنتسبة
50,010 55,050 00,200 

 155 00,005 55,185 مصروفات مدفوعة مسبقاً 

 115 0,100 580 أخرى

 616,606 23,663 610,040 المجمدع

إدارة شركة م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50لمصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في ا

 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيروني

 سلف موظفين وذمم مدينة

ا يشمل سلف الموظفين وذمم مدينة بشلك رئيسي مبالغ مدفوعة مقدما للشراكت التابعة فيم

يتعلق بمبالغ مدفوعة مقدما لمصاريف الموظفين٭ مصاريف مقدمة للرسوم الجمركية 

ومصاريف التحميل بالميناء٭ مبالغ مقدمة للموظفين وتعلقت بشلك رئيسي بمصروفات أثاث 

مليون ريال سعودي كما  01٫1الموظفين. استقرت سلف الموظفين وذمم مدينة نسبيا على مبلغ 

مليون ريال  01٫1م. ارتفع رصيد السلف موظفين وذمم مدينة من 5000م و5001ديسمبر  50في 

بسبب  م5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  08م إلى 5000ديسمبر  50سعودي كما في 

 دفعات مقدمة للموردين.

 ضريبة مستردة

اء على بن شركة البيرونيتتعلق الضريبة القابلة لالسترداد بمدفوعات الضرائب المقدمة من قبل 

 55٫1التزامات ضريبة السنوات السابقة. بقية قيمة الضريبة القابلة لالسترداد ثابتة على مبلغ 

م٭ وتتوقع إدارة 5002يونيو  50م٭ و5000ديسمبر  50م٭ 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في 

 أنه سيتم تحصيل هذه المبالغ في خالل السنتين القادمتين. شركة البيروني

 مقدمة إلى سابك وشراكتها المنتسبة  دفعات

تتعلق الدفعات المقدمة إلى سابك وشراكتها التابعة بالدفعات المسبقة لشراء المواد. انخفض مبلغ 

ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  50٫8الدفعات المقدمة إلى سابك وشراكتها التابعة من 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلغالق 5000ر ديسمب 50مليون ريال سعودي كما في  55٫0م إلى 5001

 المصانع. ارتفع مبلغ الدفعات المقدمة إلى سابك وشراكتها التابعة

 50مليون ريال سعودي كما في  00م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  55٫0من 

  م٭ متعلقة بالدفعات الربعية المقدمة لسافكو والمرتبطة بعقد التشغيل.5002يونيو 
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 مصروفات مدفوعة مسبقاً 

تتكون المصاريف المدفوعة مقدما بشلك أساسي من إيجار مدفوع مسبًقا لسكن الموظفين٭ 

مليون ريال سعودي كما في  55٫0ونفقات التأمين. انخفض مبلغ المصاريف المدفوعة مقدما من 

الموظفين الذين م٭ بسبب 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  00٫0م إلى 5001ديسمبر  50

تم نقلهم إلى سافكو نتيجة لمشروع تاكمل الذي أدى إلى خفض مصاريف اإليجار والتأمين الطبي 

مليون ريال سعودي كما  00٫0المرتبط بالموظفين. انخفض مبلغ المصاريف المدفوعة مقدما من 

ك إلى إعادة م٭ ويعزى ذل5002يونيو  50ألف ريال سعودي كما في  155م إلى 5000ديسمبر  50في 

 .“08 رقم”للمعيار الدولي للتقرير المالي  وفقاً إلى حق االستخدام  تصنيف اإليجار المدفوع مسبًقا

 أخرى

تتكون المبالغ األخرى بشلك رئيسي من الفائدة المستحقة بين الشراكت فيما يتعلق بالودائع ألجل. 

مليون ريال  0٫0م إلى 5001مبر ديس 50ألف ريال سعودي كما في  580ارتفعت المبالغ األخرى من 

م نتيجة إلى زيادة في ضريبة القيمة المضافة المستحقة تماشيًا 5000ديسمبر  50سعودي كما في 

 
ً
م. 5000يناير  0من  مع البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ابتداء

ألف ريال كما  115م إلى 5000ديسمبر  50ا في مليون ريال سعودي كم 0٫0انخفضت المبالغ األخرى من 

م نتيجة إلى انخفاض ضريبة القيمة المضافة المستحقة٭ قابلها ارتفاع في الفوائد 5002يونيو  50في 

 المستحقة من السلفة لشركة سابك.

 في حكمه النقد وما

 505٫0ى م إل5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  151٫2انخفض النقد ومافي حكمه من 

م٭ ويعزى ذلك إلى انخفاض النقد الناتج من األنشطة 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في 

مليون ريال  508٫5التشغيلية تماشيًا مع ارتفاع مدفوعات ماكفآت نهاية الخدمة لتصل إلى 

د وما سعودي واكنت متعلقة بتحويل االلتزامات لشركة سافكو كجزء من مشروع تاكمل. ارتفع النق

م٭ تماشيًا مع انخفاض الذمم 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  500٫0في حكمه ليصل إلى 

مليون ريال سعودي وذلك النخفاض أرصدة شركة سابك وشراكتها التابعة  050٫2المدينة بمقدار 

الدرجة  بسبب انخفاض المبيعات لشركة سابك نتيجة لتوقع مصنع اليوريا واألموريا واليوريا ذات

 م.5002الفنية في شهر أبريل وشهر مايو من السنة المالية 

 حقوق الملكية

 م.7109يونيو  11م و7108م و7107ديسمبر  10(: حقوق الملكية كما في 08-0الجدول رقم )

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 المةققة

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 المةققة

 كما في

 م0160نيد ةد 31 

 سمعلدمات اإليار  

 810,000 810,000 810,000 رأس المال

 550,100 550,100 550,100 احتياطي نظامي

 500,105 500,105 500,105 احتياطي عام

 55,052 51,205 55,158 احتياطات أخرى

 0,500,080 0,511,121 0,501,021 أرباح مبقاه

 0,601,213 0,060,613 0,660,303 مجمدع حقدق الملوية

إدارة شركة  م ومعلومات ا5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 

 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيروني

 رأس المال

قسم إلى م٭ م5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  810٫0يبلغ رأس مال شركة البيروني 

 ألف ريال سعودي للك سهم. 00حصة عادية مصدرة ومدفوعة بالاكمل بقيمة  05,150

 احتياطي نظامي

٪ من 00وفقًا لنظام الشراكت في المملكة العربية السعودية يجب على شركة البيروني تجنيب 

تياطي بلغ االح .٪ من رأس المال كحد أدنى50صافي الدخل في لك سنة حتى تكون احتياطي يساوي 

٪ من رأس المال المدفوع كما هو مسموح به بموجب نظام الشراكت 00النظامي للبيروني 

 .والجدير بالذكر أن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع .المذكور
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 احتياطي عام

 .وفقًا لالئحة الداخلية لشركة سابك٭ قامت الجمعية العامة بتكوين احتياطي عام كتخصيص أرباح مبقاه

 .ة االحتياطي العام أو تخفيضه بقرار من المساهمين ويكون متاحًا للتوزيعيمكن زياد

 

 احتياطيات أخرى

تتعلق االحتياطيات األخرى باحتياطي إعادة قياس التزامات ماكفآت الموظفين تحت الدخل الشامل 

 اآلخر.

 أرباح مبقاه

 0,511٫0م إلى 5001بر ديسم 50مليون ريال سعودي كما في  0,501٫2ارتفعت األرباح المبقاة من 

مليون ريال سعودي  510٫5م٭ نتيجة لصافي ربح بلغ 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في 

مليون ريال سعودي وذلك عن نتائج  550٫0م وقابل ذلك توزيع أرباح بقيمة 5000في السنة المالية 

 50ليون ريال سعودي كما في م 0,500٫0م. وانخفضت األرباح المبقاة لتصل إلى 5000السنة المالية 

مليون ريال سعودي وذلك عن نتائج فترة الستة  500٫0م٭ تماشيًا مع توزيع أرباح بقيمة 5002يونيو 

 م.5002يونيو  50أشهر المنتهية في 

 المطلوبات غير المتداولة 

 يونيو 11م و7108م و7107ديسمبر  10(: المطلوبات غير المتداولة كما في 09-0الجدول رقم )

 م.7109

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 المةققة

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 المةققة

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار   

مطلوبات خاضعة إليجارات 

 تمويلية
1,180 1,025 00,000 

 58,100 50,001 508,580 ماكفآت موظفين

 05,110 10,001 51,101 مطلوبات ضريبة مؤجلة

مجمدع المطلديات غير 

 المتةاولة
362,364 23,634 631,662 

إدارة شركة م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيروني

 مطلوبات خاضعة إليجارات تمويلية

مليون ريال  1٫0ارتفعت من  .تتعلق مطلوبات خاضعة إليجارات تمويلية بـأصول حق االستخدام

م٭ نتيجة 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  00٫8م إلى 5001ديسمبر  50سعودي كما في 

 . 08لـتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 ماكفآت موظفين

نهاية الخدمة لموظفين شركة البيروني. انخفضت ماكفآت تتعلق ماكفآت موظفين بماكفآت 

مليون ريال سعودي  50٫0م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  508٫1موظفين من 

ا على مشروع 5000ديسمبر  50كما في 
ً
م٭ تماشيًا مع نقل حقوق الموظفين إلى شركة سافكو بناء

يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  58٫1تصل إلى تاكمل. استمرت ماكفآت موظفين باالنخفاض ل

 .م٭ لنفس السبب5002

 مطلوبات ضريبة مؤجلة

 10٫2م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  51٫0ارتفعت التزامات الضريبة المؤجلة من 

ا م٭ نتيجة النخفاض الفروقات المؤقتة القابلة لل5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في 
ً
خصم بناء

مليون  05٫0. استمرت التزامات الضريبة المؤجلة باالرتفاع لتصل إلى 05على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 م٭ نتيجة لنفس السبب.5002يونيو  50ريال سعودي كما في 
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 المطلوبات المتداولة 

 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

م و 7108م و7107ديسمبر  10ئنة أخرى كما في ذمم دائنة تجارية وذمم دا :(71-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 المةققة

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 المةققة

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار   

مستحق إلى سابك وشراكتها 

 المنتسبة
18,200 05,158 01,101 

ارية وذمم دائنة أخرى ذمم دائنة تج

 ألطراف أخرى
50,211 1,182 8,515 

 03,004 22,010 00,200 المجمدع

إدارة شركة  م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 

 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيروني

 شراكتها المنتسبةمستحق إلى سابك و

 50مليون ريال سعودي كما في  18٫2ارتفعت المبالغ المطلوبة إلى سابك وشراكتها التابعة من 

م٭ ويعزى ذلك إلى المصاريف 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  05٫1م إلى 5001ديسمبر 

 المتعلقة بتشغيل شركة سافكو لشركة البيروني.

ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  05٫1لى سابك وشراكئها من ارتفعت المبالغ المطلوبة إ

م٭ نتيجة لتوزيعات أرباح مستحقة الدفع 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  01٫1م إلى 5000

 لشركة سابك المتعلقة بتوزيعات األرباح في نفس الفترة.

 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى ألطراف أخرى

الدائنة التجارية والمبالغ المطلوبة ألطراف أخرى بالمبالغ المطلوبة إلى شركة أرامكو  تتعلق الذمم

وشركة مرافق والشركة السعودية للكهرباء وشراكت أخرى. انخفضت الذمم الدائنة التجارية والمبالغ 

مليون  1٫0م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  50٫2المطلوبة إلى طرف ثالث من 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى انخفاض الذمم الدائنة 5000ديسمبر  50ريال سعودي كما في 

مليون ريال  1٫0لشركة أرامكو. ارتفعت الذمم الدائنة التجارية والمبالغ المطلوبة إلى طرف ثالث من 

ع م٭ ارتفا5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  8٫5م إلى 5000ديسمبر  50سعودي كما في 

الذمم الدائنة لشركة أرامكو نتيجة لفواتير مستلمة الستهالك الغاز الطبيعي وصيانة لخطوط 

 أنابيب الغاز الطبيعي خالل نفس الفترة.

 مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

م 7108م و7107ديسمبر  10مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى كما في  :(70-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11

 رةاالت السعديةةآالف ال

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 المةققة

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 المةققة

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار   

 20,000 10,805 80,800 شراكت تابعة -مستحقات 

 11,050 80,128 00,115 مطلوبات مستحقة

 5,080 1,000 50,001 مطلوبات متعلقة بالموظفين

 20,001 10,851 85,281 ات أرباح مستحقةتوزيع

 1,255 00,552 00,002 أخرى

 020,363 034,000 060,402 المجمدع

إدارة شركة  م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيروني

 شراكت تابعة –تحقات مس

تشمل المستحقات لشراكت تابعة بشلك رئيسي شراء البروبيلين من الشركة العربية للبتروكيماويات 

ومستحقات لسابك للخدمات المشتركة ومصاريف البحث والتكنولوجيا٭ الخدمات المقدمة  ٭“بتروكيما”

بيق المعايير الدولية إلعداد التقارير التي لم يتم تحرير فواتير لها نتيجة لعمليات اإلغالق٭ ورسوم تط

مليون ريال سعودي كما في  80٫8المالية وبعض الرسوم األخرى. ارتفعت المستحقات لشراكت تابعة من 

م٭ نتيجة لزاكة مخصومة مقدما من أرباح 50/05/5000مليون ريال سعودي كما في  10٫1م إلى 50/05/5001

 سابك.
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 20٫8م إلى 50/05/5000مليون ريال سعودي كما في  10٫1ة من ارتفعت المستحقات للشراكت التابع

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي الرتفاع المطلوبات للشركة 50/8/5002مليون ريال سعودي كما في 

 لشراء البروبيلين. “بتروكيميا”العربية للبتروكيماويات 

 مطلوبات مستحقة

ة بالمواد المنقولة بواسطة تشمل المطلوبات المتداولة بشلك رئيسي مستحقات المتعلق

الخدمات الخاصة بخط األنابيب التي تتكون من مستحقات الغاز الطبيعي من أرامكو٭ ومياه البحر 

للتبريد والمياه العذبة من شركة مرافق٭ ومستحقات أخرى. ارتفعت المطلوبات المستحقة من 

سعودي كما في مليون ريال  80٫0م إلى 50/05/5001مليون ريال سعودي كما في  00٫0

 شركة البيرونيم٭ تماشيا مع تعديالت اكتوارية تعلقت بالموظفين التي تم نقلهم من 50/05/5000

 إلى شركة سافكو.

مليون  11٫0م إلى 50/05/5000مليون ريال سعودي كما في  80٫0ارتفعت المطلوبات المستحقة من 

ات التي تعلقت بالنقل والشحن م٭ نتيجة الرتفاع بعض المستحق50/8/5002ريال سعودي كما في 

 واإلشراف خالل نفس الفترة.

 مطلوبات متعلقة بالموظفين

تتعلق المطلوبات متعلقة بالموظفين بالماكفآت المستحقة بناء على الميزانية المعتمدة 

مليون  50٫0ومصاريف اشترااكت التأمينات االجتماعية للموظفين. انخفضت التزامات الموظفين من 

م٭ نتيجة 50/05/5000مليون ريال سعودي كما في  1٫0م إلى 50/05/5001كما في  ريال سعودي

مليون ريال سعودي أثر نقل بعض الموظفين  00٫5النخفاض عالوات الموظفين المستحقة بمقدار 

م 50/05/5000مليون ريال سعودي كما في  1٫0إلى شركة سافكو. انخفضت التزامات الموظفين من 

 سعودي أثر نقل بعض الموظفين إلى شركة سافكو. مليون ريال 5٫2إلى 

 توزيعات أرباح مستحقة 

 10٫8م إلى 50/05/5001مليون ريال سعودي كما في  85٫0ارتفعت توزيعات األرباح المستحقة من 

م تماشيا مع ارتفاع صافي الربح. ارتفعت األرباح المستحقة 50/05/5000مليون ريال سعودي كما في 

مليون ريال سعودي كما في  20٫5م إلى 50/05/5000ال سعودي كما في مليون ري 10٫8من 

 م تماشيا مع ارتفاع األرباح المستحقة لشركة تايوان لؤلسمدة 50/8/5002

 أخرى

 السعة”تشمل المصاريف المستحقة األخرى الرصيد المستحق فيما يتعلق بالحد األدنى لالستخدام 
كة يونايتد وشركة مرافق٭ ورسوم التخليص الجمركي التي تم االتفاق عليها مع شر  “المحتجزة

وخدمات فيما يتعلق بضريبة االستقطاع٭ وبعض المعدات األخرى فيما يتعلق  لقطع الغيار٭

مليون ريال سعودي كما  00٫5بعمليات اإلطفاء المجدول. انخفضت المصاريف المستحقة األخرى من 

م٭ نتيجة النخفاض الخدمات 50/05/5000في  مليون ريال سعودي كما 00٫5م إلى 50/05/5001في 

مليون ريال سعودي٭ وقابل ذلك ارتفاع في مستحقات  5٫2المتعلقة بضريبة االستقطاع بمقدار 

مليون ريال سعودي. انخفضت  0٫0السعة المحتجزة لشركة يونايتد وشركة مرافق بمقدار 

مليون ريال  1٫2م إلى 50/05/5000مليون ريال سعودي كما في  00٫5المصاريف المستحقة األخرى من 

م٭ وذلك يعود إلى انخفاض المستحقات المتعلقة بالسعة المحتجزة 50/8/5002سعودي كما في 
 لشركة يونايتد وشركة مرافق خالل نفس الفترة.

 زاكة وضريبة دخل مستحقة الدفع

م 50/05/5001ي مليون ريال سعودي كما ف 55٫5انخفضت الزاكة وضريبة الدخل المستحقة الدفع من 

 00٫0م٭ نتيجة النخفاض الزاكة المستحقة الدفع من 50/05/5000مليون ريال سعودي كما في  55٫8إلى 

مليون ريال  0٫1مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة تماشيًا مع دفع  2٫1مليون ريال سعودي إلى 

حقة الدفع باالنخفاض لتصل م. استمرت الزاكة وضريبة الدخل المست5000سعودي خالل السنة المالية 

م٭ بسبب دفع الزاكة المستحقة خالل فترة الستة 50/8/5002مليون ريال سعودي كما في  01٫5إلى 

 م.50/8/5002اشهر المنتهية في 
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 قائمة التدفقات النقدية

للسنوات المالية المنتهية في  لشركة البيروني قائمة التدفقات النقدية(: 77-0رقم )الجدول 

 م.7109م و7108يونيو  11م وفترة الستة أشهر المنتهية في 7108م و 7107ر ديسمب 10

 آالف الرةاالت السعديةة
 م0160السنة المالية 

 المةققة

 م0162السنة المالية 

 المةققة

فتر  الستة أشهر 

المنتهية في 

م 0160ةدنيد  31

 سمعلدمات اإليار  

التةفقات النقةةة من األنشطة 

 التشغيلية
   

 600,146 311,110 623,124 قبل الزاك  وضرةبة الةخل الةخل

    تعديالت لـ:

 12,000 085,550 080,210 تلكفة االستهالك

 0,152 5,011 1,000 نفقات اإلطفاء

 1,005   استهالك حقوق استخدام األصول

 - 1,108 0,000 مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

 - (50) 050 خسارة من بيع ممتلاكت ومصنع ومعدات

 8,000 00,501 00,500 تاكليف تمويل

 (5,112) (5,808) (0,201) إيرادات تمويل

    

    تغيرات في رأس المال العامل:

 00,052 (55,500) 00,000 مخزون

 050,255 (005,510) (22,008) ذمم مدينة تجارية

مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات 

 متداولة أخرى
12,015 51,001 (00,010) 

 5,088 15,151 (0,008) موجودات غير متداولة أخرى

 (51,050) 00,800 822 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 (5,815) (508,500) (05,115) ماكفآت موظفين

 58,585 0,825 18,005 المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى

 300,660 601,104 364,660 النقة الناتج من العمليات

 (8,002) (00,501) (00,500) تاكليف تمويل مدفوعة

 (55,510) (0,102) - زاكة مدفوعة

 303,000 606,601 336,016 صافي النقة من األنشطة التشغيلية

التةفقات النقةةة من األنشطة 

 االمستثمارةة:
   

 (20,000) (051,500) (85,885) شراء ممتلاكت ومصنع ومعدات

 - (0,508) (510) ة غير ملموسةشراء موجودات ثابت

متحصالت من استبعاد ممتلاكت ومصنع 

 ومعدات
- 50 - 

صافي النقة المستخةم في األنشطة 

 االمستثمارةة
(43,110) (600,430) (06,101) 

التةفقات النقةةة من األنشطة 

 التمدةلية:
   

 5,112 5,808 2,550 إيرادات التمويل المستلمة

 (08,055) (511) (550) دفعات إيجار تمويلي

توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين٭ 

 بالصافي
(015,858) (005,515) (015,211) 

صافي النقة المستخةم في األنشطة 

 التمدةلية
(646,003) (600,236) (600,006) 

 18,201 (051,512) 001,518 صافي التغير في النقد ومرادفات النقد

 505,002 151,000 550,105 السنة النقد ومرادفات النقد في بداية

 321,643 313,010 630,202 النقة وما في حومه في نهاةة السنة

إدارة شركة م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 

 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيروني

 توفر من األنشطة التشغيليةالنقد الم

مليون ريال سعودي في السنة  551٫2انخفض صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية من 

م٭ ويعود ذلك بشلك رئيسي إلى 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  010٫0م إلى 5001المالية 

بعض االلتزامات إلى شركة  مليون ريال سعودي أثر تحويل 508٫5انخفاض ماكفآت موظفين بقيمة 

 مليون ريال سعودي. 55٫5وارتفاع في المخزون بقيمة  ٭سافكو
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مليون ريال سعودي في السنة  010٫0ارتفع صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية من 

م٭ 5002يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  555٫5م إلى 5000المالية 

 508٫5لك بشلك رئيسي إلى استقرار ماكفآت موظفين نسبيًا مقارنة بانخفاضها بمقدار ويعود ذ

 050٫2م٭ وانخفاض الذمم المدينة التجارية بقيمة 5000مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 

 مليون ريال سعودي.  00٫0مليون ريال سعودي٭ وانخفاض المخزون بقيمة 

 الستثماريةالنقد )المستخدم في( األنشطة ا

مليون ريال سعودي في السنة  85٫0ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 

م٭ ويعود ذلك بشلك رئيسي 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  050٫8م إلى 5001المالية 

تة غير مليون ريال سعودي وشراء موجودات ثاب 051٫1إلى شراء ممتلاكت ومصنع ومعدات بقيمة 

مليون ريال سعودي٭ قابلها متحصالت من استبعاد ممتلاكت ومصنع  0٫5ملموسة بقيمة 

 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة. 50ومعدات بقيمة 

مليون ريال سعودي في السنة  050٫8انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 

م 5002يونيو  50فترة الستة أشهر المنتهية في  مليون ريال سعودي في 20٫0م إلى 5000المالية 

 مليون ريال سعودي. 20٫0ويعود ذلك إلى شراء ممتلاكت ومصنع ومعدات بقيمة 

 النقد )المستخدم في( األنشطة التمويلية

مليون ريال سعودي في السنة المالية  081٫0المستخدم في األنشطة التمويلية من ارتفع النقد 

م٭ ويعود ذلك إلى توزيعات أرباح 5000ن ريال سعودي في السنة المالية مليو 012٫0م إلى 5001

ألف  511مليون ريال سعودي ودفعات إيجار تمويلي بقيمة  005٫5مدفوعة للمساهمين بقيمة 

 مليون ريال سعودي. 5٫1ريال سعودي٭ وقابل ذلك إيرادات تمويل مستلمة بقيمة 

مليون ريال سعودي في السنة المالية  012٫0ة من انخفض النقد المستخدم في األنشطة التمويلي

م ويعود 5002يونيو  50فترة الستة أشهر المنتهية في مليون ريال سعودي في  000٫5م إلى 5000

مليون ريال سعودي ودفعات إيجار تمويلي بقيمة  015٫0ذلك إلى توزيعات أرياح مدفوعة بقيمة 

 مليون ريال سعودي. 5٫0مويل مستلمة بقيمة مليون ريال سعودي٭ وقابل ذلك إيرادات ت 08٫0

 اين البيطارلشركة المعلدمات المالية  66-0

 المقةمة  66-0-6

 
ً
تم مناقشة وتحليل المركز المالي لشركة ابن البيطار ونتائج عملياتها كما هو مبين فيما يلي بناء

ات المرفقة م واإليضاح5000م و5001ديسمبر  50على القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في 

محاسبون ومراجعون قانونيون وفقًا  ‟بها المدققة من قبل شركة ديلويت آند توش وشراكهم 

م٭ 5002م و5000يونيو  50للمعايير الدولية للمراجعة٭ باإلضافة إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 

يتم مراجعتها من  ولم إدارة شركة ابن البيطارواإليضاحات المرفقة بها والتي تم اعدادها من قبل 

قبل مدقق خارجي. حيث قامت شركة ابن البيطار بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 

) والمعتمدة في المملكة العربية IFRSوالتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (

م والتصريحات 5000م و5001ديسمبر  50السعودية إلعداد القوائم المالية للسنوات المنتهية في 

 األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

محاسبون ومراجعون قانونيون وال أي من شراكتها  ‟وال تملك شركة ديلويت آند توش وشراكهم 

التابعة أو الشقيقة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في شركة ابن البيطار٭ كما وأعطت موافقتها 

اجع عنها فيما يتعلق بنشر اسمها وشعارها وإفادتها في تعميم المساهمين الكتابية ولم تتر 

 للسنوات المذكورة أعاله.ابن البيطار هذا كمراجع حسابات لشركة 

 السيامسات المحامسبية الهامة 66-0-0

 .ان السياسات المحاسبية الهامة المتبعة موضحة أدناه

 تحقيق االيرادات

بيع البضائع. يتم قياس اإليرادات على أساس المقابل الذي تعترف شركة ابن البيطار باإليرادات من 

تتوقع شركة ابن البيطار أن يكون لها الحق في استالمه بموجب عقد مع عميل وتستبعد المبالغ 

المحصلة بالنيابة عن أطراف ثالثة. وتعترف شركة ابن البيطار باإليرادات عند انتقال السيطرة على 
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اإليرادات من بيع البضائع عند تسليم البضائع إلى العميل٭ ويتم قيدها  البضائع إلى العميل. وتتحقق

كذمم مدينة إلى حين تسليمها إلى العميل. يتم االعتراف بالذمم المدينة في هذه المرحلة٭ حيث 

 .ال يلزم سوى مرور الوقت قبل أن تستحق الدفعة

تشير إلى أن مستوى بن البيطار اال يتم تقديم التزام لالسترداد ألن المصاريف السابقة لشركة 

 .العائدات غير ذي أهمية

 عقود اإليجار

 شركة ابن البيطار كمستأجر

ابن البيطار يتم االعتراف بالموجودات المملوكة بموجب عقود إيجار تمويلي كموجودات لشركة 

منها يحدد بقيمها العادلة٭ أو إذا اكنت أقل٭ بالقيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار٭ لك 

عند بداية عقد اإليجار. ويدرج االلتزام المقابل على المؤجر ضمن قائمة المركز المالي اكلتزام عقد 

 .إيجار تمويلي

يتم توزيع دفعات اإليجار بين مصاريف مالية وتخفيض في التزام عقد اإليجار لتحقيق معدل فائدة 

المصاريف المالية في قائمة الدخل ما لم ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام. يتم االعتراف ب

تتعلق مباشرة بموجودات مؤهلة٭ وفي هذه الحالة يتم رسملتها وفقا لسياسة شركة ابن 

البيطار المحاسبية المتعلقة بتاكليف االقتراض. يتم االعتراف باإليجارات المحتملة كمصاريف في 

 .الفترات التي يتم تكبدها فيها

مستحقة بموجب دفعات اإليجار التشغيلي على قائمة الدخل باستخدام يتم تحميل االيجارات ال

طريقة القسط الثابت على أساس فترة عقد اإليجار٭ إال عندما يكون هناك أساس منهجي أكثر 

نموذجية للمخطط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المؤجر. ويتم 

لناشئة عن عقود اإليجار التشغيلي كمصروف في الفترة التي يتم االعتراف باإليجارات الطارئة ا

 .تكبدها فيها

في حال استالم حوافز إلبرام عقود اإليجار التشغيلي٭ يتم االعتراف بهذه الحوافز كمطلوبات. يتم 

االعتراف بإجمالي المنافع من الحوافز كتخفيض لمصروف اإليجار وفقا لطريقة القسط الثابت على 

اإليجار٭ إال إذا اكن هناك أساس منهجي آخر أكثر مالئمة لتوزيع المنافع االقتصادية من  طول فترة

 .األصل المؤجر

 العمالت األجنبية

بتاريخ لك قائمة مركز مالي٭ يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات المالية القائمة بعمالت أخرى 

عار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. يتم غير العملة الوظيفية للمنشأة (العمالت األجنبية) بأس

ترجمة البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة القائمة بعمالت أجنبية باألسعار السائدة 

بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم 

 .قياسها بالتلكفة التاريخية بعملة أجنبية

 .ويتم قيد الفروق الناشئة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل

 تاكليف االقتراض

إن تاكليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج للموجودات المؤهلة والتي هي 

فتها أصول تتطلب فترة زمنية جوهرية لتكون جاهزة لالستخدام المرجو منها أو بيعها يتم اضا

 .الى تلكفة تلك الموجودات حتى تصبح جاهزة بشلك جوهري لالستخدام أو البيع

إلى الحد الذي يتم فيه استخدام القروض ذات األسعار المتغيرة لتمويل أصل مؤهل ويتم التحوط 

له بشلك فعال للتدفقات النقدية من مخاطر أسعار الفائدة٭ يتم إثبات الجزء الفعال من المشتقات 

مة الدخل الشامل اآلخر وإعادة تصنيفها إلى صافي الربح عندما يكون األصل المؤهل يؤثر في قائ

على صافي الربح. إلى الحد الذي يتم فيه استخدام القروض ذات األسعار الثابتة لتمويل أصل مؤهل 

ويتم التحوط له بشلك فعال للتدفقات النقدية من مخاطر أسعار الفائدة٭ فإن تاكليف االقتراض 

 .المرسملة تعكس سعر الفائدة المتحوط له

يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة حتى يتم إنفاقها على 

  الموجودات المؤهلة من تاكليف االقتراض المؤهلة للرسملة

 .كبدها فيهايتم االعتراف باكفة تاكليف االقتراض األخرى في قائمة الدخل في الفترة التي يتم ت
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 الزاكة

تخضع شركة ابن البيطار ألنظمة الهيئة العامة للزاكة والدخل في المملكة العربية السعودية. يتم 

قيد الزاكة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر على أساس االستحقاق. تحتسب الزاكة على وعاء 

ل. يجري تسجيل أية فروقات في الزاكة أو صافي الربح المعدل أيهما أعلى وتحمل على قائمة الدخ

 .التقدير عند اعتماد الربط النهائي وحينها يتم إقفال المخصص

 الممتلاكت والمصانع والمعدات

يتم قيد الممتلاكت والمصانع والمعدات بالتلكفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في 

ن تلك التاكليف تلكفة استبدال ِق  طع غيار الممتلاكت والمصانع والمعدات القيمة٭ ان وجد. وتتضّمَ

وتاكليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل (الموجودات المؤهلة) في حال 

استيفاء معايير االعتراف. وفي حالة إنشاء هذه الموجودات داخليا٭ تتضمن تلكفتها اكفة المبالغ 

كي يصبح جاهًزا لالستخدام المستهَدف له من  الالزمة إلحضار األصل إلى موقعه ووضعه الحاليين

وُتستبعد اكفة التاكليف مثل المصاريف العمومية واإلدارية وتاكليف  ٭إدارة شركة ابن البيطار ِقبل 

دها ما لم تتعلق بأصل قابل  التدريب. ويتم قيد أي تاكليف دراسة جدوى على المصاريف عند تكبِّ

د د دة بأنه ُمشّيَ اخليا وتتعلق به مباشرة. ويتم ادراج تاكليف ما قبل التشغيل للتمييز بصور محّدَ

خالل فترة بدء التشغيل بالصافي بعد خصم المتحصالت من بيع اإلنتاج التجريبي كجزء من تلكفة بند 

الممتلاكت والمصانع والمعدات٭ شريطة أن تكون التلكفة متعلقة به مباشرة والتي تستوفي 

 .ة التي يصبح فيها األصل جاهًزا لالستخدام المرجو منهمعايير االعتراف٭ وحتى المرحل

وعندما تكون تلكفة أجزاء من الممتلاكت والمصانع والمعدات هامة مقارنة مع إجمالي تلكفة 

البند٭ وعندما يكون لهذه األجزاء / المكونات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين 

ترف شركة ابن البيطار بهذه األجزاء أكصول لها أعمار استبدالها على فترات زمنية مختلفة٭ تع

إنتاجية محددة٭ وُتسَتهلك وفقا لذلك. بالمثل٭ عند القيام بفحص رئيسي (القيام بإعمال الصيانة 

الدورية)٭ يتم إثبات التلكفة المباشرة المنسوبة إليه في القيمة الدفترية للمصانع والمعدات إذا تم 

. يتم قيد ذلك كعنصر منفصل بعمر انتاجي عادة ما يكون مساويا للفترة استيفاء معايير االعتراف

وفي حالة إجراء الصيانة الدورية التالية قبل التاريخ  .الزمنية الى ان يتم الفحص الرئيسي التالي

د القيمة الدفترية الحالية للصيانة الدورية السابقة كمصروف  . ويتم فوراً المخطط لها٭ ُتقّيَ

دهااالعتراف باك  .فة تاكليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل عند تكبِّ

ا من الخدمة بعد استخدامه في تلكفة  وُتدَرج القيمة الحالية للتلكفة المتوقعة على سحب أصٍل ّمَ

ذلك األصل في حال استيفاء معايير االعتراف بمخصص. وستقوم شركة ابن البيطار بصفة دورية 

 .قديرات المتعلقة بالتزام السحب من الخدمةتقييما للتوقعات والت

يتم احتساب االستهالك من تاريخ توفر بند الممتلاكت والمصانع والمعدات لالستخدام المخصص 

لها أو فيما يتعلق بالموجودات المنشأة ذاتيا من تاريخ تجهيز هذه الموجودات لالستخدام 

 .المرجو منها

لطريقة القسط الثابت على مدى  وفقاً باستثناء االرض٭  ويتم احتساب االستهالك على الموجودات٭

 :العمر اإلنتاجي لؤلصل على النحو التالي

 سنة 10 - 05 :مباني 

 سنة 00 - 1 :مصانع ومعدات 

 سنوات 5 :قطع غيار الصيانة الرئيسية 

 سنوات 1 :أثاث وتركيبات 

 سنوات 00 - 1 :سيارات 

 سنوات 00 :أخرى 

الية القيام بمراجعة للقيم المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية ويتم في نهاية لك سنة م

ل بأثر مستقبلي متى اكن ذلك مناسًبا.  وطرق استهالكها٭ وُتعّدَ

 وال يتم استهالك الموجودات قيد األنشاء٭ غير الجاهزة للغرض المرجو منها.

تبعاده أو عندما ال يتوقع ان يتم الغاء االعتراف بأحد بنود الممتلاكت والمصانع والمعدات عند اس

الخسارة  تنشأ اية منافع اقتصادية من االستخدام المستمر لؤلصل أو استبعاده. يتم أدراج الربح أو

الناشئة من الغاء االعتراف باألصل (التي يتم احتسابها على أساس الفرق بين صافي المتحصل من 

 ي قائمة الدخل عند الغاء االعتراف باألصل.عملية االستبعاد والقيمة الدفترية لؤلصل المستبعد) ف

يتم تخفيض القيمة الدفترية لؤلصل على الفور إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا اكنت القيمة 

 الدفترية لؤلصل أكبر من قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.
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 موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع

نفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية والقيمة يتم قياس الموجودات غير المتداولة المص

 تاكليف البيع.ناقصًا العادلة األقل 

تصنف الموجودات غير المتداولة كمحتفظ بها للبيع إذا تم استرداد قيمتها الدفترية من خالل 

معاملة بيع بدال من االستخدام المستمر. يتم اعتبار هذا الشرط مستوفيا فقط عندما يكون البيع 

بالبيع  إدارة شركة ابن البيطارتمال جدا ويكون األصل الفوري وفي حالته الراهنة. ويجب أن تلتزم مح

التي يتوقع أن تكون مؤهلة لالعتراف بها كعملية بيع مكتملة خالل سنة واحدة من تاريخ 

 التصنيف.

 المخزون

لمواد المستهلكة (قطع يتم تقييم المخزون٭ بما في ذلك المواد الخام والمنتجات التامة الصنع وا

الغيار) بالتلكفة٭ أي أسعار الشراء التاريخية على أساس مبدأ المتوسط المرجح زائًدا التاكليف 

المتعلقة بها مباشرة (بشلك أساسي الرسوم والنقل) أو بصافي القيمة القابلة للتحقق٭ أيهما 

 أقل.

مالة ونسبة مالئمة من المصاريف ويشتمل مخزون المنتجات التامة الصنع على تلكفة المواد والع

 غير المباشرة المتغيرة والثابتة.

وُتسَتبعد خسائر المخزون غير االعتيادية بسبب الجودة أو أمور أخرى والمصاريف غير المباشرة 

دة خالل فترة الصيانة الدورية / التوقف عن العمل غير المخطط لهما٭ من تاكليف المخزون.  المتكّبَ

ع المصاري ف غير المباشرة في نهاية الفترة بغرض تقييم المخزون على أساس الطاقة العادية وُتوّزَ

ص التاكليف لبنود المخزون الفردية على أساس  أو اإلنتاج الفعلي لتلك الفترة٭ أيهما أعلى. وُتخّصَ

د تاكليف المخزون المشتَرى بعد حسم الخصومات  ح من التاكليف. وُتحّدَ المتوسط المرّجَ

. إن صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في دورة األعمال االعتيادية والتخفيضات

 ناقصا التاكليف المقدرة للقيام بعملية البيع.

 مخزون الخردة والمنتج المشترك والمنتج الثانوي

قد تؤدي عملية اإلنتاج في شركة ابن البيطار أحيانا إلى إنتاج منتج مشترك في آن واحد٭ أو قد 

تؤدي إلى بعض المنتجات الثانوية أو الخردة (إما غير قابلة لالستخدام أو قابلة إلعادة التدوير). 

الخردة قابلة للتحديد  و/أووعندما ال تكون تاكليف تحويل هذه المنتجات المشتركة / الثانوية 

ع على أساس منطقي وثابت على  هذه تحديدا مستقال عن تلكفة المنتج الرئيس٭ فإنها ُتوّزَ

المنتجات والمنتجات المشتركة / الثانوية والخردة. ويستند التوزيع إلى القيمة النسبية للمبيعات 

للك منتج إما في مرحلة من عملية اإلنتاج وذلك عندما تصبح المنتجات قابلة للتحديد تحديدا 

 مستقال أو عند إتمام اإلنتاج.

ر توزيع التاكليف عليها أو في وعندما تكون المنتجات الثانوية والخردة غير جوهري ة وعندما يتعّذَ

حالة عدم كفايتها إلجراء ذلك٭ ُتَقاس هذه المواد ضمن المخزون بصافي القيمة القابلة للتحقق٭ 

وُتخصم هذه القيمة من تلكفة المنتج الرئيس. ونتيجة لذلك٭ فإن القيمة الدفترية للمنتج الرئيسي 

 ال تختلف جوهرًيا عن تلكفته.

ض صافي القيمة القابلة للتحقق للمنتجات الثانوية والُخردة تلكفة المبيعات للفترة في قائمة وُيخفِّ 

الدخل والدخل الشامل اآلخر. وعند البيع الالحق لهذا المنتج الثانوي٭ تسجل المتحصالت إكيرادات٭ 

بقا٭ أما ويتم تسجيل تلكفة البيع المقابلة على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق المسجل سا

 بالنسبة للخردة٭ فيتم تسجيل المتحصالت٭ بعد خصم التلكفة٭ إكيرادات أخرى.

 قطع الغيار االستهالكية

تمثل المواد االستهالكية المواد المساعدة التي ُتسَتهلك في إنتاج المنتجات شبه المصنعة 

واد التعبئة والتامة الصنع. وقد تشتمل هذه المواد االستهالكية على المواد الهندسية وم

 والتغليف لمرة واحدة وبعض المحفزات.

 قطع الغيار الرأسمالية

تمثل قطع الغيار األجزاء القابلة للتبديل من المصانع والمعدات التي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة 

الروتينية وإصالح وعمرة المصانع والمعدات أو استخدامها في حاالت الطوارئ لئلصالحات. وتحتفظ 

 البيطار بأنواع مختلفة من قطع الغيار التالية: شركة ابن

  ها الحقًا ُتَعّدُ بنود المعدات االحتياطية المشتَراة مع المصنع / خط اإلنتاج أو المشتَراة ولكّنَ

ما تصبح الزمة مستقبال٭ ضرورية لتشغيل المصنع٭  ن٭ وقّلَ ن أو خط إنتاج معّيَ تتعلق بمصنع معيِّ



002 

ستخدام في جميع األوقات. وُتَرسمل هذه البنود كجزء من ويجب أن تتوفر كبديل جاهز لال

الممتلاكت والمصانع والمعدات٭ وُتسَتهلك من تاريخ الشراء على مدى فترة العمر اإلنتاجي 

ر استخدمها خاللها٭ أيهما أقصر. وال  للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع التي من الُمقّرَ

ن شريطة استيفاء معايير الرسملة ضمن الممتلاكت تشلك هذه البنود جزءا من المخزو

 والمصانع والمعدات.

  البنود القابلة لئلصالح المتمثلة في مصنع / خط إنتاج محدد ذي فترات زمنية طويلة وسُيجَرى

استبدالها وتجديدها على نحو متكرر (خالل فترات الصيانة الدورية في األغلب). وُتَرسمل 

لاكت والمصانع والمعدات عند استيفاء معايير الرسملة. ويبدأ هذه البنود كجزء من الممت

االستهالك اعتباًرا من يوم تركيب هذه البنود بالمصنع٭ وتتمثل فترة االستهالك في فترة 

العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع والمعدات التي ُيجَرى تركيبها٭ أيهما 

ا من المخزون. أقصر. وال تشلكِّ هذه البنود
ً
 جزء

  قطع الغيار العامة الرأسمالية والمواد االستهالكية األخرى التي ليست ذات طبيعة طارئة

والتي تعتبر ذات طبيعة عامة٭ أي ليست محددة لمصنع محدد ويمكن استخدامها في 

مصانع متعددة أو خطوط إنتاج وأي بنود أخرى قد تكون مطلوبة في أي وقت لتسهيل 

ف عموما كـ عمليات الم ضمن المخزون٭ إال إذا  “مواد مستهلكة وقطع غيار”صنع. وُتصّنَ

ل  تجاوزت الحد األدنى للرسملة ولها عمر إنتاجي أكثر من سنة واحدة٭ وفي هذه الحالة ُتسّجَ

لة ضمن المخزون لتقييم مخصص  ضمن الممتلاكت والمصانع والمعدات. وتخضع البنود الُمسّجَ

ل على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر عند تركيبها أو استخدامها. وعندما  التقادم٭ وُتحّمَ

تستوفي هذه البنود معايير الرسملة٭ تكون طريقة استهالكها مماثلة للبنود القابلة 

 لئلصالح كما هو مذكور أعاله.

 االدوات المالية

عندما ابن البيطار كة يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي لشر 

 تصبح شركة ابن البيطار طرفا في الشروط التعاقدية لؤلداة.

يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. يتم إضافة تاكليف 

المعامالت التي تعود مباشرة إلى شراء أو إصدار موجودات مالية ومطلوبات مالية (باستثناء 

ت المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) أو خصمها من الموجودا

القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية٭ أيهما أنسب٭ عند االعتراف األولي. يتم 

ة بالقيمة االعتراف بتاكليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالي

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في قائمة الدخل.

 الموجودات المالية

يتم إثبات أو إلغاء االعتراف بجميع مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية االعتيادية على أساس 

ودات تاريخ المتاجرة. إن مشتريات أو مبيعات الطريقة االعتيادية هي مشتريات أو مبيعات الموج

المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية المحددة بموجب األنظمة أو عرف 

 السوق.

يتم قياس اكفة الموجودات المالية الحقا إما بالتلكفة المطفأة أو القيمة العادلة٭ اعتماًدا على 

 تصنيف الموجودات المالية.

 تصنيف المدجديات المالية

 التي تستوفي الشروط التالية الحقا بالتلكفة المطفأة: يتم قياس أدوات الدين

  ان األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل يهدف الى االحتفاظ بالموجودات المالية لجمع

 التدفقات النقدية التعاقديةٮ و

  ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية عنها تدفقات في تواريخ محددة وما هي إال

 ل الدين والفائدة على المبلغ األصلي غير المسدد.دفعات من أص

يتم بعد ذلك قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل األخر:

  ان األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل تم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات

 يةٮ والنقدية التعاقدية وبيع األصول المال

  الشروط التعاقدية للموجودات المالية تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي

 فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي القائم.

بشلك افتراضي٭ يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة.
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لشركة ابن البيطار اختيار / تخصيص ال رجعة فيه بعد االعتراف األولي وعلى الرغم مما سبق٭ يجوز 

 بأصل مالي:

  يجوز لشركة ابن البيطار أن تختار بشلك ال رجعة فيه عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة

الستثمار حقوق ملكية في قائمة الدخل الشامل اآلخر إذا تم استيفاء معايير محددة (الرجاء 

 و ؛ادناه) )أ(لقسم امراجعة 

  أن تختار بشلك ال رجعة فيه تصنيف استثمار ادوات الدين التي تستوفي  لشركة ابن البيطاريجوز

معايير التلكفة المطفأة أو القيم العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كمقاسة بالقيمة 

عدم تطابق في  العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى تقليل أو الغاء وجود

 ).) أدناهبالقسم (الحسابات (الرجاء مراجعة 

 التلكفة المطفأة وطريقة سعر الفائدة الفعلية (أ)

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التلكفة المطفأة ألدوات الدين وتوزيع إيرادات 

 الفوائد على الفترة المرتبطة بها.

جودات المالية المشتراة أو ذات القيمة المتدنية األصل بالنسبة للموجودات المالية غير المو

المشتراة٭ فإن سعر الفائدة الفعلي هو السعر الذي يخصم بشلك فعلي دفعات التدفقات النقدية 

المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشلك جزءا 

وتاكليف المعاملة وأقساط أو خصومات أخرى) باستثناء خسائر ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي 

االئتمان المتوقعة من خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي أو حيثما يكون مالئما فترة أقصر٭ إلى 

صافي القيمة المدرجة عند االعتراف األولي. بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو ذات القيمة 

احتساب معدل الفائدة الفعلي المعدل بخصم التدفقات النقدية المستقبلية  المتدنية األصل٭ يتم

المقدرة٭ بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة٭ إلى التلكفة المطفأة ألداة الدين عند االعتراف 

 األولي.

تتمثل التلكفة المطفأة لؤلصل المالي بالمبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل عند االعتراف األولي 

ناقصا الدفعات األساسية٭ زائدا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ألي فرق 

بين ذلك المبلغ األساسي ومبلغ االستحقاق٭ معداًل بأي مخصص خسارة. تمثل القيمة الدفترية 

 اإلجمالية لؤلصل المالي التلكفة المطفأة لؤلصل المالي قبل تعديل أي مخصص خسارة.

االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألدوات الدين التي يتم قياسها يتم 

الحقا بالتلكفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. بالنسبة للموجودات المالية 

ن خالل بخالف الموجودات المالية المشتراة أو منخفضة القيمة٭ يتم حساب إيرادات الفوائد م

تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي٭ باستثناء الموجودات 

المالية التي أصبحت فيما بعد منخفضة القيمة. بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد 

ى التلكفة منخفضة القيمة٭ يتم إثبات إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي عل

المطفأة لؤلصل المالي. إذا تحسنت مخاطر االئتمان ألداة مالية منخفضة القيمة في فترات قوائم 

مالية الحقة بحيث ال يكون االصل المالي منخفض القيمة٭ يتم قيد إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق 

 معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية لؤلصل المالي.

سبة للموجودات المالية المشتراة أو منخفضة القيمة٭ تعترف شركة ابن البيطار بإيرادات بالن

الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل باالئتمان على التلكفة المطفأة لؤلصل المالي من 

حتى  الحقاً حتى إذا تحسنت مخاطر االئتمان للموجودات المالية  عكسه االعتراف األولي. بحيث ال يتم

 ال يعود األصل المالي منخفض القيمة٭ وتتحقق ايرادات الفوائد في قائمة الدخل.

 ادوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (ب)

يتم قياس هذه األدوات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تاكليف المعاملة. الحقا يتم االعتراف 

ة الدفترية لهذه األدوات الناتجة عن ارباح وخسائر صرف عمالت اجنبية٭ بالتغيرات في القيم

لمبالغ وإيرادات فوائد التي تم حسابها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية في قائمة الدخل. أن ا

قائمة الدخل هي نفس المبالغ التي اكن ممكن االعتراف بها في قائمة الدخل في المعترف بها 

 ه االدوات بالتلكفة المطفأة.فيما لو تم قياس هذ

يتم االعتراف بجميع التغييرات األخرى في القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية في الدخل الشامل 

اآلخر والمتراكمة ضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمارات. عند الغاء االعتراف بهذه االدوات٭ يتم 

ترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المع

 الدخل.

كما بتاريخ القوائم المالية٭ ال تمتلك شركة ابن البيطار اية أدوات دين مصنفة بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر.
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 أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. (ج)

بخيار ال رجعة فيه (على اساس لك أداة على حدة)  ابن البيطارراف األولي يجوز لشركة عند االعت

لتصنيف االستثمارات في ادوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ان 

تصنيف االداة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير مسموح إذا اكن استثمار حقوق 

ملكية محتفظ به للمتاجرة أو إذا اعترف المشتري بالمقابل الذي سيتم دفعه في عملية تجميع ال

 أعمال.

 يتم تصنيف األصل المالي كمحتفظ بها للمتاجرة إذا:

 تم االستحواذ عليه مبدئيا بهدف بيعه في المستقبل القريبٮ 

 شركة ابن البيطار  عند االعتراف األولي كونها جزءا من محفظة أدوات مالية محددة تقوم

 بإدارتها ولديها دليل على نمط فعلي حديث يتم من خالله تحصيل أرباح قصيرة األجلٮ أو

  إذا اكنت مشتقة (باستثناء المشتقات التي هي عقد ضمان مالي أو أداة تحوط محددة

 وفعالة).

الدخل الشامل يتم قياس االستثمارات في ادوات حقوق الملكية مبدئيا بالقيمة العادلة من خالل 

اآلخر اضافة الى تاكليف المعاملة. وبعد ذلك٭ يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح 

والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي 

المتراكمة في قائمة الدخل عند  إعادة تقييم االستثمارات. وال يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة

 بيع استثمارات األسهم٭ بل يتم تحويلها إلى األرباح المستبقاه.

يتم االعتراف بتوزيعات االرباح من االستثمارات في ادوات حقوق الملكية في قائمة الدخل وفقا 

جزء من تلكفة ما لم تمثل توزيعات االرباح بوضوح استرداد ل 2للمعيار الدولية للتقرير المالي رقم 

 االستثمار.

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (د)

الموجودات المالية التي ال تستوفي معايير قياسها بالتلكفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل 

 لتحديد:الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر. با

  يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ما لم تصنف شركة ابن البيطار استثمارات حقوق الملكية٭ التي هي ال محتفظ بها للمتاجرة 

وال المقابل المحتمل الناشئ عن عملية تجميع اعمال٭ بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 شامل اآلخر عن االعتراف األولي.ال

  يتم تصنيف ادوات الدين٭ التي ال تستوفي معايير التلكفة المطفأة أو معايير القيمة العادلة

من خالل الدخل الشامل اآلخر٭ بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر. اضافة لذلك٭ يجوز 

أة أو القيمة العادلة من خالل الدخل تصنيف أدوات الدين التي تستوفي معايير التلكفة المطف

الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر عند االعتراف األولي إذا اكن هذا 

دم ع” التصنيف يلغي أو يقلل بشلك كبير من عدم التوافق في القياس أو االعتراف (ما يسمى

المطلوبات أو االعتراف باألرباح أو  ) الذي قد ينشأ من قياس الموجودات أو“التطابق الحسابي

الخسائر منها على اسس مختلفة. لم تقم شركة ابن البيطار بتصنيف اية ادوات دين بالقيمة 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة بنهاية 

المالية مع أي أرباح أو خسائر بالقيمة العادلة يتم االعتراف بها في قائمة الدخل إلى الحد  فترة القوائم

ا من عالقة التحوط المحددة (الرجاء مراجعة سياسة محاسبة التحوط). يتضمن 
ً
الذي ال تكون فيه جزء

من األصل  صافي الربح أو الخسارة المعترف به في قائمة الدخل أي توزيعات أرباح أو فوائد محققة

 .“االيرادات األخرى٭ الصافي”المالي وتكون مشمولة ضمن 

 ارباح وخسائر صرف عمالت أجنبية) ه(

يتم تحديد القيمة الدفترية للموجودات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة االجنبية ويتم 

 تحويلها بسعر الصرف الفوري السائد بنهاية لك فترة قوائم مالية. وتحديداٮ

  يتم االعتراف بفروق الصرف المتعلقة بالموجودات المالية المقاسة بالتلكفة المطفأة والتي

ا من عالقة تحوط محددة٭ في قائمة الدخلٮ
ً
 ليست جزء

  بالنسبة ألدوات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي ليست جزءا

الصرف للتلكفة المطفأة ألداة الدين في قائمة من عالقة تحوط محددة٭ يتم االعتراف بفروق 

الدخل. ويتم االعتراف بفروق الصرف األخرى في الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم 

 االستثمارات.

  بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر التي ليست

 م االعتراف بفروق الصرف في قائمة الدخلٮ وجزءا من عالقة تحوط محددة٭ يت
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  بالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٭ يتم االعتراف

 بفروق الصرف في الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم استثمارات. 

 المالية الموجوداتانخفاض قيمة  و) (

تمرار باالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة للذمم المدينة تقوم شركة ابن البيطار باس

التجارية والذمم المدينة األخرى. يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على هذه الموجودات المالية 

 على تجربة الخسارة االئتمانية السابقة 
ً
٭ لشركة ابن البيطار باستخدام مصفوفة مخصصات بناء

خاصة بالمدينين٭ والظروف االقتصادية العامة٭ وتقييم لك من االتجاه الحالي معدلة بعوامل 

 والمتوقع للظروف في تاريخ القوائم المالية٭ بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند الحاجة.

 الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان )ز(

زادت بشلك كبير منذ االعتراف عند تقييم ما إذا اكنت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد 

األولي٭ تقوم شركة ابن البيطار بمقارنة بين مخاطر حدوث تعثر في األداة المالية في تاريخ القوائم 

المالية مع مخاطر حدوث تعثر في األداة المالية في تاريخ االعتراف االولي. عند إجراء هذا التقييم٭ 

ات الكمية والنوعية التي تعتبر معقولة وقابلة للدعم٭ تأخذ شركة ابن البيطار في االعتبار المعلوم

بما في ذلك التجربة السابقة والمعلومات المستقبلية التي تتوفر بدون تلكفة أو جهد ال داعي 

لهما. تشمل المعلومات التي يتم دراستها في المستقبل التوقعات للصناعات التي يعمل فيها 

صول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين ٭ ويتم الحلشركة ابن البيطار المدينون 

والهيئات الحكومية والمراكز ذات االختصاص وغيرها من المنظمات المماثلة٭ اضافة الى دراسة 

لشركة ابن  مصادر خارجية مختلفة٭ وتوقع المعلومات االقتصادية التي تتعلق بالعمليات األساسية

 .البيطار

٭ تؤخذ المعلومات التالية في االعتبار عند تقييم ما إذا اكنت مخاطر االئتمان وعلى وجه الخصوص

 قد زادت بشلك كبير منذ االعتراف األولي:

  تراجع كبير فعلي أو متوقع في التصنيف الخارجي لؤلداة المالية (إن وجد) أو التصنيف االئتماني

 الداخليٮ

 االئتمان الخاصة بأداة مالية معينة٭ على  تراجع ملحوظ في مؤشرات األسواق الخارجية لمخاطر

سبيل المثال: زيادة كبيرة في توسع االئتمان٭ أو أسعار مقايضة العجز عن سداد االئتمان 

بالنسبة للمدين٭ أو طول الوقت أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادلة ألصل مالي أقل من 

 التلكفة المطفأةٮ

 قعة في األعمال أو األوضاع المالية أو االقتصادية التي يتوقع التغيرات السلبية الحالية أو المتو

 أن تتسبب في انخفاض كبير في قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديونٮ

 تراجع كبير فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية للمدينٮ 

 مدينٮزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس ال 

  حدوث تغير معاكس فعلي أو متوقع كبير في البيئة التنظيمية واالقتصادية أو التقنية

 للمدين٭ مما يؤدي إلى انخفاض كبير في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه.

بصرف النظر عن نتيجة التقييم السابق٭ تفترض شركة ابن البيطار أن مخاطر االئتمان على أصل مالي 

يوًما٭ ما لم  20ت بشلك كبير منذ االعتراف األولي عندما تتجاوز مدفوعات العقد أكثر من قد زاد

 يكن لدى شركة ابن البيطار معلومات معقولة وقابلة للدعم تثبت خالف ذلك.

على الرغم مما سبق٭ تفترض شركة ابن البيطار أن مخاطر االئتمان على األدوات المالية لم ترتفع 

عتراف األولي إذا تم تحديد أن األداة المالية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في بشلك كبير منذ اال

 تاريخ القوائم المالية. يتم تحديد األدوات المالية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:

 ٮأداة مالية لديها مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد 

 ته الخاصة بالتدفق النقدي التعاقدي في األجل يتمتع المدين بقدرة قوية على الوفاء بالتزاما

 ٮالقريب

  قد تؤدي التغييرات السلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل٭ ولكن ليس

 بالضرورة٭ إلى تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية.

ائتمانية منخفضة عندما يكون لدى األصل  تعتبر شركة ابن البيطار أن األصل المالي له مخاطر

للتعريف المفهوم عالمًيا أو إذا اكن التقييم الخارجي  وفقاً  “درجة استثمار”تصنيف ائتماني خارجي 

. يعني األداء أن الطرف المقابل لديه مركز مالي “األداء”غير متوفر٭ فإن األصل له تقييم داخلي لـ 

 قوي وليس هناك مبالغ مستحقة.

بة لعقود الضمان المالي٭ يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه شركة ابن البيطار طرًفا في االلتزام غير بالنس

القابل لئللغاء هو تاريخ االعتراف المبدئي ألغراض تقييم األداة المالية النخفاض القيمة. عند تقييم 

قود الضمان المالي٭ ما إذا اكنت هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي بع
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فإن شركة ابن البيطار تأخذ التغيرات في المخاطر باالعتبار وتعتبر أن المدين المحدد سوف يتخلف 

 عن سداد مستحقات العقد.

تقوم شركة ابن البيطار بشلك منتظم بمراقبة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا اكنت 

وم بمراجعتها حسب الحاجة لضمان أن تكون المعايير هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان وتق

 قادرة على تحديد مستوى الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح المبلغ متأخر السداد.

 تعريف التعثر في السداد )ح(

تعتبر شركة ابن البيطار ما يلي بمثابة حدث تعثر في السداد ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية 

ألن التجارب السابقة تشير أن الموجودات المالية التي تفي بأي من المعايير التالية غير قابلة 

 لالسترداد بشلك عام:

 عندما يكون هناك عدم التزام بالتعهدات المالية للمقترضٮ و 

  المعلومات التي يتم أعدادها داخليا أو التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية تشير إلى

غير المحتمل أن يقوم المدين بتسديد دينه٭ بما في ذلك شركة ابن البيطار بالاكمل أنه من 

 (دون مراعاة أي ضمانات تحتفظ بها شركة ابن البيطار).

بصرف النظر عن التحليل السابق٭ تعتبر شركة ابن البيطار أن التعثر عن السداد قد حدث عندما 

م يكن لدى شركة ابن البيطار معلومات معقولة ما ليوماً  20تجاوز أصل األصل المالي أكثر من 

 وقابلة للدعم إلثبات وجود معيار أفضل افتراضي لذلك.

 الموجودات المالية منخفضة القيمة )ط(

يعتبر األصل المالي منخفض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية 

دلة على أن األصل المالي منخفض القيمة يتضمن المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي. األ

 بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

  صعوبات مالية كبيرة لمصدر األوراق أو المقرضٮ 

  خرق للعقد٭ مثل حدوث تأخر أو تعثر في السدادٮ 

  منح مقرض (مقرضون) المقترض٭ ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية

 ترض٭ امتياز (أو امتيازات) ال يأخذها المقرض باالعتبار (األطراف)ٮ للمق

 أن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيلكة مالية أخرىٮ أو 

 .اختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية 

 سياسة الشطب )ي(

كون هناك معلومات تشير إلى أن المدين في تقوم شركة ابن البيطار بشطب أصل مالي عندما ت

ضائقة مالية شديدة وليس هناك احتمال واقعي للتعافي٭ على سبيل المثال: عندما يكون المدين 

تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس٭ أو في حالة الذمم المدينة التجارية٭ عندما تكون المبالغ 

الموجودات المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة تجاوزت سنتين مستحقة٭ أيهما أول. قد تظل 

اإلنفاذ بموجب إجراءات االسترداد الخاصة بشركة ابن البيطار٭ مع مراعاة المشورة القانونية حيثما اكن 

 ذلك مناسبا. يتم االعتراف بأي مبالغ مستردة في صافي الربح.

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة واالعتراف بها )ك(

ئر االئتمان المتوقعة دالة على احتمال التخلف عن السداد٭ أو الخسارة االفتراضية يعد قياس خسا

(بمعنى حجم الخسارة إذا اكن هناك تخلف عن السداد) والتعرض عند التعثر عن السداد. يستند 

تقييم احتمالية التخلف عن السداد والخسارة االفتراضية على البيانات التاريخية المعدلة بواسطة 

تعرض لمخاطر التخلف عن السداد ما بالنسبة للات مستقبلية كما هو موضح أعاله. أمعلوم

للموجودات بتاريخ القوائم إلجمالیة بالنسبة للموجودات المالية٭ يتمثل ذلك بالقيمة الدفترية ا

المالية. بالنسبة لعقود الضمان المالي٭ يشمل التعرض المبلغ المسحوب في تاريخ القوائم المالية٭ 

ضافة إلى أي مبالغ إضافية يتوقع سحبها في المستقبل حسب التاريخ االفتراضي المحدد بناء باإل

على االتجاه التاريخي٭ فهم شركة ابن البيطار للحاجات التمويلية المستقبلية المحددة لمدينين٭ 

 وغيرها من المعلومات المنظورة.

لمتوقعة على أنها الفرق بين جميع بالنسبة للموجودات المالية٭ يتم تقدير خسارة االئتمان ا

للعقد وجميع التدفقات النقدية  وفقاً  لشركة ابن البيطارالتدفقات النقدية التعاقدية المستحقة 

التي تتوقع شركة ابن البيطار استالمها٭ والتي يتم خصمها بسعر الفائدة الفعلي األصلي. بالنسبة 

لمستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة لعقود اإليجار المدينة٭ فإن التدفقات النقدية ا

تتوافق مع التدفقات النقدية المستخدمة في قياس مبلغ اإليجار المستحق وفقًا لمعيار الدولي 

 .08للتقرير المالي رقم 

بالنسبة لعقود الضمانات المالية٭ حيث أن شركة ابن البيطار مطالبة بسداد الدفعات فقط في 

لشروط األداة٭ فإن مخصص الخسارة المتوقعة هي  وفقاً المدين  حالة حدوث تقصير من جانب
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الدفعات المتوقعة لتعويض حامل العقد عن خسارة االئتمان التي يتكبدها ناقص أي مبالغ تتوقع 

 شركة ابن البيطار استالمه من حامل العقد أو المدين أو أي طرف آخر.

ة مالية بقيمة تعادل خسارة االئتمان إذا قامت شركة ابن البيطار بقياس مخصص الخسارة ألدا

المتوقعة مدى الحياة في فترة القوائم المالية السابقة لكنها تحدد بتاريخ القوائم المالية الحالية 

بأن شروط خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة غير مستوفاة٭ عندها تقوم شركة ابن البيطار 

ارة االئتمان المتوقعة في فترة القوائم المالية شهرا لخس 05بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل 

 الحالية باستثناء الموجودات التي تم استخدام أسلوب مبسط فيها.

تعترف شركة ابن البيطار بأرباح أو خسائر االنخفاض في صافي الربح لجميع األدوات المالية مع إجراء 

٭ باستثناء االستثمارات في تعديل مقابل على قيمتها الدفترية من خالل حساب مخصص الخسارة

أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي فيها يتم 

االعتراف بمخصص الخسارة في الدخل الشامل اآلخر والمتراكم في احتياطي إعادة تقييم االستثمار٭ 

 ز المالي.وال يقلل من القيمة الدفترية لؤلصل المالي في قائمة المرك

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية )ل (

تقوم شركة ابن البيطار بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية 

للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم بتحويل األصل المالي واكفة المخاطر والمنافع 

ذا لم تقم شركة ابن البيطار بتحويل أو االحتفاظ باكفة المرتبطة بملكية األصل إلى منشأة أخرى. إ

مخاطر ومزايا الملكية واستمرت في السيطرة على األصل المحول٭ تقوم شركة ابن البيطار بإثبات 

حصتها المحتفظ بها في الموجودات والمطلوبات المرتبطة بها عن المبالغ التي قد تضطر 

باكفة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المحول٭ تستمر لتسويتها. إذا احتفظت شركة ابن البيطار 

شركة ابن البيطار في االعتراف باألصل المالي كما تعترف أيضا بالقروض المضمونة للعائدات 

 المستلمة.

عند الغاء االعتراف بالموجودات المالية المقاسة بالتلكفة المطفأة٭ يتم االعتراف بالفرق بين القيمة 

ومجموع المقابل المستلم والمستحق في قائمة الدخل. اضافة لذلك٭ عند الغاء الدفترية لؤلصل 

االعتراف باستثمار في اداة دين مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٭ يتم إعادة 

تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة التي سبق تجميعها في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات في 

دخل. وبالعكس٭ عند الغاء االعتراف باالستثمار في أداة حقوق الملكية التي اختارتها شركة قائمة ال

ابن البيطار عند االعتراف األولي لقياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٭ ال يتم 

إلى قائمة في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات  سابقاُ إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة 

 الدخل٭ ولكن يتم تحويلها إلى األرباح المستبقاة.

 المطلوبات المالية وحقوق الملكية

 التصنيف كدين أو حقوق ملكية

يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى مع جوهر 

 الملكية.الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزام المالي وأداة حقوق 

 أدوات حقوق الملكية

إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن على حصة متبقية في موجودات منشأة بعد طرح 

اكفة مطلوباتها. يتم تسجيل أدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل شركة ابن البيطار بالمبالغ 

 المستلمة بعد تنزيل مصاريف اإلصدار المباشرة.

راء أدوات حقوق الملكية الخاصة بشركة ابن البيطار وخصمها مباشرة من يتم االعتراف بإعادة ش

حقوق الملكية. ال يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة في قائمة الدخل عند شراء٭ بيع٭ إصدار أو إلغاء 

 أدوات حقوق الملكية الخاصة بشركة ابن البيطار.

 المطلوبات المالية

فة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة تقاس المطلوبات المالية الحقا بالتلك

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

لكنه يتم قياس المطلوبات المالية التي تنشأ عندما يتم تحويل األصل المالي دون استبعاده أو عند 

 وفقاً ٭ تطبيق طريقة المشاركة المستمرة٭ وعقود الضمان المالي الصادرة عن شركة ابن البيطار 

 للسياسات المحاسبية المحددة الموضحة أدناه.
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 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند يكون االلتزام المالي:

 مقابل محتمل من المستحوذ في عملية دمج أعمال٭ 

  للمتاجرة أومحتفظ بها 

 .مصنف بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر 

 يتم تصنيف المطلوبات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا:

 تم اقتناؤها باألساس بهدف إعادة شرائها في المستقبل القريبٮ أو 

 ا عند االعتراف األولي كونه جزء من محفظة أدوات مالية محددة تقوم المجموعة بإدارته وله

 نمط فعلي حديث يظهر تحصيل أرباح قصيرة األجلٮ أو

 .مشتق٭ باستثناء المشتقات التي هي عقد ضمان مالي أو أداة تحوط محددة وفعالة 

المطلوبات المالية غير المطلوبات المالية المحتفظ به للمتاجرة أو المقابل الذي يمكن أن يدفعه 

لة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف األولي المشتري في عملية تجميع األعمال بالقيمة العاد

 إذا:

  اكن هذا التصنيف يزيل أو يخفض بشلك كبير حالة تناقض في القياس أو االعتراف والتي يمكن

 نشوؤها فيما لو لم يتم هذا التصنيفٮ أو

  تشلك المطلوبات المالية جزءا من مجموعة موجودات أو مطلوبات مالية أو االثنين معا٭

التي تتم إدارتها وتقييم أداءها على أساس القيمة العادلة٭ وذلك بما يتماشى مع و

استراتيجية شركة ابن البيطار الموثقة المتعلقة بإدارة المخاطر أو االستثمار بحيث أن 

 المعلومات المتعلقة بتشكيل هذه المجموعات يتم تزويدها داخليا على هذا األساسٮ أو

 أداة مشتقة مدمجة أو أكثر٭ ويسمح المعيار الدولي للتقرير  تشلك جزءا من عقد يتضمن

 بتصنيف العقد المجمع بالاكمل بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. 2المالي رقم 

يتم قياس المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل صافي الربح٭ وأية ارباح او خسائر 

معترف بها في صافي الربح إلى الحد الذي ال تكون فيه جزءا من عالقة ناشئة عن القيمة العادلة ال

تحوط محددة. يتضمن صافي الربح أو الخسارة المعترف به في االرباح أو الخسائر أي فوائد مدفوعة 

 على المطلوبات المالية وتكون مشمولة في قائمة الدخل.

ل الربح أو الخسارة٭ يتم االعتراف بمقدار لكن المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خال

التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المنسوب إلى تغيرات في مخاطر االئتمان لهذه 

المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر٭ ما لم تتأثر التغيرات في مخاطر ائتمان المطلوبات المعترف 

لى حدوث أو عدم تطابق محاسبي في صافي بها في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يؤدي إ

الربح. يتم عرض القيمة المتبقية من التغير في القيمة العادلة للمطلوبات في صافي الربح. إن 

التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر ائتمان المطلوبات المالية المعترف بها في 

إلى قائمة الدخل. وبداًل من ذلك٭ يتم تحويلها إلى الدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة تصنيفها الحقًا 

 أرباح مستبقاة عند إلغاء االعتراف بااللتزام المالي.

 المطلوبات المالية المقاسة الحقا بالتلكفة المطفأة

 المطلوبات المالية التي ليست:

 مقابل محتمل من المستحوذ في عملية دمج أعمال٭ 

 محتفظ بها للمتاجرة٭ أو 

 ة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها الحقا بالتلكفة المطفأة مصنفة بالقيم

 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التلكفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع 

عر الذي يخصم بشلك مصاريف الفوائد على الفترة المرتبطة بها. إن سعر الفائدة الفعلي هو الس

فعلي دفعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط 

المدفوعة أو المستلمة التي تشلك جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتاكليف المعاملة 

مالئما فترة  وأقساط أو خصومات أخرى) من خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي أو حيثما يكون

 أقصر٭ إلى التلكفة المطفأة اللتزام مالي.

 مطلوبات عقود الضمانات المالية

إن عقود الضمانات المالية هي عبارة عن عقود تتطلب من المصدر دفع مبالغ محددة لتعويض 

حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب إخفاق مقرض معين في الوفاء بالتزاماته عند 

 وفقًا لشروط أدارة الدين.استحقاقها 
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يتم قياس مطلوبات عقود الضمانات المالية أوليا بقيمتها العادلة٭ وإذا لم تكن مصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة ولم تنشأ عن تحويل أصل٭ فيتم قياسها الحقا بما يلي أيهما 

 أعلى:

 انظر  2ولي للتقرير المالي رقم قيمة مخصص الخسارة الذي تم تحديده وفقا للمعيار الد)

 الموجودات المالية أعاله)ٮ و

  المبلغ المعترف به أوليا مخصوما منه٭ عند الحاجة٭ االطفاء المتراكم المعترف به وفقا

 لسياسات تحقق االيرادات المبينة اعاله.

 ارباح وخسائر صرف عمالت أجنبية

يتم قياسها بالتلكفة المطفأة في نهاية لك بالنسبة للمطلوبات المالية المقومة بعملة أجنبية و

 على التلكفة المطفأة لؤلدوات 
ً
قوائم مالية٭ يتم تحديد أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية بناء

المالية. ويتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في قائمة الدخل للمطلوبات المالية 

ا من عالقة تحوط م
ً
حددة. وبالنسبة لتلك التي تم تصنيفها أكداة تحوط لمخاطر التي ال تشلك جزء

العمالت األجنبية٭ فيتم االعتراف بأرباح وخسائر العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ويتم 

 تجميعها في مكون منفصل من حقوق الملكية.

لة األجنبية ويتم يتم تحديد القيمة العادلة للمطلوبات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العم

تحويلها بسعر الصرف الفوري بنهاية فترة القوائم المالية. بالنسبة للمطلوبات المالية التي يتم 

ا من 
ً
قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٭ فيشلك عنصر صرف العمالت األجنبية جزء

ا من عالقة التحوط أرباح أو خسائر القيمة العادلة ويتم إدراج المطلوبات المالية 
ً
التي ال تشلك جزء

 المحددة في قائمة الدخل.

 الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

تقوم شركة ابن البيطار بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات شركة ابن 

يمة الدفترية للمطلوبات المالية البيطار أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها. يتم االعتراف بالفرق بين الق

 التي تم إلغاء االعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق في قائمة الدخل.

عندما يتم استبدال أداة دين بأخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة بشلك جوهري أو عندما يتم 

إلغاء لمطلوبات تعديل شروط المطلوبات٭ فعندها يعتبر مثل هذا االستبدال أو التعديل باعتباره 

أصلية مثبتة وتسجيال لمطلوبات جديدة٭ وبالمثل٭ تقوم شركة ابن البيطار بتعديالت جوهرية 

لمصروف قائم أو جزء منه إكطفاء للمطلوبات المالية األصلية واالعتراف بالتزام جديد. من المفترض 

تدفقات النقدية بموجب أن تختلف الشروط اختالفًا جوهريًا إذا اكنت القيمة الحالية المخفضة لل

الشروط الجديدة٭ بما في ذلك أي رسوم مدفوعة بالصافي بعد خصم أي رسوم مستلمة وخصم 

٪ على األقل مختلفة عن القيمة الحالية المخفضة. قيمة 00باستخدام السعر الفعلي األصلي٭ 

هرًيا٭ فإن الفرق التدفقات النقدية المتبقية للمطلوبات المالية األصلية. إذا لم يكن التعديل جو

 بين:

 القيمة الدفترية لاللتزام قبل التعديلٮ و 

  يجب االعتراف بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل في قائمة الدخل أكرباح أو

 خسارة تعديل ضمن االرباح والخسائر األخرى.

 مخصصات

شركة ابن البيطار ناتج عن يتم قيد المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو استداللي) على 

حدث سابق٭ ومن المحتمل أن ان تحتاج شركة ابن البيطار لسداد االلتزام مع إماكنية عمل تقدير 

 موثوق لقيمة االلتزام.

إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في 

بار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. عند قياس تاريخ القوائم المالية مع األخذ في االعت

المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي٭ فإن قيمته الدفترية هي 

 القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية (عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا).

نافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص ما من طرف عندما يتوقع استرداد بعض أو اكفة الم

ثالث٭ يتم إدراج المديونية المستحقة أكصل إذا اكن من المؤكد استالم المبلغ المستحق وإماكنية 

 قياس المديونية بشلك موثوق.

 نقد وما في حكمه

ة عالية يتألف النقد وما في حكمه من ارصدة بنكية وودائع قصيرة األجل واستثمارات ذات سيول

تستحق خالل ثالثة أشهر أو اقل قابلة للتحويل الى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع لمخاطر 

 قليلة من التغيرات في القيمة.
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ألغراض قائمة التدفقات النقدية٭ يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وودائع لدى 

بيطار ما لم يذكر خالف ذلك٭ وتستحق البنوك وجميعها متاحة لالستخدام من قبل شركة ابن ال

 خالل ثالثة أشهر أو أقل.

 توزيعات ارباح

 يتم قيد توزيعات األرباح في القوائم المالية في الفترة التي تم اعتمادها.

 نتائج العمليات 66-0-3

  قائمة الدخل

م 5001ديسمبر  50للسنة المالية المنتهية في  لشركة ابن البيطاريبين الجدول التالي قائمة الدخل 

 م:5002م و5000يونيو  50م وفترة الستة أشهر المنتهية في 5000و

م وفترة الستة 7108م و7107ديسمبر  10قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في  (:0-0الجدول رقم )

 م.7109م و7108يونيو  11األشهر المنتهية في 

 آالف الرةاالت السعديةة

السنة المالية 

 م0160

 سالمةققة 

نة المالية الس

 م0162

 سالمةققة 

 التغيير السندي 

 م0162 -م0160

فتر  الستة 

أشهر المنتهية 

ةدنيد  31في 

م سمعلدمات 0162

 اإليار  

فتر  الستة 

أشهر المنتهية 

ةدنيد  31في 

م سمعلدمات 0160

 اإليار  

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

المنتهية في 

-م0162ةدنيد  31

 م0160

٪5٫5 0,052,050 0,001,011 مبيعات  180,855 001,521 00٫0٪  

)٪0٫1( (820,005) (821,201) تلكفة المبيعات  (551,050) (508,208) )0٫0٪(  

٪66٫3 366,100 310,101 إجمالي الريح  630,020 011,312 60٫0٪  

)٪00٫1( (55,105) (50,815) مصاريف بيع وتوزيع  (05,215) (00,100) )00٫0٪(  

مصروفات إدارية 

 ةوعمومي
(20,500) (10,158) )01٫1٪(  (51,158) (55,000) )01٫2٪(  

٪00٫6 060,233 622,614 الريح من العمليات  26,664 604,660 24٫1٪  

إيرادات (مصاريف) أخرى٭ 

 بالصافي
8,125 (5,851) )010٫8٪(  (0,125) 0,582 )020٫0٪(  

٪03٫6 061,600 606,002 الريح قبل الزاك   20,406 600,024 06٫1٪  

)0,105( (1,050) الزاكة  00٫0٪  (5,000) (0,500) 12٫8٪  

٪03٫4 036,004 620,602 الةخل الشامل للسنة  00,406 600,302 06٫6٪  

لفترة الستة أشهر  إدارة شركة ابن البيطارم ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 

 م.5002م و5000يونيو 50في المنتهية 

م وفترة 7108م و7107ديسمبر  10مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  (:7-0الجدول رقم )

 م.7109م و7108يونيو  11الستة أشهر المنتهية في

كنسبة مئدةة من 

 اإلةرايات

السنة المالية 

 م0160

 سالمةققة 

السنة المالية 

 م0162

 سالمةققة 

 ط مئدةةنقا

فتر  الستة 

أشهر المنتهية 

ةدنيد  31في 

م سمعلدمات 0162

 اإليار  

فتر  الستة 

أشهر المنتهية 

ةدنيد  31في 

م سمعلدمات 0160

 اإليار  

 نقاط مئدةة

٪50٫1 إجمالي الربح  55٫0٪  5٫1 52٫0٪  52٫0٪  00٫0 

٪5٫0 مصاريف بيع وتوزيع  5٫5٪  )0٫1(  5٫0٪  5٫5٪  0٫1 

مصروفات إدارية 

 وميةوعم
2٫0٪  1٫0٪  )0٫2(  0٫5٪  8٫5٪  0٫2 

٪00٫1 الربح من العمليات  55٫1٪  1٫1 00٫5٪  50٫0٪  05٫8 

٪02٫5 الربح قبل الزاكة  55٫0٪  5٫0 01٫2٪  50٫0٪  05٫5 

٪00٫8 الدخل الشامل للسنة  55٫5٪  5٫1 50٫5٪  15٫5٪  00٫0 

لفترة الستة أشهر  إدارة شركة ابن البيطارم ومعلومات 5000م و5001يسمبر د 50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 

 م.5002م و5000يونيو 50المنتهية في 

 المبيعات

من اليوريا وثنائي فوسفات األمونيوم واألمونيا بشلك رئيس تتكون مبيعات شركة ابن البيطار 

 باإلضافة إلى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.

 0,052٫0م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  0,001٫0من  ٪5٫5ات بنسبة ارتفعت المبيع

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى ارتفاع مبيعات اليوريا 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية 

ريال سعودي للك 205للك طن متري إلى  ريال سعودي 008بعد الزيادة في متوسط سعر البيع من 

تماشًيا مع الزيادة في أسعار السلع العالمية٭ وزيادة الكميات المباعة من األمونيا أثر  طن متري
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باإلضافة للزيادة في متوسط سعر البيع  طن متري 50,558الزيادة في الكميات المباعة بمقدار 

بل ريال سعودي للك طن متري تماشًيا مع الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي العالمية. قا 005بمقدار 

 02,805ذلك٭ تراجع مبيعات ثنائي فوسفات األمونيوم بعد انخفاض أحجام المبيعات المباعة بمقدار 

طن متري نتيجة لتراجع الطلب في السوق السعودي بالنظر إلى أن غالبية مبيعات ثنائي فوسفات 

 األمونيوم يتم بيعها في السوق المحلية.

ون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في ملي 180٫8من  ٪00٫0وارتفعت المبيعات بنسبة 

يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  001٫5م إلى 5000يونيو  50

م٭ نتيجة إلى ارتفاع الكميات المباعة من اليوريا واألمونيا٭ إلى جانب زيادة متوسط سعر بيع 5002

 يتروجين والفوسفور والبوتاسيوم خالل نفس الفترة.اليوريا٭ وثنائي فوسفات األمونيوم٭ والن

 تلكفة المبيعات

تتكون تلكفة مبيعات شركة ابن البيطار بشلك رئيس من المواد الخام والمواد االستهالكية٭ والتغير 

 في البضائع الجاهزة٭ وتاكليف الموظفين٭ والصيانة والفحص٭ واالستهالك٭ و تاكليف أخرى.

مليون ريال سعودي في السنة  821٫2من  ٪0٫1انخفاضًا طفيفًا بنسبة  انخفضت تلكفة المبيعات

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيس إلى 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  820٫0م إلى 5001المالية 

انخفاض تلكفة المواد الخام والمواد االستهالكية نتيجة النخفاض تلكفة حمض الفسفوريك 

لمستخدم داخليًا٭ باإلضافة إلى انخفاض مصاريف الصيانة والفحص وانخفاض تلكفة األمونيا ا

 ومصاريف االستهالاكت خالل نفس الفترة.

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  551٫0من  ٪0٫0وانخفضت تلكفة المبيعات بنسبة 

في  مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية 508٫2م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

 م٭ بسبب انخفاض تاكليف الموظفين خالل نفس الفترة.5002يونيو  50

 البيع والتوزيع

تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشلك رئيس من الرسوم التي تفرضها شركة سابك لخدمات التخزين 

تابعة لسابك) لتفريغ و تحميل الشحنات إلى السفن٭ وتشغيل مرافق ميناء شركة ابن  (شركة

الصيانة العامة للمنشآت والمرافق٭ ورسوم توصيل الشحنات إلى الميناء من خالل اتفاق البيطار٭ و

تعاقدي مع طرف ثالث. باإلضافة الى الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ المدفوعة لميناء الملك 

 فهد الصناعي على المبيعات المصدرة أو المواد المستوردة.

ريال سعودي في السنة المالية  مليون 50٫1من  ٪00٫1انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى انخفاض 5000ريال سعودي في السنة المالية  مليون 55٫1م إلى 5001

 الرسوم المفروضة من شركة سابك لخدمات التخزين خالل نفس الفترة.

ال سعودي في فترة الستة ري مليون 05٫2من  ٪00٫0كما وانخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 

ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية  مليون 00٫1م إلى 5000يونيو  50أشهر المنتهية في 

 م٭ لنفس السبب.5002يونيو  50في 

 مصاريف عمومية وإدارية

تتكون المصاريف العمومية واإلدارية بشلك رئيس من تاكليف الموظفين المرتبطة بالموظفين غير 

ن٭ تلكفة تقنية وابتاكر التي وفقًا التفاقية شركة ابن البيطار مع شركة سابك بمعدل األساسيي

٪ من المبيعات٭ وخدمات اإلدارة التي تتقاضاها سافكو والتي تمثل حصة شركة ابن 0٫0سنوي قدره 

 البيطار من التاكليف الثابتة مثل المكتب التنفيذي والتدقيق الداخلي والعالقات العامة.

مليون ريال سعودي في السنة  20٫5من  ٪01٫1المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة انخفضت 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  10٫1م إلى 5001المالية 

 05٫1مليون ريال سعودي إلى  55٫1من  ٪85٫1 انخفاض المصاريف العمومية واإلدارية األخرى بنسبة

 ريال سعودي. مليون

ريال سعودي في فترة  مليون 51٫1من  ٪01٫2وانخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 

ريال سعودي في فترة الستة أشهر  مليون 55٫0م إلى 5000يونيو  50الستة أشهر المنتهية في 

ا زيادة في م نتيجة إلى انخفاض في تاكليف الموظفين والذي قابله جزئي5002يونيو  50المنتهية في 

 ة خالل نفس الفترة.ياالستهالك المباني اإلدار 
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 اإليرادات )المصاريف( األخرى

 تتمثل اإليرادات والمصاريف األخرى في فوائد على ودائع ألجل٭ وعوائد تأمين٭ ونفقات أخرى.

 م لتصل5001ريال سعودي في السنة المالية  مليون 8٫0من  ٪010٫8انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي 5000ريال سعودي في السنة المالية  مليون 5٫8إلى مصاريف أخرى بلغت 

 إلى انخفاض عوائد تأمين وانخفاض فوائد على ودائع ألجل خالل نفس الفترة.

يونيو  50ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  مليون 0٫0بلغت المصاريف األخرى 

يونيو  50ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  مليون 0٫1ادات أخرى م وبلغت اإلير 5000

م٭ نتيجة إلى ارتفاع فوائد على ودائع ألجل وارتفاع مبيعات الخردة وقابل ذلك جزئيًا حقوق 5002

 استخدام األصول والتي تعلقت بعقود اإليجار.

 الدخل الشامل للسنة

م 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  001٫0من  ٪55٫8ارتفع الدخل الشامل للسنة بنسبة 

 ٪5٫5 م٭ وذلك نتيجة ارتفاع المبيعات بنسبة5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  550٫0إلى 

مليون ريال سعودي في  0,052٫0م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  0,001٫0من 

يعات اليوريا ومبيعات األمونيا٭ وانخفاض المصاريف اإلدارية م أثر ارتفاع مب5000السنة المالية 

مليون ريال سعودي أثر انخفاض  10٫1مليون ريال سعودي إلى  20٫5من  ٪01٫1العمومية بنسبة 

مليون ريال سعودي  05٫1مليون ريال سعودي إلى  55٫1المصاريف اإلدارية والعمومية األخرى من 

 خالل نفس الفترة.

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  12٫8من  ٪20٫1لشامل للسنة بنسبة ارتفع الدخل ا

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  005٫1م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

مليون ريال سعودي إلى  180٫8من  ٪00٫0م. ويعزى ذلك إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 5002يونيو  50

ل سعودي نتيجة ارتفاع الكميات المباعة من اليوريا واألمونيا باإلضافة إلى ارتفاع مليون ريا 001٫5

متوسط سعر البيع لليوريا وثنائي فوسفات األمونيوم ومنتج النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم 

مليون ريال سعودي إلى  551٫0من  ٪0٫0خالل نفس الفترة٭ كما وانخفضت تلكفة المبيعات بنسبة 

 ليون ريال سعودي أثر انخفاض تاكليف الموظفين خالل نفس الفترة.م 508٫2
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 المبيعات يحسب المنتج 66-0-6

م وفترة 7108م و7107ديسمبر  10المبيعات بحسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في  (:0-0الجدول رقم )

 م.7109م و7108يونيو  11الستة أشهر المنتهية في 

 آالف الرةاالت السعديةة

مالية السنة ال

 م0160

 سالمةققة 

السنة المالية 

 م0162

 سالمةققة 

التغيير السندي 

 م0162 -م0160

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0162ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0160ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

المنتهية في 

-م0162ةدنيد  31

 م0160

٪01٫1 000,152 110,225 يوريا   500,051 508,025 01٫5٪  

) 508,008 522,885 ثنائي فوسفات األمونيوم  50٫2٪ ) 011,012 010,501 ( 01٫2٪ ) 

٪58٫0 021,100 015,051 أمونيا   05,852 21,120 18٫5٪  

النيتروجين والفوسفور 

 والبوتاسيوم 
55,080 55,512 ( 0٫0٪ ) 00,150 00,501 ( 0٫8٪ ) 

٪3٫0 6,130,000 6,110,160 إجمالي المبيعات   641,403 010,006 61٫6٪  

       مؤشرات األياء الرئيسية

الدحةات المباعة سيالطن 

 المتري  
     

 

) 000,000 018,205 يوريا  0٫0٪ ) 510,005 580,051 00٫8٪  

) 015,205 555,050 ثنائي فوسفات األمونيوم  50٫8٪ ) 21,111 10,100 ( 02٫5٪ ) 

٪55٫0 081,105 058,508 أمونيا   00,102 21,520 20٫2٪  

النيتروجين والفوسفور 

 والبوتاسيوم 
2,025 00,052 8٫1٪  0,021 1,051 ( 0٫5٪ ) 

متدمسط مسعر البيع للك طن 

 متري سرةال مسعديي  
     

 

٪50٫0 205 008 يوريا   200 200 0٫0٪  

٪8٫5 0,050 0,102 ثنائي فوسفات األمونيوم   0,008 0,011 0٫1٪  

٪00٫1 0,002 0,011 أمونيا   0,001 210 ( 0٫5٪ ) 

النيتروجين والفوسفور 

 والبوتاسيوم 
5,505 5,550 ( 8٫0٪ ) 5,515 5,501 0٫0٪  

أشهر لفترة الستة  إدارة شركة ابن البيطارم ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002م و5000يونيو  50المنتهية في 

 يوريا

يعتبر منتج اليوريا من أكثر منتجات شركة ابن البيطار مبيعًا حيث بلغت مبيعات اليوريا ما نسبته 

م. 5002يونيو  50من إجمالي مبيعات شركة ابن البيطار لفترة الستة أشهر المنتهية في  00٫0٪

بت على أساس عالمي في حين أن غالبية مبيعات اليوريا يتم وتعتبر اليوريا منتج سلعي ذو طلب ثا

تصديرها إلى خارج المملكة العربية السعودية (حيث مثلت المبيعات التي يتم تصديرها ما قيمته 

من مبيعات اليوريا لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٪12٫1ريال سعودي أي ما يعادل  مليون 505٫1

بيع اليوريا بشلك رئيسي على أسعار الغاز الطبيعي وذلك يعود إلى أن م). يعتمد سعر 5002يونيو  50

والذي يعتمد بشلك كبير على الغاز  المستخدم داخليامن منتج اليوريا يتكون من األمونيا  00٪

 الطبيعي في إنتاجه.

م إلى 5001ريال سعودي في السنة المالية  مليون 110٫2من  ٪01٫1ارتفعت مبيعات اليوريا بنسبة 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى ارتفاع متوسط 5000ريال سعودي في السنة المالية  مليون 000٫1

ريال سعودي للك طن متري أثر تعافي  205ريال سعودي للك طن متري إلى  008سعر البيع من 

دوالر أمريكي  5٫28أسعار الغاز الطبيعي خالل نفس الفترة٭ حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي من 

 دوالر للك مليون وحدة حرارية بريطانية. 5٫00لك مليون وحدة حرارية بريطانية إلى ل

ريال سعودي في فترة الستة أشهر  مليون 500٫0من  ٪01٫5وارتفعت مبيعات اليوريا بنسبة 

ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  مليون 508٫0م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

طن متري أثر  580,051طن متري إلى  510,005٭ نتيجة ارتفاع في الكميات المباعة من م5002يونيو  50
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ريال سعودي للك طن  200ارتفاع الطلب في السوق باإلضافة إلى ارتفاع متوسط سعر البيع من 

 ريال سعودي للك طن متري خالل نفس الفترة. 200متري إلى 

 ثنائي فوسفات األمونيوم

ألمونيوم من ثاني أكثر منتجات شركة ابن البيطار مبيعًا حيث بلغت مبيعات يعتبر ثنائي فوسفات ا

من إجمالي مبيعات شركة ابن البيطار لفترة الستة  ٪50٫1ثنائي فوسفات األمونيوم ما نسبته 

م. ويعتبر ثنائي فوسفات األمونيوم منتج سلعي يتم بيعها 5002يونيو  50أشهر المنتهية في 

من  ٪000بات الطلبات المحلية (حيث مثلت المبيعات المحلية ما نسبته بشلك رئيسي لتلبية رغ

م). ويعتمد 5002يونيو  50مبيعات ثنائي فوسفات األمونيوم لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 سعر بيع ثنائي فوسفات األمونيوم إلى حد كبير على أسعار حمض الفوسفوريك.

ريال سعودي في السنة  مليون 522٫1من  ٪50٫2بة بنس انخفضت مبيعات ثنائي فوسفات األمونيوم

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى 5000ريال سعودي في السنة المالية  مليون 508٫0م إلى 5001المالية 

طن متري بالنظر إلى اإلغالق  015,205طن متري إلى  555,050انخفاض في الكميات المباعة من 
 اض الطلب في السوق المحلي خالل نفس الفترة.م وانخف5000المخطط له للمصنع في ديسمبر 

ريال سعودي في فترة  مليون 011٫0من  ٪01٫2بنسبة  وانخفضت مبيعات ثنائي فوسفات األمونيوم

ريال سعودي في فترة الستة أشهر  مليون 010٫1م إلى 5000يونيو  50الستة أشهر المنتهية في 

سي إلى انخفاض في الكميات المباعة من م٭ وذلك يعود بشلك رئي5002يونيو  50المنتهية في 
وقابل ذلك ارتفاع  طن متري بسبب انخفاض الطلب في السوق. 10,100طن متري إلى  21,111

 ريال سعودي للك طن متري. 0,011ريال سعودي للك طن متري إلى  0,008متوسط سعر البيع من 

 أمونيا

شركة ابن البيطار لفترة الستة أشهر  من إجمالي مبيعات ٪00٫8مثلت مبيعات األمونيا ما نسبته 

كجزء من عملية اإلنتاج٭ يتم استخدام األمونيا إلى حد كبير م. و5002يونيو  50المنتهية في 
لالستخدام الداخلي إلنتاج اليوريا وبشلك أقل إلنتاج ثنائي فوسفات األمونيوم والنيتروجين 

 على ذلك٭ فإن أي خلل في
ً
إنتاج األمونيا سيؤثر سلبًا على إنتاج اليوريا  والفسفور والبوتاسيوم. وبناء

والذي يعتبر من أعلى منتجات شركة ابن البيطار مبيعًا. يعتمد سعر بيع األمونيا إلى حد كبير على 
ويتم تصدير غالبية  .أسعار الغاز الطبيعي نظرًا لسهولة التحويل من الغاز الطبيعي إلى األمونيا

العربية السعودية (حيث مثلت المبيعات التي يتم تصديرها ما  الكميات المباعة لخارج المملكة
 م).5002يونيو  50من مبيعات األمونيا لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٪000نسبته 

م إلى 5001ريال سعودي في السنة المالية  مليون 015٫0من  ٪58٫0ارتفعت مبيعات األمونيا بنسبة 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى ارتفاع في 5000الية ريال سعودي في السنة الم مليون 021٫1

طن متري تماشيًا مع انتعاش الطلب في  081,105طن متري إلى  058,508الكميات المباعة من 
ريال سعودي للطن المتري إلى  0,011األسواق. وصاحب ذلك ارتفاع في متوسط سعر البيع من 

دوالر أمريكي للك  5٫28ار الغاز الطبيعي من ريال سعودي للطن المتري نتيجة الرتفاع أسع 0,002

 دوالر للك مليون وحدة حرارية بريطانية خالل نفس الفترة. 5٫00مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 

ريال سعودي في فترة الستة أشهر  مليون 05٫8من  ٪18٫5وارتفعت مبيعات األمونيا بنسبة 

ال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في ري مليون 21٫0م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

طن متري  21,520طن متري إلى  00,102م٭ نتيجة ارتفاع في الكميات المباعة من 5002يونيو  50
 طن متري خالل نفس الفترة. 50,821نتيجة الرتفاع الكميات المباعة للعمالء في الهند بمقدار 

 النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم

لنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم من أقل منتجات شركة ابن البيطار مبيعًا٭ حيث يعتبر منتج ا
يرتبط إلى حد كبير بطلبات معينة ومحددة حسب طلب العمالء. وعلى عكس المنتجات األخرى التي 
تتطلب مكونات معينة ومحددة من المكونات٭ حيث أن منتج النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم 

ومثلت مبيعات منتج النيتروجين والفسفور تخصيصه وفقًا لمتطلبات العميل. يتم إنتاجه و

من إجمالي مبيعات شركة ابن البيطار لفترة الستة أشهر المنتهية  ٪5٫5والبوتاسيوم ما نسبته 

والجدير بالذكر٭ أن خط إنتاج النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم يتم استخدامه م. 5002يونيو  50في 
ته االستيعابية٭ حيث يعمل خط اإلنتاج على استخدام منخفض جدًا نظرًا لتباطؤ الطلب بأقل من سع

على المنتج. ويتم بيع غالبية كميات النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم في المملكة العربية 
من مبيعات النيتروجين والفوسفور  ٪000السعودية (حيث مثلت المبيعات المحلية ما نسبته 

 م).5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في والبوتاسيوم 

مليون  55٫8من  ٪0٫0انخفضت مبيعات النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم انخفاضًا طفيفًا بنسبة 

م٭ 5000ريال سعودي في السنة المالية  مليون 55٫1م إلى 5001ريال سعودي في السنة المالية 

ريال سعودي للك طن  5,505سط سعر البيع من ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى انخفاض في متو
 ريال سعودي للك طن متري خالل نفس الفترة. 5,550متري إلى 
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مليون ريال سعودي في  00٫1واستقرت نسبيا مبيعات النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم عند 

المباعة  م٭ حيث قابل االنخفاض في الكميات5002م 5000يونيو  50فترة الستة أشهر المنتهية في 
ريال سعودي  5,515طن متري وارتفاع في متوسط سعر البيع من  1,051طن متري إلى  0,021من 

  ريال سعودي للك طن متري خالل نفس الفترة. 5,501للك طن متري إلى 

 تلكفة المبيعات

م 7107ديسمبر  10تلكفة المبيعات بحسب الطبيعة للسنوات المالية المنتهية في  (:7-0الجدول رقم )

 م.7109م و7108يونيو  11م وفترة الستة األشهر المنتهية 7108و

 آالف الرةاالت السعديةة

السنة المالية 

 م0160

 سالمةققة 

السنة المالية 

 م0162

 سالمةققة 

التغيير 

 -م0160السندي 

 م0162

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0162ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

فتر  الستة 

أشهر 

ة في المنتهي

م 0160ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

المنتهية في 

ةدنيد  31

 م0160-م0162

المواد الخام والمواد 

 االستهالكية 
110,850 521,515 ( 00٫0٪ ) 500,120 511,208 01٫2٪  

) (008,001) (011,200) التغير في البضائع الجاهزة  50٫5٪ ) (000,010) (000,500) ( 0٫5٪ ) 

٪58٫2 050,501 21,180 تاكليف الموظفين   80,801 10,015 ( 10٫0٪ ) 

) 81,215 05,015 الصيانة والفحص  01٫1٪ ) 01,055 2,111 ( 11٫2٪ ) 

) 00,515 000,080 االستهالك  05٫0٪ ) 15,111 00,812 51٫0٪  

٪08٫0 010,505 050,550 أخرى   20,001 81,020 ( 52٫0٪ ) 

  ٪0٫0س 314,024 306,232  ٪1٫6س 400,013 400,000 ات التلكفة اإلجمالية للمبيع

      كنسبة مئدةة من المبيعات 
 

المواد الخام والمواد 

 االستهالكية 
11٫5٪  51٫2٪  (8٫5) 18٫0٪  10٫2٪  5٫0 

) التغير في البضائع الجاهزة  01٫1٪ ) ( 00٫5٪ ) 5٫0 ( 51٫5٪ ) ( 55٫0٪ ) 5٫5 

٪2٫1 تاكليف الموظفين   00٫8٪  5٫5 01٫2٪  0٫0٪  (8٫0) 

٪0٫5 الصيانة والفحص   8٫0٪  (0٫1) 5٫1٪  0٫2٪  (0٫2) 

٪00٫0 االستهالك   0٫0٪  (0٫8) 2٫0٪  00٫0٪  0٫0 

٪05٫0 أخرى   05٫8٪  0٫8 02٫0٪  05٫1٪  )1٫0(  

٪82٫5 التلكفة اإلجمالية للمبيعات   88٫2٪  )5٫1(  10٫0٪  80٫0٪  )00٫0(  

لفترة الستة أشهر  إدارة شركة ابن البيطارم ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50مالية المنتهية في المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات ال
 م.5002م و5000يونيو 50المنتهية في 

تتكون تلكفة مبيعات شركة ابن البيطار بشلك رئيسي من المواد الخام والمواد االستهالكية والتي 

 50مبيعات خالل فترة الستة أشهر المنتهية في من التلكفة اإلجمالية لل ٪10٫2مثلت ما نسبته 

م٭ والتغير في البضائع الجاهزة٭ وتاكليف الموظفين٭ والصيانة والفحص٭ واالستهالك٭ 5002يونيو 

 وتاكليف أخرى.

 المواد الخام والمواد االستهالكية

تتمثل المواد الخام والمواد االستهالكية بشلك رئيسي في حمض الفسفوريك٭ واألمونيا 

كبريتات٭ ومواد التغليف٭ ومواد خام  ‟المستخدم داخليًا٭ وفورمالدهايد اليوريا٭ وملح غير عضوي 

من التلكفة اإلجمالية  ٪00٫1أخرى. ومثل حمض الفسفوريك واألمونيا المستخدم داخليًا ما نسبته 

 م.5002يونيو  50للمبيعات خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

ريال سعودي في  مليون 110٫8من  ٪00٫0والمواد االستهالكية بنسبة انخفضت المواد الخام 

م٭ ويعزى ذلك بشلك 5000ريال سعودي في السنة المالية  مليون 521٫5م إلى 5001السنة المالية 

 على أسعار 
ً
رئيسي إلى انخفاض تلكفة حمض الفسفوريك والتي تشتريها شركة ابن البيطار بناء

ريال سعودي خالل نفس الفترة  مليون 552٫2ريال سعودي إلى  مليون 508٫5السوق المتذبذبة من 

تماشيًا مع انخفاض الكميات المباعة من ثنائي فوسفات األمونيوم والذي يعتمد إنتاجه على حمض 
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إلى  ريال سعودي مليون 000٫0الفسفوريك٭ كما وانخفضت تلكفة األمونيا المستخدم داخليًا من 

تيجة إلى انخفاض في الكميات المباعة من اليوريا الذي يرتبط انتاجه ريال سعودي ن مليون 050٫0

 بشلك كبير بمادة األمونيا المستخدم داخليًا.

ريال سعودي في فترة  مليون 500٫0من  ٪01٫2ارتفعت المواد الخام والمواد االستهالكية بنسبة 

ي في فترة الستة أشهر ريال سعود مليون 511٫2م إلى 5000يونيو  50الستة أشهر المنتهية في 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى ارتفاع تلكفة حمض الفسفوريك من 5002يونيو  50المنتهية في 

ريال سعودي خالل نفس الفترة٭ قابل ذلك انخفاض في  مليون 080٫1ريال سعودي إلى  مليون 055٫8

ريال سعودي  مليون 81٫2ريال سعودي إلى  مليون 11٫1تلكفة األمونيا المستخدم داخليًا من 

ريال  مليون 5٫0ريال سعودي إلى  مليون 1٫1كبريتات من  ‟وانخفاض تلكفة الملح غير العضوي 

 سعودي خالل نفس الفترة.

 التغير في البضائع الجاهزة

تتعلق تلكفة التغيير في البضائع الجاهزة بشلك رئيسي في تلكفة األمونيا المستخدم داخليًا التي 

د ذلك إلنتاج منتجات أخرى (تستخدم إلى حد كبير إلنتاج اليوريا). وتعلقت يتم استخدامها بع

التحراكت في هذا الحساب بشلك رئيسي بالتحراكت في إجمالي تاكليف إنتاج األمونيا والتي انخفضت 

 نتيجة إلى انخفاض تاكليف إنتاج األمونيا.

ريال سعودي في السنة المالية  نمليو 011٫2من  ٪50٫5انخفض التغيير في البضائع الجاهزة بنسبة 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى انخفاض 5000ريال سعودي في السنة المالية  مليون 008٫8م إلى 5001

 تاكليف إنتاج األمونيا 

ريال سعودي في فترة الستة  مليون 000٫8من  ٪0٫5وانخفض التغير في البضائع الجاهزة بنسبة 

ريال سعودي في فترة الستة أشهر  مليون 000٫1م إلى 5000يونيو  50أشهر المنتهية في 

 م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى نفس السبب.5002يونيو  50المنتهية في 

 تاكليف الموظفين

تتعلق تاكليف الموظفين بالرواتب األساسية وتاكليف التقاعد المبكر وماكفآت نهاية الخدمة 

العالوات وبدل السكن واشترااكت ليف الطبية وللموظفين وتاكليف ساعات العمل اإلضافية والتاك

 التأمينات االجتماعية وتاكليف أخرى.

م إلى 5001ريال سعودي في السنة المالية  مليون 21٫0من  ٪58٫2ارتفعت تاكليف الموظفين بنسبة 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى ارتفاع تاكليف 5000ريال سعودي في السنة المالية  مليون 050٫5

تحفيز بعض الموظفين  اعد الموظفين من خالل إطالق مشروع تاكمل والتي يتعلق بخطةخطة تق

 للتقاعد المبكر.

ريال سعودي في فترة الستة أشهر  مليون 80٫8من  ٪10٫0وانخفضت تاكليف الموظفين بنسبة 

ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  مليون 10٫5م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى تكبد تاكليف لمرة واحدة تعلقت بمشروع تاكمل في م5002يونيو  50

 م.5000يونيو  50فترة الستة أشهر المنتهية في 

 الصيانة والفحص

ريال سعودي في السنة المالية  مليون 05٫8من  ٪01٫1انخفضت تاكليف الصيانة والفحص بنسبة 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى رسملة 5000دي في السنة المالية ريال سعو مليون 81٫2م إلى 5001

 بما تم رسملته بالسنوات السابقة.  م مقارنة5000جزء كبير من مصاريف الصيانة خالل السنة المالية 

مليون ريال سعودي في فترة الستة  01٫0من  ٪11٫2وانخفضت تاكليف الصيانة والفحص بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية  2٫1م إلى 5000 يونيو 50أشهر المنتهية في 

 .م5002يونيو  50في 

 االستهالك

م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  000٫8من  ٪05٫0انخفضت تلكفة االستهالك بنسبة 

فيفة م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى إضافات ط5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  00٫5

م (تم تصنيف معظم اإلضافات للممتلاكت 5001على ممتلاكت ومصانع ومعدات خالل السنة المالية 

وتوقيت اإلضافات  )٭“موجودات قيد اإلنشاء” تتح 5001والمصانع والمعدات في السنة المالية م

 م (تجاه نهاية العام)٭ باإلضافة الى5000على ممتلاكت ومصانع ومعدات في السنة المالية 

 االستهالك الاكمل لبعض من الموجودات خالل نفس الفترة.
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مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  15٫0من  ٪51٫0وارتفعت تلكفة االستهالك بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  00٫8م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

ريال سعودي  مليون 05٫2ند مصانع ومعدات حيث بلغ ٭ وذلك يعود إلى استهالك بم5002يونيو  50

 م.5002يونيو  50في فترة الستة أشهر المنتهية في 

 أخرى

تتكون تلكفة المبيعات األخرى بشلك رئيسي من تاكليف الخدمات٭ واليد العاملة من مصادر خارجية٭ 

 ) لشركة سافكو.CO5( ومبيعات المنتجات المصاحبة

م 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  050٫5من  ٪08٫0خرى بنسبة ارتفعت تلكفة المبيعات األ

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى إعادة التصنيف 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  010٫1إلى 

 م.5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  08٫5لالستهالك بمقدار 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  20٫0من  ٪52٫0وانخفضت تلكفة المبيعات األخرى بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  81٫5م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

مليون ريال  51٫1إعادة تصنيف تاكليف المياه من شركة مرافق والذي بلغ ٭ نتيجة إلى م5002يونيو  50

 الغير مستخدم من الكمية المتفق عليها مع شركة مرافق.سعودي والذي تعلقت بتلكفة الجزء 

 مصاريف بيع وتوزيع

م وفترة 7108م و7107ديسمبر  10(: مصاريف البيع والتوزيع للسنوات المالية المنتهية في 1-0الجدول رقم )

 م.7109م و7108يونيو  11الستة األشهر المنتهية 

 آالف الرةاالت السعديةة

السنة المالية 

 م0160

 لمةققة سا

السنة المالية 

 م0162

 سالمةققة 

التغيير السندي 

 م0162 -م0160

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

 م 0162ةدنيد  31

سمعلدمات 

  اإليار 

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

 م 0160ةدنيد  31

سمعلدمات 

  اإليار 

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

المنتهية في 

ةدنيد  31

 م0160-م0162

) 55,150 50,011 التخزين الشحن و 2٫1٪ ) 05,251 00,822 ( 55٫5٪ ) 

) 55 128 أخرى  20٫8٪ ) 8 0,000 01,100٫1٪  

) 00,003 00,403 المجمدع  00٫1٪ ) 63,063 66,026 ( 00٫0٪ ) 

      كنسبة مئدةة من المبيعات 

٪5٫0 الشحن والتخزين    5٫5٪  )0٫5( 5٫0٪  5٫0٪  (0٫2) 

٪0٫0 أخرى   0٫0٪  )0٫0(  0٫0٪  0٫5٪  0٫5 

٪5٫0 المجموع   5٫5٪  )0٫1(  5٫0٪  5٫5٪  )0٫1(  

لفترة الستة أشهر  إدارة شركة ابن البيطار م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002م و5000يونيو 50المنتهية في 

من الرسوم التي تفرضها شركة سابك لخدمات التخزين تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشلك رئيسي 

تابعة لسابك) لتفريغ / تحميل الشحنات إلى السفن٭ وتشغيل مرافق ميناء شركة ابن  (شركة

البيطار٭ والصيانة العامة للمنشآت والمرافق٭ باإلضافة إلى رسوم توصيل الشحنات إلى الميناء من 

الجمركية ورسوم الموانئ المدفوعة لميناء الملك  والرسوم ٭خالل اتفاق تعاقدي مع طرف ثالث

 فهد الصناعي على المبيعات المصدرة أو المواد المستوردة.

 الشحن والتخزين

مليون ريال سعودي في السنة المالية  50٫5من  ٪2٫1انخفضت مصاريف الشحن والتخزين بنسبة 

المصاريف  انخفاضك نتيجة م٭ وذل5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  55٫1م إلى 5001

 المتعلقة بشركة سابك لخدمات التخزين خالل نفس الفترة.

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  05٫2من  ٪55٫5وانخفضت مصاريف الشحن والتخزين بنسبة 

 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  00٫1م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

 م٭ ويعزى ذلك إلى نشاطات تصدير المبيعات خالل نفس الفترة.5002يونيو 
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 أخرى

ألف ريال سعودي في السنة  128من  ٪20٫8انخفضت مصاريف البيع والتسويق األخرى بنسبة 

م٭ بسبب التقليل من النفقات 5000ألف ريال سعودي في السنة المالية  55م إلى 5001المالية 

 بن البيطار.المرتبطة بتسويق منتجات شركة ا

أالف ريال سعودي في فترة  8من  ٪01,100٫1وارتفعت مصاريف البيع والتسويق األخرى بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  0٫0م إلى 5000يونيو  50الستة أشهر المنتهية في 

دات م٭ وذلك يعود إلى القيام ببعض أعمال الصيانة المتعلقة بمع5002يونيو  50المنتهية في 

 التعبئة وإضافة بعض األصول والتي يترتب عليها مصاريف إستهالك.

 مصاريف عمومية وإدارية

م وفترة 7108م و7107ديسمبر  10مصاريف عمومية وإدارية للسنوات المالية المنتهية في (: 4-0الجدول رقم )

 م.7109م و7108يونيو  11الستة أشهر المنتهية في 

 آالف الرةاالت السعديةة

ة المالية السن

 م0160

 سالمةققة 

السنة المالية 

 م0162

 سالمةققة 

التغيير السندي 

 م0162 -م0160

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0162ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0160ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

المنتهية في 

-م0162ةدنيد  31

 م0160

٪50٫0 50,515 52,500 تاكليف موظفين  00,200 00,211 ( 51٫0٪ ) 

٪50٫8 05,000 2,000 مصاريف خدمات مشتركة  8,500 0,511 ( 05٫2٪ ) 

٪5٫8 00,515 2,201 تلكفة تقنية وابتاكر  1,008 1,210 2٫0٪  

٪51٫5 1,051 8,080 االستهالك  5,055 0,205 81٫8٪  

الصيانة وتوريد القوى 

) - 8,080 ةالعامل 000٫0٪  ال ينطبق - - (

) 05,100 55,510 أخرى 85٫1٪ ) 1,101 5,210 ( 00٫0٪ ) 

  ٪66٫0س 30,661 30,004  ٪60٫0س 02,634 00,366 المجمدع

كنسبة مئدةة من 

      المبيعات 

٪5٫2 تاكليف موظفين   5٫1٪  0٫0 1٫0٪  5٫1٪  (0٫0) 

٪0٫0 مصاريف خدمات مشتركة  0٫5٪  0٫5 0٫5٪  0٫0٪  (0٫5) 

٪0٫0 تلكفة تقنية وابتاكر  0٫0٪  0٫0 0٫0٪  0٫0٪  (0٫0) 

٪0٫8 االستهالك  0٫1٪  0٫0 0٫0٪  0٫5٪  0٫1 

الصيانة وتوريد القوى 

٪0٫1 العاملة  0٫0٪  (0٫1) 0٫0٪  0٫0٪  
0٫0 

٪5٫5 أخرى  0٫5٪  (5٫0) 0٫0٪  0٫0٪  (0٫5) 

لفترة الستة أشهر  إدارة شركة ابن البيطارم ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002م و5000يونيو 50المنتهية في 

 تاكليف موظفين

تتمثل تاكليف الموظفين في الرواتب األساسية وتاكليف التقاعد المبكر وتاكليف التدريب وماكفآت 

العالوات وبدل ة والتاكليف الطبية ونهاية الخدمة للموظفين وتاكليف ساعات العمل اإلضافي

 السكن واشترااكت التأمينات االجتماعية وتاكليف أخرى.

م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  52٫5من  ٪50٫0ارتفعت تاكليف الموظفين بنسبة 

 م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى ارتفاع تاكليف5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  50٫1

 التقاعد المبكر

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  00٫2من  ٪51٫0وانخفضت تاكليف الموظفين بنسبة 

 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  00٫2م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

 م نتيجة إلى انخفاض تاكليف الموظفين5002يونيو 

 مصاريف خدمات مشتركة

اريف الخدمات المشتركة بالتاكليف التي تم تخصصيها من قبل شركة سابك لبعض تتعلق مص
النفقات والتي تضمنت تاكليف إدارة المشتريات وإدارة المشاريع وإدارة الموارد البشرية واإلدارة 

 المالية واالستشارات وما إلى ذلك.
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عودي في السنة المالية مليون ريال س 2٫0من  ٪50٫8ارتفعت مصاريف الخدمات المشتركة بنسبة 

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى ارتفاع 5000ريال سعودي في السنة المالية  مليون 05٫0م إلى 5001

 .في تاكليف إدارة المشتريات نتيجة الرتفاع المشتريات

مليون ريال سعودي في فترة الستة  8٫5من  ٪05٫2وانخفضت مصاريف الخدمات المشتركة بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية  0٫5م إلى 5000يونيو  50في  أشهر المنتهية

م٭ نتيجة إلى انخفاض استخدام شركة ابن البيطار لبعض الخدمات خالل نفس 5002يونيو  50في 
 الفترة.

 تلكفة تقنية وابتاكر

بك والتي تنص تتعلق تلكفة تقنية وابتاكر بشلك رئيسي باتفاقية شركة ابن البيطار مع شركة سا
لخدمات البحثية على أساس من المبيعات) لشركة سابك لغرض ا ٪0(على دفع شركة ابن البيطار لـ 

  سنوي.

م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  2٫2من  ٪5٫8ارتفعت تلكفة تقنية وابتاكر بنسبة 

 اع المبيعات خالل نفس الفترة.م٭ تماشيًا مع ارتف5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  00٫5

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  1٫8من  ٪2٫0وارتفعت تلكفة تقنية وابتاكر بنسبة 

 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  1٫2م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

 الفترة. م٭ نتيجة الرتفاع مبيعات شركة ابن البيطار خالل نفس5002يونيو 

 اإلستهالك 

م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  8٫0من  ٪51٫5ارتفعت تلكفة االستهالك بنسبة 

م٭ نتيجة إلى النفقات الرأسمالية والتي تعلقت 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  1٫0

 ع.بشلك رئيسي بنظام حريق لبضع مباني اإلدارية المختارة وماكتب المصان

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  5٫0من  ٪81٫8وارتفعت تلكفة االستهالك بنسبة 

 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  0٫2م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

م نتيجة إلى استهالك حقوق استخدام األصول فيما يتعلق بعقود اإليجار التشغيلي 5002يونيو 
 يًا مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي.تماش

 الصيانة وتوريد القوى العاملة

مليون ريال سعودي في السنة  8٫2من  ٪000٫0انخفضت تلكفة الصيانة وتوريد القوى العاملة بنسبة 

إلى تلكفة  تبويبها م٭ نتيجة إلى إعادة5000م إلى صفر ريال سعودي في السنة المالية 5001المالية 
 .الخارجيالمراجع توصية بناء على  المبيعات

 أخرى

برمجيات التكنولوجيا٭ تتعلق المصاريف العمومية واإلدارية األخرى بحسابات كثيرة٭ أبرزها: صيانة 
 أراضي٭ الجمارك٭ رسوم المراجعة والضرائب٭ وخدمات استشارية.

مليون ريال سعودي في  55,1من  ٪85٫1انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية األخرى بنسبة 

م٭ نتيجة إلى إعادة تصنيف 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  05٫1م إلى 5001السنة المالية 

بعض الحسابات الداخلية إلى حسابات أخرى٭ وتشمل خدمة التصنيع المخصصة (االستشارات 
مصنع االمونيا في ل ةيالهندسية التي تقدمها سابك) المتعلقة بتنفيذ مشروع تحسين الموثوق

ن كفاءة يتحسين اعتمادية المصنع وأداء السالمة وتحس شركة ابن البيطار والذي يهدف الى
هذا باإلضافة إلى  يوميا. يمتر طن  10زيادة انتاج المصنع بواقع باإلضافة إلى الطاقة للمصنع 

  ل وينبع.والتي تخص الهيئة الملكية للجبي ٭مليون ريال سعودي 5٫0رسوم األرض البالغة 

مليون ريال سعودي في فترة  1٫0من  ٪00٫0وانخفضت المصاريف العمومية واإلدارية األخرى بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  5٫2م إلى 5000يونيو  50الستة أشهر المنتهية في 

خدمات التصنيع  م٭ نتيجة إلى الحركة في بعض البنود الصغيرة مثل تاكليف5002يونيو  50المنتهية في 
في المنطقة٭ وتوريد القوى العاملة من المقاولين٭ ومالبس ومعدات السالمة٭ والعالقات العامة 

 والمنشورات٭ والطباعة والقرطاسية خالل نفس الفترة.
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 إيرادات )مصاريف( أخرى

م وفترة 7108و م7107ديسمبر  10(: إيرادات )مصاريف( أخرى للسنوات المالية المنتهية في 5-0الجدول رقم )

 م.7109م و7108يونيو  11الستة أشهر المنتهية في 

 آالف الرةاالت السعديةة 

السنة المالية 

 م0160

 سالمةققة  

السنة المالية 

 م0162

 سالمةققة  

 التغير السندي

 م 0162 -م 0160

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

 م 0162ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار   

فتر  الستة 

أشهر 

منتهية في ال

 م 0160ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار   

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

المنتهية في 

-م0162ةدنيد  31

 م 0160

)٪81٫5( 0,511 1,022 فوائد على ودائع ألجل  221 5,815 080٫2٪  

)٪000٫0( - 1,050 عوائد تأمين  ال ينطبق - - 

)0,055( مصاريف أخرى  )1,000(  000٫2٪  )5,108( )0,511(  )10٫0٪(  

  ٪606٫0س 6,340  6,600س  ٪660٫4س  0,436س 4,600 إجمالي الةخل اآلخر

لفترة الستة أشهر  إدارة شركة ابن البيطار م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002م و5000يونيو 50المنتهية في 

 على تتكون اإليراد
ً
ات والمصاريف األخرى بشلك رئيسي من الرسوم المحصلة من شركة البيروني بناء

اتفاقية خدمة الستخدام مرافق خط األنابيب الخاصة بشركة ابن البيطار٭ وإيرادات فوائد على ودائع 

 ألجل والرسوم الناتجة عن التقييم االكتواري لماكفآت نهاية الخدمة للموظفين من وفقًا للمعايير

 م.5001الدولية للتقرير المالي في السنة المالية 

 فوائد على ودائع ألجل

مليون ريال سعودي في السنة المالية  1٫5من  ٪81٫5انخفضت فوائد على الودائع ألجل بنسبة 

م٭ نتيجة النخفاض النقد نتيجة لقيام 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  0٫1م إلى 5001

 بتمويل مشروع االعتمادية ذاتيًا.شركة ابن البيطار 

ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر  221من  ٪080٫2وارتفعت فوائد على الودائع ألجل بنسبة 

 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  5٫8م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

أشهر)٭  5جل أكثر منها لقصيرة األجل (متوسطة األ م نتيجة ارتفاع فوائد الودائع ألجل5002يونيو 
 شهر. 05أشهر إلى  5ومدة الودائع المربوطة لهذا الحساب هي من 

 عوائد تأمين

من  ٪000٫0تتعلق عوائد تأمين بـمبالغ مطالبات التأمين المستحقة. انخفضت عوائد تأمين بنسبة 

م٭ 5000ي في السنة المالية م إلى صفر ريال سعود5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  1٫0

 م. 5000لعدم وجود مطالبات خالل السنة المالية 

 مصاريف أخرى

م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  0٫0من  ٪000٫2ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 

نافع م٭ وذلك يعود إلى إعادة التقييم اإلكتواري لم5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  10٫0
 الموظفين.

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية  5٫0من  ٪10٫0وانخفضت المصاريف األخرى بنسبة 

م٭ 5002يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  0٫5م إلى 5000يونيو  50في 

 يعات الخردة.٭ ومب08وذلك يعود إلى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 صافي الربح

م 7108م و7107ديسمبر  10(: صافي الربح للسنوات المالية المنتهية في 6-0الجدول رقم )

 م.7109م و7108يونيو  11وفترة الستة أشهر المنتهية في 

آالف الرةاالت 

 السعديةة 

السنة 

المالية 

 م0160

 سالمةققة  

السنة 

المالية 

 م0162

 سالمةققة  

التغير 

 السندي

 -م 0160

 م 0162

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

ةدنيد  31

 م0162

سمعلدمات 

  اإليار 

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0160ةدنيد  31

سمعلدمات 

   اإليار 

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

المنتهية في 

-م0162ةدنيد  31

 م 0160

الريح من 

 العمليات 
622,614 060,233 00٫6٪  26,664 604,660 24٫1٪  

إيرادات (مصاريف) 

 أخرى٭ بالصافي 
8,125 (5,851) )010٫8٪(  (0,125) 0,582 )020٫0٪(  

٪03٫6 061,600 606,002 الريح قبل الزاك   20,406 600,024 06٫1٪  

٪00٫0 (0,105) (1,050) الزاكة   (5,000) (0,500) 12٫8٪  

الةخل الشامل 

 للسنة 
620,602 036,004 03٫4٪  00,406 600,302 06٫6٪  

إدارة شركة ابن  م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002م و5000يونيو 50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيطار

 الزاكة

مليون ريال  0٫1م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  1٫0ارتفعت مصروفات الزاكة من 

 م٭ ويعزى ذلك إلى ارتفاع الوعاء الزكوي خالل نفس الفترة. كما5000سعودي في السنة المالية 
 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  5٫0وارتفعت مصروفات الزاكة من 

م٭ 5002يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  0٫1م إلى 5000يونيو 

 لنفس السبب.

م وحصلت على 5001والجدير بالذكر٭ أن شركة ابن البيطار قدمت إقراراتها الزكوية حتى عام 
م٭ استلمت شركة ابن البيطار ربط الزاكة 5000شهادات الزاكة المطلوبة وااليصاالت الرسمية. في عام 

 مليون ريـال سعودي. 0٫0مبلغ م والتي نتج عنها التزام زاكة اضافي ب5000م و5001النهائي للسنوات 

ال يزال  5000وقامت شركة ابن البيطار بتقديم اعتراض على هذا الربط وحتى نهاية العام المالي 
م الى 5008والربوط الزكوية لؤلعوام من  االعتراض قيد الدراسة لدى الهيئة العامة للزاكة والدخل.

 ة والدخل.م ال تزال قيد المراجعة لدى الهيئة العامة للزاك5001

 الدخل الشامل للسنة

م 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  001٫0من  ٪55٫8ارتفع الدخل الشامل للسنة بنسبة 

 ٪5٫5 م٭ وذلك نتيجة ارتفاع المبيعات بنسبة5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  550٫0إلى 

مليون ريال سعودي في  0,052٫0إلى م 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  0,001٫0من 

م أثر ارتفاع مبيعات اليوريا ومبيعات األمونيا٭ وانخفاض المصاريف اإلدارية 5000السنة المالية 

مليون ريال سعودي أثر انخفاض  10٫1مليون ريال سعودي إلى  20٫5من  ٪01٫1العمومية بنسبة 

مليون ريال سعودي  05٫1ال سعودي إلى مليون ري 55٫1المصاريف اإلدارية والعمومية األخرى من 

 خالل نفس الفترة.

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  12٫8من  ٪20٫1ارتفع الدخل الشامل للسنة بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  005٫1م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

مليون ريال سعودي إلى  180٫8من  ٪00٫0لمبيعات بنسبة م. ويعزى ذلك إلى ارتفاع ا5002يونيو  50

مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع الكميات المباعة من اليوريا واألمونيا باإلضافة إلى ارتفاع  001٫5

متوسط سعر البيع لليوريا وثنائي فوسفات األمونيوم ومنتج النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم 

مليون ريال سعودي إلى  551٫0من  ٪0٫0ضت تلكفة المبيعات بنسبة خالل نفس الفترة٭ كما وانخف

 مليون ريال سعودي أثر انخفاض تاكليف الموظفين. 508٫2
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 قائمة المركز المالي 66-0-0

 50م و5000م و5001ديسمبر 50كما في ابن البيطار يبين الجدول التالي قائمة المركز المالي لشركة 

 م:5002يونيو 

 م.7109يونيو  11م و7108م و7107ديسمبر  10المركز المالي كما في  قائمة (:0-0الجدول رقم )

 آالف الرةاالت السعديةة 

يةسمبر  36كما في 

 م0160

 سالمةققة  

يةسمبر  36كما في 

 م0162

 سالمةققة  

ةدنيد  31كما في 

 م 0160

 سمعلدمات اإليار  

   المدجديات
 

   مدجديات غير متةاولة
 

 0,052,502 220,052 010,020 ممتلاكت ومصنع ومعدات

 50,551 - - حق استخدام األصول

 0,080,808 220,052 010,020 مجمدع المدجديات غير المتةاولة

   مدجديات متةاولة
 

 502,810 500,500 005,050 مخزون

جهات ذات  ‟ذمم مدينة تجارية 

 عالقة
500,800 555,150 051,101 

 50,000 0 0 استثمارات قصيرة األجل 

دفعات مقدمة وموجودات متداولة 

 أخرى
82,558 00,580 85,008 

 001,010 000,102 020,000 نقد وما في حكمه

 881,002 810,000 885,005 مجمدع المدجديات المتةاولة

 0,151,100 0,850,201 0,010,021 مجمدع المدجديات

   حقدق الملوية والمطلديات
 

   حقدق الملوية
 

 121,100 121,100 121,100 رأس المال

 010,100 010,100 010,100 احتياطي نظامي

 111,015 115,011 100,510 أرباح مبقاه

 0,501,805 0,500,501 0,505,100 مجمدع حقدق الملوية

   مطلديات غير متةاولة
 

 -التزامات بموجب عقد ايجار تمويلي 

 الجزء غير المتداول
0,510 0,000 50,011 

 52,050 0,000 0,510 يات غير المتةاولةمجمدع المطلد

   مطلديات متةاولة
 

 -التزامات بموجب عقد ايجار تمويلي 

 الجزء المتداول
580 520 0,505 

 10,000 - - أرباح مستحقة الدفع 

 25,520 00,500 11,050 مطلوبات إلى جهات ذات عالقة 

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة 

 أخرى
005,001 010,521 050,000 

 1,000 1,805 0,200 الزاكة وضريبة الدخل المستحقة

 500,108 511,010 001,080 مجمدع المطلديات المتةاولة

 551,055 510,855 000,108 مجمدع المطلديات

 0,151,100 0,850,201 0,010,021 مجمدع حقدق الملوية والمطلديات

إدارة شركة ابن م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50الية المنتهية في المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات الم
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيطار
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يونيو  11م و7108م و7107ديسمبر  10مؤشرات األداء الرئيسية كما في  (:7-0الجدول رقم )

 م.7109

 مؤشرات األياء الرئيسية

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 لمةققة سا

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 سالمةققة 

 كما في

 م0160ةدنيد  31

 سمعلدمات اإليار   

  15  01  15 متوسط ايام الذمم المدينة 

  25  10  11 متوسط عمر المخزون 

  08  08  55 متوسط أيام الذمم الدائنة 

  050  001  20 دورة تحويل النقد 

 ٪01٫1 ٪01٫5 ٪05٫5 العائد على الموجودات 

 ٪55٫0 ٪08٫1 ٪05٫2 العائد على حقوق الملكية 

إدارة شركة ابن م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيطار

 الموجودات غير المتداولة

م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  010٫0ت غير المتداولة من ارتفعت الموجودا

م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلضافات في 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  220٫0

مليون ريال سعودي تعلقت بمصانع األمونيا واليوريا و النيتروجين  02٫5المصانع والمعدات بقيمة 

وم و ثنائي فوسفات األمونيوم جنًبا إلى جنب مع منشآتها وخطوط األنابيب والفوسفور والبوتاسي

 000٫0والمفاعالت٭ اضافات في االستثمار الرأسمالي في الممتلاكت والمصانع والمعدات بقيمة 

لتجديد مصنع األمونيا باإلضافة إلى الصيانة  الكفاءةمليون ريال سعودي تعلقت ببمشروع تحسين 
م٭ وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت 5000ة و التي تم تنفيذها في ديسمبر المجدولة المرسمل

 ٪10٫1حيث بلغ االستهالك المتراكم ما نسبته مرتفعة االستهالك معدات الو المصانعالممتلاكت و

كما معدات (باستثناء األعمال الرأسمالية تحت اإلنشاء) الو المصانعمن إجمالي تلكفة الممتلاكت و
 م.5000ديسمبر  50في 

م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  220٫0وارتفعت الموجودات غير المتداولة من 

م٭ نتيجة زيادة اإلضافات في األعمال الرأسمالية 5002 يونيو 50مليون ريال سعودي كما في  0,052٫1

ريال سعودي مليون  50٫5قيد اإلنشاء ومشروع اإلعتمادية٭ وزيادة في حق استخدام األصول بقيمة 

وخطوط األنابيب في  والتي تعلقت بشلك رئيسي باألراضي المستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل
 خالل نفس الفترة. 08الميناء تماشيًا مع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 الموجودات المتداولة

م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  885٫0انخفضت الموجودات المتداولة من 

) انخفاض النقد وما في حكمه 0م٭ نتيجة: (5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  810٫0

أثر  مليون ريال سعودي تماشيًا مع ارتفاع النقد المستخدم باألنشطة االستثمارية 05٫1بمقدار 

باألنشطة التمويلية أثر زيادة الشراء في الممتلاكت والمصانع والمعدات وارتفاع النقد المستخدم 

) انخفاض ا لدفعات المقدمة 5مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة٭ ( 500٫0توزيعات أرباح بلغت 

مليون ريال سعودي تماشيًا مع انخفاض السلف لؤلطراف  05٫0وموجودات متداولة أخرى بمقدار 

انة المجدولة المخطط لها ذات العالقة بسبب زيادة النفقات الرأسمالية المرتبطة بعمليات الصي
م ومشتريات المعدات فيما يتعلق بمشروع تحسين االعتمادية. وقابل ذلك ارتفاع 5000في ديسمبر 

مليون ريال سعودي تماشيا مع زيادة في مخزون المواد الخام بمقدار  81٫8في المخزون بمقدار 

ال الصيانة المجدولة مليون ريال سعودي أثر زيادة تخزين حمض الفوسفوريك بسبب اعم 01٫8

م مما أدى إلى تباطؤ اإلنتاج واستخدام الفوسفوريك في خطوط 5000المخطط لها في ديسمبر 
 اإلنتاج.

 881٫0م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  810٫0وارتفعت الموجودات المتداولة من 

 15٫5نقد وما في حكمه بمقدار م٭ نتيجة إلى ارتفاع ال5002 يونيو 50مليون ريال سعودي كما في 

مليون ريال  050٫0مليون ريال سعودي أثر انخفاض الشراء في الممتلاكت والمصانع والمعدات بمقدار 

مليون ريال  00٫0سعودي. خالل نفس الفترة. قابل ذلك انخفاض الذمم المدينة التجارية بمقدار 

انخفاض ك وشراكتها التابعة أثر سعودي ويعزى ذلك إلى انخفاض الذمم المدينة من شركة ساب
 م نظرا ألعمال الصيانة المجدولة خالل نفس الشهر. 5000المبيعات في ديسمبر 
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 حقوق الملكية

 0,500٫5م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0,505٫0ارتفعت حقوق الملكية من 

 100٫1صيد األرباح المبقاة من م٭ نتيجة إلى ارتفاع ر 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في 

في  ابن البيطار مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع ربح السنة لشركة 115٫5مليون ريال سعودي إلى 

 نفس الفترة.

 0,501٫1م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0,500٫5وارتفعت حقوق الملكية من 

مليون  115٫5ة إلى ارتفاع رصيد األرباح المبقاه من م٭ نتيج5002 يونيو 50مليون ريال سعودي كما في 

في نفس ابن البيطار مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع ربح السنة لشركة  111٫8ريال سعودي إلى 

 الفترة.

 المطلوبات غير المتداولة

انخفضت  تتعلق المطلوبات غير المتداولة بشلك رئيسي من التزامات بموجب عقد ايجار تمويلي.

مليون ريال  0٫0م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0٫5بات غير المتداولة من المطلو

م٭ نتيجة إلى تسديد جزء من التزامات بموجب عقد ايجار تمويلي 5000ديسمبر  50سعودي كما في 

 50مليون ريال سعودي كما في  0٫0وارتفعت المطلوبات غير المتداولة من  خالل نفس الفترة.

م٭ أثر ارتفاع الرصيد مع تطبيق 5002 يونيو 50مليون ريال سعودي كما في  50٫0م إلى 5000بر ديسم

 .“08رقم ”المعيار الدولي للتقرير المالي 

 المطلوبات المتداولة

 511٫8م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  001٫0ارتفعت المطلوبات المتداولة من 

م٭ نتيجة إلى ارتفاع الذمم الدائنة التجارية والتزامات 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في 

مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع  010٫5مليون ريال سعودي إلى  005٫0متداولة أخرى من 

مليون ريال سعودي أثر زيادة مشتريات المعدات لتنفيذ  12٫0المصاريف المستحقة بمقدار 

ريف المستحقة فيما يتعلق بأعمال الصيانة المجدولة في مشروع تحسين الكفاءة وزيادة المصا

 م.5000ديسمبر 

م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  511٫8وارتفعت المطلوبات المتداولة من 

) ارتفاع األرباح المستحقة الدفع 0م٭ نتيجة: (5002 يونيو 50مليون ريال سعودي كما في  500٫1

م حيث 5000سعودي وتعلقت بأرباح موزعة لم يتم دفعها للسنة المالية مليون ريال  10٫0بمقدار 

م 5000مليون ريال سعودي عن السنة المالية  500أرباح بقيمة توزيع أعلنت شركة ابن البيطار عن 

) ارتفاع المطلوب إلى جهات ذات عالقة بمقدار 5مليون ريال سعودي منها٭ ( 10٫0 بدفعوقامت 

أثر ارتفاع أرصدة شركة سابك تماشيًا مع الزيادة في المصاريف المتعلقة  مليون ريال سعودي 55٫2

 بالمشتريات ومشروع تحسين الكفاءة الذي يتم تسويتها من خالل شركة سابك.

 المدجديات الغير متةاولة 66-0-4

 الممتلاكت والمعدات

 م.7109يونيو  11م و7108م و7107ديسمبر  10الممتلاكت والمعدات كما في (: 0-0الجدول رقم )

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 سالمةققة 

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 سالمةققة 

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار   

  00,102  51,010  55,020 أراضي ومباني

  158,820  100,051  825,000 مصانع ومعدات

  812  118  210 سيارات وأخرى

  500,555  028,555  002,051 رأسمالية قيد االنشاء أعمال

 - 201 0,015 أخرى

  6,100,362  001,100  202,106 المجمدع

إدارة شركة ابن م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يو يون 50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيطار
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 11م و7108م و7107ديسمبر  10إضافات الممتلاكت والمعدات كما في (: 7-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو 

 آالف الرةاالت السعديةة
 م0160السنة المالية 

 سالمةققة 

 م0162السنة المالية 

 سالمةققة 

فتر  الستة أشهر 

 31المنتهية في 

 م0160ةدنيد 

 سمعلدمات اإليار  

 812 5,110 - نيأراضي ومبا

 00,050 02,501 5,055 مصانع ومعدات

    

 15,101 000,000 10,851 أعمال رأسمالية قيد االنشاء

    

 00,206 016,001 21,004 المجمدع

إدارة شركة ابن م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيطار

م 7107ديسمبر  10مصاريف اإلهالك للسنوات المالية المنتهية في (: 1-0الجدول رقم )

 م7109يونيو  11م وفترة الستة أشهر المنتهية في 7108و

 آالف الرةاالت السعديةة
 م0160السنة المالية 

 سالمةققة 

 م0162السنة المالية 

 سالمةققة 

فتر  الستة أشهر 

 31المنتهية في 

 م0160ةدنيد 

 سمعلدمات اإليار  

 0,850 0,121 0,055 أراضي ومباني

 05,212 01,801 000,008 مصانع ومعدات

 21 020 020 سيارات وأخرى

    

 - 558 558 أخرى 

 00,440 20,230 613,631 المجمدع

إدارة شركة ابن م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المنتهية في المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيطار

 أراضي ومباني

 مليون ريال سعودي) 51٫0إدارة شركة ابن البيطار ( يشمل رصيد األراضي والمباني بشلك رئيسي مباني

 مليون ريال سعودي). 5٫1وغير اإلداري ( ي)مليون ريال سعود 00٫0وكذلك مركز التدريب (

مليون  51٫0م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  55٫2ارتفعت األراضي والمباني من 

مليون ريال سعودي  5٫1م٭ نتيجة إلى إضافات بلغت 5000ديسمبر  50ريال سعودي كما في 

مليون ريال  0٫0استهالك بلغت  مليون ريال سعودي وقابل ذلك مصاريف 2٫0بلغت  وتحويالت

 سعودي خالل نفس الفترة.

مليون  00٫1م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  51٫0وارتفعت األراضي والمباني من 

مليون ريال سعودي من  00٫8م٭ نتيجة إلى تحويالت بلغت 5002 يونيو 50ريال سعودي كما في 

يب الصرف الصحي األرضية للمصنع وحواجز شبكية مستبدلة. الموجودات تحت اإلنشاء وتعلقت بأناب

مليون ريال سعودي  00٫8 ألف ريال سعودي وتحويالت بقيمة 812باإلضافة إلى إضافات بلغت 

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 0٫8استهالك بمقدار وقابل ذلك مصاريف 

 مصانع ومعدات

ن مصانع األمونيا واليوريا والنيتروجين والفوسفور يتكون رصيد المصانع والمعدات بشلك رئيسي م

والبوتاسيوم وثنائي فوسفات األمونيوم باإلضافة إلى منشآتها وخطوط األنابيب والمفاعالت. كما 

تمتلك شركة ابن البيطار منشآت األمونيا في ميناء الملك فهد الصناعي والتي تستخدم لتصدير 

دية. على الرغم من اإلضافات الرئيسية والصيانة المجدولة األمونيا خارج المملكة العربية السعو

 50٪ تقريبًا من صافي تلكفتها كما في 10٫0طوال الفترة٭ ظلت المصانع مرتفعة االستهالك بنسبة 

 م.5002يونيو 

 100٫0م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  825٫0من  ارتفعت المصانع والمعدات

مليون ريال  02٫5م٭ نتيجة إلى إضافات بمقدار 5000ديسمبر  50ما في مليون ريال سعودي ك

سعودي تعلقت بـمصانع األمونيا واليوريا والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم وثنائي فوسفات 
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مليون  85٫5بقيمة  األمونيوم جنًبا إلى جنب مع منشآتها وخطوط األنابيب والمفاعالت. وتحويالت

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 10٫1ات بقيمة واستبعاد ريال سعودي

 158٫1م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  100٫0من  وانخفضت المصانع والمعدات

مليون  05٫2م٭ نتيجة مصاريف استهالك بلغت قيمتها 5002 يونيو 50مليون ريال سعودي كما في 

 ريال سعودي خالل نفس الفترة.

 سيارات وأخرى

بشلك رئيسي الشاحنات٭ والرافعات الشوكية. يتم صيانة شاحنات  يشمل رصيد السيارات واألخرى

ألف ريال سعودي  210انخفضت السيارات واألخرى من توزيع شركة ابن البيطار من قبل طرف ثالث. 

م٭ نتيجة إلى 5000ديسمبر  50ألف ريال سعودي كما في  118م إلى 5001ديسمبر  50كما في 

 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة. 020اكت بلغت استهال

ألف ريال  812م إلى 5000ديسمبر  50ألف ريال سعودي كما في  118وانخفضت السيارات واألخرى من 

ألف  21م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى مصاريف استهالك بلغت 5002 يونيو 50سعودي كما في 

 ريال سعودي خالل نفس الفترة.

 قيد االنشاء أعمال رأسمالية

م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  002ارتفعت األعمال الرأسمالية قيد االنشاء من 

مليون ريال  000٫0إضافات بلغت إلى  م٭ نتيجة5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  028٫5

 .مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة 15٫0سعودي وقابل ذلك تحويالت بمقدار 

م 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  028٫5وارتفعت األعمال الرأسمالية قيد االنشاء من 

مليون  15٫1باإلضافة إلى إضافات بلغت  م٭5002يونيو  50 مليون ريال سعودي كما في 500٫5إلى 

 ريال سعودي خالل نفس الفترة.

 أخرى

 يونيو 50كما في رأسمالية٭ والتي تم تحويلها يتألف رصيد األخرى بشلك رئيسي من عقود اإليجار ال

 إلى حق استخدام األصول. م5002

ألف ريال سعودي  201م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0٫0انخفضت األخرى من 

ألف ريال سعودي خالل نفس  558م٭ نتيجة إلى مصاريف استهالاكت بلغت 5000ديسمبر  50كما في 

 الفترة.

م إلى صفر ريال سعودي كما 5000ديسمبر  50ألف ريال سعودي كما في  201األخرى من وانخفضت 

 .“08 رقم”م٭ تماشيًا مع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 5002يونيو  50في 

 حق استخدام األصول

 50٫5تتعلق بحقوق استخدام األصول وفقًا لعقود اإليجار التشغيلي٭ وبلغ حق استخدام األصول 

م٭ وتعلقت بشلك رئيسي بتطبيق المعيار الدولي للتقرير 5002يونيو  50يون ريال سعودي كما في مل

  خالل نفس الفترة. 08المالي رقم 
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 المدجديات المتةاولة 66-0-0

 المخزون

م وفترة الستة أشهر المنتهية 7108م و7107ديسمبر  10(: المخزون كما في 0-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11في 

 االت السعديةةآالف الرة

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 سالمةققة 

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 سالمةققة 

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار   

 050,001 001,001 001,050 قطع غيار

 00,815 22,128 15,010 مواد خام

 21,158 15,211 15,055 بضائع جاهزة الصنع

 0,005 5,155 101 بضائع في الطريق

 000,061 046,060 603,402 إجمالي المخزون

ناقصا: مخصص مخزون عديم الحركة 

 (01,085) (05,051) (2,001) والمتقادم

 000,402 006,322 623,206 صافي المخزون

ابن  إدارة شركة م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيطار

م 7107ديسمبر  10(: مخصص مخزون عديم الحركة ومتقادم كما في 7-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11م و7108و

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 سالمةققة 

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 سالمةققة 

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار   

 05,051 2,001 1,100 في بداية الفترة

 1,150 5,001 5,501 المحمل للسنة

    

 60,040 60,206 0,210 في نهاةة الفتر 

إدارة شركة ابن  م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  ارالبيط

 قطع الغيار

توقف المصنع عند االغالق قطع الغيار عادة ألغراض الصيانة التي تتم من خالل  يتم استخدام

ألف ريال سعودي  00المخطط له أو اإلغالق المؤقت. ويتم رسملة قطع الغيار التي تتعدى قيمتها 

ن سنة كموجودات٭ بينما تعتبر قطع الغيار التي ال تتعدى قيمتها أو والعمر اإلنتاجي لها أكثر م

 001٫0عمرها اإلنتاجي المذكور مسبقًا كمصروفات في حين استخدامها. ارتفعت قطع الغيار من 

ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  001٫0م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في 

 م.5000لمخطط له في السنة المالية استعدادا لئلغالق ام٭ 5000

مليون ريال  050٫0م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  001٫0وارتفعت قطع الغيار من 

 م٭ نتيجة إلى تلبية المتطلبات التشغيلية للمصانع المعمرة.5002يونيو  50سعودي كما في 

 المواد الخام

الفوسفوريك والمواد الكيميائية ومواد التعبئة تشمل المواد الخام بشلك أساسي مخزون حمض 

التي تتعلق معظمها بإنتاج ثنائي فوسفات األمونيوم والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. 

مليون ريال  22٫0م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  15٫5ارتفعت المواد الخام من 

مليون  00٫8يادة تخزين حمض الفوسفوريك بمقدار م٭ نتيجة إلى ز 5000ديسمبر  50سعودي كما في 

م مما أدى إلى تباطؤ اإلنتاج واستخدام 5000ريال سعودي بسبب اإلغالق المخطط له في ديسمبر 

 الفوسفوريك في خطوط اإلنتاج.

مليون  00٫1م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  22٫0وانخفضت المواد الخام من 

مليون ريال  10٫8م٭ نتيجة النخفاض حمض الفوسفوريك بمقدار 5002يونيو  50في ريال سعودي كما 

سعودي الذي تم استخدامه إلنتاج ثنائي فوسفات األمونيوم والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم 
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والذي أدى إلى الزيادة في البضائع جاهزة الصنع. وقد قابل هذا جزئيًا زيادة في كبريتات الملح غير 

ية٭ وهي مادة خام تستخدم في درجات النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم بشلك محددة٭ العضو

 بسبب ارتفاع اإلنتاج خالل نفس الفترة.

 بضائع جاهزة الصنع

تتمثل البضائع الجاهزة في األمونيا٭ وثنائي فوسفات األمونيوم٭ واليوريا٭ والنيتروجين والفوسفور 

ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  15٫0زة الصنع من والبوتاسيوم. ارتفعت البضائع جاه

م٭ وذلك يعود إلى زيادة البضائع 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  15٫2م إلى 5001

مليون ريال سعودي والتي تتعلق ببضائع جاهزة للتصدير في  5٫0جاهزة الصنع من األمونيا بقيمة 

 الميناء وبانتظار التخليص الجمركي.

 21٫1م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  15٫2وارتفعت البضائع جاهزة الصنع من 

م٭ ويعزى ذلك إلى حد كبير للزيادة في ثنائي فوسفات 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في 

يون مل 00٫0مليون ريال سعودي والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم بقيمة  10٫0األمونيوم بقيمة 

ريال سعودي خالل نفس الفترة. يجدر الذكر٭ إن الزيادة في السلع النهائية هي نتيجة مباشرة 

 لزيادة اإلنتاج خالل نفس الفترة.

 بضائع في الطريق

تتعلق البضائع في الطريق بمشتريات المواد الخام الذاهبة إلى مباني شركة ابن البيطار٭ وتتضمن 

ألف ريال  101ارتفعت البضائع في الطريق من وريك. بشلك أساسي من مخزون حمض الفوسف

 م.5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  5٫1م إلى 5001ديسمبر  50سعودي كما في 

 0٫0م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  5٫1وانخفضت البضائع في الطريق من 

 م.5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في 

 جهات ذات عالقة –ينة التجارية الذمم المد

م 7107ديسمبر  10جهات ذات عالقة كما في  –(: الذمم المدينة التجارية 1-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11م و7108و

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 سالمةققة 

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 سالمةققة 

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 دمات اإليار  سمعل 

 050,182 085,020 505,002 سابك

 00,110 00,100 05,510 سافكو

 101 0,008 010 الشراكت األخرى التابعة لشركة سابك

 630,016 000,036 060,410 إجمالي الذمم المةةنة التجارةة

    

 630,016 000,036 060,410 صافي الذمم المةةنة التجارةة

إدارة شركة ابن  م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50ية المدققة للسنوات المالية المنتهية في المصدر: القوائم المال
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيطار

م 7108م و7107ديسمبر  10(: تحليل تقادم الذمم المدينة التجارية كما في 4-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11و

أكثر من 

 ةدم 601

06 – 601 

 ةدم

46-01 

 ةدم

أقل من 

 ةدم 41

غير متأخر  

السةاي ولم 

 تنخفض قيمتها

 آالف الرةاالت السعديةة اإلجمالي

 م0160ةدنيد  31كما في  630,016 005,101 50,025 5,500 0,102 15

 م0162يةسمبر  36كما في  000,036 555,101 02 5 5 -

 م0160ر يةسمب 36كما في  060,410 500,055 58 50 00 5

إدارة شركة ابن  م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 .م5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيطار

 سابك

ي مليون ريال سعودي كما ف 505٫0من الذمم المدينة من شركة سابك وشراكتها التابعة انخفضت 

انخفاض م٭ نتيجة إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  085٫0م إلى 5001ديسمبر  50

 م نظرا إلغالق المخطط له خالل نفس الشهر. 5000المبيعات في ديسمبر 
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مليون ريال سعودي كما  085٫0من الذمم المدينة من شركة سابك وشراكتها التابعة وانخفضت 

م٭ نتيجة إلى تحصيل 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  050٫0م إلى 5000ديسمبر  50في 

 بعض األرصدة المستحقة خالل نفس الفترة.

 سافكو

حدى ن إيشمل الرصيد بشلك أساسي رسوم المرافق المدفوعة نيابة عن سافكو بالنظر إلى أ
. يتم تسوية (التي تستخدمها سافكو بالاكمل) تحت ملكية شركة ابن البيطار الكهرباء عدادات

 على مستويات 
ً
الرسوم من قبل شركة ابن البيطار ومن ثم تطالب شركة سافكو بالمبالغ بناء

 االستخدام للعداد.

م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  05٫5ارتفعت الذمم المدينة لشركة سافكو من 

في تسوية مولدات الطاقة م٭ نتيجة للتأخر 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  00٫0

 المستخدمة من قبل سافكو.

مليون  00٫1م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  00٫0وانخفض حساب سافكو من 

م٭ نتيجة إلى تسوية جزء كبير من الذمم المدينة خالل نفس 5002يونيو  50ريال سعودي كما في 
 الفترة.

 الشراكت األخرى التابعة لشركة سابك

 50ألف ريال سعودي كما في  010رتفعت الذمم المدينة للشراكت األخرى التابعة لشركة سابك من ا

 م.5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0٫5م إلى 5001ديسمبر 

مليون ريال سعودي كما في  0٫5وانخفضت الذمم المدينة للشراكت األخرى التابعة لشركة سابك من 

 م.5002يونيو  50ألف ريال سعودي كما في  101م إلى 5000ديسمبر  50

 استثمارات قصيرة األجل

تتعلق االستثمارات قصيرة األجل بودائع بنكية متوسطة األجل لمدة أكثر من ثالثة أشهر وأقل من 

 م.5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  50٫0سنة. وبلغت 

 دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

م 7107ديسمبر  10(: دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى كما في 5-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11م و7108و

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 سالمةققة 

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 سالمةققة 

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار   

 05,220 11,550 02,000 ذمم مدينة أخرى إلى أطرف ذو عالقة

 - 0,511 0,550 تأمين مسبق الدفع

 0,000 2,885 0,020 أخرى

 40,614 00,341 40,004 المجمدع

إدارة شركة ابن م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002و يوني 50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيطار

 ذمم مدينة أخرى إلى أطرف ذو عالقة

تتعلق الذمم المدينة األخرى إلى أطراف ذو عالقة إلى المبالغ المدفوعة إلى شركة سابك والتي 
توقعات لالحتياجات  سيتم استخدامها لشراء قطع الغيار والمواد الخام. وتقوم شركة سابك بعمل

وتفرض على الشراكت دفع المبالغ المتوقعة لنفس المستقبلية للشراكت التابعة لك ثالثة أشهر 

مليون  11٫5م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  02٫0وقد انخفضت من  الفترة.

م٭ نتيجة إلى زيادة النفقات الرأسمالية المرتبطة بعمليات 5000ديسمبر  50ريال سعودي كما في 
المعدات فيما يتعلق بمشروع تحسين  م ومشتريات5000اإلغالق المخطط لها في ديسمبر 

 الكفاءة.

 50مليون ريال سعودي كما في  11٫5وارتفعت الذمم المدينة األخرى إلى أطرف ذو عالقة من 

م٭ نتيجة إلى المبالغ المدفوعة 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  05٫2م إلى 5000ديسمبر 

 انئ وبعض المحطات) المدفوعة لشركة سابك.لشركة سافكو فيما يتعلق بنقل المنتجات (بالمو
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 تأمين مسبق الدفع

يتعلق التأمين مسبق الدفع بـالتأمين على مصانع شركة ابن البيطار. ارتفع التأمين مسبق الدفع 

 50مليون ريال سعودي كما في  0٫1م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0٫5من 

ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0٫1سبق الدفع من م. وانخفض التأمين م5000ديسمبر 

م٭ نتيجة إلى أن عقد التأمين يعاد تجديده 5002يونيو  50م إلى صفر ريال سعودي كما في 5000
 أدى إلى إطفاء لك الرصيد في نفس التاريخ. م) مما5002يونيو  5(بنفس التاريخ 

 أخرى

م إلى 5001ديسمبر  50ليون ريال سعودي كما في م 0٫5ارتفعت الموجودات المتداولة األخرى من 

لزيادة في الذمم المدينة المتعلقة م٭ نتيجة إلى ا5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  2٫1

 مليون ريال سعودي. 5٫0بضريبة القيمة المضافة بقيمة 

م إلى 5000ر ديسمب 50مليون ريال سعودي كما في  2٫1وانخفضت الموجودات المتداولة األخرى من 

م٭ نتيجة إلى االنخفاض في الذمم المدينة المتعلقة 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  0٫0

مليون ريال سعودي٭ قابله جزئيًا الزيادة في المدفوعات مقدمًا  5٫2بضريبة القيمة المضافة بقيمة 

اكفأة نهاية الخدمة التي تم مليون ريال سعودي التي تتعلق بشلك رئيسي بأرصدة م 0٫5األخرى بقيمة 

 إعادة تحويلها إلى شركة سافكو خالل نفس الفترة.

 حقوق الملكية

 م.7109يونيو  11م و7108م و7107ديسمبر  10(: حقوق الملكية كما في 6-0الجدول رقم )

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 سالمةققة 

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 سالمةققة 

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار   

 121,100 121,100 121,100 رأس المال

 010,100 010,100 010,100 احتياطي نظامي

 111,015 115,011 100,510 أرباح مستبقاه

 0,501,805 0,500,501 0,505,100 مجموع حقوق الملكية

إدارة شركة ابن م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50لمنتهية في المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية ا
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيطار

 رأس المال

م وكما 5000م و5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  121٫1بلغ رأس مال شركة ابن البيطار 

 ألف ريال للك سهم.ألف سهم بقيمة  121٫1م٭ مقسم إلى 5002يونيو  50في 

 احتياطي نظامي

تماشيا مع متطلبات نظام الشراكت في المملكة العربية السعودية٭ قامت شركة ابن البيطار 
من رأس المال. إن  ٪00من صافي الربح حتى بلغ هذا االحتياطي  ٪00بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 

في نظام الشراكت٭ يتوقف التحويل عند  هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. وبتطبيق التغيير األخير
من رأس المال٭ اعتمدت شركة ابن البيطار على التغير في  ٪00بدال من  ٪50وصول االحتياطي إلى 

م من خالل تحويل 5001في عام  ٪50الى  ٪00قانون الشراكت وقامت بتقليل االحتياطي النظامي من 
 ه.القيمة من االحتياطي النظامي الى األرباح المبقا

 أرباح مبقاه

مليون  115٫5م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  100٫1ارتفعت األرباح المبقاه من 

مليون  550٫0م بلغ 5000م٭ نتيجة لصافي ربح للسنة المالية 5000ديسمبر  50ريال سعودي كما في 

خالل نفس الفترة.  مليون ريال سعودي 500٫0ريال سعودي قابلها توزيعات أرباح معلنة بقيمة 

م٭ 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  111٫8استمرت األرباح المبقاه باالرتفاع لتصل إلى 

 50مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  005٫1تماشيًا مع صافي ربح بلغ 

 ودي خالل نفس الفترة.مليون ريال سع 000٫0م٭ قابل ذلك توزيعات أرباح معلنة بقيمة 5002يونيو 
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 االلتزامات غير المتداولة

 التزامات بموجب عقد ايجار تمويلي

مليون ريال سعودي كما  0٫5ارتفع الجزء الغير متداول من التزامات بموجب عقد ايجار تمويلي من 

م٭ وذلك تماشيًا مع 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  50٫8م إلى 5001ديسمبر  50في 

 من  08المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تطبيق 
ً
 م.5002يناير  0ابتداء

مليون ريال  0٫5م إلى 5001ديسمبر  50ألف ريال سعودي كما في  580وارتفع الجزء المتداول من 

 م٭ نتيجة لنفس السبب.5002يونيو  50سعودي كما في 

 االلتزامات المتداولة

 ة أخرىالذمم الدائنة التجارية والتزامات متداول

ديسمبر  10(: الذمم الدائنة التجارية والتزامات متداولة أخرى كما في 7-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11م و7108م و7107

 آالف الرةاالت السعديةة 

يةسمبر  36كما في 

 م0160

 سالمةققة  

يةسمبر  36كما في 

 م0162

 سالمةققة  

 م 0160ةدنيد  31كما في 

 سمعلدمات اإليار  

 55,251 50,050 50,500 م الدائنة التجاريةالذم

 002,515 005,051 15,201 مصاريف مستحقة

 5,022 1,215 0,120 أخرى

 630,612 602,006 613,206 المجمدع

إدارة شركة ابن م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50الستة أشهر المنتهية في  لفترة البيطار

 الذمم الدائنة التجارية

تتعلق الذمم الدائنة التجارية في الذمم الدائنة إلى شركة أرامكو والشركة السعودية للكهرباء 
انخفضت الذمم الدائنة  .وشركة مرافق وشركة كيلوج براون اند روت وشركة سينوبك المحدودة

مليون ريال سعودي كما  50٫0م إلى 5001ديسمبر  50ريال سعودي كما في مليون  50٫1التجارية من 

مليون ريال  0٫2) تسوية بعض الرسوم الغير اعتيادية بقيمة 0م٭ نتيجة: (5000ديسمبر  50في 

النخفاض  نظراً مليون ريال سعودي  5٫0) وانخفاض الذمم الدائنة لشركة مرافق بقيمة 5سعودي٭ (

 م مما أدى إلى انخفاض الفواتير المتعلقة بشركة مرافق.5000مبر مستويات اإلنتاج في ديس

 55٫2م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  50٫0وارتفعت الذمم الدائنة التجارية من 

الزيادة في الذمم الدائنة لشركة سينوبك ) 0م٭ نتيجة: (5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في 

مليون ريال سعودي تماشيًا مع الخدمات الهندسية المقدمة فيما يتعلق  5٫0المحدودة بمقدار 

مليون ريال  0٫5) والزيادة في الذمم الدائنة لشركة أرامكو بمقدار 5ببرنامج تحسين الكفاءة٭ (

مليون ريال سعودي  5٫0سعودي. قابل ذلك٭ انخفاض في الذمم الدائنة لشركة مرافق بمقدار 

 ألف ريال سعودي. 501باء بمقدار والشركة السعودية للكهر 

 مصاريف مستحقة

 005٫0م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  15٫2ارتفعت المصاريف المستحقة من 

) زيادة مشتريات المعدات لتنفيذ مشروع 0م٭ نتيجة: (5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في 

) وزيادة المصاريف المستحقة فيما يتعلق 5٭ (مليون ريال سعودي 50٫5تحسين الكفاءة بقيمة 

 مليون ريال سعودي. 58٫1م بقيمة 5000باإلغالق المخطط له في ديسمبر 

 002٫5م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  005٫0وانخفضت المصاريف مستحقة من 

ر المستحقة خالل م٭ نتيجة إلى تسوية بعض الفواتي5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في 
 نفس الفترة.

 أخرى

تتعلق االلتزامات المتداولة األخرى في مخصصات الماكفئة السنوية للموظفين وتذبذبت خالل الفترة 

 0٫0انخفضت االلتزامات المتداولة األخرى من التاريخية نتيجة لدفع بعض المستحقات للموظفين. 

ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  1٫2م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في 

م 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  1٫2م انخفضت االلتزامات المتداولة األخرى من 5000

 م.5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  5٫2إلى 
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 الذمم الدائنة التجارية ألطراف ذات عالقة

م 7107ديسمبر  10راف ذات عالقة كما في (: الذمم الدائنة التجارية ألط8-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11م و7108و

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر  36كما في 

 م0160 

 سالمةققة 

 يةسمبر  36كما في 

 م0162 

 سالمةققة 

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 سمعلدمات اإليار   

 00,001 51,000 50,055 سافكو

 11,052 50,508 11,221 سابك

 05 5,051 500 أخرى

 00,000 02,320 06,136 المجمدع 

إدارة شركة ابن م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيطار

 سافكو

والتي  ابن البيطار ليف التشغيل والصيانة لشركةتتعلق الذمم الدائنة التجارية لشركة سافكو بتاك

مليون ريال  50٫0ارتفعت الذمم الدائنة لشركة سافكو من  يتم تسويتها عادًة على أساس شهري.

م٭ 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  51٫2م إلى 5001ديسمبر  50سعودي كما في 

 ليف المشتركة لخطة التقاعد المبكر.نتيجة إلى تخصيص بعض التاكليف فيما يتعلق بالتاك

م 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  51٫2وانخفضت الذمم الدائنة لشركة سافكو من 

تسوية بعض األرصدة المستحقة م٭ نتيجة إلى 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  00٫0إلى 

 م.5000في نهاية السنة المالية 

 سابك

التجارية لشركة سابك من المستحقات المستحقة عن الخدمات المشتركة  تتكون الذمم الدائنة

التي تنجزها شركة سابك نيابة عن شراكتها التابعة وتشمل المصاريف المتعلقة التكنولوجيا 

 (البحث والتطوير) والمبالغ المقدمة لبعض من المواد.

م إلى 5001ديسمبر  50في  مليون ريال سعودي كما 11٫2انخفضت الذمم الدائنة لشركة سابك من 

 م٭ نتيجة إلى األيام التي تم إغالق المصنع فيها.5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  50٫1

م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  50٫1وارتفعت الذمم الدائنة لشركة سابك من 

ادة في خدمات الشراء من البائعين م٭ نتيجة إلى زي5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  11٫0

 فيما يتعلق بمشروع تحسين الكفاءة التي يتم تسويتها من خالل شركة سابك.

 أخرى

تتعلق الذمم الدائنة ألطراف ذات عالقة أخرى بشركة سابك لخدمات التخزين المسؤولة عن تشغيل 

ألف  505ذات عالقة أخرى من وصيانة مرافق ميناء شركة ابن البيطار. ارتفعت الذمم الدائنة ألطراف 

 م٭5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  5٫0م إلى 5001ديسمبر  50ريال سعودي كما في 

ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  5٫0وانخفضت الذمم الدائنة ألطراف ذات عالقة أخرى من 

نخفاض أرصدة شركة سابك م٭ نتيجة إلى ا5002يونيو  50ألف ريال سعودي كما في  05م إلى 5000

 على عدد الكميات المصدرة٭ وانخفضت هذه األرصدة 
ً
لخدمات التخزين٭ ويتم احتساب الرسوم بناء

 م خالل نفس الفترة.5000ديسمبر  50نظرًا لتسوية غالبية األرصدة القائمة كما في 
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 قائمة التةفقات النقةةة 66-0-2

للسنوات المالية المنتهية  ن البيطارلشركة اب قائمة التدفقات النقدية(: 0-0الجدول رقم )

 م.7109م و7108يونيو  11م وفترة الستة أشهر المنتهية في 7108م و7107ديسمبر  10في 

 آالف الرةاالت السعديةة
 م0160السنة المالية 

 سالمةققة 

 م0162السنة المالية 

 سالمةققة 

فتر  الستة أشهر 

 31المنتهية في 

 م0160ةدنيد 

 سمعلدمات اإليار  

   تةفقات نقةةة من أنشطة تشغيلية
 

 001,108 510,022 021,020 صافي ربح السنة قبل الزاكة

   تعةةالت على صافي ريح السنة:
 

 80,005 02,055 005,050 إستهالك ممتلاكت ومصنع ومعدات

 1,150 5,001 5,501 مخصص المخزون

 062,606 333,162 311,120 صافي الريح المعةل

   لمال العامل:حركة رأس ا
 

 (05,050) (10,001) 10,110 مخزون

 00,051 (1,058) 1,251 جهات ذات عالقة ‟ذمم مدينة تجارية 

الدفعات المقدمة وموجودات متداولة 

 أخرى
(00,558) 05,088 (0,050) 

 (8,118) 11,110 (58,251) ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى

 55,201 (00,800) (1,850)  مطلوب إلى جهات ذات عالقة

 360,333 300,006 000,406 النقةةة الناتجة من أنشطة تشغيلية

 (0,500) (2,820) (5,505) الزاكة المدفوعة

صافي النقةةة المتدفر من أنشطة 

 تشغيلية
003,620 362,004 316,630 

   تةفقات نقةةة من أنشطة امستثمارةة
 

 (058,000) (500,110) (00,108) شراء ممتلاكت ومصنع ومعدات

 (50,000) 0 0 استثمارات قصيرة األجل

صافي النقةةة سالمستخةمة في  الناتجة 

 من أنشطة امستثمارةة
(21,004) (016,001) (604,666) 

   تةفقات نقةةة من أنشطة تمدةلية
 

 (10,000) (500,000) (000,000) توزيعات أرباح مدفوعة

 (0,111) (580) (511) تمويليالتزامات بموجب عقد إيجار 

صافي النقةةة سالمستخةمة في  الناتجة 

 من أنشطة تمدةلية
(611,060) (011,042) (21,066) 

 15,050 (05,115) 005,112 صافي الزيادة (النقص) في النقدية

 000,102 020,000 05,815 رصيد النقد وما في حكمه في بداية السنة

نهاةة رصية النقة وما في حومه في 

 السنة
600,606 666,610 626,006 

إدارة شركة ابن م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيطار

 النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

مليون ريال سعودي في السنة  525٫0من األنشطة التشغيلية من  ارتفع صافي النقد المتوفر

م٭ ويعود ذلك بشلك رئيسي 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  500٫5م إلى 5001المالية 

مليون ريال سعودي  11٫1التجارية ومطلوبات متداولة أخرى بقيمة  إلى ارتفاع في الذمم الدائنة

مليون ريال سعودي خالل نفس  510٫5مليون ريال سعودي إلى  021٫8ن وارتفاع صافي الربح للسنة م

 الفترة.

ريال سعودي في السنة  مليون 500٫5انخفض صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية من 

م٭ 5002يونيو  50ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  مليون 501٫0م إلى 5000المالية 

مليون ريال سعودي إلى  510٫5) انخفاض صافي الربح للسنة من 0سي إلى: (ويعود ذلك بشلك رئي

مليون ريال سعودي وذلك نتيجة إلى أن صافي الربح يتعلق بفترة الستة أشهر من السنة  001٫0

) انخفاض الذمم الدائنة التجارية 5م٭ (5000م مقارنة بصافي ربح لاكمل السنة المالية 5002المالية 

 ون ريال سعودي خالل نفس الفترة.ملي 8٫1بمقدار 
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 النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

ريال سعودي في السنة  مليون 00٫0ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 

م٭ ويعود ذلك بشلك رئيسي 5000ريال سعودي في السنة المالية  مليون 500٫0م إلى 5001المالية 

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 500٫0بقيمة  لممتلاكت والمصانع والمعداتإلىارتفاع مبلغ ا

ريال سعودي في السنة  مليون 500٫0انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 

م 5002يونيو  50ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  مليون 008٫0م إلى 5000المالية 

مبلغ الممتلاكت والمصانع والمعدات حيث بلغت قيمتها لك رئيسي إلى انخفاض ويعود ذلك بش

مليون ريال سعودي خالل نفس  50٫0واستثمارات قصيرة األجل بقيمة  ٭مليون ريال سعودي 058٫0

 الفترة.

 النقد )المستخدم في( األنشطة التمويلية

ريال سعودي في السنة المالية  مليون 000٫5ارتفع النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 

أرباح  م٭ ويعود ذلك بشلك رئيسي إلى5000ريال سعودي في السنة المالية  مليون 500٫5م إلى 5001

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 500٫0مدفوعة بقيمة 

ريال سعودي في السنة المالية  مليون 500٫5انخفض النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 

م٭ ويعود ذلك إلى أرباح 5002يونيو  50ريال سعودي في الفترة المنتهية  مليون 00,1م إلى 5000

مليون ريال سعودي تعلقت في بعض من األرباح الموزعة عن السنة المالية  10٫0مدفوعة بقيمة 

 م.5000

 المعلدمات المالية لشركة جيبك  66-3

 مقةمة ال 66-3-6

 على  تم مناقشة وتحليل المركز المالي لشركة جيبك
ً
ونتائج عملياتها كما هو مبين فيما يلي بناء

م واإليضاحات المرفقة بها 5000م و5001ديسمبر  50القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في 

المدققة من قبل شركة برايس وترهاوس كوبرز المحدودة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة٭ 

م٭ واإليضاحات المرفقة بها 5002م و5000يونيو  50ة في باإلضافة إلى فترة الستة أشهر المنتهي

ولم يتم مراجعتها من قبل مدقق خارجي حيث  إدارة شركة جيبكوالتي تم اعدادها من قبل 

قامت شركة جيبك بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير 

ملكة البحرين إلعداد القوائم المالية للسنوات ) والمعتمدة في مIFRSالمحاسبة الدولية (

 م.5000م و5001ديسمبر  50المنتهية في 

وال تملك شركة برايس وترهاوس كوبرز المحدودة وال أي من شراكتها التابعة أو الشقيقة أي حصة 

أو مصلحة من أي نوع في شركة جيبك٭ كما وأعطت موافقتها الكتابية ولم تتراجع عنها فيما 

نشر اسمها وشعارها وإفادتها في تعميم المساهمين هذا كمراجع حسابات لشركة يتعلق ب

 جيبك للسنوات المذكورة أعاله.

حيث أنه يتم عرض  “الدينار البحريني” يتم عرض القوائم المالية لجبيك باستخدام العملة الوظيفية 

دينار بحريني  0الصرف بسعر  القوائم المالية وتحليلها في هذا المستند بالريال السعودي عمال

 ريال سعودي على مدار جميع السنوات والفترات المالية المعروضة. 2٫20يساوي 

 السيامسات المحامسبية 66-3-0

 أسس اإلعداد

والمتطلبات النافذة لقانون لمالیة ایر رلیة للتقاولدافقاً للمعاییر ولمالیة القوائم اتم تحضیر 

باستثناء موجودات خطة المنافع یخیة رلتااتكلفة لأ احسب مبدالشراكت التجارية البحريني وذلك 

 .المعرفة واألدوات المالية المشتقة التي تقاس بالقيمة العادلة

إن إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقديرات 

في عملية تطبيق السياسات إبداء رأيها  إدارة شركة جيبكمحاسبية معينة. كما يقتضي من 

المحاسبية للشركة. يتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من إبداء الرأي أو 

التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات مهمة للقوائم المالية في اإليضاح 

 .1  رقم
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ات لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية المعايير والتعديالت على المعايير المنشورة أو تفسير  ) أ(

 5000يناير  0التي تبدأ اعتبارًا من  جيبك الدولية النافذة على المدة الحسابية لشركة

 )5000يناير  0(اعتبارًا من  “األدوات المالية” ‟ 2المعيار الدولي للتقارير المالية 

المرتبط  52ر المحاسبي الدولي محل أحاكم المعيا 2يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 

باالعتراف وتصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية واستبعاد األدوات المالية 

 .وانخفاض قيمة الموجودات المالية وحساب التحوط

إلى تغييرات على السياسات  5000يناير  0اعتبارًا من  2أدى اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 

محاسبية وتعديالت على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية. وفقًا لؤلحاكم االنتقالية ال

 .٭ لم تتم إعادة صياغة أرقام المقارنة2ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

 التصنيف والقياس )0(

. يحل المعيار )5000يناير  0(اعتبارًا من  “األدوات المالية” ‟ 2المعيار الدولي للتقارير المالية 

محل األشاكل المتعددة للتصنيف والقياس المذكورة في المعيار  2الدولي للتقارير المالية 

: األدوات المالية: االعتراف والقياس بشلك واحد يكون بشلك مبدئي فقط 52المحاسبي الدولي 

 .من فئتي تصنيف: اللكفة المستهلكة والقيمة العادلة

)٭ قدرت شركة جيبك نماذج 2تطبيق للمعيار الدولي للتقارير المالية  (تاريخ أول 5000يناير  0في 

وصنفت أدواتها المالية ضمن الفئات المالئمة  لهااألعمال التي تسري على الموجودات المالية 

. إن تصنيف المشتقات ال يتغير وفقًا للمعيار 2المذكورة في المعيار الدولي للتقارير المالية 

ويصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تمت إعادة تصنيف  2مالية الدولي للتقارير ال

من قروض وذمم مدينة وفقًا للمعيار المحاسبي  لشركة جيبكاكفة األدوات المالية األخرى 

. تشمل الموجودات 2باللكفة المطفأة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير الدولية  52الدولي 

والودائع المحددة األجل واألرصدة  “الذمم المدينة التجارية واألخرى”أة المالية باللكفة المطف

 .في البنوك والنقد ضمن قائمة المركز المالي

بأثر رجعي لكنها اختارت عدم إعادة صياغة  2طبقت شركة جيبك المعيار الدولي للتقارير المالية 

ة لذلك٭ تستمر المحاسبة معلومات المقارنة حسب األحاكم المسموح بها ضمن المعيار. نتيج

 .على معلومات المقارنة التي تم تقديمها حسب السياسات المحاسبية السابقة لشركة جيبك

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )5(

نموذج جديد لخسارة االئتمان المتوقعة القائم على  2قدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 على تغير جودتها المالية.  ه الموجودات الماليةأسلوب من ثالث مراحل تتحرك من خالل
ً
بناء

تشير المرحلة إلى الكيفية التي تقوم بها أي مؤسسة بقياس خسائر انخفاض القيمة وتطبق 

طريقة سعر الفائدة الفعلي. هناك طريقة مبسطة مسموح بها بالنسبة للموجودات المالية 

لي٭ تقوم المؤسسات بقيد خسارة ليوم التي ليس فيها عنصر مالي مهم. عند االعتراف األو

شهر (أو خسارة االئتمان المتوقعة لمدى  05واحد تعادل خسارة االئتمان المتوقعة لمدة 

 .العمر) ما لم تعتبر الموجودات ائتمان انخفضت قيمته

المبسط لقياس الخسائر االئتمانية  2تطبق شركة جيبك أسلوب المعيار الدولي للتقارير المالية 

قعة باستخدام بدل الخسارة المتوقعة لمدى العمر بالنسبة لموجوداتها المالية. من أجل المتو

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة٭ تم تجميع الموجودات المالية اعتمادًا على صفات المخاطر 

االئتمانية المشتركة وأيام التأخير. إن شركة جيبك تستخدم الرأي في إصدار هذه االفتراضات 

يار المعطيات في حساب االنخفاض في القيمة وذلك اعتمادًا التاريخ اإلئتماني المتوفر لدى واخت

 شركة جيبك وظروف السوق الحالية والتقديرات االستشرافية في نهاية لك فترة تقارير مالية.

لية إن الفرق بين األثر الخسارة بين نموذج الخسارة المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير الما

ال تختلف كثيرًا حيث أنه ليس  52ونموذج الخسارة المتكبدة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي  2

 على ذلك٭ لم تتم إعادة صياغة أي 
ً
هناك سجل اهالاكت بالنسبة لموجودات شركة جيبك. بناء

 .حساب األرباح المبقاة مبالغ من خالل

 )5000يناير  0تبارًا من (اع “قود مع العمالءعوائد الع” ‟ 00المعيار الدولي للتقارير المالية 

أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية معيار جديد لالعتراف بالعوائد. يحل هذا المعيار محل 

الذي يغطي عقود البضائع والخدمات والمعيار المحاسبي الدولي  00المعيار المحاسبي الدولي 

 .الذي يغطي عقود اإلنشاء 00

يد يعتمد على معيار قائم على أن يتم االعتراف بالعائد عندما تتحول السيطرة إن المعيار الجد

 .على أي بضاعة أو خدمة للعميل
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 :خطوات قبل التمكن من االعتراف بالعائد 0يجب تطبيق عملية جديدة مؤلفة من 

 ٮتحديد العقود مع العمالء 

 ٮتحديد التزام منفصل متعلق باألداء 

 ٮعقدتحديد سعر المعاملة حسب ال 

 و ٮتخصيص سعر المعاملة للك التزام من االلتزامات المنفصلة المتعلقة باألداء 

 االعتراف بالعائد عند استيفاء لك التزام متعلق باألداء. 

تمرين لتقييم األثر على القوائم المالية. تضم عوائد شركة جيبك بيع  إدارة شركة جيبك أجرت ا

 .الت على القوائم الماليةالبضائع والدخل اآلخر ولم يتم قيد تعدي

ليست هناك معايير دولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات معايير التقارير 

م ويتوقع أن يكون 5000يناير  0المالية الدولية تسري للمرة األولى عن السنة المالية التي تبدأ في 

 .لشركة جيبكلها تأثير كبير على القوائم المالية 

معايير والتعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية ال ) ب(

ولم يتم  5000يناير  0الدولية النافذة على المدة الحسابية لشركة جيبك التي تبدأ اعتبارًا من 

 .اعتمادها قبل ذلك من قبل شركة جيبك

 )5002يناير  0(اعتبارًا من  “إليجارعقود ا” ‟ 08ارير المالية المعيار الدولي للتق

بشلك أساسي على المحاسبة من قبل المستأجرين  08سيؤثر المعيار المحاسبي للتقارير المالية 

وسينتج عنه االعتراف تقريبًا باكفة عقود اإليجار ضمن قائمة المركز المالي. إن المعيار يفرق بين 

عتراف بأصل (الحق باستخدام البند المؤجر) عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية ويتطلب اال

والتزام مالي بدفع اإليجارات الخاصة بشلك افتراضي باكفة عقود اإليجار. االستثناءات الوحيدة 

  .هي عقود اإليجار القصيرة األجل وذات القيمة المنخفضة

السنوات  إن قائمة الربح والخسارة ستتأثر أيضًا ألن اللكفة اإلجمالية تكون أعلى عادة في

السابقة من عقد اإليجار وأقل في السنوات الالحقة. إضافة إلى ذلك فإن المصاريف التشغيلية 

سيتم استبدالها بالفائدة واالستهالك بحيث تتغير المؤشرات الرئيسية مثل العوائد قبل 

 .احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك والنفاذ

يث تصنف الدفعات النقدية الخاصة بالجزء الرئيسي تكون التدفقات النقدية التشغيلية أعلى ح

من التزام عقد اإليجار ضمن األنشطة التمويلية. يمكن فقط أن يستمر عرض الجزء من الدفعات 

 .الذي يعكس الفائدة كتدفقات نقدية تشغيلية

لن تتغير المحاسبة من قبل المؤجرين بشلك كبير. يمكن أن تحدث بعض الفروقات نتيجة الدليل 

٭ يكون العقد أو 08لجديد الخاص بتعريف عقد اإليجار. وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية ا

يتضمن عقد إيجار إذا اكن العقد ينقل الحق باإلشراف على استخدام أصل معرف لمدة من الزمن 

 .بمقابل

٭ لكن يبكلشركة جسيؤثر المعيار بشلك أساسي على الحسابات الخاصة بعقود اإليجار التشغيلية 

لم تقم شركة جيبك بعد بتقييم الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها ذلك على قائمة المركز المالي 

 .وقائمة الربح والخسارة

ليست هناك معايير وتعديالت جديدة أخرى على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات 

ذة للمرة األولى على السنة المالية معايير التقارير المالية الدولية التي صدرت لكنها غير ناف

لشركة ويتوقع أن يكون لها أثر كبير على القوائم المالية  5000يناير  0التي تبدأ في  لشركة جيبك

 .جيبك

 تحويل العمالت األجنبية

 العملة الوظيفية وعملة العرض ) أ(

تي تعمل فيها تقاس البنود في القوائم المالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية ال

تم عرض القوائم المالية بالدينار البحريني وهي العملة  ).“العملة الوظيفية”ك (شركة جيب

 .وعملة عرض القوائم المالية لشركة جيبكالوظيفية 

 المعامالت واألرصدة ) ب(

يتم تحويل معامالت العملة األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة 

عامالت. يتم تحويل الموجودات وااللتزامات بالعملة األجنبية إلى العملة الوظيفية بتواريخ الم

باستخدام سعر الصرف السائد بتاريخ قائمة المركز المالي. تظهر أرباح وخسائر صرف العمالت 

 .األجنبية نتيجة تحويل البنود المالية في قائمة األرباح والخسائر
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 العقارات والماكئن والمعدات

حديد اكفة العقارات والماكئن والمعدات باللكفة التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم يتم ت

والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة. تشتمل التلكفة على المصاريف المتعلقة مباشرة 

 .باالستحواذ على البنود

ل٭ حسب ما هو تكون التاكليف التالية مشمولة في المبلغ المرحل لؤلصل أو تظهر أكصل منفص

مالئم٭ فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند على 

شركة جيبك ويكون هناك إماكنية لقياس لكفة البند بشلك موثوق. يتم احتساب اكفة تاكليف 

 ها فيهااإلصالح والصيانة األخرى ضمن الربح أو الخسارة خالل الفترة المالية التي يتم تكبد

ال تنخفض قيمة األرض المملوكة ملكية خالصة. يتم تحميل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة 

لتوزيع تلكفة الموجودات المعنية ناقصًا القيمة المتبقية لها على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 

 :التالية

 سنة 00 :لكفة تطوير األرض المملوكة ملكية خالصة 

 التالماكئن واآل:  

 سنة 10-00 : )0-0الماكئن واآلالت الرئيسية (اإليضاح  -

 سنة 00 :قطع الغيار بالمخازن -

 سنة 50 :المباني 

 تركيبات وتجهيزات ومعدات للماكتب:  

 سنوات ERP 0:برمجيات -

 سنوات 0 :بناء صغير -

 سنوات 0 :تركيبات وتجهيزات ومعدات للماكتب -

 سنوات 5 :برمجيات حاسوبية صغيرة -

 سنوات 5 :مركبات آلية 

 سنوات 00و  0العمر المتوقع للعامل المحفز يتراوح عادة ما بين  :عوامل محفزة وراتنجات 

يتم تقدير أرباح وخسائر البيع من خالل مقارنة العوائد مع المبلغ المرحل ويتم ضمها إلى قائمة 

 .الربح والخسارة

در للموجودات وتتم التسوية عند الضرورة في تتم مراجعة القيم المتبقية والعمر اإلنتاجي المق

نهاية لك فترة تقرير. تخفض القيمة الدفترية لؤلصل مباشرة إلى القيمة القابلة لالسترداد في 

 .حالة زيادة قيمته الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد له

يات الماكئن تقوم شركة جيبك برسملة قطع غيار اآلالت ذات القيمة المرتفعة والمهمة لعمل

كما تقوم  والتي يكون عمرها مساوي لعمر اآللة. تستهلك هذه القطع حسب عمر اآللة المعنية.

 .شركة جيبك برسملة تاكليف العائد المتكبدة خالل تعطل الماكئن

 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

اذ وتركيب وإنشاء تشمل المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ المصاريف التي يتم تكبدها عند االستحو

العقارات والماكئن والمعدات والتي تتحول إلى الفئة المالئمة من الموجودات وتستهلك بعد 

 .وضعها ضمن االستخدام التجاري

 المخزون

يتم تقييم المنتجات والمواد االستهالكية والمواد الكيماوية والمواد األخرى التي تم االنتهاء منها 

لممكن تحقيقها٭ أيهما أقل. تشمل اللكفة التي يتم تحديدها على بالتلكفة أو صافي القيمة ا

أساس متوسط التلكفة المرجح للمصاريف التي يتم تكبدها ضمن سياق العمل االعتيادي من أجل 

وصول المخزون إلى ماكنه ووضعه الحالي٭ عندما يكون ذلك ضروريًا٭ يتم تقدير مخصص المواد 

د٭ في تاريخ لك تقرير. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر المتقادمة وبطيئة الحركة٭ إذا وج

 .البيع المقدر ناقصًا مصروفات البيع
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 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تقوم شركة جيبك باختبار الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لالنخفاض في 

داد مع قيمتها الدفترية إما سنويًا أو عندما يكون القيمة عن طريق مقارنة قيمتها القابلة لالستر 

هناك مؤشر أن الموجودات غير الملموسة قد انخفضت قيمتها. تتم مراجعة انخفاض قيمة 

الموجودات الخاضعة للنفاذ عند حدوث تغييرات أو أحداث على الظروف تشير إلى إماكنية عدم 

خفاض القيمة بالقيمة التي تتجاوز بها القيمة استرداد المبلغ المرحل. يتم عرض أي خسارة نتيجة ان

المرحلة لؤلصل قيمته القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لؤلصل 

ناقصًا تاكليف البيع أو القيمة قيد االستخدام٭ أيهما أعلى. وألغراض تقييم االنخفاض في القيمة٭ 

مستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشلك يتم تجميع الموجودات لدى أدنى ال

منفصل (وحدات توليد النقد). تتم مراجعة الموجودات غير المالية التي تعرض النخفاض في 

 .قيمتها (بخالف الشهرة) لتحري احتمال عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ لك تقرير

 م7108يناير  0نذ السياسات المالية المطبقة م –الموجودات المالية 

صنفت شركة جيبك موجوداتها المالية كموجودات مالية بتاكليف مستهلكة  5000يناير  0منذ 

وأدوات مالية مشتقة. يعتمد التصنيف على نموذج أعمال إدارة الموجودات المالية واألحاكم 

من نموذج  التعاقدية للتدفقات المالية. يقاس األصل المالي باللكفة المطفأة إذا اكن الغرض

األعمال االحتفاظ باألصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل التدفقات النقدية 

التعاقدية بموجب السند فقط دفعات أصل المبلغ والفائدة ويتم ضمها للموجودات المتداولة 

مركز المالي والتي شهر بعد تاريخ قائمة ال 05باستثناء تلك التي تكون تواريخ استحقاقها أكثر من 

باللكفة  لشركة جيبكيتم تصنيفها على أنها موجودات غير متداولة. تشمل الموجودات المالية 

 األرصدة البنكية والنقد” و “الودائع ألجل محدد”و “الذمم المدينة التجارية واألخرى”المطفأة 

مة العادلة من خالل الربح ضمن قائمة المركز المالي. يتم احتساب األدوات المالية المشتقة بالقي“

أو الخسارة ما لم يتم تخصيصها كتحوطات ويتم عرضها كموجودات أو مطلوبات متداولة إذا اكن 

شهر بعد نهاية فترة التقرير. ال تقوم شركة جيبك بتطبيق حساب  05من المتوقع تسويتها خالل 

 .التحوط وتكون أدواتها المالية المشتقة شاملة عقود العمالت اآلجلة

 االعتراف والقياس واالستبعاد

 لشركة جيبكال يتغير القياس عند االعتراف األولي والقياس الالحق واالستبعاد للموجودات المالية 

 .)0-0-5(يرجى االطالع على اإليضاح  2عند اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 

 االنخفاض في القيمة

يبك على أساس نظرة استشرافية الخسائر االئتمانية المتوقعة م تقيم شركة ج5000يناير  0اعتبارًا من 

المرتبطة بأدوات الدين وذلك بالقيمة المطفأة. طبقت شركة جيبك الطريقة المبسطة الذي 

. إن طريقة االنخفاض في القيمة المطبق يعتمد على 2يسمح بها المعيار الدولي للتقارير المالية 

 .المخاطر االئتمانية ما إذا اكنت هناك زيادة كبيرة في

وكان باإلمكان ربط هذا ٭ مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقةفي حال انخفاض 

احتساب خسارة االنخفاض في القيمة (مثل تحسن تم النقص بشكل موضوعي بحدث يحصل بعد أن 

سابقاً احتسابها يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة التي تم ٭ في التقييم االئتماني للمدين)

 .قائمة الربح والخسارةفي 

 7107ديسمبر  10السياسات المحاسبية المطبقة حتى  –الموجودات المالية 

٭ صنفت شركة جيبك موجوداتها المالية كقروض وذمم مدينة وأدوات مالية 5001ديسمبر  50حتى 

ة. إن القروض مشتقة. يعتمد التصنيف على الغرض الذي تم من أجله الحيازة على الموجودات المالي

والذمم المدينة هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة دفعاتها ثابتة أو قابلة للتحديد وغير 

متداولة في سوق فعال. تم ضم هذه الموجودات إلى الموجودات المتداولة باستثناء تواريخ 

ها على أنها شهر بعد تاريخ قائمة المركز المالي والتي يتم تصنيف 05االستحقاق التي تزيد عن 

الذمم المدينة التجارية ”موجودات غير متداولة. تشمل قروض شركة جيبك وذممها المدينة 

 .من قائمة المركز المالي “األرصدة البنكية والنقد”و “الودائع ألجل محدد”و “واألخرى

م يتم احتساب األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما لم يت

تخصيصها كتحوطات ويتم عرضها كموجودات أو مطلوبات متداولة إذا اكن من المتوقع تسويتها 

شهر بعد نهاية فترة التقرير. ال تقوم شركة جيبك بتطبيق حساب التحوط وتكون أدواتها  05خالل 

 .المالية المشتقة شاملة عقود العمالت اآلجلة
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 االعتراف والقياس واالستبعاد

التاريخ الذي  ‟المشتريات والمبيعات المنتظمة للموجودات المالية بتاريخ التداول يتم االعتراف ب

تلتزم فيه شركة جيبك بشراء أو بيع األصل. يتم االعتراف بشلك مبدئي بالقروض والذمم المدينة 

بالقيمة العادلة والحقًا يتم قيدها باللكفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقص 

اض في القيمة٭ إن وجد. يتم قيد اكفة السندات المشتقة بالقيمة العادلة وتصنف االنخف

كموجودات عندما تكون القيمة العادلة إيجابية وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سلبية. 

 .يتم ضم التغييرات على القيمة العادلة لؤلدوات المالية إلى أرباح وخسائر السنة

المالية عندما تنتهي الحقوق باستالم التدفقات النقدية من القروض  يتم استبعاد الموجودات

والذمم المدينة أو يتم تحويلها وتقوم شركة جيبك بتحويل إلى حد كبير اكفة المخاطر والماكفآت 

 .المرتبطة بالملكية

 االنخفاض في القيمة

ليل موضوعي على تقوم شركة جيبك في نهاية لك فترة تقرير مالي بتقييم ما إذا اكن هناك د

يعتبر أن األصل  تعرض األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة. ال

المالي أو مجموعة الموجودات المالية قد تعرض أو تعرضت لالنخفاض في القيمة وتم تكبد خسائر 

يمة نتيجة لحدث االنخفاض في القيمة إال إذا توفر دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في الق

ويكون لذلك الحدث (أو تلك  )“حدث خسارة”(واحد أو أكثر يحصل بعد االعتراف المبدئي باألصل 

األحداث) أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لؤلصل المالي أو مجموعة الموجودات 

 .المالية بشلك يمكن تقديره على نحو موثوق به

في القيمة مؤشرات تدل على مواجهة المدين أو مجموعة من قد يشمل الدليل على االنخفاض 

السداد أو التأخر في سداد الفوائد أو المدفوعات عن المدينين لصعوبات مالية كبيرة أو عجز 

أو ٭ ماليةهيلكة أو احتمالية أن المدين سيدخل في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة ٭ الرئيسية

ظة بأن هناك انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية عندما تشير البيانات الجديرة بالمالح

 .التغييرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية المرتبطة بالتخلف عن السداد٭ مثل المقدرة

بالنسبة لفئة القروض والذمم المدينة٭ يقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق ما بين القيمة الدفترية 

النقدية المستقبلية المقدرة بعد إجراء خصم عليها حسب سعر  لؤلصل والقيمة الحالية للتدفقات

الفائدة الفعلي األصلي لؤلصل المالي. تخفض القيمة الدفترية لؤلصل ويتم االعتراف بقيمة الخسارة 

 .في قائمة الربح والخسارة

وكان باإلمكان ربط هذا ٭ مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقةفي حال انخفاض 

احتساب خسارة االنخفاض في القيمة (مثل تحسن تم بشكل موضوعي بحدث يحصل بعد أن النقص 

سابقاً احتسابها يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة التي تم ٭ في التقييم االئتماني للمدين)

 .قائمة الربح والخسارةفي 

 الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى

مبالغ المستحقة من العمالء نظير البضائع المبيعة في سياق العمل الذمم المدينة التجارية هي ال

االعتيادي. فإذا اكن من المتوقع تحصيل هذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل (أو خالل دورة 

التشغيل العادلة للمنشأة إذا اكنت أطول) يتم تصنيفها كموجودات متداولة٭ وخالف لذلك يتم 

 .ةعرضها كموجودات غير متداول

 النقد وما في حكمه

لغرض عرض قائمة التدفقات النقدية٭ يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق 

والنقد في البنوك والودائع المصرفية القصيرة األجل والتي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة 

 .أشهر أو أقل وتسهيل السحب على المكشوف

 المطلوبات المالية

لمالية هي المطلوبات نتيجة التزام تعاقدي لتسليم نقد أو موجودات مالية أخرى أو المطلوبات ا

تبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع مؤسسة أخرى تحت شروط معينة قد تكون في غير 

صالح شركة جيبك. يتم االعتراف مبدئيًا بالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة ناقص تاكليف التعامل 

ة بشلك مباشر. بعد االعتراف المبدئي٭ يتم قياس المطلوبات المالية الحقًا باللكفة المطفأة المترتب

باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. يتم إسقاط المطلب المالي عندما يتم إبراء االلتزام أو إلغائه 

 “لدائنة األخرىالذمم الدائنة التجارية والذمم ا”أو انتهائه. تشمل التزامات شركة جيبك المالية 

 .“ذمم المرابحة الدائنة”و “السحب من البنك على المكشوف”و
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 الذمم الدائنة التجارية

إن الذمم الدائنة التجارية هي التزامات بالسداد عن البضائع أو الخدمات التي تم الحصول عليها 

ا اكن ً متوقعا خالل سياق العمل العادي من الموردين. ويتم تصنيفها بمثابة موجودات متداولة إذ

سدادها في غضون عام واحد أو أقل (أو خالل الدورة التشغيلية لؤلعمال إن لم تكن أطول)٭ وإن لم 

 .يكن كذلك٭ يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة

 ذمم المرابحة الدائنة

ذمم المرابحة الدائنة هي مبلغ يستحق على أساس تسوية آجلة للموجودات التي يتم شراؤها 

رتيب مرابحة. إن ذمم المرابحة الدائنة معروضة بالقيمة اإلجمالية للذمم الدائنة ناقص الربح وفقًا لت

المؤجل المستحق. يتم صرف الربح المستحق على أساس تجزئة الوقت مع مراعاة سعر الربح 

 .المترتب والرصيد غير المسدد

 منافع الموظفين

 خطة المنافع المعرفة

ف به في المركز المالي بخصوص خطة تعويضات المنافع المعرفة يكون المطلب أو األصل المعتر 

هو القيمة الحالية اللتزام المنافع المعرفة بتاريخ التقرير المالي ناقصًا القيمة العادلة ألصول 

الخطة. يتم احتساب التزام المنافع المعرفة بشلك سنوي من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام 

توقع. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المنافع المعرفة من خالل خصم طريقة ائتمان الوحدة الم

التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة المعنية والتي تكون بالعملة التي 

 .تم بها دفع المنافع

افع يتم احتساب صافي لكفة الفائدة من خالل تطبيق سعر الخصم على صافي رصيد التزام المن

 .المعرفة والقيمة المستقبلية لموجودات الخطة

يتم االعتراف بأرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التعديالت والتغييرات على التجربة في 

االفتراضات االكتوارية خالل المدة التي تحدث فيها على الفور في الدخل الشامل اآلخر ويتم ضمها 

 .غييرات على حقوق الملكية وفي قائمة المركز الماليإلى األرباح المبقاة في قائمة الت

يتم االعتراف بصافي مصاريف الفائدة والمصاريف األخرى المرتبطة بخطط المنافع المعرفة في الربح 

والخسارة. يتم االعتراف بالتغييرات على القيمة الحالية اللتزام المنافع المعرفة نتيجة تعديالت أو 

 .لفور في الربح أو الخسارة كتاكليف خدمة سابقةتخفيضات على الخطة على ا

 خطة المساهمة المعرفة

تساهم شركة جيبك في خطة التقاعد للمواطنين البحرينيين والتي تدار من قبل مؤسسة الضمان 

االجتماعي في مملكة البحرين. إن هذه الخطة هي خطة معرفة للمساهمة في التقاعد ويتم 

ائمة الربح والخسارة في السنة التي ترتبط بها. فيما يخص إدراج مساهمات شركة جيبك في ق

لدفع المساهمات التي تستحق ولن يكون  هذه الخطة٭ يكون على شركة جيبك التزام قانوني

  .عليها التزامات بدفع المنافع المستقبلية

مناء تساهم شركة جيبك أيضًا في خطة االدخار للمواطنين البحرينيين والتي تدار من قبل مجلس أ

الخطة وتساهم شركة جيبك بمبلغ يعادل مبلغ المساهمات من قبل الموظفين ويتم إدراج 

  .مساهمات شركة جيبك في قائمة الربح والخسارة في السنة التي ترتبط بها

 منافع إنهاء العمل ومنافع الموظف األخرى

وتذاكر الطيران والمنافع يتم عرض المنافع واالستحقاقات األخرى للموظف بالنسبة لئلجازة السنوية 

 .األخرى حسب استحقاقها للموظف

 المخصصات

يتم احتساب المخصصات عندما ينشأ لدى شركة جيبك التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداث 

سابقة ويكون من المحتمل خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويكون باإلماكن 

لتزام. يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للمصاريف المتوقع أن وضع تقدير موثوق لمبلغ اال

 .تكون مطلوبة لتسوية االلتزام

 مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وصافي المبلغ المعلن عنه في قائمة المركز المالي 

لغ المعروضة واكنت هناك نية عندما يكون هناك حق قانوني قابل للتنفيذ من أجل مقاصة المبا

للتسوية على أساس صافي أو تحقق األصل وتسوية االلتزام بشلك متزامن. يجب أال يتوقف الحق 
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القابل للتنفيذ بشلك قانوني على األحداث المستقبلية ويجب أن يكون قابل للتنفيذ ضمن السياق 

 .أو الطرف المقابل لشركة جيبكس االعتيادي لؤلعمال وفي حال وجود حالة إخالل أو إعسار أو إفال

 االعتراف باإليرادات

تعترف شركة جيبك باإليرادات من العقود مع العمالء اعتمادًا على نموذج من خمس خطوات 

 :حسب ما هو مبين في المعيار الدولي للتقارير المالية

 ن أو أكثر من تحديد العقد (العقود) مع أي عميل: يتم تعريف أي عقد على أنه اتفاقية بين اثني

األطراف يترتب عليها حقوق والتزامات قابلة للتنفيذ وتتضمن المعايير الخاصة الواجب 

 .تطبيقها فيما يخص لك عقد

  تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في أي عقد مع أي عميل لنقل أي بضائع

 .أو خدمات للعميل

 و المقابل الذي تتوقع شركة جيبك أن يستحق مقابل تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة ه

نقل البضاعة أو الخدمات الموعود بها إلى أي عميل٭ باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة 

 .عن الغير

  تخصيص سعر المعاملة لتنفيذ االلتزامات بموجب العقد: بالنسبة ألي عقد يتضمن أكثر من

ك بتخصيص سعر المعاملة للك التزام تنفيذ بمبلغ يشلك التزام تنفيذ واحد٭ تقوم شركة جيب

 .المقابل الذي تتوقع شركة جيبك أن يستحق مقابل الوفاء بلك التزام باألداء

  االعتراف باإليرادات عندما (أو كما) تقوم المؤسسة بالوفاء بأي التزام أداء في أي وقت أو مع

 .الوقت

م فيه الوفاء بالتزام األداء. تقوم شركة جيبك بالوفاء بأي يتم االعتراف باإليرادات في الوقت الذي يت

 .التزام أداء من خالل تسليم البضائع التي يتم تقديم وعد بخصوصها

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو المدين مع مراعاة أحاكم الدفع المعرفة 

 .تعاقديًا مخصومًا منها الضرائب والرسوم

تراف باإليرادات في قائمة الربح والخسارة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل جدًا أن ال يتم االع

يحدث عكس كبير في قيمة اإليرادات التراكمية المعترف بها وعندما تكون اإليرادات والتاكليف 

 .قابلة للقياس بشلك موثوق٭ عند االقتضاء

 بيع البضائع

 .عندما تنتقل ملكية البضائع إلى العميل يتم االعتراف ببيع المنتجات المنجزة

 دخل آخر

 .يتم عرض دخل الفائدة من الودائع لدى البنوك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

 عقد اإليجار التشغيلي

يكون أي عقد إيجار تشغيلي عقد إيجار غير عقد اإليجار المالي. يتم االعتراف بعقد اإليجار التشغيلي 

 .وال مدة عقد اإليجارعلى أساس معدل ثابت ط

 تاكليف التمويل

إن تاكليف التمويل العامة والمحددة المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج األصل المؤهل 

تتم رسملتها خالل الفترة الزمنية المطلوبة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المقصود منه أو 

ي تستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لكي تصبح بيعه. الموجودات المؤهلة هي الموجودات الت

 .جاهزة لالستخدام المرجو منها أو بيعها

كما أن إيرادات االستثمار المحققة من االستثمار المؤقت للقروض المحددة والتي لم تدفع على 

تأهيل الموجودات يتم خصمها من تاكليف التمويل المؤهلة للرسملة. تدرج تاكليف التمويل 

 .ضمن المصاريف في القترة التي يتم تكبدها فيهااألخرى 

 توزيعات األرباح

 .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح اكلتزام خالل الفترة التي يتم خاللها اعتمادها من قبل المساهمين
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 نتائج العمليات 66-3-3

 الدخل ائمةق

م 5001بر ديسم 50للسنة المالية المنتهية في  جيبك يبين الجدول التالي قائمة الدخل لشركة

 م:5002م و5000يونيو  50م وفترة الستة أشهر المنتهية في 5000و

م وفترة 7108م و 7107ديسمبر  10قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في (: 0-0م )الجدول رق

 م.7109م و 7108يونيو  11الستة األشهر المنتهية في 

 آالف الرةاالت السعديةة

السنة المالية 

 م0160

 المةققة

السنة المالية 

 م0162

 المةققة

التغيير 

السندي 

 م0162 -م0160

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0162ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

فتر  الستة 

أشهر 

المنتهية في 

م 0160ةدنيد  31

سمعلدمات 

 اإليار  

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

المنتهية في 

ةدنيد  31

 م0160-م0162

٪01٫0 0,500,850 0,055,002 المبيعات  051,100 858,001 00٫5٪  

)٪0٫0( (100,010) (188,008) تلكفة المبيعات  (501,002) (152,100) 50٫5٪  

٪64٫2 000,160 300,403 إجمالي الريح  623,030 014,003 60٫4٪  

٪1٫5 (00,088) (08,000) مصاريف بيع وتوزيع   (51,800) (50,120) 1٫0٪  

٪0٫1 (002,081) (000,125) مصاريف عمومية وإدارية  (11,800) (10,050) 0٫5٪  

إيرادات (مصاريف) أخرى٭ 

 بالصافي
0,080 0,055 )00٫5٪(  180 811 11٫1٪  

٪666٫6 310,630 660,036 الريح التشغيلي   26,606 610,406 04٫1٪  

خسارة ناتجة عن استبعاد 

 عقارات وماكئن ومعدات
)2,155(  )0,010(  )00٫5٪(  ال ينطبق 0 0 

انخفاض في قيمة 

المشاريع الرأسمالية قيد 

 التنفيذ

(8,052) 0 )000٫0٪(  ال ينطبق 0 0 

)٪8٫0( 8,050 8,100 إيرادات التمويل  5,051 0,511 008٫1٪  

)٪01٫0( (8,002) (1,501) تلكفة التمويل  (5,108) (5,851) ( 5٫5٪ ) 

٪661٫6 313,600 604,004 ريح السنة / الفتر   26,000 610,066 00٫0٪  

لفترة الستة إدارة شركة جيبك  م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002و م5000يونيو  50أشهر المنتهية في 

م و 7107ديسمبر  10مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في (: 7-0الجدول رقم )

 م.7109م و 7108 يونيو 11م وفترة الستة أشهر المنتهية في7108

كنسبة مئدةة من 

 المبيعات 

السنة المالية 

 م0160

 المةققة

السنة المالية 

 م0162

 المةققة

نقاط 

 مئدةة

فتر  الستة 

أشهر المنتهية 

ةدنيد  31في 

م سمعلدمات 0162

 اإليار  

فتر  الستة أشهر 

 31المنتهية في 

م 0160ةدنيد 

 اإليار   اتسمعلدم

 نقاط مئدةة

٪50٫1 إجمالي الربح  10٫0٪ 2٫0 51٫0٪  55٫1٪  )0٫8(  

٪0٫0 مصاريف بيع وتوزيع   1٫8٪  )0٫1(  0٫0٪  1٫0٪  )0٫8(  

مصاريف عمومية 

 وإدارية
01٫0٪  05٫0٪  )0٫1(  05٫2٪  00٫2٪  )5٫0(  

٪05٫1 الربح التشغيلي   55٫0٪  00٫0 00٫0٪  08٫0٪  0٫0 

٪00٫5 ربح السنة / الفترة  55٫1٪  05٫1 00٫0٪  08٫0٪  0٫1 

لفترة الستة  إدارة شركة جيبكم ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 

 م.5002و م5000يونيو  50أشهر المنتهية في 

 المبيعات

 0,500٫8م إلى 5001ي السنة المالية مليون ريال سعودي ف 0,055٫0من  ٪01٫0ارتفعت المبيعات بنسبة 

 005٫0م٭ وذلك بسبب زيادة مبيعات اليوريا بقيمة 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية 

مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع متوسع سعر البيع  80٫8مليون ريال سعودي والميثانول بقيمة 

الف ريال  0٫5سعودي للك طن متري و  ألف ريال 0٫0المنتجين حيث بلغ متوسط سعر البيع لليوريا 

م٭ وارتفع متوسط سعر البيع لليوريا 5000سعودي للك طن متري للميثانول في السنة المالية 
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دوالر اميركي للك مليون  5٫00والميثانول تماشيًا مع ارتفاع تلكفة الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 

 م.5000في السنة المالية  وحدة حرارية بريطانية

يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  051٫0من  فعت المبيعاتارت

م٭ نتيجة 5002يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  858٫0م إلى 5000

مليون ريال سعودي  0٫2مليون ريال سعودي واألمونيا بقيمة  02٫1ارتفاع مبيعات اليوريا بقيمة 

الرتفاع الطلب في أسواق الهند وتايالند والزيادة في الكميات المباعة وذلك يعود إلى حد  نظراً 
كبير بسبب ارتفاع مستويات اإلنتاج لعدم حدوث أي عمليات توقف مجدولة في فترة الستة أشهر 

 م.5000يونيو  50م بالمقارنة مع فترة الستة أشهر المنتهية في 5002يونيو  50المنتهية في 

  فة المبيعاتتلك

من تلكفة  ٪01 تتعلق تلكفة المبيعات بشلك رئيسي بتلكفة الغاز حيث يمثل ما نسبته ما يقارب
المبيعات٭ باإلضافة إلى مصاريف االستهالك وتاكليف الموظفين وتاكليف الصيانة وتاكليف الكهرباء 

 ومخصص المخزون بطيء الحركة وشطب مخزون وتاكليف أخرى.

م إلى 5001سعودي في السنة المالية مليون ريال  188٫2من  ٪0٫0يعات بنسبة انخفضت تلكفة المب

 8٫0م٭ نتيجة النخفاض تاكليف الموظفين بمقدار 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  100٫8

مليون ريال سعودي أكثر لبعض إجراءات إعادة الهيلكة مما أدى إلى انخفاض عدد الموظفين٭ 

مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع عدد األيام التي أغلقت فيها  8٫0األخرى بمقدار وانخفاض التاكليف 

م مما أدى إلى انخفاض اإلنتاج 5001م مقارنة بالسنة المالية 5000المصانع خالل السنة المالية 

مليون ريال سعودي نتيجة للتوقف  1٫5وانخفاض التاكليف. كما وانخفضت تاكليف الكهرباء بمقدار 

في المصانع الثالثة مما أدى إلى انخفاض استهالك الكهرباء خالل العام٭ مصحوبا  المجدول

مليون ريال سعودي تماشيًا مع ارتفاع عدد األيام التي  5٫0بانخفاض مصاريف االستهالك بمقدار 

م مما أدى إلى انخفاض 5001م مقارنة بالسنة المالية 5000أغلقت فيها المصانع خالل السنة المالية 

مليون ريال سعودي  0٫5نتاج وانخفاض التاكليف. كما وانخفضت مصاريف شطب مخزون بلغت اإل

 وتعلقت بالمخزون المستهلك والمواد الكيميائية المتقادمة.

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  501٫0من  ٪50٫5ارتفعت تلكفة المبيعات بنسبة 

يال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في مليون ر  152٫0م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

مليون ريال سعودي  15٫0م٭ ويعزى ذلك بشلك رئيسي إلى ارتفاع تلكفة الغاز بمقدار 5002يونيو  50

الى ارتفاع  “خالل نفس الفترة مما ادى أيضا ٪02٫5بسبب الزيادة في الكميات المباعة بنسبة 

 0٫0ودي. كما وارتفعت تاكليف الموظفين بمقدار مليون ريال سع 05٫0التاكليف األخرى بمقدار 

مليون ريال سعودي أثر انخفاض عدد األيام التي أغلقت فيها المصانع خالل فترة الستة أشهر 
م مما أدى إلى 5000يونيو  50م مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 5002يونيو  50المنتهية في 

مليون ريال  1٫2رة٭ وارتفعت مصاريف االستهالك بمقدار ارتفاع اإلنتاج والتاكليف خالل نفس الفت

 .مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة 51٫1سعودي نتيجة إلضافات بلغت قيمتها 

 مصاريف بيع وتوزيع

تتمثل مصاريف البيع والتوزيع من مصاريف البيع والتسويق ومصاريف االستهالك المتعلقة بالبيع 

مليون ريال سعودي في السنة  08٫5من  ٪1٫5والتوزيع بنسبة  والتوزيع. ارتفعت مصاريف البيع

م٭ ويعزى ذلك إلى ارتفاع 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  00٫8م إلى 5001المالية 

مصاريف التسويق المتعلقة بمنتج اليوريا ومنتج الميثانول تماشيًا مع زيادة مبيعاتهم خالل نفس 
 الفترة. 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  51٫1من  ٪1٫1ع والتوزيع بنسبة ارتفعت مصاريف البي

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  50٫0م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

م٭ تماشيًا مع زيادة مبيعات اليوريا مما أدى إلى ارتفاع مصاريف التسويق المتعلقة 5002يونيو  50

 مليون ريال سعودي. 0٫0وقابل ذلك انخفاض في مصاريف البيع بمقدار بمنتج اليوريا٭ 

 مصاريف عمومية وإدارية

تتألف المصاريف العمومية واإلدارية بشلك رئيسي من تاكليف الموظفين المرتبطة بالموظفين 
اإلداريين٭ نفقات التأمين المتعلقة بالممتلاكت والمعدات والتأمين الطبي ومصروفات التدريب 

تطوير المتعلقة ببرنامج التطوير الذي يخضع له المتدربون عند التوظيف و تتراوح مدتها من وال

من  ٪0٫1. بقية المصاريف العمومية واإلدارية مستقرة نسبيًا حيث ارتفعت بنسبة شهراً  00-58

مليون ريال سعودي في السنة  002٫2م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  000٫0

 م.5000ية المال

ون ريال سعودي في فترة الستة ملي 11٫8من  ٪0٫5ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  10٫0م إلى 5000يونيو  50أشهر المنتهية في 
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ال مليون ري 5٫8م٭ ويعزى ذلك إلى ارتفاع تاكليف الموظفين بمقدار 5002يونيو  50المنتهية في 

مليون ريال سعودي نتيجة الرتفاع اإلنتاج  5٫0سعودي وارتفاع التاكليف اإلدارية األخرى بمقدار 

 .والتاكليف خالل نفس الفترة

 إيرادات )مصاريف( أخرى، بالصافي

تتعلق اإليرادات والمصاريف األخرى بأرباح وخسائر من فروقات ترجمة العمالت األجنبية وإيرادات 

م 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  0٫2من  ٪00٫5رادات األخرى بنسبة انخفضت اإلي ٫أخرى

ألف ريال سعودي  011مليون ريال سعودي تماشيًا مع انخفاض اإليرادات أخرى بمقدار  0٫0إلى 

 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة. 088وانخفاض األرباح من فروق العمالت األجنبية بمقدار 

ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية  180من  ٪11٫1األخرى بنسبة  ارتفعت اإليرادات

يونيو  50ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  811م إلى 5000يونيو  50في 

قابلها خسائر من فروقات  ٭مليون ريال سعودي 0٫0م٭ ويعود ذلك إلى إيرادات أخرى بقيمة 5002

 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة. 520ية بقيمة ترجمة العمالت األجنب

 خسارة ناتجة عن استبعاد ممتلاكت ومصانع ومعدات

مليون ريال سعودي في  2٫1انخفضت الخسارة الناتجة عن استبعاد ممتلاكت ومصانع ومعدات من 

تبعاد م٭ نتيجة لنسبة اس5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  0٫2م إلى 5001السنة المالية 

 اقل من الممتلاكت خالل الفترة.

 انخفاض في قيمة المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ 

مليون ريال سعودي في  8٫0بلغ االنخفاض في قيمة المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ ما قيمته 

م٭ وتعلقت بإحدى المشروعات تحت التنفيذ الذي تم شطبها من أصول شركة 5001السنة المالية 
 ك تماشيًا مع قرار شركة جيبك في إلغاء المشروع.جيب

 إيرادات التمويل

(بالدوالر األمريكي) بفترات  جيبك إيرادات التمويل بالودائع المصرفية قصيرة األجل لشركةتتعلق 

٪ 0٫0أشهر أو أقل والتي تحصل شركة جيبك من خاللها على معدالت فائدة تتراوح من  5استحقاق 

شهور تكسب فيها شركة  5إلضافة إلى الودائع ألجل بفترات استحقاق أكثر من ٭ باسنوياً ٪ 5٫0إلى 

 8٫0من  ٪8٫0وانخفضت إيرادات التمويل بنسبة ٪. 5٫00٪ و5٫10جيبك معدل فائدة فعلي يتراوح بين 

م٭ 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  8٫0م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية 

 رات في سعر الفائدة خالل نفس الفترة.بسبب التغي

معدالت الفائدة للودائع ألجل بفترات م٭ تراوحت 5002يونيو  50في فترة الستة أشهر المنتهية في 

على أساس سنوي. وارتفعت إيرادات التمويل بنسبة  ٪0٫0إلى  ٪0٫0من  أشهر أو أقل 5استحقاق 

 0٫5م إلى 5000يونيو  50هر المنتهية في مليون ريال سعودي في فترة الستة أش 5٫0من  008٫1٪

٭ وذلك نتيجة التغيرات م5002يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 
 في سعر الفائدة خالل نفس الفترة.

  تلكفة التمويل

تلكفة التمويل باتفاقيات تسهيالت المرابحة مع البنك األهلي المتحد وبنك البحرين تتألف 

 1٫5من  ٪01٫0المي لتمويل متطلبات رأس المال العامل. انخفضت تلكفة التمويل بنسبة اإلس

٭ م5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  8٫5م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية 

 ٪5٫5ويعزى ذلك إلى التغيرات في سعر الفائدة خالل نفس الفترة. انخفضت تلكفة التمويل بنسبة 

مليون  5٫8م إلى 5000يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  5٫1 من

م٭ نتيجة التغيرات في سعر الفائدة 5002يونيو  50ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 
 خالل نفس الفترة.

 ربح السنة 

 505٫0م إلى 5001السنة المالية مليون ريال سعودي في  058٫5من  ٪010٫0ارتفع ربح السنة بنسبة 

خالل  ٪55٫1إلى  ٪00٫5م٭ وارتفع هامش ربح السنة من 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية 

أثر ارتفاع المبيعات بنسبة أكبر  ٪18٫0ارتفاع إجمالي الربح بنسبة ) 0نفس الفترة٭ ويعزى ذلك إلى: (

سعار أسواق المنتجات٭ خصوصًا في منتج اليوريا ) ارتفاع أ0من ارتفاع تلكفة الغاز تماشيًا مع (

) باإلضافة إلى انخفاض 5على التوالي. ( ٪05٫0و  ٪50٫0والميثانول حيث ارتفعت مبيعاتهما بنسبة 

مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة أكثر  8٫0تاكليف الموظفين في تلكفة المبيعات بمقدار 

نخفاض عدد الموظفين٭ وانخفاض تاكليف الكهرباء في لبعض إجراءات إعادة الهيلكة مما أدى إلى ا
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مليون ريال سعودي نتيجة للتوقف المجدول لبعض من المصانع مما  1٫5تلكفة المبيعات بمقدار 

 أدى إلى انخفاض في مستويات اإلنتاج وبالتالي استهالك الكهرباء. 

ستة أشهر المنتهية في مليون ريال سعودي في فترة ال 00٫5من  ٪52٫0ارتفع ربح السنة بنسبة 

م٭ 5002يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  000٫5م إلى 5000يونيو  50

 ٪00٫2إلى  ٪05٫2بسبب انخفاض المصاريف العمومية واإلدارية كنسبة مئوية من المبيعات من 

أعداد المتدربين خالل الفترة خالل نفس الفترة نتيجة انخفاض نفقات التدريب والتطوير أثر انخفاض 

خالل  ٪1٫0إلى  ٪0٫0وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع كنسبة مئوية من المبيعات من  ٭التاريخية

إدارة مليون ريال سعودي نتيجة لـ جهود  0٫0نفس الفترة تماشيًا مع انخفاض مصاريف البيع بمقدار 

والمصاريف اللوجستية خالل نفس في تخفيض وتحسين وإعادة هيلكة مصاريف البيع شركة جيبك

 الفترة.

 المبيعات بحسب المنتج

م وفترة 7108م و7107ديسمبر  10(: المبيعات بحسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 1-0الجدول رقم )

 م.7109م و7108يونيو  11الستة أشهر المنتهية في 

 آالف الرياالت السعودية

السنة المالية 

 م5001

 المدققة

المالية  السنة

 م5000

 المدققة

التغيير السنوي 

 م5000 -م5001

فترة الستة 

أشهر المنتهية 

يونيو  50في 

م (معلومات 5000

 اإلدارة)

فترة الستة 

أشهر المنتهية 

يونيو  50في 

م (معلومات 5002

 اإلدارة)

التغيير لفترة 

الستة أشهر 

 50المنتهية في 

-م5000يونيو 

 م5002

٪50٫0 810,155 085,811 يوريا  501,101 511,185 50٫5٪  

٪05٫0 000,201 108,105 ميثانول  510,002 510,110 )0٫0٪(  

)٪51٫8( 05,502 15,102 أمونيا  0,200 01,000 20٫1٪  

٪01٫0 0,500,850 0,055,002 إجمالي المبيعات  051,100 858,001 00٫5٪  

       مؤشرات األداء الرئيسية

الوحدات المباعة (بالطن 

 المتري) 
     

 

)٪0٫1( 880,002 811,100 يوريا  508,001 505,000 50٫2٪  

)٪00٫0( 102,108 100,512 ميثانول  020,050 551,000 50٫5٪  

)٪55٫2( 12,550 15,120 أمونيا  2,222 50,200 002٫0٪  

متوسط سعر البيع 

للك طن متري (ريال 

 سعودي) 

     
 

٪50٫1 0,000 050 يوريا  200 200 0٫0٪  

٪58٫0 0,511 0,080 لميثانو  0,555 0,008 )01٫8٪(  

٪1٫2 0,012 0,000 أمونيا  022 001 )0٫0٪(  

لفترة الستة أشهر  إدارة شركة جيبكم ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002م و5000يونيو  50المنتهية في 

  يوريا

من إجمالي  ٪02٫5يوريا أكثر منتجات شركة جيبك مبيعًا حيث بلغت مبيعات اليوريا ما نسبته تعتبر ال

م. تقوم شركة جيبك 5002يونيو  50مبيعات شركة جيبك في فترة الستة أشهر المنتهية في 

دول خالل فترة الستة  8بتصدير اليوريا إلى العديد من الدول حيث أنه قد تم تصدير اليوريا إلى 

م واكنت معظم المبيعات إلى الهند وتايالند والمكسيك. 5002يونيو  50المنتهية في  أشهر

والجدير بالذكر أن شركة جيبك تبيع معظم مبيعاتها في الموسم الزراعي حيث أن مبيعات شهر 

أبريل من لك سنة تعتبر األعلى مقارنة ببقية األشهر. وتحافظ شركة جيبك على مستوى مخزون 

 085٫8من  ٪50٫0طن متري في جميع األوقات. ارتفعت مبيعات اليوريا بنسبة  5,000دنى اليوريا بحد أ

مليون ريال سعودي في السنة المالية  810٫1م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية 

ألف  0٫0ريال سعودي للك طن متري إلى  050م٭ تماشًيا مع الزيادة في متوسط سعر البيع من 5000

 ودي للك طن متري أثر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وأسعار سوق اليوريا.ريال سع
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مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  501٫0من  ٪50٫5ارتفعت مبيعات اليوريا بنسبة  

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  511٫0م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

أثر زيادة في مستويات اإلنتاج٭ ونمو  ٪50٫2ادة في الكميات المباعة بنسبة م٭ نتيجة زي5002يونيو  50

طلب السوق في الهند٭ وزيادة المبيعات في شمال إفريقيا بعد حل بعض المشالك اللوجستية 

ريال  200التي اكنت تواجه شركة جيبك بالسابق. باإلضافة إلى زيادة في متوسط سعر البيع من 

ريال سعودي للك طن متري خالل نفس الفترة على خلفية أسعار  200ى سعودي للك طن متري إل

 السوق.

  ميثانول

من إجمالي مبيعات شركة جيبك في فترة الستة أشهر  ٪51٫0مثلت مبيعات الميثانول ما نسبته 

ُيباع الميثانول إلى العمالء النهائيين من خالل شركة سابك وتم م. 5002يونيو  50المنتهية في 

م باألخص إلى تايوان وكوريا. 5002يونيو  50دول في فترة الستة أشهر المنتهية في  8لى تصديره إ

تقوم شركة جيبك ببيع معظم مبيعاتها في شهر نوفمبر من لك سنة وتحافظ على مستوى 

 طن متري. 5,800مخزون بحد أدنى يقدر بـ 

 005٫0م إلى 5001الية مليون ريال سعودي في السنة الم 108٫1ارتفعت مبيعات الميثانول من 

ألف ريال  0,0م٭ بعد زيادة في متوسط سعر البيع من 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية 

  .ألف ريال سعودي للك طن متري على خلفية استمرار ارتفاع األسعار 0٫5سعودي للك طن متري إلى 

م 5002م و5000يونيو  50في استقرت مبيعات الميثانول نسبيًا خالل فترة الستة أشهر المنتهية 

م٭ ويعود 5002يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  510٫1حيث بلغت 

ألف ريال  0٫0ألف ريال سعودي للك طن متري إلى  0٫0ذلك إلى انخفاض متوسط سعر البيع من 

طن  500٫012وذلك من  ٪05٫0سعودي للك طن متري٭ وقابل ذلك زيادة في الكميات المباعة بنسبة 

 طن متري خالل نفس الفترة. 551٫000متري إلى 

 أمونيا

من إجمالي مبيعات شركة جيبك في فترة الستة أشهر  ٪5٫0مثلت مبيعات األمونيا ما نسبته 

تستخدم األمونيا إلى حد كبير كمادة خام إلنتاج اليوريا حيث يتم بيع م. 5002يونيو  50المنتهية في 

 خالل شحنة واحدة لك شهرين فقط. يتم بيع األمونيا إلى العميل النهائي من خاللاألمونيا من 

تقوم شركة جيبك و. )إحدى مساهمي شركة جيبك(شركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية 

بتصدير األمونيا لعديد من الدول حيث اكنت أغلب الكميات المباعة لدولة الهند ودولة الصين خالل 

م. ويرتبط متوسط سعر بيع األمونيا بحد كبير إلى 5002يونيو  50ر المنتهية في فترة الستة أشه

طن متري في جميع  0,800أسعار الغاز الطبيعي. تحافظ شركة جيبك على مستوى مخزون بحد أدنى 

 األوقات جزء منه للبيع والجزء اآلخر الستخدامه في إنتاج اليوريا.

م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  15٫0ن م ٪51٫8انخفضت مبيعات األمونيا بنسبة 

م٭ نتيجة لعمليات التوقف المجدول والغير 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  05٫5

م وتراجع الطلب في 5000تقريبًا في خالل السنة المالية يوماً  55مجدول والتي بلغ مجموعها 

ارتفاع طفيف في متوسط سعر البيع بعد ارتفاع في األسواق الهندية والكورية. وقد قابل هذا 

 .أسعار الغاز الطبيعي خالل هذه الفترة

فترة الستة أشهر  مليون ريال سعودي في 2٫0من  ٪20٫1ارتفعت مبيعات األمونيا بنسبة 

فترة الستة أشهر المنتهية في  مليون ريال سعودي في 01٫2إلى  م5000 يونيو 50المنتهية في 

م٭ بسبب الزيادة في الكميات المباعة المتأثرة إلى حد كبير بالعرض والطلب في 5002يونيو  50

السوق مما أدى إلى زيادة في مستويات اإلنتاج. وقد قابل هذا انخفاض طفيف في متوسط سعر 

والجدير بالذكر أن شركة  .تماشيا مع االنخفاض الطفيف في أسعار الغاز الطبيعي ٭٪0٫0البيع بنسبة 

يونيو  50امت ببيع األمونيا في شهر واحد فقط في فترة الستة أشهر المنتهية في جيبك قد ق

م مما أدى إلى ارتفاع 5002يونيو  50م مقارنة بشهرين في فترة الستة أشهر المنتهية في 5000

 مبيعات األمونيا خالل نفس الفترة.
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 تلكفة المبيعات

م و 7107ديسمبر  10نوات المالية المنتهية في (: تلكفة المبيعات بحسب الطبيعة للس4-0الجدول رقم )

 م.7109م و 7108يونيو  11م وفترة الستة األشهر المنتهية 7108

 آالف الرةاالت السعديةة

السنة المالية 

 م0160

 المةققة

السنة المالية 

 م0162

 المةققة

التغيير السندي 

 م0162 -م0160

فتر  الستة أشهر 

 31المنتهية في 

م 0162ةدنيد 

مات سمعلد

 اإليار  

فتر  الستة أشهر 

 31المنتهية في 

م 0160ةدنيد 

سمعلدمات 

 اإليار  

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

 31المنتهية في 

 م0160-م0162ةدنيد 

 ٪50٫2 518,001 505,180 ٪5٫5 158,201 151,001 غاز

 ٪05٫1 80,112 01,052 )٪5٫1( 058,018 052,500 استهالك

 ٪50٫2 10,010 10,082 )٪8٫5( 005,205 002,100 تاكليف موظفين

 ٪01٫0 00,800 05,110 ٪2٫8 58,008 55,515 الصيانة والتاكليف األخرى ذات الصلة

 ٪0٫0 02,515 01,110 )٪00٫8( 50,525 52,800 تاكليف كهرباء

 ال ينطبق 0 0 )٪0٫8( 0,011 0,011 مخصص مخزون بطيء الحركة

شطب مخزون مواد استهالكية 

 وكيميائية
 ال ينطبق 0 0 )000٫0٪( 0 0,501

 ٪00٫0 51,000 50,810 )٪50٫1( 00,515 50,185 مصاريف أخرى

 ٪06٫0 600,021 306,060  ٪6٫6س 002,002 044,224 إجمالي تلكفة المبيعات

 نقاط مئدةة   نقاط مئدةة   كنسبة مئدةة من المبيعات 

 0٫0 ٪50٫1 ٪51٫0 )5٫2( ٪51٫0 ٪50٫0 غاز

 )0٫1( ٪00٫5 ٪00٫0 )0٫1( ٪2٫2 ٪00٫0 استهالك

 0٫5 ٪1٫1 ٪1٫0 )0٫1( ٪0٫0 ٪2٫0 تاكليف موظفين

 )0٫0( ٪5٫0 ٪5٫8 )0٫0( ٪5٫2 ٪5٫0 الصيانة والتاكليف األخرى ذات الصلة

 )0٫5( ٪5٫0 ٪5٫5 )0٫0( ٪5٫0 ٪5٫0 تاكليف كهرباء

 0٫0 ٪0٫0 ٪0٫0 )0٫0( ٪0٫1 ٪0٫0 مخصص مخزون بطيء الحركة

ن مواد استهالكية شطب مخزو

 وكيميائية
0٫0٪ 0٫0٪ )0٫0( 0٫0٪ 0٫0٪ 0٫0 

 0٫1 ٪0٫1 ٪1٫0 )0٫1( ٪0٫5 ٪0٫2 مصاريف أخرى

 1٫2 ٪02٫0 ٪02٫6  0٫0س ٪00٫6 ٪31٫3 إجمالي تلكفة المبيعات

لفترة الستة أشهر شركة جيبك إدارة  م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002م و5000يونيو  50المنتهية في 

 غاز

 151٫0م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  151٫0من  ٪5٫5ارتفعت تلكفة الغاز بنسبة 

م٭ تماشيًا مع ارتفاع أسعار الغاز الذي يتم تحديده من قبل 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية 

للك مليون وحدة ريال سعودي تقريبًا)  00٫0(أي ما يعادل دوالر أمريكي  5٫21لطاقة في البحرين من وزارة ا

للك وحدة حرارية بريطانية خالل ريال تقريبًا)  05٫0(أي ما يعادل دوالر أمريكي  5٫02حرارية بريطانية إلى 

ن عن رفع أسعار الغاز الطبيعي م٭ أعلنت وزارة الطاقة في البحري5000نفس الفترة. وفي السنة المالية 

للك مليون وحدة حرارية بريطانية في تقريبًا) سعودي هللة  21(أي ما يعادل دوالر أمريكي  ٫50 0 بمقدار 

للك مليون  ريال سعودي تقريبًا) ٫0 01(أي ما يعادل  دوالر أمريكي ٫21 5 شهر أبريل من لك سنة لتصل إلى 

م٭ قامت شركة جيبك ببدء مشروع 5000م. في نوفمبر 5050 وحدة حرارية بريطانية في السنة المالية

لتعزيز مستويات إنتاجية والطاقة للمصانع٭ ومن آثار مستوى تعزيز مستويات اإلنتاجية تشغيل مصنع 

اليوريا فورمالدهايد الذي تم بناؤه حديثًا بإستهالك طاقة أقل للك طن متري من المنتج النهائي أو 

خدام نفس كميات الغاز الطبيعي٭ وقد قامت شركة جيبك بهذا اإلجراء لتخفيف زيادة كمية اإلنتاج بإست

والجدير بالذكر أن شركة جيبك لم تعلن عن أي نتائج لهذا المشروع (من آثار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي٭

 أو حالة المشروع لحين نشر تعميم المساهمين هذا). 

 50يون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في مل 505٫0من  ٪50٫2ارتفعت تلكفة الغاز بنسبة 

بسبب م٭ 5002يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  518٫0م إلى 5000يونيو 

 .خالل نفس الفترة ٪02٫5الزيادة في الكميات المباعة بنسبة 

 استهالك

ويتعلق باستهالك مصانع اإلنتاج واألصول ٪ من إجمالي تلكفة المبيعات 00٫5يمثل االستهالك حوالي 

األخرى المرتبطة بمجمع البتروكيماويات٭ باإلضافة إلى التاكليف المرسملة نتيجة إلغالق المصنع. تقوم 

سنوات وتقوم بإطفاء هذه التاكليف خالل الفترة  5-5شركة جيبك بإجراء إصالحات في المصنع مرة لك 

مليون ريال سعودي في  052٫5من  ٪5٫1اإلستهالك بنسبة  حتى اإلصالح القادم. انخفضت مصاريف
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م٭ نتيجة الستبعادات بلغت 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  058٫5م إلى 5001السنة المالية 

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 12٫5قيمتها 

رة الستة أشهر مليون ريال سعودي في فت 01٫0من  ٪05٫1ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة 

 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  80٫0م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 51٫1م٭ نتيجة إلضافات بلغت قيمتها 5002يونيو 

 تاكليف موظفين 

نتاج. انخفضت تاكليف تتكون تاكليف الموظفين من تاكليف الموظفين المباشرة المرتبطة باإل

مليون ريال  005٫0م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  002٫0من  ٪8٫5 الموظفين بنسبة

موظف إلى  515م٭ ويعزى ذلك إلى انخفاض عدد الموظفين من 5000سعودي في السنة المالية 

 موظف خالل نفس الفترة. 502

مليون ريال سعودي في فترة الستة اشهر  10٫0من  ٪50٫2ارتفعت تاكليف الموظفين بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة اشهر المنتهية في  10٫0م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

م٭ نتيجة النخفاض عدد األيام التي أغلقت فيها المصانع خالل فترة الستة أشهر 5002يونيو  50

م مما أدى إلى 5000يونيو  50أشهر المنتهية في م مقارنة بفترة الستة 5002يونيو  50المنتهية في 

 ارتفاع اإلنتاج والتاكليف خالل نفس الفترة.

 الصيانة والتاكليف األخرى ذات الصلة

تتعلق نفقات الصيانة والتاكليف األخرى ذات الصلة بصيانة المصانع ومجمع البتروكيماويات٭ وتشمل 

جدولة باإلضافة إلى متطلبات اإلصالح أثناء التوقف النفقات المتعلقة بأعمال الصيانة الروتينية الم

مليون  55٫5من  ٪2٫8الغير مجدول. ارتفعت تاكليف الصيانة والتاكليف األخرى ذات الصلة بنسبة 

م٭ 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  58٫8م إلى 5001ريال سعودي في السنة المالية 

م٭ 5000لمصانع الثالثة في شهر أبريل من السنة المالية ويعزى ذلك إلى التوقف الغير مجدول في ا

ريال سعودي خالل السنة  50وأدى ذلك إلى زيادة في تاكليف الصيانة للك طن متري مصنع من 

 م.5000ريال سعودي في السنة المالية  51م إلى 5001المالية 

 تاكليف كهرباء

م إلى 5001ل سعودي في السنة المالية مليون ريا 52٫8من  ٪00٫8انخفضت تاكليف الكهرباء بنسبة 

م٭ نتيجة التوقف المجدول في المصانع الثالثة 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  50٫1

مما أدى إلى انخفاض استهالك الكهرباء خالل العام٭ مما أدى إلى انخفاض تاكليف الكهرباء كنسبة 

 خالل نفس الفترة. ٪5٫0إلى  ٪5٫0ن نقطة مئوية وذلك م 0٫1مئوية من المبيعات بمقدار 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  01٫0من  ٪0٫0ارتفعت تاكليف الكهرباء بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  02٫5م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

م توقف المصانع الثالثة مما أدى م ت5000م٭ حيث أنه في شهر أبريل من السنة المالية 5002يونيو  50

 إلى انخفاض تاكليف الكهرباء في تلك الفترة.

 مخصص مخزون بطيء الحركة 

وتتعلق بمخصص للمواد االستهالكية والكيماويات المخزنة (أي المواد الخام)٭ والتي بدأ المراجع 

 م. 5001المالي بتخصيصه في السنة المالية 

م٭ حيث 5000م والسنة المالية 5001خالل السنة المالية  نسبياً  استقر مخصص المخزون بطيء الحركة

مليون ريال سعودي على التوالي. ولم يتم تكوين مخصص  0٫0مليون ريال سعودي و  0٫5بلغ 

 م.5002م و 5000يونيو  50إضافي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 شطب مخزون مواد استهالكية وكيميائية

مليون ريال سعودي في السنة المالية  0٫5مواد استهالكية وكيميائية  بلغت قيمة شطب مخزون

 م وتتعلق بالمخزون المستهلك والمواد الكيميائية القديمة. 5001

 مصاريف أخرى 

تضمنت المصاريف األخرى بشلك أساسي تعديالت المخزون لمطابقة الفروقات في التوقيت بين 

إلنتاج واللكفة في الوقت الذي يتم فيه بيعه. يتم خصم اللكفة الذي يتم تسجيل المخزون به بعد ا

تاكليف الغاز من التغيير في حساب المخزون الذي يتم تسجيله كجزء من النفقات األخرى. انخفضت 

 00٫1م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  50٫0من  ٪50٫1المصاريف األخرى بنسبة 
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م٭ ويعزى ذلك إلى فروقات التوقيت في شحن واستالم 5000 مليون ريال سعودي في السنة المالية

مليون ريال سعودي في فترة الستة  50٫8من  ٪00٫0المنتجات. ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  51٫5م إلى 5000يونيو  50أشهر المنتهية في 

 روقات التوقيت في شحن واستالم المنتجات.م٭ ويعزى ذلك إلى ف5002يونيو  50المنتهية في 

 البيع والتوزيع

م وفترة 7108م و 7107ديسمبر  10(: مصاريف البيع والتوزيع للسنوات المالية المنتهية في 5-0الجدول رقم )

 م.7109م و 7108يونيو  11الستة األشهر المنتهية 

آالف الرةاالت 

 السعديةة

السنة المالية 

 م0160

 المةققة

لمالية السنة ا

 م0162

 المةققة

التغيير 

السندي 

 م0162 -م0160

فتر  الستة أشهر 

 31المنتهية في 

م 0162ةدنيد 

 سمعلدمات اإليار  

فتر  الستة أشهر 

 31المنتهية في 

م 0160ةدنيد 

 سمعلدمات اإليار  

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

المنتهية في 

-م0162ةدنيد  31

 م0160

 )٪00٫0( 1,855 0,851 )٪0٫0( 00,220 08,200 مصاريف البيع

 ٪05٫0 00,158 08,001 ٪00٫0 51,800 55,212 مصاريف التسويق

 )٪0٫1( 5,110 5,100 )٪8٫1( 1,250 0,581 استهالك

 ٪6٫6 02,000 00,406 ٪6٫3 02,044 04,600 المجمدع 

كنسبة مئدةة من 

 المبيعات
 نقاط مئدةة   نقاط مئدةة  

 )0٫1( ٪0٫5 ٪0٫8 )0٫5( ٪0٫5 ٪0٫0 مصاريف البيع

 )0٫0( ٪5٫2 ٪5٫0 )0٫0( ٪5٫2 ٪5٫0 مصاريف التسويق

 )0٫0( ٪0٫1 ٪0٫0 )0٫0( ٪0٫1 ٪0٫0 استهالك

  1٫4س ٪6٫0 ٪0٫6  1٫6س ٪6٫4 ٪0٫1 المجمدع 

لفترة الستة أشهر يبك إدارة شركة ج م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002م و5000يونيو  50المنتهية في 

 مصاريف البيع

اشتملت مصاريف البيع بشلك أساسي على المصاريف المتعلقة بالبيع واللوجستيات المرتبطة ببيع 

مليون ريال سعودي في السنة المالية  08٫2 من ٪0٫0 المنتجات. انخفضت مصاريف البيع بنسبة

في  إدارة شركة جيبكم٭ نتيجة لجهود 5000ون ريال سعودي في السنة المالية ملي 08٫0م إلى 5001

 تخفيض وتحسين وإعادة هيلكة مصاريف البيع والمصاريف اللوجستية خالل نفس الفترة. 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية  0٫8من  ٪00٫0انخفضت مصاريف البيع بنسبة 

يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة اشهر المنتهية في  1٫8م إلى 5000يونيو  50في 

في تخفيض وتحسين وإعادة هيلكة مصاريف البيع إدارة شركة جيبك م٭ ويعزى ذلك إلى جهود 5002

 والمصاريف اللوجستية خالل نفس الفترة.

 مصاريف التسويق 

منتجات للعمالء النهائيين تمثل مصاريف التسويق العموالت المدفوعة لولكاء شركة جيبك لبيع ال

 على إجمالي المبيعات صافية من تاكليف الشحن أو التاكليف األخرى التي يتم 
ً
ويتم حسابها بناء

تكبدها من قبل ولكاء التسويق٭ وحيث أن وكيل التسويق لمنتج الميثانول هو شركة سابك (بلغت 

الميثانول في السنة المالية  من إجمالي مبيعات ٪5٫8مصاريف تسويق منتج الميثانول ما نسبته 

م)٭ ووكيل التسويق لمنتجي اليوريا واألمونيا هي شركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية 5000

من إجمالي مبيعات اليوريا  ٪0٫2و  ٪5٫0(بلغت مصاريف تسويق منتجين اليوريا واألمونيا ما نسبته 

 م). 5000واألمونيا على التوالي في السنة المالية 

م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  51٫0من  ٪00٫0فعت مصاريف التسويق بنسبة ارت

م٭ وذلك يعود إلى ارتفاع مصاريف التسويق 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  51٫1

 ٪50٫0مليون ريال سعودي تماشيًا مع ارتفاع مبيعات اليوريا بنسبة  5٫0المتعلقة بمنتج اليوريا بمقدار 

مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة٭ باإلضافة إلى ارتفاع  810٫1مليون ريال سعودي إلى  085٫8من 

مليون ريال سعودي أثر ارتفاع مبيعات  0٫8مصاريف التسويق المتعلقة بمنتج الميثانول بمقدار 

خالل نفس مليون ريال سعودي  005٫0مليون ريال سعودي إلى  108٫1من  ٪05٫0الميثانول بنسبة 

 الفترة.
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مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  08٫8من  ٪05٫0ارتفعت مصاريف التسويق بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  00٫1م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

مليون ريال  5٫0ر مصاريف التسويق المتعلقة بمنتج اليوريا بمقدا م٭ تماشيًا مع ارتفاع5002يونيو  50

مليون  511٫0مليون ريال سعودي إلى  501٫0من  ٪50٫5سعودي أثر ارتفاع مبيعات اليوريا بنسبة 

 ريال سعودي خالل نفس الفترة.

 استهالك

يتعلق هذا البند بمصاريف االستهالك المتعلقة ببيع وتوزيع منتجات شركة جيبك. انخفضت مصاريف 
مليون ريال  1٫2م إلى 5001يون ريال سعودي في السنة المالية مل 0٫5من  ٪8٫1االستهالك بنسبة 

ألف  020م٭ نتيجة النخفاض االستهالك المتعلق بمنتج الميثانول بمقدار 5000سعودي في السنة المالية 
ألف ريال سعودي خالل نفس  000ريال سعودي وانخفاض االستهالك المتعلق بمنتج األمونيا بمقدار 

م٭ 5002م و5000يونيو  50يف االستهالك نسبيًا في فترة الستة أشهر المنتهية في الفترة. استقرت مصار 
 مليون ريال سعودي في لكتا الفترتين. 5٫1حيث بلغت 

 مصاريف عمومية وإدارية

م وفترة 7108م و 7107ديسمبر  10(: مصاريف عمومية وإدارية للسنوات المالية المنتهية في 6-0الجدول )

 م.7109م و7108يونيو  11ة في الستة أشهر المنتهي

آالف الرةاالت 

 السعديةة

السنة المالية 

 م0160

 المةققة

السنة المالية 

 م0162

 المةققة

التغيير السندي 

 م0162 -م0160

فتر  الستة 

أشهر المنتهية 

ةدنيد  31في 

م سمعلدمات 0162

 اإليار  

فتر  الستة 

أشهر المنتهية 

ةدنيد  31في 

م سمعلدمات 0160

 اإليار  

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

 31المنتهية في 

-م0162ةدنيد 

 م0160

٪8٫1 80,180 01,012 تاكليف موظفين  50,051 50,858 01٫1٪  

)٪5٫0( 8,500 8,101 استهالك   5,511 5,811 )00٫1٪(  

)٪00٫8( 00,000 00,021 الصيانة  8,550 1,010 55٫2٪  

)٪00٫8( 05,021 01,008 التدريب والتطوير  8,010 5,115 )12٫2٪(  

٪5٫0 01,118 01,580 التأمين  8,158 8,008 0٫0٪  

)٪1٫0( 8,008 1,155 الكهرباء والمياه  ال ينطبق 0 5,515 

)٪01٫1( 0,025 8,128 المعارض والمؤتمرات  5,525 5,200 08٫1٪  

٪55٫0 500,1 5,105 تاكليف األمن  0,220 0,210 )0٫0٪(  

تاكليف ترخيص 

 البرمجيات
5,515 5,050 01٫5٪  5,158 5,052 )55٫5٪(  

٪0٫5 55,505 55,221 تاكليف إدارية أخرى  01,250 00,002 50٫2٪  

٪6٫0 00,031 06,410 ٪1٫0 600,240 602,000 المجمدع  

كنسبة مئوية من 

 المبيعات 
      

٪0٫5 تاكليف موظفين  1٫0٪  )0٫5(  1٫1٪  1٫0٪  )0٫5(  

٪0٫8 استهالك   0٫0٪  )0٫0(  0٫8٪  0٫1٪  )0٫5(  

٪0٫0 الصيانة  0٫0٪  )0٫5(  0٫5٪  0٫5٪  0٫0 

٪0٫5 التدريب والتطوير  0٫0٪  )0٫5(  0٫5٪  0٫0٪  )0٫1(  

٪0٫5 التأمين  0٫5٪  )0٫0(  0٫5٪  0٫0٪  )0٫5(  

٪0٫1 الكهرباء والمياه  0٫0٪  )0٫0(  0٫8٪  0٫0٪  )0٫8(  

٪0٫8 المعارض والمؤتمرات  0٫1٪  )0٫5(  0٫8٪  0٫8٪  )0٫0(  

٪0٫5 تاكليف األمن  0٫5٪  0٫0 0٫1٪  0٫5٪  )0٫0(  

تاكليف ترخيص 

 البرمجيات
0٫5٪  0٫5٪  0٫0 0٫0٪  0٫5٪  )0٫5(  

٪5٫2 تاكليف إدارية أخرى  5٫8٪  )0٫5(  5٫0٪  5٫0٪  0٫0 

٪66٫6 المجمدع  60٫0٪ ٪63٫0  6٫0س   66٫0٪   0٫1س 

لفترة الستة أشهر إدارة شركة جيبك  معلوماتم و5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002م و5000يونيو  50المنتهية في 

  تاكليف موظفين

الموظفين بـالرواتب االساسية للموظفين والماكفآت وبدل السكن وبدل التنقل تتعلق تاكليف 

قد  والبدالت االخرى حسب العقد الوظيفي. رغم انخفاض عدد الموظفين إال أن تاكليف الموظفين

مليون ريال  80٫0م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  01٫2من  ٪8٫1ارتفعت بنسبة 

م٭ وذلك نتيجة الرتفاع مصاريف التقاعد المبكر تماشيًا مع تقديم 5000سعودي في السنة المالية 

من  ٪01٫1حزم تقاعد مبكر لبعض من الموظفين المغادرين. وارتفعت تاكليف الموظفين بنسبة 

مليون ريال  50٫8م إلى 5000يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  50٫0

 م.5002يونيو  50سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 
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 استهالك 

م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  8٫0من  ٪5٫0انخفضت مصاريف االستهالك بنسبة 

م ويعزى ذلك إلى انخفاض مصاريف االستهالك 5000ودي في السنة المالية مليون ريال سع 8٫5

ألف ريال سعودي على التوالي.  00ألف ريال سعودي و 005المتعلقة بمنتج األمونيا واليوريا بمقدار 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  5٫5من  ٪00٫1انخفضت مصاريف االستهالك بنسبة 

 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  5٫8م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

 م٭ نتيجة الستهالك بعض الموجودات بشلك اكمل خالل نفس الفترة.5002يونيو 

 الصيانة 

 00٫0م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  00٫5من  ٪00٫8انخفضت مصاريف الصيانة بنسبة 

م نتيجة انخفاض مصاريف الصيانة المتعلقة بمنتج 5000سنة المالية مليون ريال سعودي في ال

من  ٪55٫2. ارتفعت مصاريف الصيانة بنسبة ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة 858اليوريا بمقدار 

مليون ريال  1٫0م إلى 5000يونيو  50سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في مليون ريال  8٫5

م نتيجة لالنخفاض عدد األيام التي 5002يونيو  50شهر المنتهية في سعودي في فترة الستة أ

م مقارنة بفترة الستة 5002يونيو  50أغلقت فيها المصانع خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 م مما أدى إلى ارتفاع اإلنتاج والتاكليف خالل نفس الفترة. 5000يونيو  50أشهر المنتهية في 

 التدريب والتطوير

ق نفقات التدريب والتطوير ببرنامج التطوير الذي يخضع له جميع المتدربين بمجرد توظيفهم. تتعل

حتى يتم تعيين المتدربين في وظيفة. بمجرد وصول  شهراً  58-00يتراوح هذا البرنامج التدريبي من 

 من تدريبهم٭ يتم نقلهم إلى أقسامهم.  شهراً  05المتدربين إلى آخر 

مليون ريال سعودي في السنة المالية  01٫0من  ٪00٫8والتطوير بنسبة  انخفضت نفقات التدريب

م نتيجة النخفاض عدد الموظفين 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  05٫0م إلى 5001

. انخفضت 5000المتدربين تماشيًا مع تعليق توظيف المتدربين الجدد من بداية السنة المالية 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر  8٫2من  ٪12٫2سبة نفقات التدريب والتطوير بن

 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  5٫1م إلى 5000يونيو  50المنتهية في 

 م٭ بسبب تعليق توظيف المتدربين الجدد.5002يونيو 

 التأمين

المعدات والتأمين الطبي. تتعلق نفقات التأمين بجميع وثائق التأمين بما في ذلك الممتلاكت و

 01٫0م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  01٫1من  ٪5٫0ارتفعت مصاريف التأمين بنسبة 

م٭ نتيجة الرتفاع مصروفات التأمين في مصنع اليوريا 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية 

مليون ريال  8٫1من  ٪0٫0تأمين بنسبة ألف ريال سعودي. وارتفعت مصاريف ال 025والميثانول بمقدار 

مليون ريال سعودي في فترة  8٫2م إلى 5000يونيو  50سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 

 م.5002يونيو  50الستة أشهر المنتهية في 

 الكهرباء والمياه

ية مليون ريال سعودي في السنة المال 1٫1من  ٪1٫0انخفضت مصاريف الكهرباء والمياه بنسبة 

م٭ بسبب ارتفاع عدد األيام التي أغلقت 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  8٫2م إلى 5001

م مما أدى إلى انخفاض مصاريف 5001م مقارنة بالسنة المالية 5000فيها المصانع خالل السنة المالية 

 5٫5من  ٪000٫0الكهرباء والمياه خالل نفس الفترة. وانخفضت مصاريف الكهرباء والمياه بنسبة 

م إلى صفر في فترة الستة 5000يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 

 م.5002يونيو  50أشهر المنتهية في 

 المعارض والمؤتمرات

مليون ريال سعودي في السنة المالية  8٫0من  ٪01٫1انخفضت مصاريف المعارض والمؤتمرات بنسبة 

في  إدارة شركة جيبكبسبب جهود  م5000ريال سعودي في السنة المالية  مليون 0٫8م إلى 5001

مليون ريال  5٫1من  ٪08٫1تخفيض بعض التاكليف. ارتفعت مصاريف المعارض والمؤتمرات بنسبة 

مليون ريال سعودي في فترة  1٫0م إلى 5000يونيو  50سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 

 م.5002يونيو  50الستة أشهر المنتهية في 
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 تاكليف األمن

 1٫5م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  5٫0من  ٪55٫0ارتفعت تاكليف األمن بنسبة 

م نتيجة إجراء بعض من االحتياطات األمنية اإلضافية. 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية 

الستة أشهر سعودي في فترة  مليون ريال 5٫0نسبيا عند مبلغ بقت تاكليف األمن مستقرة 

 م.5002م و5000يونيو  50المنتهية في 

 تاكليف ترخيص البرمجيات

مليون ريال سعودي في السنة المالية  5٫5من  ٪01٫5ارتفعت تاكليف ترخيص البرمجيات بنسبة 

م. وانخفضت تاكليف ترخيص البرمجيات 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  5٫0م إلى 5001

م إلى 5000يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  5٫1من  ٪55٫5بة بنس

 م.5002يونيو  50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  5٫0

 تاكليف إدارية أخرى

 لتاكليفتشمل التاكليف اإلدارية األخرى مصاريف االتصاالت وبعض التاكليف اإلدارية األخرى. ارتفعت ا

مليون  55٫1م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  55٫0من  ٪0٫5اإلدارية األخرى بنسبة 

 01٫2من  ٪50٫2وارتفعت التاكليف اإلدارية األخرى بنسبة  .م5000ريال سعودي في السنة المالية 

مليون ريال  00٫0م إلى 5000يونيو  50الستة أشهر المنتهية في مليون ريال سعودي في فترة 

 م.5002يونيو  50سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 

 صافي الربح

م وفترة 7108م و7107ديسمبر  10(: صافي الربح للسنوات المالية المنتهية في 7-0الجدول رقم )

 م.7109م و7108يونيو  11الستة أشهر المنتهية في 

آالف الرةاالت 

 السعديةة

السنة 

المالية 

 م0160

 ققةالمة

السنة 

المالية 

 م0162

 المةققة

التغيير 

السندي 

 م0162 -م0160

فتر  الستة 

أشهر المنتهية 

ةدنيد  31في 

م 0162

سمعلدمات 

 اإليار  

فتر  الستة 

أشهر المنتهية 

ةدنيد  31في 

م 0160

سمعلدمات 

 اإليار  

التغيير لفتر  

الستة أشهر 

المنتهية في 

-م0162ةدنيد  31

 م0160

 الريح قبل ضرةبة

٪46٫4 666,631 040,043 الةخل واالمستهالك  666,016 603,602 01٫6٪  

)٪5٫5( (051,085) (010,220) االستهالك   (85,005) (10,011) 05٫1٪  

)٪8٫0( 8,050 8,100 إيرادات التمويل  5,051 0,511 008٫1٪  

)٪01٫0( (8,002) (1,501) تلكفة التمويل  (5,108) (5,851) )5٫5٪(  

لفتر ريح السنة / ا  604,004 313,600 661٫6٪  26,000 610,066 00٫0٪  

لفترة الستة إدارة شركة جيبك  م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002م و 5000يونيو  50أشهر المنتهية في 

 ربح السنة 

 505٫0م إلى 5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  058٫5من  ٪010٫0ارتفع ربح السنة بنسبة 

خالل  ٪55٫1إلى  ٪00٫5م٭ وارتفع هامش ربح السنة من 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية 

أثر ارتفاع المبيعات بنسبة أكبر من  ٪18٫0ارتفاع إجمالي الربح بنسبة نفس الفترة٭ ويعزى ذلك إلى 

شيًا مع ارتفاع أسعار أسواق المنتجات٭ باإلضافة إلى انخفاض تاكليف ارتفاع تلكفة الغاز تما

مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة أكثر لبعض  8٫0الموظفين في تلكفة المبيعات بمقدار 

إجراءات إعادة الهيلكة مما أدى إلى انخفاض عدد الموظفين٭ وانخفاض تاكليف الكهرباء في تلكفة 

ون ريال سعودي نتيجة للتوقفات المجدولة لبعض من المصانع مما أدى ملي 1٫5المبيعات بمقدار 

 إلى انخفاض في مستويات اإلنتاج وبالتالي استهالك الكهرباء. 

 50مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  00٫5من  ٪52٫0ارتفع ربح السنة بنسبة 

م وارتفع 5002يونيو  50ستة أشهر المنتهية في مليون ريال سعودي في فترة ال 000٫5م إلى 5000يونيو 

خالل نفس الفترة٭ بسبب انخفاض المصاريف العمومية  ٪08٫0إلى  ٪00٫0هامش ربح السنة من 

خالل نفس الفترة نتيجة انخفاض نفقات  ٪00٫2إلى  ٪05٫2واإلدارية كنسبة مئوية من المبيعات من 

خالل الفترة التاريخية نتيجة لتعليق توظيف المتدربين التدريب والتطوير أثر انخفاض أعداد المتدربين 

م٭ وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع كنسبة مئوية من المبيعات من 5000الجدد من بداية السنة المالية 
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مليون ريال سعودي  0٫0خالل نفس الفترة تماشيًا مع انخفاض مصاريف البيع بمقدار  ٪1٫0إلى  0٫0٪

في تخفيض وتحسين وإعادة هيلكة مصاريف البيع والمصاريف  ة جيبكإدارة شركنتيجة لـ جهود 

 اللوجستية خالل نفس الفترة.

 قائمة المركز المالي

 م:5002يونيو  50م و5000م و5001ديسمبر 50كما في جيبك يبين الجدول التالي قائمة المركز المالي لشركة 

يونيو  11م و 7109م و 7108 ديسمبر 10(: قائمة المركز المالي كما في 8-0الجدول رقم )

 م.7109

 آالف الرةاالت السعديةة
يةسمبر  36كما في 

 المةققة م0160

يةسمبر  36كما في 

 المةققة م0162

ةدنيد  31كما في 

معلدمات س م0160

 اإليار  

    المدجديات

    مدجديات غير متةاولة

 0,880,108 0,100,010 0,025,108 عقارات وماكئن ومعدات

 6,442,614 6,066,262 6,000,004 المدجديات غير المتةاولةمجمدع  

    مدجديات متةاولة

 05,050 15,051 10,500 مخزون

 502,115 000,005 005,085 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 005,102 001,151 10,001 ودائع محددة األجل

 082,152 050,001 510,108 نقد وما في حكمه 

 020,206 042,626 000,026 جديات المتةاولةمجمدع المد 

 0,006,000 0,022,000 0,660,161 مجمدع المدجديات

     

    حقدق الملوية و المطلديات

    حقدق الملوية

 021,000 021,000 021,000 رأس المال 

 520,000 520,000 520,000 إحتياطي نظامي 

 0,005,511 200,000 081,005 أرباح مبقاة 

 005,811 550,500 005,811 احتياطي توزيعات أرباح 

 0,146,606 0,106,230 6,200,000 مجمدع حقدق الملوية 

     

    المطلديات

    مطلديات غير متةاولة

 50,505 02,105 001,211 الجزء غير المتداول  -ذمم مرابحة دائنة 

 100 - 55,120 مستحقات موظفين 

 30,436 00,610 661,000 المتةاولةمجمدع المطلديات غير  

    مطلديات متةاولة

 000,025 000,021 12,000 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 12,005 12,180 12,000 الجزء المتداول  -ذمم مرابحة دائنة 

 600,010 600,002 600,166 مجمدع المطلديات المتةاولة 

 600,234 064,041 040,023 مجمدع المطلديات

 0,006,000 0,022,000 0,660,161 مجمدع حقدق الملوية و المطلديات

إدارة شركة جيبك  م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في 

يونيو  11م و 7108م و 7107ديسمبر  10سية كما في (: مؤشرات األداء الرئي9-0الجدول رقم )

 م.7109

 مؤشرات األياء الرئيسية
يةسمبر  36كما في 

 المةققة م0160

 يةسمبر 36كما في 

 المةققة م0162

ةدنيد  31 كما في

معلدمات س م0160

 اإليار  

 15 55 10 متوسط ايام الذمم المدينة 

 51 58 58 متوسط عمر المخزون 

لذمم الدائنة متوسط أيام ا  50 55 52 

 10 58 10 دورة تحويل النقد 

٪0٫2 العائد على الموجودات   05٫5٪  2٫5٪ 

٪8٫1 العائد على حقوق الملكية   01٫8٪  00٫5٪ 

إدارة شركة جيبك  م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50هر المنتهية في لفترة الستة أش
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 الموجودات غير المتداولة

تتألف الموجودات غير المتداولة بشلك رئيس من العقارات والماكئن والمعدات. ارتفعت العقارات 

مليون  0,100٫0م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0,025٫0والماكئن والمعدات من 

مليون ريال سعودي منها  500٫1م٭ نتيجة إلضافات بقيمة 5000 ديسمبر 50ريال سعودي كما في 

 مليون ريال سعودي في بند المصانع والمعدات. 001٫0

يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  0,880٫1انخفضت العقارات والماكئن والمعدات لتصل إلى 

إضافات طفيفة مليون ريال سعودي وقابلها  00٫2م٭ وذلك نتيجة لمصاريف اهالك بقيمة 5002

مليون ريال سعودي تمثلت في األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ٭ والمصانع واآلالت٭  51٫1بقيمة 

 والتركيبات والتجهيزات والمعدات.

 الموجودات المتداولة

 080٫0م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  005٫5ارتفعت الموجودات المتداولة من 

محددة األجل بمقدار  م٭ وذلك يعود إلى ارتفاع الودائع5000ديسمبر  50ما في مليون ريال سعودي ك

الموجودات المتداولة باالرتفاع لتصل إلى  تماشيًا مع ارتفاع النقد. استمرت ريال سعوديمليون  000٫2

 م٭ ويعزى ذلك إلى ارتفاع الذمم المدينة وذمم مدينة5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  000٫2

مليون ريال سعودي تماشيًا مع ارتفاع المطلوب من أطراف ذات عالقة٭ وارتفاع النقد  52٫0أخرى بمقدار 

مليون ريال سعودي خالل  550٫2وما في حكمه نتيجة انخفاض قيمة شراء ممتلاكت ومصانع ومعدات 

 م.5000سمبر دي 50م مقارنة مع السنة المنتهية في 5002يونيو  50فترة الستة أشهر المنتهية في 

 حقوق الملكية

م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0,010٫5ارتفع مجموع حقوق الملكية من 

مليون ريال  505٫0م٭ نتيجة لصافي ربح بلغ 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  5,010٫0

مليون ريال سعودي  005٫8م وقابل ذلك توزيعات أرباح بقيمة 5000سعودي خالل السنة المالية 

 م.5001وتعلقت بنتائج السنة المالية 

م٭ 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  5,080٫1انخفض مجموع حقوق الملكية لتصل إلى 

م٭ قابل 5000مليون ريال سعودي وتعلقت بنتائج السنة المالية  005٫5نتيجة لتوزيعات أرباح بقيمة 

 م.5002يونيو  50ال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في مليون ري 000٫5ذلك أرباح بقيمة 

 المطلوبات غير المتداولة

م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  010٫0انخفضت المطلوبات غير المتداولة من 

م٭ نتيجة النخفاض الجزء الغير متداول من ذمم 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  00٫2

مليون ريال سعودي نتيجة استحقاق األقساط مع البنوك وتصنيفها  10٫8الدائنة بمقدار  المرابحة

مليون ريال سعودي بسبب  10٫5كمطلوبات متداولة٭ وانخفاض مستحقات الموظفين بمقدار 

 انخفاض القيمة العادلة لموجودات الخطة.

 50يال سعودي كما في مليون ر  50٫8استمرت المطلوبات غير المتداولة باالنخفاض لتصل إلى 

 51٫5٭ ويعزى ذلك إلى انخفاض الجزء غير المتداول من ذمم المرابحة الدائنة بمقدار م5002يونيو 

 مليون ريال سعودي نتيجة استحقاق األقساط مع البنوك وتصنيفها كمطلوبات متداولة.

 المطلوبات المتداولة

 001٫8م إلى 5001ديسمبر  50كما في ي مليون ريال سعود 052٫0ارتفعت المطلوبات المتداولة من 

م٭ وذلك يعود إلى ارتفاع الذمم الدائنة التجارية 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في 

مليون ريال سعودي. استقرت المطلوبات المتداولة نسبيًا كما  50٫8والذمم الدائنة األخرى بمقدار 

مليون ريال  001٫5مليون ريال سعودي و  001٫8م٭ حيث بلغت 5002يونيو  50م و 5000ديسمبر  50في 

 سعودي على التوالي.
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 الموجودات غير المتداولة

 العقارات والماكئن والمعدات

 11م و7108م و 7107ديسمبر  10(: العقارات والماكئن والمعدات كما في 01-0الجدول رقم )

 م.7109 يونيو

 آالف الرةاالت السعديةة
 يةسمبر 36كما في 

 ققةالمة م0160

يةسمبر  36كما في 

 المةققة م0162

 م0160ةدنيد  31كما في

 معلدمات اإليار  س

 0,111,102 0,055,110 0,522,258 المصانع واآلالت

 02,510 15,105 12,020 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

 50,200 58,105 15,002 المباني

 55,020 51,511 01,080 المحفزات والراتنجات 

المستأجرة والتطويراألراضي   50,011 50,051 50,002 

 00,525 00,511 02,010 تركيبات والتجهيزات والمعدات

 05,118 05,182 05,118 األرض الحرة

 100 0,080 5,005 السيارات

 6,442,614 6,066,262 6,000,004 المجمدع

 إدارة شركة جيبكم ومعلومات 5000م و5001مبر ديس 50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في 

م 7108م و7107ديسمبر  10(: إضافات العقارات والماكئن والمعدات كما في 00-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11و

 آالف الرةاالت السعديةة
 م0160السنة المالية 

 المةققة

 م0162السنة المالية 

 المةققة

فتر  الستة أشهر 

 31المنتهية في 

م 0160ةدنيد 

 سمعلدمات اإليار  

 2,505 001,000 15,801 المصانع واآلالت

 00,002 11,025 81,108 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

 - 851 001 المباني

 - 50,015 0,000 المحفزات والراتنجات 

 50 1,005 5,052 تركيبات والتجهيزات والمعدات

 - 81 5,050 السيارات

 00,630 002,320 660,300 المجمدع

ومعلومات إدارة شركة جيبك م 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في 

م 7107ديسمبر  10لمالية المنتهية في (: مصاريف اإلهالك للسنوات ا07-0الجدول رقم )

 م7109يونيو  11م وفترة الستة أشهر المنتهية في 7108و

 آالف الرةاالت السعديةة
م0160السنة المالية   

 المةققة

م0162السنة المالية   

 المةققة

فتر  الستة أشهر 

 31المنتهية في 

م0160ةدنيد   

 سمعلدمات اإليار  

 01,212 000,800 000,000 المصانع واآلالت

 - - - األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

 1,101 00,018 2,080 المباني

 5,105 1,001 8,500 المحفزات والراتنجات 

 051 0,000 0,550 األراضي المستأجرة والتطوير

 5,120 1,010 1,020 تركيبات والتجهيزات والمعدات

 - - - األرض الحرة

 021 0,050 0,801 السيارات

 01,246 630,612 661,006 جمدعالم

إدارة شركة جيبك م ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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م٭ وتعلقت 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  0,880٫1 بلغت العقارات والماكئن والمعدات

مليون ريال سعودي. ارتفعت  0٫111بشلك رئيس بمصنع البتروكيماويات وخطوط اإلنتاج بقيمة 

م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0,025٫0العقارات والماكئن والمعدات من 

ليون م 500٫1م٭ نتيجة إلضافات بقيمة 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي في كما في  0,100٫0

 مليون ريال سعودي في بند المصنع والمعدات. 001٫0ريال سعودي منها 

يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  0,880٫1انخفضت العقارات والماكئن والمعدات لتصل إلى 

مليون ريال سعودي وقابلها إضافات طفيفة  00٫2م٭ وذلك نتيجة لمصاريف استهالك بقيمة 5002

سعودي تمثلت في األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ٭ والمصانع واآلآلت٭  مليون ريال 51٫1بقيمة 

 والتركيبات والتجهيزات والمعدات.

 الموجودات المتداولة

 المخزون

م وفترة الستة أشهر 7108م و7107ديسمبر  10المخزون كما في (: 01-0الجدول رقم )

 م.7109يونيو  11المنتهية في 

 آالف الرةاالت السعديةة
 يةسمبر 36ي كما ف

 المةققة م0160 

 م0162 يةسمبر 36كما في 

 المةققة

 كما في

 م0160ةدنيد  31

 معلدمات اإليار  س

 52,001 05٫028 01,128 منتجات تامة الصنع

المواد االستهالكية والكيميائية 

 وغيرها
51,505 50,515 02,800 

 02,440 00,042 26,210 إجمالي المخزون

ستهالكية شطب مخزون المواد اال

 والمواد الكيميائية
(0,501) - - 

ناقصا: مخصص مخزون عديم 

 الحركة والمتقادم
(0,011) (0,011) (0,011) 

 03,006 00,206 00,326 صافي المخزون

 إدارة شركة جيبكم ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لستة أشهر المنتهية في لفترة ا

 منتجات تامة الصنع

تتمثل المنتجات تامة الصنع في المنتجات الجاهزة للبيع من اليوريا والميثانول واألمونيا. انخفضت 

مليون ريال  05٫8م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  01٫0المنتجات تامة الصنع من 

. استمرت المنتجات تامة ٪01٫0م٭ نتيجة الرتفاع المبيعات بنسبة 5000بر ديسم 50سعودي كما في 

م٭ تماشيًا مع الزيادة 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  52٫0الصنع باالنخفاض لتصل إلى 

 الكميات المباعة خالل نفس الفترة. 

 المواد االستهالكية والكيميائية وغيرها

كيميائية وغيرها بالمواد الخام التي تستخدمها شركة جيبك في إنتاج تتعلق المواد االستهالكية وال
مليون ريال  51٫5المنتجات تامة الصنع. انخفض مخزون المواد االستهالكية والكيميائية وغيرها من 

م واستمرت 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  50٫1م إلى 5001ديسمبر  50سعودي كما في 

 م.5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  02٫8ى باالنخفاض لتصل إل

 شطب مخزون المواد االستهالكية والمواد الكيميائية

يتعلق المخزون المشطوب من المواد االستهالكية والمواد الكيميائية المتقادمة٭ وبلغت 
 م.5001مليون ريال سعودي في السنة المالية  0٫5قيمتها 

 ادممخصص مخزون عديم الحركة والمتق

 تنص سياسة مخصص المخزون بطيء الحركة على التالي:

  من المخزون بطيء الحركة الذي تم االحتفاظ به لمدة ما بين  ٪50٫0يتم تكوين مخصص بنسبة

 سنوات. 5سنة إلى 

  5من المخزون بطيء الحركة الذي تم االحتفاظ به لمدة ما بين  ٪10٫0يتم تكوين مخصص بنسبة 

 سنوات. 0سنوات و

 من المخزون بطيء الحركة الذي تم االحتفاظ به لمدة أكثر من  ٪10٫0وين مخصص بنسبة يتم تك

 سنوات. 0
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م٭ حيث 5000م والسنة المالية 5001استقر مخصص المخزون بطيء الحركة نسبيًا خالل السنة المالية 
افي مليون ريال سعودي على التوالي. ولم يتم تكوين مخصص إض 0٫0مليون ريال سعودي و 0٫5بلغ 

 م.5002يونيو و 50خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

والجدير بالذكر أن شركة جيبك بدأت بتكوين مخصص مخزون عديم الحركة والمتقادم في السنة 
 م.5001المالية 

 الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى

 م.7109نيو يو 11م و7108م و7107ديسمبر  10الذمم المدينة كما في (: 04-0الجدول رقم )

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر 36كما في 

 م0160

 المةققة

 يةسمبر 36كما في 

 م0162

 المةققة

 كما في

 م0160ةدنيد  31

 معلدمات اإليار  س

 080,550 051,255 20,101 مطلوب من أطراف ذات عالقة

 00,805 00,058 00,220 مبالغ مسددة

 00,500 01,500 52,105 سلف للبائعين

 05,050 05,050 00,555 مم مدينة أخرىذ

 0,501 0,181 - أصل منافع معرف

 010,600 621,013 600,043 إجمالي الذمم التجارةة

إدارة شركة جيبك  م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يو يون 50لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مطلوب من أطراف ذات عالقة

يتمثل المطلوب من أطراف ذات عالقة في المبالغ المطلوبة من سابك وشركة الصناعات 

خطر ائتماني فيما يخص  البتروكيماوية الكويتية مساهمي شركة جيبك. ليس لدى شركة جيبك

يًا٭ وتتأثر تسوية هذه أرصدتها حيث أن شركة جيبك واجهت مخاطر ائتمان ضئيلة أو معدومة تاريخ

 المبالغ بشروط االئتمان المتفق عليها مع األطراف ذات العالقة.

من منتج الميثانول. حيث أن شروط االئتمان الممنوحة لشركة  ٪000تقوم شركة سابك بتسويق وبيع 

ا إلى تايوان يوم من تاريخ إصدار الفاتورة نظرًا إلى أن غالبية مبيعات الميثانول يتم تصديره 000سابك هي 

والصين وأسواق أخرى خارج المملكة العربية السعودية. وتقوم شركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية 

من منتجين اليوريا واألمونيا. حيث أن شروط االئتمان الممنوحة لشركة صناعة  ٪000بتسويق وبيع 

 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة. 50الكيماويات البترولية هي 

م 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  20٫1رصيد الذمم من أطراف ذات عالقة من ارتفع 

م٭ ويعزى ذلك إلى ارتفاع األرصدة المدينة 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  051٫2إلى 

مليون ريال سعودي تماشيًا مع ارتفاع مبيعات  11٫5من شركة صناعة الكيماويات البترولية بمقدار 

مليون  080٫5ليوريا في نفس الفترة. استمر رصيد الذمم من أطراف ذات عالقة باالرتفاع ليصل إلى ا

 08٫8م٭ نتيجة ارتفاع األرصدة المدينة من شركة سابك بمقدار 5002يونيو  50ريال سعودي كما في 

 “سبيان مبيعات الميثانول قد استقرت نأ “للتباطؤ في التحصيل علما” مليون ريال سعودي نظرا

 في نفس الفترة.

م٭ بلغت أرصدة الذمم المدينة من أطراف ذات عالقة التي بلغت لفترة أقل 5002يونيو  50وكما في 

 من المطلوب من أطراف ذات عالقة. ٪21٫1يوم ما نسبته  50من 

 مبالغ مسددة

٭ تتمثل المبالغ المسددة في المصاريف المدفوعة مسبقًا مثل تاكليف التأمين مسبق الدفع
مليون ريال سعودي  00٫0وتلكفة السيارات المسبقة الدفع. انخفضت المصاريف المسبقة الدفع من 

م٭ ويعزى ذلك إلى 5000ديسمبر  50سعودي كما في مليون ريال  00٫0م إلى 5001ديسمبر  50كما في 

 ارتفاع تاكليف التأمين مسبقة الدفع.

م٭ نتيجة الرتفاع التأمين 5002يونيو  50سعودي كما في  مليون ريال 00٫8ارتفعت المبالغ المسدة لتصل إلى 

مليون ريال سعودي كما  0٫0م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  1٫1مسبق الدفع من 

 م٭ ويعزى ذلك إلى ارتفاع تاكليف التأمين مسبقة الدفع.5002يونيو  50في 

 سلف للبائعين

المواد الخام لغ المدفوعة للموردين فيما يخص تتعلق سلف البائعين بشلك رئيسي بالمبا
ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  52٫0سلف البائعين من  والخدمات التشغيلية. انخفضت

م٭ وارتفعت سلف البائعين لتصل إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  01٫5م إلى 5001

 م.5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  00٫5
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 ذمم مدينة أخرى

تتعلق الذمم المدينة األخرى بشلك رئيسي ببعض السلف للموظفين وسلف إيجارات وإيرادات من 
الفوائد وسلف سفر للموظفين وودائع إيجار وفواتير للكهرباء والهاتف للموظفين ومطالبات تأمين 

م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  00٫5مستحقة. ارتفعت الذمم المدينة األخرى من 

م٭ ويعزى ذلك إلى ارتفاع السلف للموظفين بمقدار 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  05٫0

مليون  05٫0مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. استمرت الذمم المدينة األخرى باالرتفاع لتصل إلى  0٫0

مليون ريال سعودي  0٫8ف اإليجارات بمقدار م٭ نتيجة للزيادة في سل5002يونيو  50ريال سعودي كما في 

 في خالل نفس الفترة.

 أصل منافع معرف

تتعلق أصل منافع معرف بـانخفاض القيمة العادلة لموجودات الخطة المرتبطة بالتزامات منافع 
م إلى 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0٫0الموظفين. انخفض أصل منافع معرف من 

 م.5002يونيو  50سعودي كما في  مليون ريال 0٫5

 ودائع محددة األجل

في  ٪5٫00و  ٪5٫10تعلقت الودائع محددة األجل بودائع لفترات أكثر من ثالثة أشهر وبعائد ما بين 

 50مليون ريال سعودي كما في  10٫0حيث ارتفعت من  م.5002يونيو  50الفترة المنتهية كما في 

م٭ ويعزى ذلك إلى خطة شركة 5000ديسمبر  50سعودي كما في  مليون ريال 001٫1م إلى 5001ديسمبر 

جيبك في استثمار النقد الفائض في الودائع محددة األجل. وقد انخفضت الودائع محددة األجل لتصل 
لبعض من جيبك م٭ نتيجة لتسييل شركة 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  005٫1إلى 

 .هاجل تماشيًا مع احتياجاتاستثماراتها في الودائع محددة األ

 نقد وما في حكمه

 050٫2م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  510٫0انخفض النقد وما في حكمه من 

م٭ ويعزى ذلك بشلك اساسي الى شراء ممتلاكت 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في 
تفع النقد وما في حكمه ليصل إلى ومصانع ومعدات باالضافة الى توزيع ارباح للمساهمين. ار 

م٭ نتيجة انخفاض جوهري لشراء العقارات وماكئن 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  082٫1

 ومعدات.

 الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى

م 7107ديسمبر  10الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى كما في (: 05-0الجدول رقم )
 م.7109يونيو  11م و 7108و

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر 36كما في 

 م0160 

 المةققة

 يةسمبر 36كما في 

 م0162 

 المةققة

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 معلدمات اإليار  س

 10,212 15,000 58,050 مستحق ألطراف ذات عالقة

 08,501 00,180 50,0152 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 1,088 0,505 0,000 متأخرات المتعلقة بالموظفين

 821 001 550 مطالبات أخرى

 022 0 0 أحاكم الضرائب

 612,100 612,100 00,016 المجمدع

إدارة شركة جيبك  م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50نتهية في لفترة الستة أشهر الم

 مستحق ألطراف ذات عالقة

م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  58٫0ارتفع المستحق ألطراف ذات عالقة من 

بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي م٭ وذلك 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  15٫0

 .خالل نفس الفترة

 نة أخرىذمم دائنة تجارية وذمم دائ

يتعلق ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة اخرى بـذمم الموردين باإلضافة الى ذمم للموظفين وايجارات 
ريال سعودي كما في  مليون 50٫0مستحقة. ارتفع الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى من 

نخفض الدائنون وا م٭5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  00٫0م إلى 5001ديسمبر  50

 م.5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  08٫1التجاريون والذمم الدائنة األخرى لتصل إلى 
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 متأخرات المتعلقة بالموظفين

ارتفعت المتأخرات  .بالموظفين في إجازات الموظفين المستحقةتتمثل المتأخرات المتعلقة 
مليون ريال  0٫5م إلى 5001ديسمبر  50ي مليون ريال سعودي كما ف 0٫0 المتعلقة بالموظفين من

م٭ وذلك يعود إلى خطة إجازات الموظفين لنفس الفترة. 5000ديسمبر  50سعودي كما في 
يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  1٫2انخفضت المتأخرات المتعلقة بالموظفين لتصل إلى 

 م٭ بسبب خطة إجازات الموظفين لنفس الفترة.5002

 مطالبات أخرى

ألف ريال  550األخرى بـبعض المطلوبات المتنوعة. ارتفعت المطالبات األخرى من علق المطالبات تت
 واستمرتم٭ 5000ديسمبر  50ألف ريال سعودي كما في  001م إلى 5001ديسمبر  50سعودي كما في 

 م.5002يونيو  50ألف ريال سعودي كما في  821المطالبات األخرى باالرتفاع لتصل إلى 

 لضرائبأحاكم ا

 م.5002يونيو  50ألف ريال سعودي كما في  022بلغت أحاكم الضرائب 

 حقوق الملكية

 م.7109يونيو  11م و7108م و7107ديسمبر  10(: حقوق الملكية كما في 06-0الجدول رقم )

 آالف الرةاالت السعديةة

 يةسمبر 36كما في 

 م0160 

 المةققة

 يةسمبر 36كما في 

 م0162 

 المةققة

 كما في

 م0160ةدنيد  31 

 معلدمات اإليار  س

  021,000  021,000  021,000 رأس المال 

  520,000  520,000  520,000 إحتياطي نظامي 

  0,005,511  200,000  081,005 األرباح المبقاة 

  005,811 550,500  005,811 احتياطي توزيعات أرباح 

  7٧160٧470  7٧170٧819 0٧875٧757 مجموع حقوق الملكية 

 إدارة شركة جيبكم ومعلومات 5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 رأس المال

 2٫20مليون سهم عادي بقيمة  80٫0مليون ريال سعودي مقسم إلى  021٫0بلغ رأس المال شركة جيبك 

والهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين  الشركة المستهدفةريال سعودي للك سهم. وتملك 
 للك شركة). ٪55٫55وشركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية نسب متساوية في شركة جيبك (

 إحتياطي نظامي

من ربح شركة جيبك إلى  ٪00وفقًا لمتطلبات قانون الشراكت التجارية البحريني٭ يجب تحويل ما يعادل 
من رأس مال شركة جيبك. ال يجوز توزيع  ٪00االحتياطي النظامي إلى أن تصل إلى نسبة ال تقل عن 

بلغ اإلحتياطي  ٫من قانون الشراكت التجارية البحريني 551االحتياطي النظامي إال وفقًا للمادة 

م٭ 5002يونيو  50م و5000م و5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  520٫0النظامي ما قيمته 

من رأس مال شركة جيبك خالل الفترة التاريخية. ولم يتم تحويل أي أموال إلى  ٪00٫0ومثلت ما نسبته 

 .٪00االحتياطي النظامي خالل الفترات ذاتها حيث أن االحتياطي النظامي وصل إلى نسبة 

 األرباح المبقاة

مليون  200٫0م إلى 5001ديسمبر  50ريال سعودي كما في مليون  081٫0ارتفعت األرباح المبقاة من 

م والذي 5000م٭ وذلك تماشيًا مع صافي ربح للسنة المالية 5000ديسمبر  50ريال سعودي كما في 
مليون ريال  0,005٫5مليون ريال سعودي. استمرت األرباح المبقاة باالرتفاع لتصل إلى  505٫0بلغ 

مليون ريال سعودي لفترة الستة  000٫5يجة لـصافي ربح بلغ م٭ نت5002يونيو  50سعودي كما في 

 م.5002يونيو  50أشهر المنتهية في 

 احتياطي توزيعات أرباح

تخصص شركة جيبك جزء من أرباحها المبقاة كتوزيعات أرباح تستحق للمساهمين فيها وتضم 
 على موافق

ً
ة المساهمين. ال يمكن احتياطي توزيعات األرباح الذي يتحول ليصبح مستحق الدفع بناء

االستفادة من هذا االحتياطي ألي غرض باستثناء توزيعات األرباح على المساهمين. اقترح مجلس 
 م.5000مليون ريال سعودي عن السنة المالية  550٫5توزيعات أرباح تقدر بـ إدارة شركة جيبك 

 550٫5م إلى 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  005٫8ارتفع احتياطي توزيعات أرباح من 

م٭ وذلك نتيجة توزيعات أرباح مقترحة عن السنة 5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في 
مليون ريال سعودي وتم تحويلها إلى احتياطي توزيعات أرباح إلى حين  550٫5م بلغت 5000المالية 

مليون ريال سعودي  005٫8موافقة المساهمين على التوزيع٭ وقابل ذلك أرباح تم توزيعها بقيمة 

 .م5001تعلقت باألرباح المقترحة عن السنة المالية 
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م٭ نتيجة 5002يونيو  50مليون ريال سعودي كما في  005٫8انخفض احتياطي توزيعات أرباح لتصل إلى 

مليون ريال سعودي متعلقة باألرباح المقترحة عن السنة المالية  005٫5بقيمة  ألرباح تم توزيعها

 م.5000

 قائمة التدفقات النقدية

للسنوات المالية المنتهية في لشركة جيبك (: قائمة التدفقات النقدية 07-0الجدول رقم )
 م.7109م و7108يونيو  11م وفترة الستة أشهر المنتهية في 7108م و7107ديسمبر  10

 آالف الرةاالت السعديةة
 م0160السنة المالية 
 المةققة

 م0162السنة المالية 
 ةالمةقق

فتر  الستة أشهر 
ةدنيد  31المنتهية في 

 م سمعلدمات اإليار  0160

التةفقات النقةةة من األنشطة 
 التشغيلية

   

 000,510 505,051 058,558 الدخل قبل ضريبة الدخل

    :تعةةالت لـ

 10,011 051,520 010,000 تلكفة اإلستهالك

 0 0,010 2,155 استبعاد عقارات وماكئن ومعدات وشطب

 0 0 8,052 استبعاد رأس مال قيد االنشاء

 0 0 0,501 استبعاد مخزون

 0 0,011 0,011 مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

 2,011 2,005 05,880 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 (0,511) (8,050) (8,100) إيرادات تمويل

 5,851 8,002 1,501 تاكليف تمويل

 520 (0,501) (0,105) ت عملةارباح ناتجة عن فروقا

 310,066 600,040 623,101 

    :تغيرات في رأس المال العامل

 02,505 (5,001) (8,010) مخزون

 (50,281) (02,115) 11,008 ذمم مدينة تجارية

 (520) 52,000 50,580  ذمم دائنة تجارية

 015,000 185,180 580,288 النقة الناتج من العمليات

 (05,012) (11,100) (00,080) ظفين مدفوعةمنافع مو

 080,085 102,011 500,100 صافي النقة من األنشطة التشغيلية

التةفقات النقةةة من األنشطة 
 :اإلمستثمارةة

   

 (51,185) (500,505) (010,522) شراء عقارات وماكئن ومعدات

متحصالت من استبعاد عقارات وماكئن 
 ومعدات

51,005 0 0 

 0,110 8,050 8,100 ت التمويل المستلمةإيرادا

 51,500 (000,005) (10,001) ايداعات الجل مع البنك

صافي النقة سالمستخةم في  الناتج من 
 األنشطة االمستثمارةة

(601,026) (346,060) 60,000 

التةفقات النقةةة من األنشطة 
 :التمدةلية

   

 (5,210) (8,002) (1,501) دفعات إيجار تمويلي

توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين٭ 
 بالصافي

0 (005,811) (005,811) 

 0 0 50,052 ارباح مقبوضة من عقود المرابحة

 (51,500) (10,858) (18,818) دفعات لعقود المرابحة

صافي النقة المستخةم في األنشطة 
 التمدةلية

(03,261) (640,600) (630,010) 

ة صافي الزةاي  سالنقصان  في النق
 ومرايفات النقة

06,366 (610,000) 33,006 

 050,001 510,108 001,010 النقد ومرادفات النقد في بداية السنة

 640,630 630,220 060,624 النقة ومرايفات النقة في نهاةة السنة

إدارة شركة جيبك  م ومعلومات5000م و5001ديسمبر  50المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 
 م.5002يونيو  50لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 النقد من األنشطة التشغيلية 

مليون ريال سعودي في السنة  500٫1ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 

دة م٭ بشلك أساسي نتيجة الزيا5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  102٫0م إلى 5001المالية 

مليون ريال سعودي. أما خالل فترة الستة أشهر  018٫2في الدخل قبل ضريبة الدخل بمقدار 

م فقد انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لتصل إلى 5002يونيو  50المنتهية في 

مليون ريال سعودي ويعود ذلك بشلك أساسي إلى انخفاض الدخل قبل ضريبة الدخل بمقدار  005٫0

 مليون ريال سعودي. 021٫0
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 النقد من األنشطة االستثمارية

مليون ريال سعودي في السنة المالية  020٫5ارتفع النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 

م٭ بشلك أساسي جراء شراء ممتلاكت 5000مليون ريال سعودي في السنة المالية  580٫5م إلى 5001

يال سعودي إضافية عن السنة السابقة. أما خالل فترة مليون ر  005٫2ومصانع ومعدات بقيمة 

م٭ فقد انخفضت قيمة شراء ممتلاكت ومصانع ومعدات 5002يونيو  50الستة أشهر المنتهية في 

مليون ريال سعودي مما أدى بشلك رئيسي إلى توفر نقد من األنشطة االستثمارية بقيمة  550٫2

 م.5002يونيو  50ر المنتهية في مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشه 05٫8

 النقد من األنشطة التمويلية

مليون ريال سعودي في السنة المالية  55٫0ارتفع النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من 

م٭ بشلك أساسي جراء توزيعات أرباح 5000 مليون ريال سعودي في السنة المالية 081٫1م إلى 5001

مليون ريال سعودي. حيث أنه جرى توزيعا لؤلرباح بنفس القيمة  005٫8مدفوعة للمساهمين بقيمة 

م٭ كما وانخفضت دفعات لعقود المرابحة 5002يونيو  50خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

مليون ريال سعودي مما أدى إلى استقرار نسبي بالنقد المستخدم في األنشطة  51٫5بقيمة 

 م.5002يونيو  50خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  مليون ريال سعودي 052٫2التمويلية على 
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 المعلدمات القاندنية 60

  حتى تارةخ إعةاي هذا التعميم إقرارات أعضاء مجلس اإليار  60-6

 بما يلي: سافكوشركة يقر أعضاء مجلس إدارة 

ة ال تخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربيبموجب هذا التعميم أن الصفقة  )0(

 السعودية.

 أن إصدار أسهم العوض ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون سافكو طرفًا فيها. )5(

أن هذا القسم يتضمن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بمستندات اتفاقية البيع التي  )5(

 دراية وإدراك.يجب على مساهمي سافكو أخذها بعين االعتبار للتصويت بشلك مبني على 

إلى أن تصبح البيانات  أنه ال يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى في هذا القسم تؤدي إزالتها )1(

 األخرى مضللة.

يقر أعضاء مجلس إدارة سافكو (من غير أعضاء مجلس اإلدارة ذو العالقة بالصفقة) بأنه ليس لديهم  )0(

سافكو أو في حصص الشركة المستهدفة أو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من أسهم 

أعمالها أو في أي عقد مبرم أو سيتم إبرامه بين أطراف الصفقة٭ وأنهم يقرون باكمل استقالليتهم 

 بخصوص الصفقة موضوع هذا التعميم.

 ملخص الهيلك القاندني للصفقة  60-0

شراكت في حصص ال سابك بتحويل مستقوالتي بموجبها  الصفقة عن طريق اتفاقية البيع سيتم تنفيذ

عند إتمام الصفقة٭ ٭ وبعد ذلك قبل تاريخ إتمام الصفقة إلى الشركة المستهدفة األسمدة المستهدفة

في تاريخ سيتم نقل حصص الشركة المستهدفة إلى سافكو من سابك مقابل إصدار أسهم العوض لسابك 

مل واحد بعد ذلك وفقًا يوم عخالل مدة أقصاها نقل جميع حصص الشركة المستهدفة إلى سافكو أو 

 1,088,888,880. ويجب إصدار أسهم العوض عن طريق زيادة رأس مال سافكو المدفوع من التفاقية البيع

التي الحصص من تاريخ هذا التعميم٭ تم نقل  راً واعتباريال سعودي.  1,180,501,010ريال سعودي إلى 

متلكها سابك في جيبك إلى الشركة البيروني واالسهم التي توابن البيطار تمتلكها سابك في 

 .المستهدفة

حصص الشركة المستهدفة. لريال سعودي  1,025,010,051وقد تحددت القيمة اإلجمالية للصفقة لتبلغ 

ريال سعودي للك سهم من أسهم العوض٭  11٫50وقد تحددت القيمة اللكية ألسهم العوض على أساس 

كو المدرجة في تداول لفترة ثالثة أشهر تنتهي متوسط المرجح لسعر أسهم سافالوهو على أساس 

  م.02/05/5002هـ الموافق 55/01/0110بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 

 على صافي 
ً
 المقدر لشراكت األسمدة المستهدفة بمبلغالنقد تم تحديد القيمة اإلجمالية للصفقة بناء

الدين) و رأس المال العامل قيمة النقد عن ة تتجاوز فيه قيم(وهو المبلغ الذي ريال سعودي  800,082,005

به تتجاوز (وهو المبلغ الذي ريال سعودي  551,000,211المقدر لشراكت األسمدة المستهدفة بمبلغ 

 .5002يونيو  50بتاريخ ) مدققة(الغير األصول المتداولة الخصوم المتداولة) وفقًا للقوائم المالية 

 على تغيرات في الدين الصافي ورأس المال نقدي ال لتعديللة االجمالية للصفققيمة التخضع سكما  
ً
بناء

(دون أي تغيير لعدد  إتمام الصفقة والتي سيتم تسويتها نقداً عند العامل لشراكت األسمدة المستهدفة 

مبلغ القيمة اإلجمالية في زيادة  عنفي حال نتجت تلك التغيرات  وفقًا التفاقية البيعأسهم العوض) 

في نقص  عنوفي حال نتجت تلك التغيرات  .إلى سابكنقدًا قوم سافكو بدفع فرق الزيادة للصفقة٭ ست

وسيتم دفع فرق  .إلى سافكو نقداً مبلغ القيمة اإلجمالية للصفقة٭ ستقوم سابك بدفع فرق النقص 

على  التعديل النقدي في القيمة اإلجمالية للصفقة خالل خمسة أيام عمل بعد تاريخ أتفاقية سابك وسافكو

مسودة بيان صافي الدين ومسودة بيان صافي رأس المال العامل وفقًا التفاقية البيع (ولمزيد من 

  ).ملخص العقود الجوهرية( 0-05  التفاصيل ُيرجى مراجعة القسم

لغير العادية وعند اجتماع الجمعية العامة اوالجدير بالذكر انه سيتم تحديد تاريخ إتمام الصفقة بعد 

الشروط ( 8-05 استكمال جميع الشروط المسبقة وفقًا التفاقية البيع والتي تم تلخيصها في القسم 
) من هذا التعميم. وفي وقت الحق بعد تاريخ إتمام الصفقة سيتم واألحاكم الجوهرية المتعلقة بالصفقة

 على القوائم المالية (الغير و ل النقدي في القيمة اإلجمالية للصفقةتحديد التعدي
ً
الذي سيتم احتسابه بناء

. وستقوم شركة سافكو باإلعالن على موقع تداول عن التعديل النقدي في القيمة ) بتاريخهمدققة

 اإلجمالية للصفقة في حينه بعد االتمام.
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 على يوضح الجدول أدناه التعديالت النقدية اإلرشادي
ً
ة للقيمة اإلجمالية للصفقة في حال إتمام الصفقة بناء

 على هذه التعديالت النقدية اإلرشادية٭ اكن م5050يونيو  50) المنتهية بتاريخ مدققةالقوائم المالية (الغير 
ً
. بناء

 لشركة سافكو: نقداً ريال سعودي  2,180,800من المقرر أن تدفع شركة سابك مبلغ 

 

الية وفقًا للقدائم الم

  كما يتارةخ مةققة سالغير

 0160ةدنيد 

وفقًا للقدائم المالية 

  كما يتارةخ مةققة سالغير

 0101ةدنيد 

 التغيرات

 ) ريال سعودي50,812,080( ريال سعودي 020,585,001 ريال سعودي 551,000,211 رأس المال العامل

 سعودي 800,082,005 صافي الدين (صافي النقد)
ل ) ريا851,100,200(

 سعودي
 ريال سعودي 52,002,010

 ) ريال سعودي2,180,800( _ _ صافي التعديل

وايضًا تتضمن اتفاقية البيع عددًا من الشروط التي يجب أن يتم استيفائها قبل إتمام الصفقة ومن ضمنها 

غ ريال سعودي من قبل سابك في الشركة المستهدفة ويعتبر هذا المبل 525,010,051ضخ رأس مال بمبلغ 

ريال سعودي كما تم ايضاحه في هذا  1,025,010,051جزءًا من القيمة اإلجمالية للصفقة والبالغ قيمتها 

). وكذلك تسليم سافكو كشف حساب مصرفي يوضح أعمال الشركة المستهدفة( 0-1-00  التعميم في القسم

حساب مصرفي مملوك للشركة المستهدفة. ويكمن ريـال سعودي قد أودع في  525,010,051أن مبلغ 

أصول قائمة من  وإضافةلتعزيز قدرتها على النمو المستهدفة السبب في ضخ المبلغ النقدي في الشركة 

سيزيد من  أنه إلىغيرها وتحقيق أهدافها المرجوة٭ إضافة  أواستثمارات سابك في المغذيات الزراعية 

والتي بدورها ستجعل من  ٪00٫00صل نسبة المساهمة إلى مساهمة سابك في أسهم سافكو حيث ست

سافكو الذراع االستثماري لسابك في مجال المغذيات الزراعية. والجدير بالذكر أنه ال توجد أي شروط معينة 

مزايا ( 5-5-00 للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم  متعلقة بآلية التصرف في المبلغ من قبل سافكو.
 .) من هذا التعميمالصفقة

من خالل زيادة رأس مال  إلى سابك أسهم العوض ستصدر سافكو٭ القيمة االجمالية للصفقة سدادلغرض 

ريال سعودي وزيادة عدد األسهم المصدرة  1,180,501,010ريال سعودي إلى  1,088,888,880سافكو من 

من إجمالي رأس ٪ 01٫50سهم والتي تمثل زيادة قدرها  118,050,101سهم إلى  108,888,888لسافكو من 

سهم وبقيمة اسمية للسهم  02,580,150مال سافكو الحالي. وسيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض 

رياالت سعودية بحيث يكون إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره  00الواحد قدرها 

٭ سيمتلك مساهمو سافكو بخالف سابك ما نسبته صفقةالريال سعودي. وعند إتمام  025,801,500

٪ من حصص الشركة 000من أسهم سافكو٭ بينما ستمتلك سافكو ٪ 00٫00وستمتلك سابك ما نسبته ٪٭ 12٫2

 المستهدفة.

 مخطط هيلك الصفقة 60-3

 يعرض الشلك التالي نموذجًا مبسطًا لهيلك الصفقة:

 هيلك الشركة قبل إتمام الصفقة
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 المدافقات الالزمة إلتمام الصفقة  60-6

 المدافقات الحودمية ومدافقات األطراف األخرى 60-6-6

يلزم الحصول على عدد من الموافقات من جهات حكومية واألطراف األخرى ألغراض زيادة رأس 

 المال وتنفيذ الصفقة٭ وهي على النحو التالي:

ة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن الحصول على عدم ممانعة الهيئ )أ (

هـ  00/0/0110الصفقة٭ وقد تم الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 

 م).5/1/5050الموافق (

وقد تم الحصول  الحصول على موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس المال لغرض االستحواذ )ب (

 م). 00/5050/ 0(الموافق هـ00/5/0115بتاريخ الهيئة  على موافقة

الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض٭ وقد تم الحصول على موافقة  )ج (

 م). 05/0/5050هـ (الموافق  50/2/0110تداول بتاريخ 

الحصول على موافقة وزارة التجارة على التعديالت المقترحة على النظام األساسي لشركة  )د (

من هذا التعميم)٭ وقد تم الحصول على موافقة  )0(ق رقم سافكو (والموضحة في الملح

 م). 05/00/5050هـ (الموافق   50/5/0115وزارة التجارة واالستثمار بتاريخ 

هيئة لدعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة سافكو٭ ونشر الالحصول على موافقة  )ه (

وعد انعقاد الجمعية هذا التعميم وإدراج أسهم العوض في تداول. وسيتم اإلعالن عن م

 على موقع تداول.

 ملخص العقدي الجدهرةة 60-0

 االتفاقيات المتعلقة يالصفقة 60-0-6

 اتفاقية البيع  أ س

 ٭م)50/05/5002هـ (الموافق 50/1/0110 تاريخ أبرم لك من سافكو وسابك اتفاقية البيع في

كو والتي تم االتفاق فيها بين األطراف على شروط وأحاكم الصفقة والتزامات لكا من ساف

 وسابك فيما يتعلق بتنفيذ الصفقة.

سافكو وسابك  منللٍك وتتضمن اتفاقية البيع عددًا من الضمانات المحدودة و المقدمة 

وعددًا من القيود المتعلقة بممارسة األعمال وقيود بخصوص الحصول على أي عروض 

  منافسة من أي أطراف أخرى٭ وفق ما هو متعارف عليه في مثل هذه االتفاقيات.

55٫55٪ 

 

55٫55٪ 00٪ 00٪ 

 شركة تاةدان لألمسمة 
الهيئة الدطنية للنفط 

 والغاز

شركة الصناعات 

 البتروكيماوةة الودةتية

 البيروني

 مسافود

شركة مسايك المستثمارات المغذةات 

 الزراعية

 جيبك

00٪ 

 اين البيطار

00٪ 

000٪ 

مسايك   

00,00٪ 
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كما تتضمن اتفاقية البيع عددًا من الشروط التي يجب استيفاؤها لغرض إتمام الصفقة 

الشروط ( 8-05 (ولمزيد من التفاصيل حول شروط اتفاقية البيع٭ الرجاء مراجعة القسم 
 ) في هذا التعميم.واألحاكم الجوهرية المتعلقة بالصفقة

 ضالعو 

حصص الشركة المستهدفة  ستحواذ سافكو علىإالعوض مقابل أن وفقًا التفاقية البيع٭ 

 مبلغتساوي  القيمة االجمالية للصفقة وإصدار أسهم العوض من سافكو إلى سابك هو 

  .ريال سعودي 1,025,010,051 إجمالي قدره

 على صافي النقد المقدر لشر 
ً
اكت األسمدة تم تحديد القيمة اإلجمالية للصفقة بناء

(وهو المبلغ الذي تتجاوز فيه قيمة النقد ريال سعودي  800,082,005المستهدفة بمبلغ 

عن قيمة الدين) و رأس المال العامل المقدر لشراكت األسمدة المستهدفة بمبلغ 

(وهو المبلغ الذي تتجاوز به األصول المتداولة الخصوم ريال سعودي  551,000,211

  .م5002) بتاريخ يونيو مدققةوائم المالية (الغير المتداولة) وفقًا للق

 على تغيرات في الدين الصافي 
ً
كما ستخضع القيمة االجمالية للصفقة للتعديل النقدي بناء

ورأس المال العامل لشراكت األسمدة المستهدفة وقت إتمام الصفقة والتي سيتم 

اقية البيع. في حال نتجت تسويتها نقدًا (دون أي تغيير لعدد أسهم العوض) وفقًا التف

تلك التغيرات عن زيادة في مبلغ القيمة اإلجمالية للصفقة٭ ستقوم سافكو بدفع فرق 

الزيادة نقدًا إلى سابك. وفي حال نتجت تلك التغيرات عن نقص في مبلغ القيمة اإلجمالية 

 للصفقة٭ ستقوم سابك بدفع فرق النقص نقدًا إلى سافكو

عهد سافكو بإعداد مسودة بيان صافي الدين ومسودة بيان وفقًا التفاقية البيع٭ تت

يوم عمل من تاريخ اإلتمام. عند  50صافي رأس المال العامل وتسليمها لسابك خالل 

استالم سابك مسودة بيان صافي الدين ومسودة بيان صافي رأس المال العامل٭ فعلى 

ان صافي رأس المال سابك إخطار سافكو بقبولها مسودة بيان صافي الدين ومسودة بي

قبل أًيا منهما أو يوإذا لم  ٭يوم عمل من استالمهما 50العامل ألغراض اتفاقية البيع خالل 

 و/أوفعلى سابك إخطار سافكو بالبنود الواردة في مسودة بيان صافي الدين  ٭لكيهما

 مسودة بيان صافي رأس المال العامل الغير مقبولة واألساس الذي لم يتم قبولها 
ً
 بناء

 ). “إخطار االعتراض”استالمها (يوم عمل من  50خالل فترة عليه 

 ٭في حال قدمت سابك إخطار االعتراض إلى سافكو خالل الفترة المحددة في اتفاقية البيع

فعلى سابك و سافكو محاولة التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمسودة بيان صافي الدين 

أيام عمل  00لم يتمكنوا من القيام بذلك خالل  ومسودة بيان صافي رأس المال العامل٭ وإذا

بعد استالم سافكو إلخطار االعتراض٭ فسيتم إحالة المسألة إلى محاسبين مستقلين يتم 

عاب ومصاريف المحاسب توجدير بالذكر أن أ ٭االتفاق على تعيينهم من قبل سافكو وسابك

 المستقل سيتم دفعه بالتساوي من قبل لك من سافكو وسابك.

مسودة بيان صافي الدين ومسودة بيان صافي رأس المال  ي حال تم قبول سابك علىوف 

تكون نهائية وملزمة على سابك وسافكو و س ٭(متضمًنا أي تعديالت متفق عليها) العامل

وسيتم دفع فرق التعديل النقدي في القيمة اإلجمالية للصفقة خالل خمسة أيام عمل بعد 

لى مسودة بيان صافي الدين ومسودة بيان صافي رأس تاريخ أتفاقية سابك وسافكو ع

مستقلين٭ سيتم تحديد ودفع المحاسبين الإحالة المسألة إلى  تم وفي حالالمال العامل. 

يوم عمل من  80فرق التعديل النقدي في القيمة اإلجمالية للصفقة خالل مدة أقصاها 

 تاريخ تعيين المحاسب المستقل. 

الت النقدية اإلرشادية للقيمة اإلجمالية للصفقة في حال إتمام يوضح الجدول أدناه التعدي

 على القوائم المالية (الغير 
ً
 على هذه 5050) المنتهية بتاريخ يونيو مدققةالصفقة بناء

ً
. بناء

ريال  2,180,800التعديالت النقدية اإلرشادية٭ اكن من المقرر أن تدفع شركة سابك مبلغ 

 لشركة سافكو: نقداً سعودي 

فقًا للقدائم المالية و 

  كما مةققة سالغير

 0160يتارةخ ةدنيد 

وفقًا للقدائم المالية 

  كما مةققة سالغير

 0101يتارةخ ةدنيد 

 التغيرات

 رأس المال العامل
ريال 551,000,211

 سعودي

ريال  020,585,001

 سعودي

) ريال 50,812,080(

 سعودي

 صافي الدين (صافي النقد)
) ريال 800,082,005(

 عوديس

) ريال 851,100,200(

 سعودي

52,002,010 

 سعودي ريال

 _ _ صافي التعديل
) ريال 2,180,800(

 سعودي
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 أحاكم إنهاء اتفاقية البيع 

تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية البيع ستنقضي بأثر فوري (وبالتالي تنقضي جميع حقوق 

 :قبل إتمام الصفقة والتزامات األطراف بموجب االتفاقية) في أي من الحاالت التالية

ألي ضمان للصفة أو األهلية القانونية عند التوقيع على هذه االتفاقية (أو سابك  إخالل )0(

 في حالة تكرار ضمانات الصفة واألهلية عند إتمام الصفقة)ٮ أو إخاللها

وتجاوزت البيع تفاقية اعند التوقيع على  سابك ماديًا ألي من ضمانات إخالالً سابك  إخالل )5(

 تعديلاألولي (قبل إجراء أي القيمة اإلجمالية للصفقةمن  ٪50نسبة  خاللا اإلقيمة هذ

 ٭ )نقدي

في المطالبة باألضرار أو التعويضات  سافكو(ودون المساس بحق  لسافكوعندئـذ يحق 

(بخالف  لسابكبموجب إشعار موجه البيع تفاقية ااألخرى) القيام قبل إتمام الصفقة بإنهاء 

 رية بعد اإلنهاء)ٮ الشروط التي تظل سا

في حال  إخاللها(أو البيع تفاقية اعند التوقيع على  هاألي من ضماناتإخالل سافكو  )5(

 عند إتمام الصفقة)ٮ أوهاتكرارا ضمانات

 اتفاقية البيع٭ بموجب أحاكم  همللتعهد المقدم من قبلإخالل سافكو  )1(

أو التعويضات األخرى) في المطالبة باألضرار  سابك(ودون المساس بحق  لسابكعندئـذ يحق 

(بخالف  لسافكوبموجب إشعار موجه اتفاقية البيع القيام قبل إتمام الصفقة بإنهاء 

 الشروط التي تظل سارية بعد اإلنهاء).

تمام إالمتعلقة ببموجب أحاكم المواد  األي من التزاماته سافكو إخاللفي حالة  )0(

 ٮ وكـذلـك:تفاقية البيعوفقًا أل تمام الصفقةإأي ألتزمات متعلقة بأو  الصفقة

 غير قابل للعالج٭ أو خاللاكن هذا اإلإذا  )أ (

للدرجة التي سافكو قاباًل للعالج ولكن لم يتم عالجه من قبل  خاللاكن هذا اإلإذا  )ب (

أيام من تاريخ اإلشعار  00(والذي يستجيب بشلك معقول) خالل سابك ُترضي 

 ٭خاللالإج هذا ويطلب فيه عال خاللالذي يحدد فيه اإلسابك الموجه من 

عندئـذ يحق لسابك (ودون المساس بحق سابك في المطالبة باألضرار أو التعويضات األخرى) 

القيام بإنهاء اتفاقية البيع بموجب إشعار موجه لسافكو (بخالف الشروط التي تظل سارية 

 بعد اإلنهاء).

بإتمام الصفقة  ألي من التزاماتها بموجب أحاكم المواد المتعلقة سابكفي حالة إخالل  )8(

 أو أي ألتزمات متعلقة بإتمام الصفقة وفقًا ألتفاقية البيعٮ وكـذلـك:

 اكن هذا اإلخالل غير قابل للعالج٭ أوإذا  )أ (

اكن هذا اإلخالل قاباًل للعالج ولكن لم يتم عالجه من قبل سابك للدرجة التي إذا  )ب (

اإلشعار  أيام من تاريخ 00ُترضي سافكو (والذي يستجيب بشلك معقول) خالل 

 الموجه من سافكو الذي يحدد فيه اإلخالل ويطلب فيه عالج هذا إالخالل٭

عندئـذ يحق لسافكو (ودون المساس بحق سافكو في المطالبة باألضرار أو التعويضات 

األخرى) القيام بإنهاء اتفاقية البيع بموجب إشعار موجه لسابك (بخالف الشروط التي تظل 

 سارية بعد اإلنهاء).

في حال لم استيفاء  البيع إنهاء اتفاقيةوفقًا لتقديرهم المطلق سافكو وسابك ل يحق )1(

الشروط واألحاكم الجوهرية ( 8-05 أو التنازل عن الشروط الموضحة في القسم 
 .) بعد مدة سنة من تاريخ أتفاقية البيعالمتعلقة بالصفقة

 رىاالتفاقيات األخ  ب س

 ال توجد أي اتفاقيات جوهرية أخرى متعلقة بالصفقة ماعدا أتفاقية البيع المذكورة أعاله. 

 الشروط واألحاكم الجدهرةة المتعلقة يالصفقة 60-4

 الشروط واألحاكم الجدهرةة 60-4-6

تتضمن اتفاقية البيع عددًا من الشروط التي يجب أن يتم استيفائها لغرض إتمام الصفقة والتي 

 تشمل:

والذي يوضح التنازل عن حصص  للبيرونيالمعدل عقد التأسيس م سافكو يبتسلقيام سابك  )0(

 .ستهدفةمال البيروني لصالح الشركة
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البيطار والذي يوضح التنازل عن  إلبنالمعدل  عقد التأسيسقيام سابك بتسليم سافكو  )5(

 حصص ابن البيطار لصالح الشركة المستهدفة.

جاري المعدل لـجيبك لدى وزارة الصناعة السجل الت رجقيام سابك بتسليم سافكو مستخ )5(

جيبك لصالح الشركة أسهم والتجارة والسياحة لمملكة البحرين والذي يوضح التنازل عن 

 المستهدفة.

يعكس نقل سالمعدل للشركة المستهدفة الذي  عقد التأسيسموافقة وزارة التجارة على  )1(

 .إلى سافكو ستهدفةمملكية الشركة ال

سلطات الالسارية٭ شهادة عدم ممانعة صادرة من األنظمة يه وفقًا للحد الذي تقتض )0(

على االندماج  التنظيميةقوانين الالمعنية بشأن عملية االندماج وفق أحاكم التنظيمية 

 .البيعإتفاقية المعمول بها٭ إزاء الصفقة وفق ما هو مزمع بموجب 

من الئحة  55لمادة تأكيد من هيئة السوق المالية بأن الصفقة معفاة من تطبيق أحاكم ا )8(

تنظيم عملية االندماج واالستحواذ في المملكة العربية السعودية فيما يخص العروض 

 اإللزامية.

سافكو أسهم موافقة هيئة السوق المالية فيما يتعلق بزيادة رأس المال وتخصيص  )1(

 . البيع لصالح سابك٭ وفق ما هو مزمع بموجب اتفاقية ةالجديد

 الشراكتنظام من  051تماع الجمعية غير العادية وفق أحاكم المادة القرارات الصادرة في اج )0(

 . وفقًا لما اتفق عليه سافكو وسابك في اتفاقية البيع

فيما بين  البيرونيوإبرام اتفاقية شراكء جديدة بشأن  ٭البيرونيبشأن  الشراكءاتفاقية إنهاء  )2(

من تاريخ إتمام الصفقة٭  والتي تسري اعتباراً  لؤلسمدة وشركة تايوانالمستهدفة الشركة 

 على نفس الشروط الواردة في اتفاقية 
ً
والمعدلة تحديدًا لتوضح  لبيرونيابشأن  الشراكءبناء

بالشروط المتفق  ٭المستهدفة من قبل سابك لصالح الشركة البيرونيالتنازل عن حصص 

 عليها. 

رمة بين سابك وابن المب م0/0/0220في اتفاقية الواكلة المؤرخة  المعنيةتعديل األحاكم  )00(

البيطار بشأن شراء المواد الخام٭ بحيث ال يتم بموجب هذا التعديل تحديدًا إنهاء االتفاقية 

وفق الشروط المتفق  ٭بين سابك وابن البيطار  نتيجة إنهاء اتفاقية المشروع التضامني

 عليها. 

و بلك ُحسن نية قرره سابك وسافكتلصفقة (وفق ما بموجب اتطبيق األحاكم التالية  في حال )00(

في  االخرينوبموجب تصرفهما بصورة معقولة)٭ استالم سافكو لتنازل خطي من الشراكء 

 وجيبك بشأن ما يلي: البيروني

  ٮللبيرونيمن عقد التأسيس المعدل  0المادة 

  ٮالشراكء بشأن البيرونيمن اتفاقية  00و 1/2المادتان 

  ولك منها بالصيغة التي يتم  ٭من عقد التأسيس المعدل لـجيبك 05و 1المادتان

 .االتفاق عليها بين األطراف

  يوضح إتمام المستهدفة المعدل للشركة  عقد التأسيسقيام سابك بتسليم سافكو

 مصرفيكشف حساب  ومن قبل سابك في الشركة المستهدفة مال عملية ضخ رأس

ريـال سعودي قد أودع في حساب مصرفي مملوك  525,010,051يوضح أن مبلغ 

ًا وخاضع لرقابتها او أي حساب مصرفي آخر يتم االتفاق عليه خطيالمستهدفة ركة للش

 بين األطراف.

وقد التزم لك طرف أمام اآلخر بالسعي الستيفاء الشروط الموضحة أعاله بقدر المستطاع وفي 

 تم استيفاء جميع الشروطقد وقبل إتمام الصفقة  أقرب فرصة ممكنة من الناحية العملية

 :التاليةماعدا الشروط  أعاله المذكورة

  قيام سابك بتسليم سافكو عقد التأسيس المعدل للشركة المستهدفة يوضح إتمام

عملية ضخ رأس مال من قبل سابك في الشركة المستهدفة و كشف حساب مصرفي 

ريـال سعودي قد أودع في حساب مصرفي مملوك  525,010,051يوضح أن مبلغ 

ابتها او أي حساب مصرفي آخر يتم االتفاق عليه خطيًا للشركة المستهدفة وخاضع لرق

 .بين األطراف

 موافقة الجمعية العامة الغير عادية على قرارت الصفقة. 
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  يعكس سالذي  للشركة المستهدفةعدل مالموافقة وزارة التجارة على عقد التأسيس

 .ستهدفة إلى سافكومنقل ملكية الشركة ال

 اإلجراءات الالزمة إلتمام الصفقة 60-0

مع مراعاة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية البيع٭ تتمثل اإلجراءات الرئيسية الالزمة 

 إلتمام الصفقة فيما يلي:

 المدافقات الحودمية 60-0-6

دية قالتعاو ًا من الشروط ذات الطبيعة التنظيميةالحصول على عدد أتفاقية البيعتتضمن 

 لصالح سافكو وقيام سافكو الشركة المستهدفةصص واإلجرائية والتي يجب استيفائها لنقل ح

 من خالل زيادة رأس مالها. لسابك صدار أسهم العوض بأ

الهيئة العامة  موافقة وألغراض استكمال الصفقة وزيادة رأس المال فأنه تم الحصول على

ة ٭ وموافق)م5/1/5050(الموافق  هـ00/0/0110بخصوص طلب التركز االقتصادي بتاريخ  للمنافسة

هـ  0115/5/00والتي تم الحصول عليها بتاريخبشأن زيادة رأس المال الناتجة عن الصفقة  هيئةال

الجمعية العامة الغير عادية لسافكو  يجب الحصول أيضًا على موافقةوم)  5050/00/0(الموافق

 0-1-05  رقم ٭ ولمزيد من التفاصيل٭ يرجى مراجعة القسمجعلى طلب االدرا تداولوموافقة 

 ) من هذا التعميم.االخرى الموافقات الحكومية وموافقات األطراف(

وسيتم أتمام الصفقة بعد نقل ملكية جميع الحصص في الشركة المستهدفة لصالح شركة 

 سافكو وفور تخصيص أسهم العوض وإدراجها في تداول لصالح سابك. 

 النصاب القاندني وشروط التصدةتومة غير العايةة، مدافقة الجمعية العا 60-0-0

 تتمثل أحد شروط الصفقة على موافقة األغلبية المطلوبة من مساهمي سافكو على قرارات

الواردة في نموذج الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سافكو (الوارد  الصفقة

 من هذا التعميم). )0(في الملحق رقم 

الحصول  لهيئة بطلب لدعوة الجمعية العامة غير العادية بعدلكة سافكو بالتقدم وستقوم شر  

 على موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس المال لغرض االستحواذ والتي تم الحصول عليها بتاريخ

هيئة على انعقاد الجمعية الوبعد الحصول على موافقة  .م)0/00/5050هـ (الموافق 00/5/0115

ادية٭ ستقوم شركة سافكو بنشر الدعوة الجتماع الجمعية والتي يجب أن تعقد بعد العامة غير الع

 يومًا على األقل من تاريخ نشر الدعوة. 50

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سافكو صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون 

في االجتماع األول٭ وجهت نصف رأس مال شركة سافكو على األقل٭ فإذا لم يتوافر هذا النصاب 

الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول 

(بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إماكنية عقد اجتماع ثاني بعد 

ول عند عدم اكتمال النصاب القانوني ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األ

الالزم لعقد االجتماع). ويكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال 

على األقل. وفي حال لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني٭ فستقوم شركة سافكو بالتقدم 

اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية. وعند هيئة للحصول على موافقتها على انعقاد الإلى 

الحصول على موافقتها٭ ستقوم شركة سافكو بنشر الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية 

يومًا من تاريخ نشر الدعوة.  50وسيتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد مدة ال تقل عن 

 عدد األسهم الممثلة فيه. وسيكون االجتماع الثالث صحيحًا أيًا اكن

ويحق لجميع المساهمين المقيدين بسجل مساهمي شركة سافكو بنهاية تداول يوم انعقاد 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة حضور الجمعية العامة غير العادية٭ وسيكون 

ناء سابك التي يحق بإماكن المساهم الحضور بنفسه والتصويت على جدول األعمال٭ وذلك باستث

لمساهميها حضور الجمعية العامة غير العادية بدون التصويت وال يحتسب حضورهم في نصاب 

الجمعية. ويحق للمساهم أن يولك عنه شخصًا آخر في حضور الجمعية والتصويت على جدول 

أو غير األعمال نيابة عنه (وفقًا لئلجراءات ذات العالقة) سواء اكن ذلك الشخص من المساهمين 

 ذلك على أال يكون ذلك الشخص من أعضاء مجلس اإلدارة أو من الموظفين.

بمجرد تحديد وكيل مؤهل٭ يجب على المساهم المعني إصدار توكيل صالح أو إكمال نموذج 

توكيل وتوقيعه. ويجب أن يكون التوكيل خطيًا وموقعًا عليه من قبل المساهم المفوض 

رية في المملكة أو من أحد البنوك التجارية العاملة في المملكة أو ومصادقًا عليه من الغرفة التجا

األشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية أو اكتب العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال 

التوثيق (حسب االقتضاء). ويجب على الوكيل إبراز أصل التوكيل المصادق عليه يوم اجتماع الجمعية 

 ن الهوية الوطنية أو جواز السفر أو هوية المقيم للوكيل.باإلضافة إلى صورة م
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تتم الموافقة على القرارات المتعلقة بالصفقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة  

سافكو إذا صدر قرار الموافقة بأغلبية ثالث أرباع األسهم الممثلة في االجتماع (سواء باألصالة أو 

بالنسبة لبعض القرارات كما موضح في  األسهم التي تمتلكها سابكالواكلة) مع عدم احتساب 

 . من هذا التعميم) )0((الوارد في الملحق رقم  الدعوة

كما سيكون بمقدور المساهمين التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية  

لى أن يكون المساهمون المقدمة من تداول٭ ع« تداوالتي»عن بعد (إلكترونيًا) عن طريق خدمة 

« تداوالتي»٭ علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات «تداوالتي»قد قاموا بالتسجيل في خدمة 

متاح مجانًا لجميع المساهمين. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط 

https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar]. 

تروني متاحًا قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثالثة أيام على األقل٭ سيكون التصويت اإللك

وسيتم تحديد التواريخ التي سيتاح فيها التصويت اإللكتروني في دعوة الجمعية العامة غير 

 العادية.

تحسب األصوات في الجمعيات العامة غير العادية على أساس صوت واحد للك سهم٭ وسيخسر 

يعتذر عن حضور الجمعية العامة غير العادية (سواء بنفسه أو بواسطة التصويت  المساهم الذي

اإللكتروني أو عن طريق الواكلة) حقه في التصويت في الجمعية العامة غير العادية ولن تؤخذ 

 األصوات المرتبطة بأسهمه في عين االعتبار.

 الصفقةإتمام تارةخ  60-0-3

ستسري قرارات الصفقة٭ وسيتم نقل حصص الشركة ٭ العامة الغير عادية موافقة الجمعيةبعد 

المستهدفة إلى شركة سافكو٭ وسيتم إصدار أسهم العوض إلى سابك. وستقوم شركة سافكو 

 باإلعالن عن إتمام الصفقة في حينه.

 الةعاوى القضائية والمطالبات على شركة مسافود 60-2

ة أو مطالبات قائمة يمكن أن تؤثر تأثيرًا إن شركة سافكو وشراكتها التابعة ليسوا طرفًا في أي دعاوى قضائي

جوهريًا على أعمال شركة سافكو وشراكتها التابعة أو مركزهما المالي. كما أنه ال يوجد (على حد علم 

شركة سافكو) أي دعاوى قضائية أو مطالبات محتملة يمكن أن تؤثر تأثيرًا جوهريًا على أعضاء مجلس أدارة 

  لتابعة أو مركزهما المالي.أعمال شركة سافكو وشراكتها ا

 المستهةفةالةعاوى القضائية والمطالبات على الشركة  60-0

شراكت األسمدة (التي٭ ألغراض هذا القسم٭ تتضمن التابعة إن الشركة المستهدفة وشراكتها 

) ليسوا طرفًا في أي دعاوى قضائية أو مطالبات قائمة يمكن أن تؤثر تأثيرًا جوهريًا على أعمال المستهدفة

الشركة المستهدفة وشراكتها التابعة أو مركزهما المالي. كما أنه ال يوجد (بناء على تأكيدات الشركة 

المستهدفة وعلى حد علمهما) أي دعاوى قضائية أو مطالبات محتملة يمكن أن تؤثر تأثيرًا جوهريا على 

 أعمال الشركة المستهدفة وشراكتها التابعة أو مركزهما المالي.

 اإلفالس 60-61

يتعرض أي من أعضاء مجلس إدارة شركة سافكو أو كبار التنفيذيين أو أمين مجلس اإلدارة ألي حالة لم 

 إفالس.

 اإلعسار 60-66

لم يسبق ألي من أعضاء مجلس إدارة شركة سافكو خالل السنوات الخمس السابقة أو كبار التنفيذيين أو 

 شرافي.أمين سر مجلس اإلدارة العمل في أي شركة معسرة بمنصب إداري أو إ
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 إفايات الخبراء 63

) موافقتهم الخطية على نشر دليل الشركة( 5  قدم المستشارون الموضح أسماؤهم في القسم

أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفقا للسياق الوارد في هذا التعميم٭ ولم يقم أي منهم 

عميم٭ كما أنه ليس لديهم أو لدى أي من موظفيهم أو أقرباء بسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذا الت

لم يتم  والتابعة اموظفيهم أي أسهم أو مصلحة مهما اكن نوعها في شركة سافكو أو أي من شراكته

 فيما يخص الصفقة. تعيين أي خبير 
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 المصارةف 66

عودي. وتشمل هذه ريال س مليون 00٫5تقدر التاكليف والمصاريف المتعلقة بإتمام الصفقة بحوالي 

 القانوني وبقية مستشاري الفحص الفني النافي للجهالةالمصاريف أتعاب المستشار المالي والمستشار 

إضافة إلى رسوم الجهات الحكومية ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع  ٭االخري ومراجعي الحسابات

 متعلقة بالصفقة.الوجميع التاكليف أو المصاريف األخرى 
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 اءاتاإلعف 60

 .اعفاءات من الهيئةأية على للحصول طلب قدم سافكو بتيلم 
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 للمعاةنةالمستنةات المتاحة  64

في مدينة الجبيل ستقوم شركة سافكو بتوفير نسخ من المستندات التالية للمراجعة في مقرها الرئيسي 

انعقاد الجمعية خالل ساعات العمل االعتيادية في أي يوم عمل من تاريخ نشر هذا التعميم وحتى موعد 

 العامة غير العادية لشركة سافكو:

 للشركة المستهدفة. عقد التأسيس )أ (

 اتفاقية البيع. )ب (

ديسمبر  50للسنوات المالية المنتهية في  لشراكت األسمدة المستهدفةالقوائم المالية المراجعة  )ج (

 .م5002ديسمبر  50و م5000ديسمبر  50م و5001ديسمبر  50م و5008

 تقرير التقييم. )د (

 .التي تعكس وضع المصدر بعد االستحواذ مدققةال وائم المالية االفتراضيةالق )ه (

 خطابات موافقات المستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم. )و (

 .رأي جي آي بي اكبيتال بشأن عدالة الصفقة )ز (
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  6الملحق رقم س

 اجتماع الجمعية العامة لشركة مسافوديعد  

م الجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية من الجهات المختصة وذات العالقة للتصدي لفايروس كورونا في إطار دع

م  08/05/5050هـ الموافق 50/01/0110)٭ و إشارة الى قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 02-المستجد (كوفيد

بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضوريًا حتى إشعار آخر٭ واالكتفاء 

المساهمين من االشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها٭ يسر مجلس إدارة شركة األسمدة العربية 

") دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (االجتماع الشركةالسعودية ("

م عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام 00/00/5050هـ الموافق 0115 /5/1يوم األربعاء  مساء 00:50في الساعة  األول)

 ٭منظومة تداوالتي المتاحة مجانًا لجميع المساهمين والتي تمكن المساهمين من االطالع على اكمل بنود الجمعية.

 وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي:

 1,180,501,010ريال سعودي إلى  ٫880 ٫888 1٫088ة بزيادة رأس مال الشركة من التصويت على توصية مجلس اإلدار  .0

 108,888,888وهو ما يمثل زيادة أسهم الشركة من  ٭مال الشركة في رأس ٪01٫50ريال سعودي٭ أي زيادة بنسبة 

سهم عادي جديد في  02,580,150وذلك من خالل إصدار  سهم مدفوع بالاكمل 118,050,101سهمًا إلى 

) إلى الشركة السعودية للصناعات “أسهم العوض”ريال سعودي للسهم الواحد ( 00لشركة بقيمة اسمية تبلغ ا

) لغرض استحواذ الشركة على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك الستثمارات المغذيات “سابك”األساسية (

في السوق المالية  الزراعية والمملوكة من قبل شركة سابك٭ وتسجيل أسهم العوض وقبول إدراجها

لشروط وأحاكم اتفاقية البيع وشراء الحصص المبرمة بين الشركة وشركة  وفقاً ) “الصفقة”السعودية (تداول) (

م وبموجب نظام الشراكت وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 50/05/5002الموافق  هـ50/1/0110سابك بتاريخ 

م وبعد 51/05/5001هـ الموافق 2/1/0152وتاريخ  5001-055-5ار رقم المستمرة الصادرة عن الهيئة بموجب القر 

موافقة هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وستكون إتمام الصفقة مشروطة على 

التصويت عليها  والمقترح  ٬0 ٬1 ٬5 0٬5 موافقة الجمعية العامة غير العادية على القرارات المذكورة في البنود

اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامية غير في 

المقيدين بسجالت الشركة  العادية على زيادة رأس المال سيكون قرار الزيادة نافذًا على جميع مساهمي الشركة

٭ على أن تسري هذه الزيادة عند  ير العاديةلدى مركز إيداع بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غ

نفاذ االستحواذ ووفقًا ألحاكم وشروط اتفاقية بيع وشراء الحصص المبرمة بين الطرفين والتي سيتم اإلعالن عنها 

 . في حينه

  ).0في حال الموافقة على البند األول (٭ “سابك للمغذيات الزراعية”التصويت على تغيير اسم الشركة إلى شركة  .5

في حال الموافقة ) من النظام األساس للشركة والخاصة باسم الشركة (مرفق)٭ 0التصويت على تعديل المادة ( .5

 ).0على البند األول (

في حال الموافقة ) من النظام األساس للشركة والخاصة برأس المال (مرفق)٭ 0التصويت على تعديل المادة ( .1

 .)0على البند األول (

في حال ) من النظام األساس للشركة والخاصة باالكتتاب في األسهم (مرفق)٭ 8ادة (التصويت على تعديل الم .0

 .)0الموافقة على البند األول (

) من النظام األساس للشركة والخاصة بأدوات الدين والصكوك التمويلية 08التصويت على تعديل المادة ( .8

 (مرفق).

في حال الموافقة ركة والخاصة بإدارة الشركة (مرفق)٭ ) من النظام األساس للش01التصويت على تعديل المادة ( .1

 .)0على البند األول (

في ) من النظام األساس للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق)٭ 02التصويت على تعديل المادة ( .0

 .)0حال الموافقة على البند األول (

 والخاصة بصالحيات المجلس (مرفق).  ) من النظام األساس للشركة50التصويت على تعديل المادة ( .2

في حال ) من النظام األساس للشركة والخاصة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق)٭ 51التصويت على تعديل المادة ( .00

 .)0الموافقة على البند األول (

 (مرفق). ) من النظام األساس للشركة والخاصة بسجل حضور الجمعية العامة50التصويت على تعديل المادة (  .00

 ) من النظام األساس للشركة والخاصة بانعقاد الجمعية العامة (مرفق).51التصويت على تعديل المادة ( .05

الناتجة عن عملية االستحواذ المتعلقة التصويت على توصية لجنة المراجعة بالموافقة على األتعاب اإلضافية  .05

) ريال سعودي وذلك 88,500) بمبلغ (EYلمراجع حسابات الشركة السادة شركة آرنست ويونغ وشراكهم ( بالصفقة

م والربع األول من 5050لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 

 ).0م٭ في حال الموافقة على البند األول (5050العام 
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 ات (مرفق).التصويت على تعديل التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الماكفآت والترشيح .01

تجدر اإلشارة بأن الصفقة تتضمن أطراف ذات عالقة ممثلة بشركة سابك والتي ال يحق لها المشاركة في التصويت 

. كما أنه سُيعتد بأصوات األطراف ذات العالقة خالل التصويت على 0٭5٭0٬1٬5على القرارات المذكورة في البنود 

المقترح التصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة غير  01 و ٬8 ٬1 0 ٬2٬ 05٬05٬00٬00القرارات المذكورة في البنود 

 العادية. 

 مالحظات 

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيًحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل. وإذا  .0

من انتهاء المدة المحددة لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع٭ سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة 

  .النعقاد االجتماع األول٭ ويكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل

يحق للك مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز  إيداع األوراق المالية   .5

جمعية العامة تسجيل الحضور االلكتروني والتصويت باستخدام بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع ال

منظومة تداوالتي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب األنظمة واللوائح. كما أن احقية التصويت 

  على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات.

ى جدول أعمال الجمعية وذلك من خالل خدمة التصويت بإماكن المساهمين الكرام التصويت عن بعد عل .5

علمًا بأن التسجيل  www.tadawulaty.com.saااللكتروني عن طريق زيارة الموقع االلكتروني الخاص بتداوالتي 

هـ (حسب 52/5/0115في الخدمة والتصويت متاح مجانًا لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت اإللكتروني بتاريخ  

) صباحًا  وسيستمر حتى نهاية وقت الجمعية.في حال وجود 00:00م الساعة (5050 /00/00لقرى) الموافق  تقويم ام ا

عن طريق  أي استفسارات حول بنود الجمعية او أي استفسارات أخرى الرجاء التواصل مع إدارة عالقات المستثمرين

تصال بعالقات المستثمرين على يرجى اال أو InvestorRelations@safco.sabic.com البريد اإللكتروني

 .0055105550 وأ 0055108850

كما سيتم اإلعالن عن تعميم المساهمين قبل وقت اكف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة  .1

في موقع السوق (تداول). وفي حال تمت الموافقة على الصفقة أعاله سيتم بمشيئة هللا اإلعالن كذلك عن 

 لشركة سابك في حينه.نقل الحصص 

 

 وهللا ولي التوفيق

 

شركة األسمدة العربية السعودية 
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 نصدص المداي المقترح تعةةلها يالنظام األمساس لشركة األمسـمة  العرييـة السعـديةة سمسافود 

رقم 

 الماي 

النصدص قبل التعةةل في النظام 

 األمساس الحالي 

رقم 

 الماي 

النصدص المقترح تعةةلها في 

 ألمساسالنظام ا

0 

اسم الشركة شركة األسمدة العربية 

السعودية (سافكو) شركة مساهمة 

 سعودية (مدرجة) 

0 

تكتسب بموجب هذا النظام شركة سابك 

للمغذيات الزراعية المؤسسة بموجب 

وتاريخ  05المرسوم الملكي رقم م/

هـ صفة شركة مساهمة 00/0/0500

 سعودية (مدرجة)

0 

ريال مقسم  1,088,888,880رأس مال الشركة 

 00سهمًا بقيمة اسمية  108,888,888إلى 

 رياالت للسهم الواحد

0 

ريال  1,180,501,010رأس مال الشركة 

سهمًا بقيمة  118,050,101مقسم إلى 

 رياالت للسهم الواحد  00اسمية 

8 

اكتتب المساهمون في اكمل أسهم رأس 

سهم ممثلة  108,888,888المال والبالغة 

 ركة المدفوع في رأس مال الش

8 

اكتتب المساهمون في اكمل أسهم رأس 

سهم ممثلة  118,050,101المال والبالغة 

 في رأس مال الشركة المدفوع 

08 

يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات 

الدين والصكوك التمويلية داخل المملكة 

العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقًا 

ح المرعية٭ لؤلنظمة والقوانين واللوائ

ولمجلس اإلدارة سلطة إصدار أدوات الدين 

والصكوك التمويلية هذه سواء في جزء أو 

عدة أجزاء أو من خالل سلسلة من 

اإلصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه 

مجلس اإلدارة من وقت آلخر٭ يحدد فيه 

األوقات والمبالغ والشروط التي يراها٭ وله 

زمة إلصدارها حق اتخاذ جميع اإلجراءات الال

بالقدر الذي ال يتعارض مع أي اشتراطات أو 

 تعليمات صادرة في هذا الشأن.

08 

يجوز لمجلس اإلدارة إصدار أي نوع من أنواع 

أدوات الدين والصكوك التمويلية قابلة 

للتداول أو أية أوراق مالية أخرى داخل 

المملكة العربية السعودية أو خارجها 

قوانين واللوائح وذلك وفقًا لؤلنظمة وال

ولمجلس اإلدارة سلطة إصدار  المرعية٭

 في  أدوات الدين والصكوك التمويلية
ً
سواء

جزء أو عدة أجزاء أو من خالل سلسلة من 

اإلصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه 

مجلس اإلدارة من وقت آلخر٭ ولك ذلك في 

األوقات والمبالغ والشروط التي يقرها 

وله حق اتخاذ جميع مجلس إدارة الشركة٭ 

اإلجراءات الالزمة إلصدارها بالقدر الذي ال 

يتعارض مع أي اشتراطات أو تعليمات 

 صادرة في هذا الشأن.

01 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 

) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة 1سبعة (

العادية لمدة ثالث سنوات ميالدية ويجوز 

 إعادة انتخابهم.

01 

إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف يتولى 

) أعضاء تنتخبهم الجمعية 0من ثمانية (

سنوات ) 5(العامة العادية لمدة ثالث 

 ميالدية ويجوز إعادة انتخابهم.

02 

لمجلس اإلدارة حسب الضوابط المنظمة أن 

يعين عضوًا بدياًل بصفة مؤقتة في المركز 

الشاغر أثناء دورة المجلس دون النظر 

الحصول على األصوات وأن تبلغ للترتيب في 

الجهة المختصة وفق الضوابط واإلجراءات 

التنظيمية على أن يعرض هذا التعيين على 

 الجمعية العامة العادية في أول 

اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة 

02 

لمجلس اإلدارة حسب الضوابط المنظمة أن 

يعين عضوًا بدياًل بصفة مؤقتة في المركز 

الشاغر أثناء دورة المجلس دون النظر 

للترتيب في الحصول على األصوات وأن تبلغ 

الجهة المختصة وفق الضوابط واإلجراءات 

على أن يعرض هذا التعيين على التنظيمية 

 الجمعية العامة العادية في أول 

اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة 



 

 

021 

سلفه وإذا نقص عدد أعضاء المجلس عن 

) وجب على مجلس إدارة الشركة 1أربعة (

 80ة العادية خالل دعوة الجمعية العام

 يومًا لتعيين العدد الالزم من األعضاء 

سلفه وإذا نقص عدد أعضاء المجلس عن 

) وجب على مجلس إدارة الشركة 0خمسة (

 80دعوة الجمعية العامة العادية خالل 

 يومًا لتعيين العدد الالزم من األعضاء

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية  مع

العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع 

 السلطات في إدارة الشركة. 

ويجوز لمجلس اإلدارة رهن وبيع أصول 

الشركة وإبراء مديني الشركة من 

التزاماتهم وعقد القروض على أنواعها٭ 

مع مراعاة الشروط التالية في عقد 

 :نواتالقروض التي تتجاوز آجالها ثالث س

أن ال تزيد قيمة القرض خالل السنة المالية 

 للشركة عن رأس مال الشركة.

أن يحدد مجلس اإلدارة أوجه استخدام 

 القرض وكيفية سداده.

أن يراعى في شروط القرض والضمانات 

المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة 

 ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.

  

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راعاة االختصاصات المقررة مع م) أ(

للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة 

أوسع السلطات في إدارة الشركة والقيام 

باكفة األعمال والتصرفات التي من شأنها 

تحقيق أغراض الشركة والتي منها على 

سبيل المثال ال الحصر٭ التصرف في أصولها 

وممتلاكتها وعقاراتها٭ وله حق الشراء 

لثمن والرهن وفك الرهن وقبوله ودفع ا

والبيع ونقل الملكيات وقبض الثمن 

واستالم وتسليم المثمن٭ والتبرع والهبة 

وقبولها٭ على أن يراعى في القرارات 

المتعلقة بالتصرف في أصول وممتلاكت 

 وعقارات الشركة الشروط التالية:

) أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب 0(

 والمبررات له 

ن البيع حاضرًا إال في حاالت ) أن يكو5(

 الضرورة وبضمانات اكفية 

أال يترتب على ذلك التصرف توقف أنشطة 

الشركة الرئيسية أو تحميلها التزامات أخرى 

 تضر بالشركة 

(ب) كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض 

واتفاقيات التمويل واتفاقيات التسهيالت 

مع المؤسسات التمويلية والصناديق 

ك والمؤسسات الحكومية وكذلك والبنو

المؤسسات التجارية والغير تجارية مهما 

بلغت مدتها على أال تتجاوز آجالها مدة 

الشركة٭ مع مراعاة الشروط التالية لعقد 

 القروض:

أن ال يزيد إجمالي قيمة القروض  )0(

المنعقدة للك سنة مالية عن قيمة رأس 

باستثناء مما سبق٭ في حال  مال الشركة

ة إجمالي قيمة القروض المنعقدة في زياد

أية سنة مالية عن قيمة رأس مال الشركة٭ 

فيحق للجمعية العامة العادية الموافقة 

 عليها 

 



 

 

020 

) أن يحدد مجلس اإلدارة أوجه استخدام 5(

 القرض وكيفية سداده

أن يراعى في شروط القرض والضمانات  )5(

المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة 

 ومساهميها

مجلس اإلدارة الحق في إعطاء القروض (ج) ل

والتسهيالت المالية المناسبة للشراكت 

التي تملك الشركة حصصًا أو أسهمًا فيها٭ 

وضمان قروض تلك الشراكت. ولمجلس 

اإلدارة أن يولك أو يفوض باإلنابة عنه في 

حدود اختصاصه وصالحياته في ذلك واحدًا 

أو أكثر من أعضائه أو من الغير في اتخاذ 

أجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو 

 أعمال معينة 

(د) يكون لمجلس إدارة الشركة وفي 

الحاالت التي يقرها حق إبراء ذمة مديني 

الشركة من التزاماتهم طبقًا لما يحقق 

 مصلحتها

) لمجلس اإلدارة أن يولك أو يفوض إنابة ه(

عنه في حدود اختصاصه وصالحياته في 

من أعضائه أو أي ذلك واحدًا أو أكثر 

موظف في الشركة في اتخاذ إجراء أو 

تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال 

معينة مع توكيلهم بصالحية توكيل الغير 

 في لك أو بعض صالحياته 

51 

ال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال إذا حضره 

) أعضاء على األقل٭ ولعضو مجلس 1أربعة (

رة أحد أعضاء اإلدارة أن ينيب عنه عند الضرو

المجلس على أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة 

وبشأن اجتماٍع واحد وفي هذه الحالة 

يكون لهذا العضو صوتان٭ وال يجوز أن 

ينوب عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من 

 عضو واحد.

  

51 

ال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال إذا حضره 

) أعضاء على األقل٭ ولعضو 0خمسة (

رة أن ينيب عنه عند الضرورة مجلس اإلدا

أحد أعضاء المجلس على أن تكون اإلنابة 

ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماٍع واحد وفي 

 هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان٭ 

وال يجوز أن ينوب عضو مجلس اإلدارة عن 

 أكثر من عضوًا واحدًا.

  

50 

يسجل المساهمون الذين يرغبون في 

الخاصة أسماءهم حضور الجمعية العامة أو 

بمركز الشركة ابتداء من يوم انعقاد 

الجمعية وحتى الوقت المحدد النعقاد 

الجمعية. ويجب على المساهمين بالواكلة 

تزويد الشركة بالواكالت قبل انعقاد 

) أيام على األقل٭ ويحرر 5الجمعية بثالثة (

50 

يسجل المساهمون الذين يرغبون في 

حضور الجمعية العامة أو الخاصة 

 من يوم 
ً
أسماءهم بمركز الشركة ابتداء

انعقاد الجمعية وحتى الوقت المحدد 

النعقاد الجمعية. ويجب على المساهمين 

ة تزويد الشركة بالواكالت قبل بالواكل

) على األقل٭ 5انعقاد الجمعية بيومين (



 

 

028 

عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء 

بيان  المساهمين الحاضرين والممثلين مع

عدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو 

 بالواكلة وعدد األصوات المخصصة لها.

ويحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء 

المساهمين الحاضرين والممثلين مع بيان 

عدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو 

 بالواكلة وعدد األصوات المخصصة لها.

51 

تعقد الجمعية العامة في المدينة التي 

فيها المركز الرئيسي للشركة ويجب أن  يقع

) 8تعقد الجمعية لك سنة خالل الستة (

أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة 

في الماكن واليوم والساعة المعينة في 

إعالن الدعوة لالجتماع. وتجتمع على األخص 

لسماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط 

الشركة ومركزها المالي وتقرير مراجع 

الحسابات والتصديق عند اللزوم على 

ميزانية السنة المالية وعلى حساب األرباح 

والخسائر ولتحديد حصص األرباح التي توزع 

على المساهمين وتعين مراجعي الحسابات 

وتحديد ماكفآتهم وتعيين أعضاء مجلس 

اإلدارة وتحديد ماكفآتهم إذا اقتضت الحال 

 ذلك.

راك ويجوز عقد الجمعية العامة واشت

المساهم في مداوالتها والتصويت على 

قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة٭ 

بحسب الضوابط التي تضعها الجهة 

 المختصة.

51 

تعقد الجمعية العامة في المدينة التي 

يقع فيها المركز الرئيسي للشركة ويجوز 

أن تعقد الجمعية العامة في أي مدينة 

عودية أخرى داخل المملكة العربية الس

وفقًا لما يراه مجلس اإلدارة ويجب أن 

) 8تعقد الجمعية لك سنة خالل الستة (

أشهر التالية لنهاية السنة المالية 

للشركة في الماكن واليوم والساعة 

المعينة في إعالن الدعوة لالجتماع. 

وتجتمع على األخص لسماع تقرير مجلس 

اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي 

مراجع الحسابات والتصديق عند وتقرير 

اللزوم على ميزانية السنة المالية وعلى 

حساب األرباح والخسائر ولتحديد حصص 

األرباح التي توزع على المساهمين وتعين 

مراجعي الحسابات وتحديد ماكفآتهم 

وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وتحديد 

 ماكفآتهم إذا اقتضت الحال ذلك.

ة واشتراك ويجوز عقد الجمعية العام

المساهم في مداوالتها والتصويت على 

قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة٭ 

بحسب الضوابط التي تضعها الجهة 

 المختصة.
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  0الملحق رقم س

 شركة األمسمة  العريية السعديةة 

 رأي جي آي يي اكييتال يشأن العةالة
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  3الملحق رقم س

 اجعة لشركة البيروني للسندات المالية الثالثة الماضيةالقدائم المالية السندةة المر 

  



 

505 

  البيرونيسشركة الجبيل لألمسمة  

 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 القدائم المالية وتقرةر مراجعي الحسايات

 5008ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

  



 

501 
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 هـ0150جمادى األول  58 التاريخ:

 م5001 فبراير 55 :الموافق

  البيرونيسة الجبيل لألمسمة  شرك

 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 قائمة المركز المالي

 0164يةسمبر  36كما في 
      

 0164  إةضاحات 

يآالف الرةاالت 

 السعديةة

 0160 

يآالف الرةاالت 

 السعديةة
    المدجديات

   مدجديات متةاولة
 

 
 

 ٫105 110  ٫005 552  5 نقد ونقد مماثل

 552,022  085,010  1 م مدينةذم

 005,001  000,100  0 مخزون

 مدفوعات مقدمًا وموجودات

 متداولة أخرى 
8  005,180  052,128 

 006,016  266,601   مجمدع المدجديات المتةاولة

      مدجديات غير متةاولة

 5,050,200  5,050,115  1 مصنع ومعدات ٭ممتلاكت

 0,515  5,180  0 موجودات غير ملموسة

 02,510  01,020  2 موجودات أخرى غير متداولة

 0,100,640  0,620,611   مجمدع المدجديات غير المتةاولة

 3,106,644  3,100,001   مجمدع المدجديات

      المطلديات وحقدق الشراكء

      مطلديات متةاولة

 20,810  000,102  00 ذمم دائنة

ت مطلوبات مستحقة ومطلوبا

 متداولة أخرى
00  000,582  051,080 

 000,030  006,102   مجمدع المطلديات المتةاولة

      مطلديات غير متةاولة

ماكفأة نهاية الخدمة ومطلوبات 

 التقاعد واإلدخار للموظفين
05  558,001  555,008 

 003,604  004,606   مجمدع المطلديات غير المتةاولة

      حقدق الشراكء

 810,000  810,000  0 أس المالر 

 550,100  550,100  05 إحتياطي نظامي

 500,105  500,105  01 إحتياطي عام 

 0,101,015  0,580,100   أرباح مبقاة

 0,400,000  0,000,612   مجمدع حقدق الشراكء

 3,106,644  3,100,001   مجمدع المطلديات وحقدق الشراكء

     00 أحةاث طارئة وإلتزامات

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 55إلى رقم  0تشلك اإليضاحات المرفقة من رقم 

  



 

508 

  البيرونيسشركة الجبيل لألمسمة  

 (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة)

  قائمة الةخل

 0164يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 

 0160  7106  إةضاحات 

بآالف الرياالت    

 السعودية

ف الرياالت بآال 

 السعودية

 0,555,555  200,815   مبيعات

 )280,508(  )200,880(   تلكفة مبيعات

 300,030  0,020   إجمالي الريح

 )80,558(  )01,025(  08 عمومية وإدارية ٭مصاريف بيع

 000,066   66,066س   الريح من أعمال التشغيل

 )0,858(  00,150  01 صافي ‟(مصاريف) أخرى  إيرادات

 004,100   33,624س   صافي سالخسار   / الةخل 

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 55إلى رقم  0تشلك اإليضاحات المرفقة من رقم 

  



 

501 

 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة)

 قائمة التةفقات النقةةة

 0164يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

     

  0164  0160 

يآالف الرةاالت   

 السعديةة

يآالف الرةاالت  

 السعديةة

  
 

 
 

     التةفقات النقةةة من العمليات التشغيلية

 528,010  )55,008(  صافي (الخسارة) / الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل 

     :تعديالت على

 010,800  011,008  إستهالاكت وإطفاءات

 50,208  55,500  إنتاج مقدمة إطفاء دفعات 

 51,000  55,000  ماكفأة نهاية الخدمة للموظفين

 0,581  -  برنامج تقاعد مبكر للموظفين

 051  -  ومعدات مصنع ٭خسارة إستبعاد ممتلاكت

 )051(  )0,520(  إيرادات من ودائع في بنوك

 -  )8,101(  إيرادات ودائع ألجل حالية

     :يات والمطلديات التشغيليةالتغيرات في المدجد

ذمم مدينة ومدفوعات مقدما وموجودات 

 متداولة أخرى
 00,005  00,501 

 00,012  )8,818(  مخزون

 0,011  )00,000(  ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة ومطلوبات أخرى

 5,018  1,010  مطلوبات أخرى غير متداولة

 410,330  000,644  النقة من عمليات التشغيل

 )5,100(  )50,815(  مدفوعة -ماكفأة نهاية الخدمة 

 )0,285(  -  برنامج التقاعد المبكر للموظفين مدفوع 

 5,050  5,150  خطة اإلدخار للموظفين

 )88,551(  )02,015(  زاكة وضريبة دخل مدفوعة

 030,624  601,023  صافي النقة من عمليات التشغيل

     ات اإلمستثمارالتةفقات النقةةة من عملي

 )551,111(  )521,211(  مصنع ومعدات شراء ممتلاكت

 )1,505(  )0,015(  إضافات دفعات إنتاج مقدمة

 105  00,021  إيرادات مالية مستلمة

  036,100س   006,203س  صافي النقة المستخةم في عمليات اإلمستثمار

 

  



 

500 

 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 ات مسؤولية محدودة)(شركة سعودية ذ

 قائمة التةفقات النقةةة ستتمة 

 0164يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 

  0164  0160 

يآالف الرةاالت   

 السعديةة

يآالف الرةاالت  

 السعديةة

  التةفقات النقةةة من عمليات التمدةل
 

 
 

بعد إسترداد الزاكة  ‟توزيعات أرباح مدفوعة (صافي 

 الدخل) وضريبة
 -  )010 ٫052( 

  ٫230 666س  -  صافي النقة المستخةم في عمليات التمدةل

 081٫010  )٫010 000(  صافي التغير في النقد والنقد المماثل

 518٫005  ٫105 110  يناير 0نقد ونقد مماثل في 

 ٫000 661  ٫005 552  ديسمبر 50نقد ونقد مماثل في 

    معاملة غير نقةةة إضافية
 

 ٫243 62  50٫012  مج إمتالك منزل من إنشاءات تحت التنفيذتحدةل إلى يرنا

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 55إلى رقم  0تشلك اإليضاحات المرفقة من رقم 
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  البيرونيسشركة الجبيل لألمسمة  

 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 قائمة التغيرات في حقدق الشراكء

 0164مبر يةس 36للسنة المنتهية في 

 
 

الشركة السعديةة 

للصناعات 

 سمسايك  األمسامسية

يآالف الرةاالت 

 السعديةة

 

شركة تاةدان 

لألمسمة  

 المحةوي 

 ستي إف مسي 

يآالف الرةاالت 

 السعديةة

 

المجمدع 

يآالف 

الرةاالت 

 السعديةة

      رأس المال

 406٫011  ٫001 330  ٫001 330 5000و  5008ديسمبر  50

      إحتياطي نظامي

 ٫001 330  ٫200 640  ٫200 640 5000و  5008ديسمبر  50

      إحتياطي عام 

 061,603  610,004  610,000 5000و  5008ديسمبر  50

      أرياح مبقا 

 0,550,015  801,210  850,020 5000يناير  0 في

 528,010  010,050  010,051 صافي دخل للسنة

 )58,515(  )50,081(  )00,102( )00زاكة وضريبة دخل (إيضاح 

توزيعات أرباح (صافي بعد استرداد الزاكة 

 ) 50(إيضاح  وضريبة الدخل)
)85,500(  )50,125(  )05,115( 

 0,101,015  100,852  820,215 5000ديسمبر  50

 )55,008(  )08,025(  )08,025( للسنة صافي خسارة

 )02,815(  )05,222(  )8,811( )00زاكة وضريبة دخل (ايضاح 

 2,285  -  2,285 زاكة مستردة

 6,346,010  400,130  420,442 0164يةسمبر  36

      إجمالى حقدق الشراكء

 0,000,612  6,020,222  6,006,001 0164يةسمبر  36

 5,855,510  0,501,100  0,501,120 5000ديسمبر  50

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزءا 55إلى رقم  0تشلك اإليضاحات المرفقة من رقم 

  



 

500 

 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0164يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 

 والنشاط التنظيم 6-

ودة سجلت في ٭ هي شركة سعودية ذات مسؤولية محد)“الشركة”( )“البيروني”(شركة الجبيل لؤلسمدة 

ربيع  55في  5000000150مدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

مليون ريال سعودي مقسم على  100م). يبلغ رأس المال المصرح به للشركة 0200فبراير  0هـ (0100األول 

مليون ريال سعودي  810٫0مبلغ حصة ب 05,150ريال سعودي منها  00٫000قيمة لك منها  حصة 01,000

 مدفوعة بالاكمل.

وهي شركة  )“سابك”الشركة مملوكة بالتساوي من قبل الشركة السعودية للصناعات األساسية (

وهي شركة تأسست في جمهورية  )تي إف سي(مساهمة سعودية وشركة تايوان لؤلسمدة المحدودة 

 الصين.

تشغيل مجمع لصناعة البتروكيماويات في مدينة الجبيل يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تطوير وبناء و

إيثيل هيكسانول) ومـادة قثاتالت -5إي أتش (5الصناعية والذي ينتج ويبيع مـادة اليوريا وغـاز األمونيـا 

 والتي لها إستخدامات متعددة في صناعة البتروكيماويات. ٭)DOPثنـائي األوكتيل (

المملكة العربية  ٭الجبيل ٭00018صندوق بريد  ٭جبيل الصناعيةيقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة ال

 السعودية.

 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية -0

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية 

ات المحاسبية الهامة المتبعة من الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إن السياس

 قبل الشركة هي على النحو اآلتي:

 العرف المحاسبي 

 تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا لمبدأ التلكفة التاريخية.

 التقديرات المحاسبية الهامة واألحاكم

تراضات التى تؤثر يتطلب إعداد القوائم المالية وفقًا للمبادئ المحاسبية المتبعة إستخدام التقديرات واإلف

على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات الطارئة والمطلوبات في تاريخ 

يتم تقييم التقديرات واألحاكم بصفة  القوائم المالية والمبالغ المسجلة لئليرادات والمصروفات خالل السنة.

من توقعات أحداث مستقبلية يعتقد أن تكون مستمرة على أساس الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تتض

 قد تختلف النتائج الفعلية في النهاية عن هذه التقديرات.  .معقولة حسب الظروف

 ذمم مدينة

ألي مبلغ غير قابل للتحصيل. يتم تقدير  تقيد الذمم المدينة بقيمة الفاتورة األصلية بعد خصم المسموح

يتم  .اك أن مبالغ الذمم المدينة مشكوك في تحصيلهامخصص للديون المشكوك في تحصيلها عند إدر 

 شطب الديون المعدومة عند حدوثها.

 المخزون

يسجل المخزون بالتلكفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تلكفة المواد الخام٭ المستهلاكت٭ 

بعد عمل مخصص  لمرجحقطع الغيار والبضاعة التامة الصنع تسجل في االساس بالتلكفة بطريقة المتوسط ا

 للبنود المتقادمة أو بطيئة الحركة.

 ممتلاكت وآالت ومعدات 

تظهر الممتلاكت واآلالت والمعدات بالتلكفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة ماعدا 

صروفات إيرادية األراضي المملوكة واإلنشاءات تحت التنفيذ تظهر بالتلكفة. تعتبر المصروفات على الصيانة م

يتم إحتساب اإلستهالك على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات  .بينما ترسمل المصروفات على التحسينات

  .بطريقة القسط الثابت



 

500 

 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمه 

 0164ر يةسمب 36للسنة المنتهية في 

 

 :للبنود الرئيسية للموجودات هي على النحو التالي األعمار اإلنتاجية المقدرة

 السندات 

 55 مباني

 50 - 5 مصنع ومعدات

 50 - 5 آالت وعدد وأثاث وسيارات

 50 - 1 مواد محفزة في المصنع 

تى تكون مؤهلة للرسملة٭ التاكليف التى تتعلق بصفة مباشرة باإلعداد لدورات تالية والفحص الرئيسي وال

المصنع والمعدات. وتستهلك مثل هذه التاكليف عند رسملتها  ويتم اإلعتراف بها تحت بند الممتلاكت٭

 على مدى الفترة حتى حدوث الدورة التالية أو الرئيسي.

 قطع غيار رأمسمالية

ع ضمن بند الممتلاكت. تصنف قطع الغيار الرأسمالية والتي تعتبر ضرورية لضمان استمرارية تشغيل المصن

يتم رسملة قطع  .المصنع والمعدات وتستهلك باستخدام طريقة القسط الثابت حسب المعدالت المطبقة

 الغيار في حال إذا اكنت ذات قيمة هامة ومتوقع إستخدامها بواسطة الشركة لفترة تزيد عن سنة واحدة.

 مدجديات غير ملمدمسة

 ٭توقع ان يكون لها منافع مستقبلية كموجودات غير متداولةتصنف الموجودات غير الملموسة والتي ي

 وتطفأ بإستعمال طريقة القسط الثابت وذلك على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة.

 رمسدم التوندلدجيا والترخيص

 يتم إطفاء رسوم التكنولوجيا والترخيص على أساس القسط الثابت على فترة عشرين سنة.

 االنخفاض 

اريخ لك قائمة مركز مالي بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المتداولة لتحديد ما إذا تقوم الشركة بت

وفي حالة وجود مثل هذا  ٭اكن هنالك مؤشر أن هذه الموجودات تعاني من خسارة إنخفاض في قيمتها

نخفاض في األصول للتوصل إلى قيمة اإل ٭يتم تحديد القيمة القابلة لئلسترداد المقدرة لتلك األصول المؤشر٭

تقوم الشركة بتقدير  ٭وفي حالـة عدم القدرة على تقدير القيمة القابلة لئلسترداد ألحد األصول (إن وجدت).

 القيمة القابلة لئلسترداد (وحدة توليد النقد) التي ينتمي لها ذلك األصل.

ينتمي إليها األصل) بأقل من  (أو للوحدة المولدة للنقد التي عندما تقدر القيمة القابلة لئلسترداد لؤلصل

(أو وحدة توليد النقد) لتساوي قيمتها القابلة  قيمتهـا الدفترية٭ يتم تخفيض القيمة الدفترية لؤلصل

 .تقيد الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض في قيمة األصل كمصروف في قائمة الدخل .لئلسترداد

فإنه  قد) التي ينتمي إليها األصل في الفترة الالحقةفي حالة حدوث إرتفاع في قيمة األصل (أو لوحدة توليد الن

أو وحدة توليد النقد). القيمة القابلة لئلسترداد المعدلة بشرط أال تتعدى (يتم زيادة القيمة الدفترية لؤلصل 

يتم  .قيمة األصل بعد الزيادة القيمة الدفترية األصلية فيما لو لم يتم تخفيض قيمة األصل في السنوات السابقة

 إثبات عكس خسارة التخفيض إكيراد في الحال في قائمة الدخل.

 ذمم يائنة ومستحقات

يتم اإلعتراف بالمطلوبات للمبالغ التى يجب سدادها في المستقبل مقابل بضاعة أو خدمات بتاريخ قائمة 

 .المركز المالي

 مخصصات إلتزامات محتملة

بناءًا على  ى الشركة إلتزام قانوني او إستنتاجي٭يتم عمل مخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون عل

حدث في الماضي ويكون من المحتمل أن يترتب على ذلك إستخدام مصادر ذات مزايا إقتصادية للشركة 

  لسداد هذا اإللتزام ويمكن عمل تقدير يعتمد عليه لقيمة ذلك اإللتزام.
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 يرنامج تملك المساكن للمدظفين

لتمليك وحدات سكنية يعطي للموظفين السعوديين المؤهلين الفرصة لشراء  قامت الشركة بإنشاء برنامج

وحدات سكنية تم إنشاؤها بواسطة الشركة. يتم سداد تلكفة األرض وتاكليف اإلنشاء المباشرة بواسطة 

يتم تحويل ملكية الوحدات السكنية للموظفين عند السداد  .عاما كحد أقصى 50الموظفين على مدى 

 لغ المستحقة.الاكمل للمبا

الوحدات السكنية غير المباعة والتي تم إنشاؤها في النهاية ألغراض البيع للموظفين السعوديين 

عند توقيع عقد  .عاما 55المصنع والمعدات وتستهلك على مدى  ٭بند الممتلاكت تحت المستحقين تدرج

تصنف المبالغ التى يتوقع أن يتم  .تصنف هذه الوحدات السكنية تحت بند موجودات غير متداولة أخرى ٭البيع

تحصيلها خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي تحت الموجودات في بند مدفوعات مقدمًا 

 .وموجودات أخرى

 يرنامج التدفير للمدظفين

تودع المساهمات من المشتركين في حساب بنكي  .وضعت الشركة خطة للتوفير للموظفين السعوديين

 د مخصص لمساهمة الشركة.منفصل كما يحد

 ماكفأ  نهاةة الخةمة ويرنامج التقاعة المبور للمدظفين

يتم عمل مخصص لماكفأة نهاية الخدمة بناء على سياسات الشركة ووفقًا لمتطلبات نظام العمل والعمال 

السعودي على أساس طول فترة خدمات الموظفين. يتم تحديد مخصص لبرنامج التقاعد المبكر للموظفين 

 وفقا لسياسات الشركة ويتم تحميلها على قائمة الدخل في سنة تقاعد الموظف.

 تدزةعات أرياح

توزيعات األرباح المرحلية يتم  .تظهر توزيعات األرباح كمطلوبات في تاريخ الموافقة عليها من قبل الشراكء

 قيدها عندما تتم الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة.

 تحقق اإلةرايات

 مبيعات الشركة لشركة سابك وشركة تايوان لؤلسمدة المحدودة (يشار إليهم بالمسوقين). عند توجه لك

تسليم المنتجات إلى المسوقين تسجل المبيعات بأسعار إحتياطية صافية بعد خصم مصروفات البيع٭ التوزيع 

لحقيقية التى يتم والتسويق تدفع مباشرة إلى المسوقين. تتم أسعار البيع الحقًا على أساس األسعار ا

  يتم تسجيل التعديالت عند معرفة الشركة بها. إستالمها بواسطة المسوقين من أطراف ثالثة.

 عمدمية وإيارةة  ،مصارةف ييع

يتم تصنيف تاكليف اإلنتاج والمصاريف المباشرة كتلكفة مبيعات. تصنف جميع المصاريف األخرى بما في ذلك 

 يتم خصمها من المبيعات تصنف كمصروفات بيع ومصروفات عمومية وإدارية.مصاريف البيع والتوزيع والتى لم 

 معامالت العمالت األجنبية

تحول المعامالت التى تتم بعمالت أجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعاملة. 

في تاريخ قائمة المركز المالي إلى ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية القائمة بعمالت أجنبية كما 

إن األرباح والخسائر الناتجة عن التسديدات او تحويل  .الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ

 العمالت االجنبية مشمولة في قائمة الدخل.
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 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة)

 المالية ستتمه  إةضاحات حدل القدائم

 0164يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 

 الزاك  وضرةبة الةخل

يتم تكوين مخصص  .تخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزاكة والدخل في المملكة العربية السعودية

عاء ٪ من و 5٫0تحتسب الزاكة بواقع  للزاكة وضريبة الدخل على أساس االستحقاق وتحمل على األرباح المبقاة.

تقيد اية فروقات في التقديرات عند  .٪ من صافي الدخل المعدل50فتحتسب بواقع  ٭الزاكة. أما ضريبة الدخل

 إعتماد الربط النهائي وعندها يتم تعديل المخصص.

 عقدي االةجار

يتم تحميل اإليجارات المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلي على قائمة الدخل خالل فترة عقد اإليجار 

 لتشغيلي وذلك بإستخدام طريقة القسط الثابت.ا

 نقة وما في حومه 3-

ودائع تحت الطلب  ٭يتضمن النقد وما في حكمه بصفة عامة النقد في الصندوق وأرصدة البنوك

 وإستثمارات عالية السيولة بفترات إستحقاق أساسية من ثالثة أشهر أو أقل.

 :من أرصدة البنوك وودائع قصيرة األجل .م5000 م و5008ديسمبر  50يتكون النقد وما في حكمه في 

 0164  5000 

 بآالف الرياالت السعودية  يآالف الرةاالت السعديةة 

 011,005  660,430 أرصدة لدى البنوك

 528,500  001,001 ودائع قصيرة األجل

 330,220  110,105 

 

مليون ريال  1٫5:  5000ريال سعودي (مليون  2٫1مبلغ  م5008ديسمبر 50يتضمن النقد وما في حكمه في 

سعودي) يخص ودائع خطة التوفير للموظفين والتى أودعت في حساب منفصل وغير متاحة للشركة. كما 

مليون ريال  15٫8:  5000مليون ريال سعودي ( 55٫1م مبلغ  5008ديسمبر  50يتضمن النقد وما في حكمه في 

أحد الشراكء كتبرعات على أن يتم دفعها وليست  بنكي منفصل لصالح تم حفظها في حساب )سعودي

 متاحة للشركة.

 ذمم مةةنة  6-

 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة

 بآالف الرياالت السعودية 

 001,251  606,004 مبالغ مطلوبة من سابك وشراكتها الشقيقة

 00,005  32,364 مطلوب من شركة تايوان لؤلسمدة المحدودة

 55  4 بة من أطراف ثالثةمبالغ مطلو

 643,662  552,022 
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  البيرونيسشركة الجبيل لألمسمة  

 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمه(إيضاحات حول القوائم المالية 

 5008ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 

 المخزون 0-

 
 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة

بآالف الرياالت  

 السعودية

 00,002  3,363 مواد خام

 85,111  02,066 بضاعة تامة الصنع

 18,055  04,263 قطع غيار

 0,512  - بضاعة في الطريق

 602,011  005,001 

 

مليون ريال سعودي) محتفظ بها لدى  8٫8:  5000مليون ريال سعودي ( 8٫8تتضمن قطع الغيار قطع بمبلغ 

ية المشاركة في اإلنتاج الخاص بمصنع األوليفنات الذي تديره شركة شقيقة لشركة سابك كجزء من إتفاق

 مليون ريال سعودي 2٫0م مبلغ 5008ديسمبر  50يمثل مخصص قطع الغيار في  شركة شقيقة لشركة سابك.

عليه يتوقع أن يستخدم  .مليون ريال سعودي). يتبع مخزون قطع الغيار بصفة أساسية للمصنع 2٫0: 5000(

 رة تزيد عن سنة واحدة. هذا المخزون في فت

 مةفدعات مقةما ومدجديات متةاولة أخرى 4-
 

 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة

بآالف الرياالت  

 السعودية

 12,011  661,410 مبالغ مطلوبة من سابك وشراكتها الشقيقة

القسط الجاري مـن برنـامج تملـك المـوظفين 

 للسكن
0,310  0,501 

 00,555  06,300 مدفوعات مقدماً 

 08,020  00,342 )00(ايضاح  ضريبة دخل قابلة لئلسترداد

 50,051  63,320 سلف موظفين وأخرى

 051  066 إيرادات مالية مدينة

 620,041  052,128 
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 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 ذات مسؤولية محدودة) (شركة سعودية

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمه 

 0164يةسمبر  36المنتهية في  للسنة
 

 مصنع ومعةات .ممتلاكت -0

  آالت وعدد     
 

 
 

 
  مصنع  أراضي

 ومحفزات

 (كتاليست)
 المجموع  إنشاءات 

  تحت التنفيذ  وأثاث وسيارات  ومعدات  ومباني 
 

 يآالف الرةاالت  يآالف الرةاالت  يآالف الرةاالت  يآالف الرةاالت  يآالف الرةاالت 

 السعديةة  السعديةة  السعديةة  السعديةة  سعديةةال 

           التلكفة

 3,020,411  602,620  633,624  0,262,006  030,302 م 5008يناير  0 الرصيد في

 000,000  606,623  0,006  606,600  46 إضافات

 -  -  62,062   64,000س   0,463س إعادة تصنيف تلكفة

 -   010,006س  00,400  640,630  2,660 تحت التنفيذتحويالت من إنشاءات 

  31,600س   31,600س  -  -  - محول لبرنامج تملك الموظفين للسكن

  0,000س  -   632س   0,606س  - شطب

 6,063,230  324,040  620,600  3,636,624  061,204 م0164يةسمبر 36الرصية في 

          اإلمستهالك 

 0,205,805  -  001,018  0,002,100  508,800 م 5008اير ين 0الرصيد في 

 606,006  -  66,016  663,663  64,441 محمل على السنة

 -  -  0,620   0,466س   6,066س إعادة تصنيف إستهالك

  0,000س  -   632س   0,606س  - شطب

 0,660,300  -  630,206  6,460,040  336,210 م0164يةسمبر 36الرصية في 

          صافي القيمة الةفترةة 

 0,602,660  324,040  66,306  6,622,660  010,120 0164يةسمبر  36صافي القيمة الةفترةة 

 5,050,200  120,100  00,800  0,522,005  500,810 5000ديسمبر  50صافي القيمة الدفترية 

اإللتزامات المتعلقة بذلك تم  .م تجديد المصانع القائمة ومشاريع جديدة منفذة5000م و 5008رديسمب50تمثل اإلنشاءات تحت التنفيذ بصفة رئيسة كما في 

 .00قيدها في إيضاح 

 مليون ريال سعودي) تمثل تلكفة أرض مملوكة. 0:  5000( 5008ديسمبر  50مليون ريال سعودي في  0تشمل األراضي والمباني مبلغ 

 هـ 0151ربيع األول  50تاريخ  المفاوضات لتجديد اإليجار جارية منذ ٭رض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبعالمباني والمصنع والمعدات منشأة على أ

 سنوات مع خيار التجديد. م) لمدة عشر 5005فبراير  2(الموافق 
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 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة)(

 ستتمه  إةضاحات حدل القدائم المالية

 0164يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 

 مدجديات غير ملمدمسة 2-

 
رسوم التقنية  

 والترخيص

يآالف الرةاالت  

 السعديةة

  :التلكفة

 008,508 م 5008يناير  0الرصيد في 

 664,004 م0164 يةسمبر 36الرصية في 

  :اإلطفاء

 001,201 م5008يناير  0الرصيد في 

 0,260 المحمل على السنة

 663,004 م0164 يةسمبر 36الرصية في 

  صافي القيمة الةفترةة 

 0,641 0164يةسمبر  36

 0,515 5000ديسمبر  50

 مدجديات أخرى غير متةاولة 0-

 ديسمبر مما يلي: 50تتكون موجودات أخرى غير متداولة في 

 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة

بآالف الرياالت  

 السعودية

 51,810  01,402 ذمم برنامج تمليك المساكن للموظفين

 52,101  6,033 دفعات إنتاج مقدمة صافية بعد خصم اإلطفاء

 0,000  0,110 قروض موظفين وسلف

 06,602  02,510 

وقعت الشركة إتفاقية مشاركة في العمليات واإلنتاج مع إحدى شراكت سابك الشقيقة والتى بموجبها 

 ٭تمثل هذه الدفعات شقيقة مسئولة عن إنشاء وتشغيل األصول المتعلقة بعملية اإلنتاج.تكون الشركة ال

تقوم الشركة بالمقابل  .الدفعات المقدمة للشركة الشقيقة ويتم تصنيفها كموجودات غير متداولة

من بالحصول على نسبة مئوية معينة من إنتاج البروبلين المنتج من ذلك المصنع بناءًا على نسبة حصته 

تطفأ هذه الدفعات المقدمة بإستعمال طريقة القسط الثابت على األعمار  إجمالي تلكفة مصنع األوليفين.

 اإلنتاجية لهذه األصول.

 ذمم يائنة 61-

 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 05,188  2,550 ذمم دائنة تجارية

تـــايوان  توزيعـــات أربـــاح مســـتحقة لشـــركة

 لؤلسمدة المحدودة
58,805  50,025 

 01,505  85,058 مبالغ مستحقة لسابك وشراكتها الشقيقة

 000,102  20,810 
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 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمه 

 0164يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 

 قات ومطلديات أخرىمستح 66-

 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة

بآالف الرياالت  

 السعودية

 05,000  04,400 مستحقات لطرف ذو عالقة 

 2,205  4,430 )00زاكة مستحقة (إيضاح 

 1,500  0,000 تقنية وإبتاكرات

 5,101  0,036 مستحقات موظفين

 50,201  62,326 حوافز موظفين

 11,551  01,664 رىمطلوبات أخ

 660,040  051,080 

 ماكفأ  نهاةة الخةمة للمدظفين  60-

 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة

بآالف الرياالت  

 السعودية

 
 

 
 

 005,005  016,606 يناير 0ماكفأة نهاية الخدمة للموظفين في 

 51,000  00,222 للسنة محمل

 )5,100(   06,400س مدفوع خالل السنة

 -تحويل موظفين من وإلى شراكت شقيقة 

 صافي الحركة
 -   060س

 501,021  016,646 ديسمبر  50الرصيد في 

 0,155  6,033 برنامج التقاعد المبكر للموظفين

 01,552  60,041 برنامج اإلدخار للموظفين

 004,606  555,008 

 إحتياطي نظامي 63-

من  ٪00تقوم الشركة بتكوين إحتياطي نظامي بتحويل نسبة  ٭ةالشرك تمشيا مع متطلبات عقد تأسيس

المملكة  ووفقًا لنظام الشراكت في .من رأس المال المدفوع ٪00حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٭صافي الربح

 إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. ٪.50٪ قد تم تخفيضها لتصبح 00العربية السعودية فإن نسبة 

 إحتياطي عام 66-

م تكوين اإلحتياطي العام بالتحويل من األرباح المبقاة في السنوات السابقة٭ وهذا اإلحتياطي قابل يت

 لالستخدام بناءًا على تقدير الشراكء.

 أحةاث طارئة وإلتزامات  60-

: 5000مليون ريال سعودي ( 11٫0م مبلغ 5008ديسمبر  50بلغت إلتزامات الشركة للنفقات الرأسمالية في 

مليون ريال  5٫0: 5000( مليون ريال سعودي 5٫0يون ريال سعودي)٭ ولها ضمان بنكي قائم بمبلغ مل 012٫1

 سعودي).
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 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمه 

 0164يةسمبر  36للسنة المنتهية في 
 

 رةةمصارةف ييع عمدمية وإيا 64-

 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة

بآالف الرياالت  

 السعودية

 05,100  63,630 تاكليف موظفين

 02,005  63,000 تقنية وإبتاكرات

 58,000  00,031 مصاريف بيع وتسويق 

 801  020 بدالت ومصروفات مجلس اإلدارة

 0,020  0,660 أخرى

 06,203  80,558 

 صافي –/ مصارةف إةرايات أخرى  60-

 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة

بآالف الرياالت  

 السعودية

 051  0,001 أرباح ودائع بنكية

 -  4,620 أرباح ودائع ألجل

 )5,518(   00س صافي -مصاريف أخرى 

 )051(  - مصنع ومعدات ٭خسارة إستبعاد ممتلاكت

 66,000  )0,858( 

 زاك  وضرةبة الةخل -62

 :تتكون العناصر الرئيسية لوعاء الزاكة مما يلي

 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة

بآالف الرياالت  

 السعودية

 5,022,180  0,620,611 موجودات غير متداولة

 555,008  004,606 مطلوبات غير متداولة

 5,118,518  0,400,000 رصيد إفتتاحي ٭حقوق المساهمين

 010,052  - صافي -فوعةتوزيعات أرباح مد

 18,055  04,263 قطع غيار

 528,010  (33,624) صافي (خسارة) / الدخل

 .تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول الى الزاكة المحملة للسنة

 :حركة مخصص الزاكة وضريبة الدخل كما يلي

 زاك 

 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة

بآالف الرياالت  

 السعودية

 05,585  0,000 يناير 0رصيد في ال

 2,205  4,430 مخصص السنة

 101  0 نقص مخصص لسنوات سابقة

 )05,150(   0,046س مدفوعات خالل السنة

 2,205  4,430 ديسمبر 50الرصيد في 

 

  



 

502 

 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة)

 مه إةضاحات حدل القدائم المالية ستت

 0164يةسمبر  36للسنة المنتهية في 
 

 زاك  وضرةبة الةخل ستتمة  

 ضرةبة الةخل
 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة

بآالف الرياالت  

 السعودية

 00,811   2,004س يناير  0الرصيد في 

 50,210  6,113 مخصص السنة

 )8,001(   0,420س مخصص (بالزيادة) للسنوات السابقة

 -  64,420 بة دخل قابلة لئلستردادضري

 )05,085(  - مدفوعات خالل السنة

 )10,211(   0,026س دفعيات ضريبة معجلة

 )0,228(   0,002س ديسمبر 050الرصيد في 

 :المحمل على السنة من الزاكة وضريبة الدخل كما يلي

 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة

بآالف الرياالت  

 السعودية

 2,205  4,430 زاكة السنة الحالية

 101  0 مخصص بالنقص للزاكة للسنوات السابقة

 50,210  6,113 ضريبة الدخل للسنة الحالية

 )8,001(   0,420س مخصص بالزيادة لضريبة الدخل للسنوات السابقة

 -  64,420 ضريبة دخل قابلة لئلسترداد

 58,515  60,463 محمل على األرباح المبقاة

 ريدط قائمة

م وحتى 5001إستلمت الشركة خالل السنة الشهادة النهائية فيما يخص الربوط النهائية عن السنوات من 

م مطالبة بزاكة إضافية وضريبة مستحقة 5000م الربط النهائي لسنة 5005م٭ بينما إستلمت الشركة في 5002

قامت الشركة بتقديم إعتراض ضد  .الىمليون ريال سعودي على التو 0٫1مليون ريال سعودي و  5٫2بمبلغ 

ذلك الربط أمام لجنة اإلستئناف األولية. وفقًا لؤلسس التى بنيت عليها الدعوى٭ فإن الشركة واثقة بأن ال 

إستلمت الشركة خالل السنة خطابًا من الهيئة العامة للزاكة والدخل والذي حددوا  .مبالغ إضافية مطلوبة

الربوط النهائية للسنوات من  .م5005م إلى 5000بالزاكة وضريبة الدخل من فيه مبالغ معادة فيما يتعلق 

 .م تحت الدراسة من قبل الهيئة العامة للزاكة والدخل5000م إلى 5001

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 60-

 تتم المعامالت مع الجهات ذات العالقة٭ وفقًا لشروط العمل العادية وطبقا إلجراءات الشركة التجارية

 :العادية. فيما يلي ملخص ألهم المعامالت مع الجهات ذات العالقة

للشركة إتفاقية تسويق مع شركة سابك لتسويق منتوجاتها٭ وإتفاقيات شراء وتسويق مع شركة تايوان 

 لؤلسمدة المحدودة.

 5علقة بمادة بينما إتفاقيات التسويق المت .تي إف سي إتفاقية الشراء المتعلقة باليوريا ما زالت سارية مع

 م.5005يناير  0) تم إستيالؤها بواسطة سابك من DOP) ومادة فثاالت ثنائي األوكتيل (CEH( إيثيل هيكسانول

بموجبها توزيع المنتوجات فيما بين شركة سابك وتي إف  توضح اإلتفاقيات الترتيبات واألولويات التى يتم

العالقة بواسطة شركة سابك وتي إف سي  كما توضح أيضًا خصم التاكليف ورسوم التسويق ذات .سي

 للمبيعات التي تمت من خاللهم.

بلغت المشتريات من  5008تشتري الشركة مواد خام من شراكت شقيقة لشركة سابك وشراكت أخرى. في عام 

 .ن ريال سعودي)مليو 55٫2:  5000مليون ريال سعودي ( 50شراكت شقيقة لشركة سابك 

ة خدمات المحاسبة٭ المواد البشرية٭ تقنية المعلومات٭ الخدمات تقدم هيئة الخدمات المشترك

 51٫5المبلغ المحمل بخصوص تلك الخدمات هو  م.5001الهندسية والخدمات العامة األخرى منذ عام 

  مليون ريال سعودي). 50٫8م: 5000( مليون ريال سعودي



 

550 

 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 دة)(شركة سعودية ذات مسؤولية محدو

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمه 

 0164يةسمبر  36للسنة المنتهية في 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة ستتمة  60-

بلغ مبلغ  ٭قامت الشراكت الشقيقة لشركة سابك بتعويض الشركة عن استخدامها لخدمات الشركة األمنية

 مليون ريال سعودي). 0٫0م: 5000( ريال سعوديمليون  0٫0م 5008التعويض المدفوع للشركة بهذا الشأن في 

وقد بلغ إجمالي المحمل على الشركة من تلك الشركة  .تستخدم الشركة مرافق شركة شقيقة لسابك

مليون ريال  5000: 5٫5مليون ريال سعودي ( 0مبلغ  5008الشقيقة مقابل إستخدام تلك المرافق في عام 

 سعودي).

يز (سابتانك) بتقديم خدمات الشحن ومناولة المواد للشركة. بلغ إجمالي تقوم شركة سابك تيرمينال سيرفي

مليون  55٫0: 5000مليون ريال سعودي ( 58الخدمات المحملة بواسطة طرف ذو عالقة في هذا الخصوص 

 ريال سعودي).

تقوم شركة سابك بتقديم خدمات تقنية معينة وتكنولوجية وإبتاكرات وخدمات إدارية وخدمات أخرى 

وجب إتفاقيات نافذة. على الشركة أن تقوم بدفع رسوم سنوية بموجب اإلتفاقية للتكنولوجيا واإلبتاكرات بم

 ٪ من المبيعات السنوية الصافية. 0٫0التى تم إحتسابها بنسبة 

 :ملخص المبالغ المحملة بواسطة الشريك كما يلي

 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة
 

بآالف الرياالت 

 ديةالسعو

 02٫005  63,000 لخدمات التقنية واإلبتاكرات ‟سابك 

 تدزةعات أرياح  01-

 .م5008لم يتم إعالن توزيعات أرباح بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 

مليون  000م على أن األرباح الموزعة األولية البالغة 5008يناير  50توصل الشراكء في إجتماعهم الذي إنعقد في 

كما تم إسترداد مطلوبات الزاكة وضريبة  ٭م تعتبر نهائية5000تى تم دفعها في سبتمبر ريال سعودي وال

 الدخل الخاصة بالشراكء وذلك بطرحها من حصصهم في توزيعات األرباح النقدية.

 ترتيبات إةجار تشغيلي  06-

 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

تم اإلعتراف بها  إليجارات التشغيليةدفعيات تحت بند ا

  كمصاريف خالل السنة
0٫016   1 ٫122 

تمثل دفعيات اإليجارات المستحقة المطلوب سدادها بواسطة الشركة ألرض المصنع٭ أرض الميناء٭ 

تم التفاوض لئليجارات لفترة متوسطة لسنة واحدة واإليجارات ثابتة لفترة  .المستودع وإساكن الموظفين

 سنوات. 00ا عدا إيجار األرض الذي يكون لفترات حتى العقد م

  :إلتزامات دفعيات الحد األدنى اإليجار تحت اإليجارات التشغيلية غيرالقابلة لئللغاء كما يلي

 0164  5000 

يآالف الرةاالت  

 السعديةة
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 ٫822 5   0٫400 أقل من سنة

 ٫180 0  2٫042 ت أكثر من سنة وأقل من خمسة سنوا

 1٫081  0٫300 أكثر من خمس سنوات

 08٫051  63٫260 صافي الحد األدنى لدفعيات اإليجار 
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 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمه 

 0164يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 

 إيار  المخاطر -00

دوات المالية في قائمة المركز المالي تشمل بصورة رئيسية النقد وما في حكمه والذمم المدينة األ

 .والذمم الدائنة والمستحقت المطلوبات المتداولة األخرى

 خطر االئتمان

خطر اإلئتمان هو خطر فشل أحد االطراف في القيام باإللتزام الذي عليه مما يؤدي الى أن يتحمل الطرف 

يوضع النقد بشلك رئيسي لدى البنوك  .ال يوجد على الشركة تركيز هام من خطر اإلئتمان ٭رة ماليةاآلخر خسا

المحلية بمعدالت إئتمانية سليمة. تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد حسم مخصص الديون المشكوك 

 في تحصيلها.

 خطر مسعر الفائة 

ال  .تيجة للتغيرات في أسعـار الفائدة السوقيةخطر سعر الفائدة هو خطـر تذبذب قيمة األدوات المالية ن

 م.5000م و 5008ديسمبر  50يوجد على الشركة إلتزامات عليها فائدة مالية هامة في 

 خطر السيدلة

قد  .هو خطر أن تواجه الشركة مصاعب في تدفق النقد لمقابلة اإللتزامات المرتبطة باألدوات المالية

درة في بيع موجودات مالية في وقت مناسب بمبلغ يساوي تقريبا تحدث خطر السيولة نتيجة لعدم المق

القيمة العادلة. يتم إدارة خطر السيولة بالمراقبة الدورية لوجود نقد اكفي لمقابلة اإللتزامات 

 المستقبلية.

 خطر مسعر العملة

إلدارة بمراقبة هو خطر تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمالت األجنبية وتقوم ا

 التذبذبات في أسعار العمالت األجنبية لمعالجة أثرها على القوائم المالية بناء على ذلك.

 القيمة العايلة

هي القيمة العادلة التي يمكن تبادل الموجودات على أساسها أو تسوية التزام في عملية تبادلية 

لمالية للشركة على أساس مبدأ التلكفة متاكملة بين طرفين تامي الرضا. ونظرا لتجميع الموجودات ا

التاريخية فقد تنتج بعض الفروقات بين تقديرات القيمة الدفترية والقيمة العادلة. وترى اإلدارة بأن القيمة 

 .العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بشلك جوهري عن قيمتها الدفترية

 المدافقة على إصةار القدائم المالية  -03

 م الموافق5001فبراير  55ت الموافقة على القوائم المالية الموحدة بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة في تم

 .هـ0150جمادى االول  58
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 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (ركة ذات مسؤولية محدودة)

 القدائم المالية وتقرةر مراجع الحسايات

 5001ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 

 

 



 

555 
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 هـ0152األول  جمادى 55

 م5000 فبراير 00 :الموافق

 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 سشركة ذات مسؤولية محةوي  

 قائمة المركز المالي 

 5001ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 

 36كما في    

 يةسمبر

 36كما في  

 ريةسمب

 ةناةر 6كما في  

 0164  0164  0160  إةضاحات 

 )8(إيضاح   )8(إيضاح      

        الموجودات

        موجودات غير متداولة

 5,000,501  5,050,528  5,051,100  1 ممتلاكت٭ مصنع ومعدات

 02,120  55,802  02,202  0 موجودات غير ملموسة

 00,002  10,010  12,150  2 موجودات غير متداولة أخرى

 5,002,020  5,555,050  5,051,500   مجموع الموجودات غير المتداولة

        موجودات متداولة

 010,155  012,205  051,055  00 مخزون

 552,022  085,010  585,001  00 تجارية وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة

 051,155  000,800  002,182  05 وموجودات متداولة أخرى مدفوعات مقدماً 

 155,510  550,105  151,000  05 نقد وما في حكمه

 251,008  122,005  210,185   مجموع الموجودات المتداولة

 5,058,101  5,055,505  5,012,810   مجموع الموجودات

        المطلوبات وحقوق الملكية

 810,000  810,000  810,000  01 رأس المال

 550,100  550,100  550,100  00 ظامياحتياطي ن

 500,105  500,105  500,105  00 احتياطي عام

 -  55,010  55,158  00 أخرى إحتياطيات

 0,581,508  0,511,115  0,501,021   أرباح مبقاة

 5,101,202  5,101,805  5,112,555   مجموع حقوق الملكية

        مطلوبات غير متداولة

 1,505  1,108  1,180  08 ضعة لعقود تمويليةمطلوبات خا

 520,800  518,100  508,580  01 مستحقات موظفين

 018  50,000  51,101  55 مطلوبات ضريبة مؤجلة

 520,002  500,502  500,508   مجموع المطلوبات غير المتداولة

        مطلوبات متداولة

ــود  ــعة لعق ــات خاض ــداول لمطلوب ــزء مت ج

 تمويلية

08  518  558  500 

 81,112  15,008  15,000  00 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 080,505  080,110  500,850  02 مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

 2,205  0,081  55,505  55 زاكة وضريبة دخل مستحقة

 518,502  518,550  505,055   مجموع المطلوبات المتداولة

 010,120  011,850  850,510   لوبات مجموع المط

 5,058,101  5,055,505  5,012,810   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 52إلى رقم  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 



 

558 

 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  قائمة الةخل

 5001ديسمبر  50لسنة المنتهية في ل

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 
 0164  0160  إةضاحات 

 )8(إيضاح      

 200,815  0,020,010  50 مبيعات

 )100,208(  )050,002(  0-50 تلكفة مبيعات

 502,151  342,624   إجمالي الريح

      

 )000,111(  )058,100(  5-50 ة وإداريةمصروفات عمومي

 )05,150(  )01,001(  5-50 مصروفات بيع وتسويق

 8,505  620,106    يخل من العمليات

      

 00,111  0,201   إيرادات تمويل

 )05,510(  )00,500(  1-50 تلكفة تمويل

 0,010  528   دخل آخر٭ صافي

 8,020  623,124   يخل قبل الزاك  وضرةبة الةخل

 5,501  )1,011(  0-55 زاكة

 )55,810(  )00,001(  5-55 ضريبة دخل

 )55,151(  085,055   صافي يخل / سخسار   للسنة

      

 .جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 52إلى رقم  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 ولية محدودة)(شركة ذات مسؤ

 اآلخر قائمة الةخل الشامل

 5001ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 
 0164  0160  إةضاحات 

 )8(إيضاح      

      

 )55,151(  085,055   صافي دخل / (خسارة) للسنة

      يخل آخر شامل

      :اد تصنيفها إلى قائمة الدخليع بنود سوف لن

 على خطط منافع محددة
ً
 55,010  0,010  01 ربح إعادة قياس بناء

 )508(  081,810   إجمالى يخل شامل / سخسار   للسنة

 .جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 52إلى رقم  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 ي شركة الجبيل لألمسمة  سالبيرون

 )(شركة ذات مسؤولية محدودة

 قائمة التغيرات في حقدق الملوية

 5001ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 

 

   
 الرصية في

 0164ةناةر  6 
 يخل شامل آخر يخل للسنة

 الرصية في

 0164يةسمبر  36 

 406,011 - - 810,000 رأس المال  

صافي الةخل قبل الزاك  

 والضرةبة

 الشرةك السعديي
 الشركة السعديةة للصناعات األمسامسية

 سحصص الشركة 
- 5,110 - 3,660 

 الشرةك االجنبي

 شركة تاةدان لألمسمة 

 المحةوي 

 سحصص الشركة 

- 5,110 - 3,660 

 4,201 - 8,020 - المجمدع 

 مصروف الزاك  والضرةبة

 يالشرةك السعدي
 الشركة السعديةة للصناعات األمسامسية

 سحصص المؤمسسة 
- 5,501 - 3,360 

 الشرةك االجنبي

 شركة تاةدان لألمسمة 

 المحةوي 

 سحصص الشركة 

  30,466س - )55,810( -

  30,466س - )52,551( - المجمدع 

س٪ لصافي الةخل يعة 

الزاك  والضرةبة للك فئة 

 من المالوين 

 الشرةك السعديي
 كة السعديةة للصناعات األمسامسيةالشر 

 سحصص المؤمسسة 
- 8,185 - 4,040 

 الشرةك االجنبي

 شركة تاةدان لألمسمة 

 المحةوي 

 سحصص الشركة 

  00,604س - )52,028( -

  00,636س - )55,151( - المجمدع 

 إحتياطي نظامي

 الشرةك السعديي
 الشركة السعديةة للصناعات األمسامسية

 سحصص المؤمسسة 
081,010 - - 640,200 

 الشرةك االجنبي

 شركة تاةدان لألمسمة 

 المحةوي 

 سحصص الشركة 

081,010 - - 640,200 

 330,001 - - 550,100 المجمدع 

 إحتياطي عام

 الشرةك السعديي
 الشركة السعديةة للصناعات األمسامسية

 سحصص المؤمسسة 
000,551 - - 610,000 

 الشرةك االجنبي

 ة شركة تاةدان لألمسم

 المحةوي 

 سحصص الشركة 

000,558 - - 610,004 

 061,603 - - 500,105 المجمدع 

 يخل شامل آخر

 الشرةك السعديي
 الشركة السعديةة للصناعات األمسامسية

 سحصص المؤمسسة 
- - 00,002 66,120 

 الشرةك االجنبي

 شركة تاةدان لألمسمة 

 المحةوي 

 سحصص الشركة 

- - 00,002 66,120 

 00,602 55,010 - - دعالمجم 

 أرياح مبقا 

 الشرةك السعديي
 الشركة السعديةة للصناعات األمسامسية

 سحصص المؤمسسة 
851,055 8,185 - 436,000 

 الشرةك االجنبي

 شركة تاةدان لألمسمة 

 المحةوي 

 سحصص الشركة 

852,815 )52,028( - 461,600 

 6,066,000 - )55,151( 0,581,508 المجمدع 

 .جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 52إلى رقم  0اإليضاحات المرفقة من رقم تعتبر 
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 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 قائمة التغيرات في حقدق الملوية

 5001ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 )(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك
 

 

   
 الرصية في

 0160ةناةر  6 
 يخل شامل آخر تدزةعات أرياح يخل للسنة

 36الرصية في 

 0160يةسمبر 

 406,011 - - - 810,000 رأس المال  

صافي الةخل قبل 

 الزاك 

 الشرةك السعديي

الشركة السعديةة للصناعات 

 األمسامسية

 سحصص المؤمسسة 

- 20,015 - - 06,063 

 الشرةك االجنبي

 تاةدان لألمسمة  شركة

 المحةوي 

 سحصص الشركة 

- 20,015 - - 06,063 

 623,124 - - 005,008 - المجمدع 

مصروف الزاك  

 والضرةبة

 الشرةك السعديي

الشركة السعديةة للصناعات 

 األمسامسية

 سحصص المؤمسسة 

  6,660س - - )1,011( -

 الشرةك االجنبي

 شركة تاةدان لألمسمة 

 المحةوي 

  سحصص الشركة

  60,260س - - )00,001( -

  60,046س - - )02,281( - المجمدع 

س٪ لصافي الةخل 

يعة الزاك  والضرةبة 

للك فئة من 

 المالوين 

 الشرةك السعديي

الشركة السعديةة للصناعات 

 األمسامسية

 سحصص المؤمسسة 

- 01,528 - - 20,304 

 الشرةك االجنبي

 شركة تاةدان لألمسمة 

 المحةوي 

 كة سحصص الشر 

- 10,158 - - 00,004 

 643,600 - - 085,055 - المجمدع 

 إحتياطي نظامي

 الشرةك السعديي

الشركة السعديةة للصناعات 

 األمسامسية

 سحصص المؤمسسة 

081,010 - - - 640,200 

 الشرةك االجنبي

 شركة تاةدان لألمسمة 

 المحةوي 

 سحصص الشركة 

081,010 - - - 640,200 

 330,001 - - - 550,100 المجمدع 

 إحتياطي عام

 الشرةك السعديي

الشركة السعديةة للصناعات 

 األمسامسية

 سحصص المؤمسسة 

000,551 - - - 610,000 

 الشرةك االجنبي

 شركة تاةدان لألمسمة 

 المحةوي 

 سحصص الشركة 

000,558 - - - 610,004 

 061,603 - - - 500,105 المجمدع 

 يخل شامل آخر

 الشرةك السعديي

الشركة السعديةة للصناعات 

 األمسامسية

 سحصص المؤمسسة 

00,002 - - 111 66,243 

 الشرةك االجنبي

 شركة تاةدان لألمسمة 

 المحةوي 

 سحصص الشركة 

00,002 - - 111 66,243 

 03,004 0,010 - - 55,010 المجمدع 

 أرياح مبقا 

 الشرةك السعديي

الشركة السعديةة للصناعات 

 األمسامسية

 ؤمسسة سحصص الم

851,520 01,528 )000,000( - 406,406 

 الشرةك االجنبي

 شركة تاةدان لألمسمة 

 المحةوي 

 سحصص الشركة 

800,111 10,158 )000,000( - 024,013 

 6,010,206 - )500,000( 085,055 0,511,115 المجمدع 

 .ائم الماليةجزءا ال يتجزأ من هذه القو 52إلى رقم  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 قائمة التةفقات النقةةة

 5001ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 

   0160  5008 

 )8(إيضاح      التةفقات النقةةة من األنشطة التشغيلية

      

 8,020  623,124   دخل قبل الزاكة والضريبة 

تعةةالت لتسدةة الةخل قبل الزاك  والضرةبة إلى صافي 

 التةفقات النقةةة

     

      :من األنشطة التشغيلية

 010,011  640,060   مصنع ومعدات ٭إستهالك ممتلاكت

 8,055  6,161   إطفاء موجودات غير ملموسة

 -  0,111   الحركة ومخزون متقادم مخصص مخزون بطئ

 -  000   صافي ٭مصنع ومعدات ٭خسارة بيع ممتلاكت

 05,510  66,062   تلكفة تمويل

 )00,111(   2,026س   إيرادات تمويل

      :التغيرات في المدجديات والمطلديات التشغيلية

 )0,002(  61,121   مخزون

 10,200   00,204س   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة تجارية

 )50,105(  60,200   مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى

 00,111   2,004س   موجودات غير متداولة أخرى

 1,511  400   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة تجارية

 1,205   63,003س   مستحقات موظفين

 0,502  64,203   مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

 004,016  364,660   ن العملياتنقة م

  60,001س   66,062س   تلكفة تمويل مدفوعة

  60,060س  -   زاكة وضريبة دخل مدفوعة

 600,100  336,016   صافي نقة من األنشطة التشغيلية

      التةفقات النقةةة من األنشطة اإلمستثمارةة

 )521,211(   40,440س   مصنع ومعدات ٭شراء ممتلاكت

 )2,021(   361س   راء موجودات غير ملموسةش

 )501,010(   43,110س   صافي نقة مستخةم في األنشطة اإلمستثمارةة

      تةفقات نقةةة من األنشطة التمدةلية

 00,021  0,332   إيرادات تمويل مستلمة

 )501(   000س   دفعات عقود تمويل

 -   603,434س   توزيعات أرباح مدفوعة إلى الشراكء

صـــافي نقـــة سمســـتخةم فـــي  / مـــن األنشـــطة 

 التمدةلية

 00,220   646,003س  

 )000,102(  610,304   صافي التغيرات في النقة وما في حومه

 155,510  331,620   نقد وما في حكمه في بداية السنة

 550,105  630,202   نقة وما في حومه في نهاةة السنة

      معامالت غير نقةةة إضافية

محول إلى برنامج تمليـك المنـازل مـن موجـودات قيـد 

 اإلنشاء

  -  50,012 

 805  -   موجودات معترف بها كعقود إيجار تمويلية
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 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 شركة ذات مسؤولية محدودة)(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 الف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ بآ
 

 معلدمات المنشأ  - 6

)٭ هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة سجلت في “الشركة”( شركة الجبيل لؤلسمدة (البيروني)

جب م) بمو0200فبراير  0هـ ( 0100ربيع األول  55مدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية في 

مليون ريال سعودي مقسم على  100. يبلغ رأس المال المصرح به للشركة 5000000150تجاري رقم السجل ال

مليون ريال سعودي  810٫0حصة بمبلغ  05٫150ريال سعودي منها  00٫000قيمة لك منها  حصة 01٫000

 مدفوعة بالاكمل.

) وهي شركة “كساب”الشركة مملوكة بالتساوي من قبل الشركة السعودية للصناعات األساسية (

) وهي شركة تأسست في جمهورية تي إف سيمساهمة سعودية وشركة تايوان لؤلسمدة المحدودة (

 الصين.

تقوم الشركة بتطوير وبناء وتشغيل مجمع لصناعة البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية وإنتاج وبيع 

)٭ والتي DOPمـادة قثاتالت ثنـائي األوكتيل (إيثيل هيكسانول) و- 5إي أتش (5مـادة اليوريا وغـاز األمونيـا 

 لها إستخدامات متعددة في صناعة البتروكيماويات.

المملكة العربية  ٭الجبيل ٭00018صندوق بريد  يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الجبيل الصناعية٭

 السعودية.

 أمساس اإلعةاي -0

 ييان اإللتزام  6 - 0

وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية تم إعداد هذه القوائم المالية 

يشار إليها (عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  السعودية والمعايير األخرى والتصريحات الصادرة

 ). “ديةبالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعو”مجتمعة (

للشركة التى تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير  هذه هي القوائم المالية السنوية األولى

عليه يطبق التبني األول للمعايير الدولية إلعداد  ٭المالية كما هي معتمدة في المملكة العربية السعودية

 .للمزيد من المعلومات 8راجع إيضاح  .ديةالتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعو

 أمساس القياس 0 - 0

 تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس عرف التلكفة التاريخية بإستثناء قياس إلتزامات المنافع المحددة

 .والتى تقاس بالقيمة الحالية

 العملةالدظيفيةوعملةالعرض 3 - 0

 للشركة.  العرض وعملة الوظيفية العملة وهي عبارة عن ٭السعودي الماليةبالريال القوائم هذه عرض تم

 التقةةرات المحامسبية الهامة واإلفتراضات واألحاكم  -3

يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة عمل أحاكم وتقديرات وإفتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات٭ 

إال أن عدم التأكد من  .زامات المحتملة بتاريخ التقريرواإلفصاح عن اإللت ٭الموجودات٭ والمطلوبات ٭المصروفات

هذه اإلفتراضات والتقديرات قد ينتج عنه مخرجات يمكن ان تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية 

تنبني هذه التقديرات واإلفتراضات على أساس الخبرة وعوامل  .لؤلصل أو المطلوبات المتأثرة في المستقبل

تقد أن تكون معقولة في ظل الظروف وتستخدم في الحكم على القيم الدفترية أخرى مختلفة يع

تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات على  .للموجودات والمطلوبات التى ليست واضحة من المصادر األخرى

ديرات يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التى تتم فيها مراجعة التق .أساس مستمر

أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا اكنت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات 

 .المستقبلية
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  البيرونيشركة الجبيل لألمسمة  س

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 الف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ بآ
 

 التقةةرات واإلفتراضات 3-6

إن اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية االخرى لعدم تأكد التقديرات في تاريخ 
التقرير والتى تحتوي على خطر هام يتسبب في وجود فروقات كبيرة في القيم الدفترية للموجودات 

إستخدمت الشركة هذه التقديرات واإلفتراضات  .تم توضيحها ادناه ٭لمطلوبات خالل الفترة المالية التاليةوا
قد تتغير الظروف واإلفتراضات  ٭بالرغم من ذلك .على أساس المتاح عندما تم إعداد القوائم المالية

التى تنشأ وتكون خارجة عن الموجودة حاليًا حول التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف 
 .سيطرة الشركة. تنعكس هذه التغيرات على اإلفتراضات عند حدوثها

 اإلنخفاض في قيمة المدجديات غير المالية 3-6-6

لؤلصل أو وحدة توليد النقد لقيمته القابلة  يوجد اإلنخفاض عندما تتجاوز القيمة الدفترية
تاكليف اإلستبعاد وقيمة المنفعة لؤلصل المستخدمة لئلسترداد التى تمثل القيمة العادلة ناقصًا 

تستند القيمة العادلة ناقصًا تاكليف حساب اإلستبعاد على البيانات المتاحة من  .أيهما أعلى
معامالت البيع الملزمة التى تتم على أسس تجارية بحتة ألصول مماثلة أو أسعار السوق التى يمكن 

يستند إحتساب قيمة المنفعة على نموذج  .للتخلص من األصلمالحظتها ناقصًا التاكليف اإلضافية 
التدفقات النقدية مستمدة من الموازنة للسنوات الخمس القادمة  .التدفقات النقدية المخصومة

وال تتضمن أنشطة إعادة الهيلكة أن الشركة لم تلتزم بعد أو أن اإلستثمارات الهامة في المستقبل 
إن القيمة القابلة لئلسترداد  .وحدة توليد النقد قد تم إختبارهاوالتى من شأنها ان تعزز أداء 

حساسة لمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي 
 .التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض اإلستقراء

 المخصصات 3-6-0

ى التقديرات والتقييم ما إذا اكنت معايير اإلعتراف قد يتم تعتمد المخصصات عل ٭بطبيعة الحال
بما في ذلك تقديرات إلحتماالت التدفقات النقدية الخارجية. وتستند تقديرات اإلدارة  ٭إستيفاؤها

باإلضافة إلى التكنولوجيا  ٭المتعلقة بالمخصصات للمسائل البيئية على طبيعة وخطورة التلوث
مع األخذ في الحسبان المشورة  ٭صصات التقاضي على تقدير التاكليفاالزمة للتنظيف. وتستند مخ

إن المخصصات الخاصة باستحقاقات نهاية الخدمة وتاكليف  .القانونية والمعلومات المتاحة حالياً 
تتضمن حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة لمدفوعات  ٭إن وجدت ٭الخروج

تتضمن المخصصات المتعلقة باإللتزامات  .المواقع أو تاكليف الخروج االخرى نهاية الخدمة وإغالق
 .غير المؤكدة أفضل تقدير لئلدارة فيما إذا اكن من المحتمل تدفقات نقدية خارجية

 إفتراضات طدةلة االجل إلمستحقاقات المدظفين 3-6-3

دفوعات التعويض وماكفآت نهاية الخدمة وم تمثل اإلستحقاقات المحددة لما بعد الخدمة
اإللتزامات األخرى التى سيتم تسويتها في المستقبل وتتطلب إفتراضات تجاه إلتزامات المشروع 

ويعين على اإلدارة إجراء المزيد من اإلفتراضات  .إن وجدت ٭والقيم العادلة لخطة الموجودات
ت وتدوير العمالة المتعلقة بمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل زيادة المرتبات ومعدالت الوفيا

تتشاور إدارة الشركة مع إكتواريين خارجيين  ٭وبشلك دورى .وتاكليف الرعاية الصحية المستقبلية
يمكن أن يكون للتغييرات في اإلفتراضات الرئيسية تأثير كبير على  .فيما يتعلق بهذه اإلفتراضات

 دة الدورية المتكبدة إلتزامات المنافع المتوقعة و/أو تاكليف إستحقاقات الموظفين المحد

 األحاكم الهامة في تطبيق المعاةير المحامسبية 3-0

فإن األحاكم الهامة التالية لها األثر  ٭تطبيق الحكم في التقديرات واإلفتراضات المذكورة أعاله باإلضافة إلى
 األكبر على المبالغ المدرجة في القوائم المالية:

 ع والمعةات المصن ،األجزاء المودنة للممتلاكت 3-0-6

المصنع والمعدات على أساس القسط  ٭تستهلك موجودات الشركة المصنفة ضمن الممتلاكت
يتم تقسيمه إلى  ٭عند تحديد العمر اإلنتاجي اإلقتصادى لؤلصل .الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية

الحكم  .أجزاء هامة من مكوناته بحيث يتم إستهالك لك جزء من المكونات الهامة بشلك منفصل
فإن اإلدارة  ٭وعند تحديد أهمية المكون ٭مطلوب عند التحقق من المكونات الهامة لؤلصل األكبر 

تأخذ بعين اإلعتبار األهمية الكمية للجزء المكون وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر 
 .انةونمط اإلستهالك ودورة اإلستبدال / جدول الصي ٭اإلنتاجي مقارنة باألصل ذي الصلة

 المعاةير التى صةرت ولون لم تفعل يعة -6

ير سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة وغ
  .تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير عند سريانها .للشركة تم إيضاحها على النحو التالي
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 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 
 من المعاةير الةولية إلعةاي التقارةر المالية -  األيوات المالية 0المعيار س

دولية إلعداد التقارير المالية األدوات المالية تصنيف وقياس وإلغاء ) من المعايير ال2يتناول المعيار (

الموجودات والمطلوبات المالية ويقدم قواعد جديدة لمحاسبة التحوط ونموذج جديد لئلنخفاض في قيمة 

  .م ولكنه متاح للتبنى المبكر5000يناير  0يسرى المعيار إعتبارًا من  .الموجودات المالية

تقوم الشركة حالياص بتقييم آثار قياس وتصنيف  .ة المعيار الجديد في تاريخ السريانسوف تعتمد الشرك

 الموجودات المالية.

  من المعاةير الةولية إلعةاي التقارةر المالية -  اإلةرايات من عقدي مع عمالء 60المعيار س

اإليرادات الناتجة عن بيع اإليرادات الذي يغطي  - 00سيحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولى رقم 

 .الذي يغطي عقود اإلنشاء “عقود اإلنشاء” 00البضائع وتقديم الخدمات ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

يستند المعيار الجديد على مبدأ أن اإليرادات يعترف بها عند تحويل السيطرة على بضائع أو خدمة إلى 

 .عميل

المعيار الجديد ساري المفعول للفترات  .أو بأثر رجعي معدل يسمح المعيار بالتطبيق إما بأثر رجعي اكمل

 م.5000يناير  0من خالل فترات التقارير السنوية التى تبدأ في أو بعد األولى 

 من المعاةير الةولية إلعةاي التقارةر المالية -  اإلةجارات 64المعيار س

 :) محل08سيحل هذا المعيار (

 .“اإليجارات” - 01معيار المحاسبة الدولي رقم  „

ن ترتيب ما يحتوى على لتأكد ما إذا اكا” - 1تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  „

 .“عقد إيجار

 .“حوافز -عقود إيجار تشغيلية ” -الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة  00تفسير رقم  „

وهر المعامالت التى تتضمن الشلك تقييم ج” -الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة  51تفسير رقم  „

 .“القانوني لعقد اإليجار

يتعين على المستأجرين التمييز بين عقد اإليجار  ٭01بموجب المعيار المحاسبي الدولي للتقارير المالية رقم 

يتطلب المعيار  .التمويلي (في قائمة المركز المالي) وعقد اإليجار التشغيلي (خارج قائمة المركز المالي)

حاليًا من المستأجرين اإلعتراف بإلتزامات عقود اإليجار التى تعكس دفعات  08ولي للتقارير المالية رقم الد

لجميع عقود اإليجار بمعزل من اإلعفاء اإلختياري لبعض عقود  “حق إستخدام األصل”اإليجار المستقبلية 

 اإليجار قصيرة االجل.

أو) يحتوي على إيجار إذا ما تم بموجب  ٭فإن العقد (هو ٭دوبموجب معيار اإليجار الجدي ٭باإلضافة إلى ذلك

 العقد تحويل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الوقت مقابل عوض مادي. 

ويسمح  ٭م5002يناير  0على الفترات السنوية التى تبدأ في أو بعد  08يسرى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .سوف تعتمد الشركة المعيار الجديد في تاريخ السريان .إلفصاح عنهبالتبنى المبكر ويجب ا

  معامالت العمالت االجنبية والمقايل المالي 00تفسير لجنة تفسيرات المعاةير الةولية للتقارةرالمالية س

 المستلم مقةماً 

 ٭المعنىيوضح التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف الفورى إلستخدامه عند اإلعتراف المبدئي لؤلصل 

المصروفات أو اإليرادات (أو جزء منها) على إلغاء اإلعتراف بالموجودات أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة 

فإن تاريخ التحول هو التاريخ الذي تعترف فيه المنشأة مبدئيًا بالموجودات  ٭بالمقابل المالي المستلم مقدماً 

عندئٍذ  ٭ت هنالك أي مدفوعات أو إيصاالت متعددة مقدماً إذا اكن .غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية

 يجب على المنشأة تحديد تاريخ المعامالت للك دفعة أو إستالم مقابل مالي مستلم مقدمًا.

سوف  .م5000يناير  0يسري تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للفترات السنوية التى تبدأ في أو بعد 

وتقوم بإنهاء عملية التقييم التفصيلية للتأثير على القوائم  ٭د في تاريخ السريانتتبنى الشركة المعيار الجدي

  .القوائم المالية للشركة



 

551 

  البيرونيشركة الجبيل لألمسمة  س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 ة ما لم يذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودي

 
 عةم التيقن حدل معالجة ضرةبة الةخل 03تفسير لجنة تفسيرات المعاةير الةولية للتقارةرالمالية 

يتناول التفسير المحاسبة عن ضريبة الدخل عندما تنطوى المعالجات الضريبية على عدم اليقين الذي يؤثر 

على ضرائب مفروضة خارج نطاق معيار المحاسبة ) وال ينطبق 05على تطبيق معيار المحاسبة الدولى (

كما أنه ال يتضمن على وجه التحديد المتطلبات المتعلقة بالفائدة والغرامات المرتبطة  ٭)05الدولى (

 .بمعالجات الضرائب غير المؤكدة

 :يتناول التفسير تحديدًا مايلي

  غير المؤكدة بشلك منفصلما إذا اكنت المنشأة تنظر بعين اإلعتبار في المعالجات الضريبية. 

 اإلفتراضات التى تقوم بها المنشأة حول فحص المعالجات الضريبة من قبل السلطات الضريبية. 

 والخسائر الضريبية غير المستخدمة٭  ٭واألوعية الضريبية ٭كيف تحدد المنشأة النتائج الخاضعة للضريبة

 .واإلئتمانات الضريبية غير المستخدمة٭ ومعدالت الضريبة

 يف تنظر المنشأة بعين اإلعتبار في التغييرات في المعطيات والظروفك. 

يجب على المنشأة تحديد ما إذا اكن النظر بعين اإلعتبار للك معالجة ضريبة غير مؤكدة بشلك منفصل أو مع 

م يحق إتباع الطريقة التى يتوقع بموجبها حل عد .واحدة أو أكثر من معالجات الضرائب غير المؤكدة االخرى

يناير  0يسري التفسير على الفترات السنوية المفصح عنها التى تبدأ في أو بعد  .التأكد هذا بشلك أفضل

ولكن هنالك بعض إعفاءات التحول المتاحة. سوف تقوم الشركة بتطبيق التفسيرات من تاريخ  ٭م5002

طبيق هذا التفسير قد فإن ت ٭بما ان الشركة تعمل في بيئة ضريبية معقدة متعددة الجنسيات .سريانها

قد تحتاج إلى إنشاء معالجات  ٭باإلضافة إلى أن الشركة .يؤثر على القوائم المالية واإلفصاحات المطلوبة

 .وإجراءات للحصول على معلومات ضرورية لتطبيق التفسير في الوقت المناسب

 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية - 0

 :ن قبل الشركة في إعداد هذه القوائم المالية كما يليإن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة م

 التصنيف المتةاول مقايل التصنيف غير المتةاول

تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيفها كمتداولة / 

 :ويكون األصل متداواًل عندما يكون .غير متداولة

 و قصد بيعه أو إستهالكه في دورة تشغيل عاديةمن المتوقع أن يتم تحقيقه أ. 

 محتفظ به أساسًا لغرض المتاجرة. 

 عندما يتوقع تحقيقه خالل إثني عشر شهرًا بعد الفترة المالية المفصح عنها. أو 

  عبارة عن النقد أو النقد وما في حكمه ما لم يحد من صرفه أو إستخدامه لتسوية إلتزام لمدة إثني

 .قل بعد الفترة المالية المفصح عنهاعشر شهرًا على األ

 .تصنف اكفة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة

 :إذا ويكون اإللتزام متداوالً 

 اكن من المتوقع تسويته في دورة تشغيلية عادية. 

 اكن محتفظًا به أساسًا بغرض المتاجرة. 

 صح عنهااكن حااًل لتسويته خالل إثني عشر شهرًا بعد الفترة المالية المف. 

  إذا اكن هنالك حق غير مشروط لتأجيل سداد اإللتزام لفترة إثني عشر شهرًا على االقل بعد الفترة

 .المالية المفصح عنها

 .تقوم الشركة بتصنيف جميع المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة

  .تصنف جميع الموجودات والمطلوبات الضريبية كموجودات ومطلوبات غير متداولة
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  البيرونيسركة الجبيل لألمسمة  ش

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 
 المصنع والمعةات ،الممتاكت

 الموجودات المملوكة 

بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض  ٭بالتلكفة بالصافيالمصنع والمعدات  ٭تسجل الممتلاكت

المصنع  ٭تتضمن هذه التاكليف تلكفة إستبدال أجزاء من الممتلاكت .إن وجدت ٭في القيمة المتراكمة

في حالة تشييد  .في حال تم إستيفاء معايير اإلعتراف ٭والمعدات وتاكليف اإلقتراض لموجودات مؤهلة

فإن تلكفتها تتضمن جميع المبالغ الالزمة لجلب األصل إلى الحالة والماكن الحالي  ٭داخلياً هذه الموجودات 

ليكون جاهزًا لئلستخدام المرجو منه من قبل اإلدارة وتستبعد جميع التاكليف األخرى مثل المصاريف 

كبدها ما لم تتعلق يتم قيد أي تاكليف دراسة الجدوى كمصاريف عند ت .العمومية واإلدارية وتاكليف التدريب

تدرج تاكليف ما قبل التشغيل خالل  .بأصل قابل للتمييز بصورة محددة يتم إنشاؤه داخليًا وتتعلق مباشرة به

المصنع  ٭فترة البدء بالصافي بعد خصم المتحصالت من بيع اإلنتاج التجريبي كجزء من تلكفة بند الممتلاكت

وحتى  ٭ة متعلقة به مباشرة وتستوفي معايير اإلعترافوالمعدات ذات الصلة بشرط أن تكون هذه التلكف

 .المرحلة التى يصبح فيها األصل في حالة جاهزة لئلستخدام المرجو منه

 ٭عندما تكون أجزاء الممتلاكت٭ المصنع والمعدات هامة في التلكفة بالمقارنة مع التلكفة اإلجمالية للبند

جي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين إستبدالها على فترات وعندما يكون لهذه األجزاء / المكونات عمر إنتا

وتستهلك  ٭فإن الشركة تقوم بإثبات هذه األجزاء كموجودات فردية لها أعمار إنتاجية محددة ٭مختلفة

مخطط له أو  )عندما يتم إجراء فحص رئيسي (صيانة دورية شاملة / توقف عن العمل ٭وبالمثل .وفقًا لذلك

اإلعتراف بتلكفته المباشرة المنسوبة إليه في القيمة الدفترية للمصنع والمعدات في يتم  ٭غير مخطط له

وتسجل كبند مستقل له عمر إنتاجي يساوي بصفة عامة الفترة الزمنية حتى  .حالة إستيفاء معايير اإلعتراف

املة التالية قبل في حالة إجراء الصيانة الدورية الش .الفحص الرئيسي التالي المقرر (صيانة دورية شاملة)

يتم إثبات اكفة  .يتم قيد أي قيمة دفترية حالية للصيانة الشاملة السابقة كمصروف فوراً  ٭التاريخ المخطط له

 .تاكليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها

فة األصل المعنى يتم إدراج القيمة الحالية للتلكفة المتوقعة لتفكيك األصل بعد إستخدامه مضمنة في تلك

تقوم الشركة بشلك دورى بتقييم التوقعات والتقديرات  .في حالة إستيفاء معايير اإلعتراف بالمخصص

 .المتعلقة باإللتزام المتعلق بالتفكيك

أو فيما  ٭اآلالت والمعدات لئلستخدام المرجو منه ٭يتم إحتساب اإلستهالك من تاريخ توفر بند الممتلاكت

من التاريخ الذي تكون فيه هذه الموجودات جاهزة لئلستخدام  ٭التى يتم بناؤها ذاتياً يتعلق بالموجودات 

 .المرجو منها

 :يتم إحتساب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات وكما يلي

 السنوات  

 10إلى  05  المباني

 00إلى  1  المصنع والمعدات

 00إلى  5  ركيبات والسياراتاألثاث والت

 00إلى  1  قطع الغيار الرأسمالية 

 50إلى  0٫0  المحفزات

 ٭تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك للموجودات ويتم تعديلها بأثر مستقبلي

  .في نهاية لك سنة مالية ٭إذا اكن ذلك مالئماً 

 .والتى ليست جاهزة للغرض المرجو منها ٭دات قيد اإلنشاءال يتم إستهالك األراضي والموجو

المصنع والمعدات وأي جزء هام تم اإلعتراف به مبدئيًا عند اإلستبعاد أو عندما  ٭يتم إستبعاد بند الممتلاكت

يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء  .ال يتوقع وجود منافع إقتصادية مستقبلية من إستخدامه

في قائمة الدخل عند  )تحسب كفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية لؤلصلاإلعتراف (

  .إستبعاد االصل

يتم تخفيض القيمة الدفترية لؤلصل مباشرة إلى قيمته القابلة لئلسترداد إذا اكنت القيمة الدفترية لؤلصل 

 .أكبر من قيمته المقدرة القابلة لئلسترداد
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  البيرونيس شركة الجبيل لألمسمة 

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 

 الترتيبات المشتركة

الشراكت في إنتاج وتشغيل  عبارة عن اتفاقيات بين شراكت تساهم بموجبها الترتيبات المشتركة للملكية واإلنتاج

أصل معين أو مصنع معين بنسبة معينة. تقوم المنشأة التي تسيطر على وتدير معظم األنشطة المتعلقة 

)٭ بإثبات اكمل مبلغ األصل بالتلكفة في دفاترها٭ وتقوم باستهالكه على مدى “المشغل”بالمصنع (يشار إليها بـ 

)٭ “غير المشغل”شأة التي تساهم بأموال إلنشاء المصنع (يشار إليها تقوم المن .العمر اإلنتاجي المقدر لؤلصل

بالمساهمة كدفعة مقدمة على حساب اإلنتاج وتطفأ على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لالصل. تتم معالجة 

تاكليف التشغيل واإلنتاج العادية ومبيعات المنتجات ذات العالقة من هذه المصانع بما يتماشى مع الترتيبات 

 إنتاج. المشتركة المختلفة للملكية واإلنتاج التي قد تتضمن بعض عنصر ضريبة

 المدجديات المستأجر 

يتم  .(أو ينطوي على) إيجار مبني على أساس جوهر الترتيب في تاريخ البداية الترتيب تحديد فيما إذا اكن

أصل أو موجودات محددة أو إذا اكن تقييم الترتيب للتأكد فيما إذا اكن الوفاء بالترتيب يتوقف على استخدام 

الترتيب ينقل حق استخدام األصل أو الموجودات حتى إذا لم يكن هذا الحق منصوصًا عليه صراحة في الترتيب. 

وقد يشير ذلك إلى وجود عقد إيجار محتمل ضمني في معاملة قد ال تكون من الوهلىة األولى في طبيعة 

قود اإليجار٭ سواء اكنت عقود إيجار صريحة أو عقود إيجار ضمنية في إتفاقية عقد إيجار. يتم تقييم اكفة ع

 .اتفاقيات أو ترتيبات أخرى٭ لتصنيفها كعقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية

يتم تصنيف عقود اإليجار التي تحول بشلك كبير اكفة المخاطر والمنافع التابعة لملكية البند المؤجر إلى الشركة 

تمويلية ويتم رسملتها عند بدء اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو٭ إذا اكنت أقل٭ بالقيمة  كعقود إيجار

الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار. يتم تجزئة دفعات اإليجار بين تاكليف التمويل والنقص في إلتزامات اإليجار 

 تحمل تاكليف التمويل على قائمة الدخل. .زامللوصول إلى معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من االلت

وفي حالة عدم وجود تأكيد معقول  .يستهلك األصل المستأجر على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لالصل

على أن الشركة ستتحصل على الملكية في نهاية فترة اإليجار٭ يستهلك األصل على مدى العمر اإلنتاجي 

 .أقصرالمقدر له أو فترة اإليجار٭ أيهما 

يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال يتم بموجبها تحويل جزء كبير من المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية إلى 

الشركة كعقود إيجارات تشغيلية. تحمل الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية (صافية بعد خصم أي 

 ط الثابت على مدى فترة اإليجار.حوافز مستلمة من المؤجر) على قائمة الدخل على أساس طريقة القس

 المدجديات غير الملمدمسة

المبدئي لها٭  تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتلكفة عند اإلعتراف

يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتلكفة ناقصًا أي إطفاء متراكم  ٭في الفترة التالية لئلعتراف المبدئي

 فاض متراكمة.وخسائر إنخ

يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة لتكون إما محدودة أو غير محدودة. تطفأ 

إنخفاض  ويتم تقييمها ألي ٭الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار محدودة على مدى أعمارها اإلنتاجية

يتم  .لموسة قد يتم إنخفاض قيمتهافي قيمتها متى ما اكن هنالك مؤشر على ن تلك الموجودات غير الم

مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدود على األقل في نهاية لك 

سنة مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية 

ترة أو طريقة اإلطفاء٭ حسبما هو مالئم٭ ويتم معالجتها المستقبلية التي تضمنها األصل وذلك بتغيير ف

كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدود 

 .في قائمة الدخل ضمن فئة المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة

 سة التي لها أعمار إنتاجية محدودة هي كما يلي:إن فترات إطفاء الموجودات غير الملمو

 السنوات  

 50إلى  0  الموجودات التقنية واإلبتاكرية والتراخيص واألخرى ٭برامج الحاسب اآللى

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدود بشلك منتظم لتحديد ما إذا اكن 

االعمار اإلنتاجية يتم على  قييم أعمارها الحالية ال يزال محتماًل. وإال فإن التغير في تقييمهناك أي مؤشر على أن ت

أساس مستقبلي. ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدود بل يتم اختبارها سنويأ 

 .يد النقد المجمعةللتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك إما بشلك فردي أو على مستوى وحدة تول

تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء الموجودات غير الملموسة كفرق ببن صافي متحصالت االستبعاد 

  والقيمة الدفترية لالصل٭ ويتم إثباتها في قائمة الدخل عند إلغاء األصل.
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  البيرونيسشركة الجبيل لألمسمة  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 دائم الماليةإةضاحات حدل الق

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 

 موجودات التقنية واإلبتاكر

تقيد تاكليف األبحاث المتعلقة ببرامج الحاسب اآللي المطورة داخليا وموجودات التقنية واإلبتاكر كمصاريف 

بنفقات التطوير للموجودات المطورة داخليا كموجودات غير ملموسة عندما  عند تكبدها. يتم اإلعتراف

تتمكن الشركة من فصل تلك المصاريف عن تاكليف األبحاث٭ ويمكن أن تثبت الجدوى الفنية الستكمال 

الموجودات غير الملموسة بحيث تكون متاحة لالستخدام أو البيع٭ ونيتها لالستكمال وقدرتها على 

يع األصل٭ وكيفية توليد األصل لمنافع اقتصادية مستقبلية٭ وتوفر الموارد الستكمال األصل استخدام أو ب

 .والقدرة على قياس المصاريف بشلك موثوق به خالل عملية التطوير

المبدئي بمصاريف التطوير كموجودات٭ يتم تطبيق نمونج التلكفة الذي يتطلب إدراج األصل  بعد اإلعتراف

يبدأ إطفاء األصل عند اكتمال التطوير ويكون  .إطفاء متراكم وخسائر إنخفاض متراكمةبالتلكفة ناقصا أي 

األصل متاحا لالستخدام٭ ويتم إطفاؤه على مدى فترة المنافع المستقبلية المتوقعة. خالل فترة التطوير٭ 

يا واالبتاكر في يتم تسجيل مصاريف التكنولوج .يتم اختبار األصل للتأكد من وجود انخفاض في قيمته سنوياً 

 قائمة الدخل ضمن المصاريف التشغيلية األخرى كمصاريف عمومية وإدارية.

 برامج الحاسب اآللي

يتم إدراج التاكليف المرتبطة باالحتفاظ ببرامج الحاسب اآللي كمصروف عند تكبدها. يتم إثبات تاكليف التطوير 

لي المميزة والفريدة٭ والتي تسيطر عليها المتعلقة مباشرة بتصميم واختبار منتجات برامج الحاسب اآل

 الشركة كموجودات غير ملموسة عند استيفاء المعايير التالية:

 .عنما يكون مجديًا فنيًا إكمال البرنامج كي يكون جاهزا لالستخدام 

 اعتزام اإلدارة إكمال البرنامج واستخدامه أو بيعه 

 مقدرة على استخدام أو بيع البرنامج. وجود 

 فية تحقيق البرنامج لمنافع اقتصادية مستقبلية محتملة.إظهار كي 

 توفر موارد تقنية ومالية وموارد أخرى الستكمال تطوير واستخدام أو بيع البرنامج. 

 .إماكنية قياس المصاريف المتعلقة بالبرنامج أثناء تطويره بشلك موثوق 

الحاسب اآللي٭ على تاكليف الموظفين  تشتمل التاكليف المتعلقة مباشرة التي يتم رسملتها كجزء من برامج

 وجزء مناسب من التاكليف غير المباشرة ذات العالقة.

يتم تسجيل تاكليف التطوير المرسملة كموجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤها في الوقت الذي يصبح فيه 

 األصل جاهزًا لالستخدام.

 االنخفاض في قيمة المدجديات غير المالية

بتاريخ إعداد التقرير بإجراء تقييم للتحقق مما إذا اكن هنالك مؤشر يدل على إحتمال تقوم الشركة الشركة 

 ٭وفي حالة وجود أي مؤشر أو عندما يستلزم األمر إجراء إختبار إنخفاض للقيمة سنوياً  .إنخفاض قيمة أصل ما

صل القيمة العادلة أو وحدة وتمثل القيمة القابلة لئلسترداد لؤل .تقدر الشركة القيمة القابلة لئلسترداد لؤلصول

ما لم ينتج عن  ٭وتحدد ألصل منفرد ٭أيهما أعلى ٭توليد النقد لؤلصل ناقصًا تاكليف البيع وقيمة المنفعة لؤلصل

قيمة األصل تدفقات نقدية داخله مستقلة إلى حد كبير عن تلك التى تنتج من االصول األخرى أو مجموعات من 

أو  فترية لؤلصل أو وحدة توليد النقد لقيمتها القابلة لئلسترداد٭ يعتبر األصلوعند تجاوز القيمة الد .األصول

 ٭وعند تقدير قيمة المنفعة .وتخفض إلى قيمتها القابلة لئلسترداد ٭وحدة توليد النقد منخفضة القيمة

لضريبة (ما تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل الخصم لما قبل ا

 .قبل الزاكة / الضريبة) والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة باألصل

يعتمد حساب اإلنخفاض في القيمة للشركة على أساس الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة التى تم 

وتغطى هذه الموازنات  .ينتمى إليها لك أصلإعدادها بصورة مستقلة للك وحدة توليد نقد للشركة التى 

يحتسب معدل النمو للمدى  ٭وبالنسبة للفترات االطول .وحسابات التوقعات عمومًا فترة خمس سنوات

 .طويل االجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد فترة الموازنة

الدخل ضمن فئات تلك المصاريف وبما يتناسق مع  يتم إثبات خسائر االنخفاض للعمليات المستمرة في قائمة

 وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.

 شركة الجبيل لؤلسمدة (البيروني)



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 بالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)(جميع الم
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تقوم الشركة سنويًا أيضًا  ٭وبصرف النظر عما إذا اكن هنالك أي مؤشر يدل على وجود إنخفاض في القيمة

أعمار إنتاجية غير محدودة (بما في ذلك بإجراء إختبار إنخفاض قيمة األصول غير الملموسة التى لها 

الشهرة) أو األصول غير الملموسة التى ليست متاحة بعد لئلستخدام وذلك بمقارنة قيمها الدفترية مع 

  .القيمة القابلة لئلسترداد الخاصة بلك أصل

الوقت لك  اإلنخفاض في القيمة في أي وقت خالل الفترة السنوية بشرط إجراؤه في نفس يمكن إجراء إختبار

ولكن إذا تم  .يمكن إجراء قيمة اإلنخفاض لموجودات غير ملموسة مختلفة في أوقات مختلفة .سنة

فسوف يتم إختبار اإلنخفاض  ٭اإلعتراف مبدئيًا بتلك الموجودات غير الملموسة خالل الفترة السنوية الحالية

 .اليةفي القيم لتلك الموجودات غير الملموسة قبل نهاية فترة السنة الح

لمعرفة ما إذا اكن  ٭فيتم التقييم في نهاية لك سنة مالية ٭أما بالنسبة للموجودات خالف المذكورة أعاله

 .هنالك أي مؤشر على ان خسائر اإلنخفاض التى تم اإلعتراف بها سابقًا لم تعد موجودة أو ربما تم تناقصها

القابلة لئلسترداد أو وحدة توليد النقد تقوم الشركة بتقدير القيمة  ٭وفي حال وجود مثل ذلك المؤشر 

يتم عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة المعترف بها في السابق فقط عندما يكون هنالك تغير في  .لؤلصل

 .اإلفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لئلسترداد لؤلصل منذ اإلعتراف بآخر خسارة لئلنخفاض

مة القابلة لئلسترداد لم تتجاوز القيمة الدفترية التى يمكن أن تكون هذا العكس محدود على النحو بأن القي

يتم اإلعتراف بذلك  .في حال لم يعترف بخسارة إنخفاض لؤلصل في السنوات السابقة ٭صافية بعد اإلستهالك

 العكس في قائمة الدخل. 

 تاكليف االقتراض

كبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض األموال. يتم تتكون تاكليف االقتراض من الفوائد والتاكليف األخرى التي تت

رسملة تاكليف االقتراض العامة والخاصة التي تتعلق مباشرة باإلستحواذ على أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل 

خالل الفترة الزمنية الالزمة إلتمام وإعداد األصل لالستخدام المرجو منه أو البيع. تمثل الموجودات المؤهلة٭ 

 لضرورة تستغرق فترة طويلة من الوقت لتصبح جاهزة لالستخدام المرجو منها أو البيع.موجودات با

يتم خصم دخل االستثمار المكتسب من االستثمار المؤقت لقروض محددة لحين صرفها على موجودات 

 مؤهلة٭ من تاكليف االقتراض المؤهلة للرسملة.

 التي تتكبد فيها. تحمل تاكليف االقتراض األخرى على المصاريف في الفترة

 المدجديات المالية

 اإلعتراف المبدئي والقياس

يتم تصنيف الموجودات المالية عند اإلعتراف المبدئي كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل٭ قروض وذمم مدينة٭ أو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق٭ أو موجودات مالية متاحة 

يتم اإلعتراف بجميع  .كمشتقات مصنفة أكدوات تحوط في تحوط فعال بالطريقة المناسبةأو  ٭للبيع

في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة  ٭الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائداً 

 ي.في قائمة الدخل٭ تاكليف المعامالت المتعلقة مباشرة باإلستحواذ على األصل المال

بعمليات شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية  يتم اإلعتراف

في تاريخ التداول٭ أي التاريخ  محددة بموجب اللوائح أو العرف السائد في السوق (طريقة المتاجرة العادية)

 الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل.

 القياس الالحق

 اض القياس الالحق٭ يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية:ألغر 

 القروض والذمم المدينة

القروض والذمم المدينة٭ هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير 

ة المطفأة مثل هذه الموجودات المالية بالتلكف يتم قياس ٭مدرجة في سوق نشط. بعد القياس المبدئي

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصًا االنخفاض في القيمة. تحسب التلكفة المطفأة بعد األخذ 

بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند اإلستحواذ وكذلك أية أتعاب أو تاكليف تعتبر جزءا ال يتجزأ من معدل 

 ادات التمويل في قائمة الدخل.الفائدة الفعلي. يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي ضمن إير 

  بالخسائر الناتجة عن االنخفاض في قائمة الدخل. يتم اإلعتراف



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )دةشركة ذات مسؤولية محدو(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 اإلمستثمارات قصير  األجل

 الودائع قصيرة األجل

 ٭تصنف الودائع قصيرة األجل والتي تزيد فترة استحقاقها األصلية عن ثالثة أشهر وتقل عن اثني عشر شهراً 
ج ضمن الموجودات المتداولة. يتم اإلعتراف بإيرادات هذه الودائع على أساس إكستثمارات قصيرة األجل وتدر 

 مبدأ االستحقاق.

 إستبعاد اإلعتراف

جزء من األصل المالي أو  ٭يتم إستبعاد اإلعتراف بصورة مبدئية عن األصل المالي (أو متى ما اكن مالئمًا للتطبيق
 :أي يستبعد من قائمة المركز المالي للشركة)(ينطبق) حيثما  ٭جزء من مجموعة من األصول المالية المماثلة

 عند إنتهاء الحق في الحصول على تدفقات نقدية من االصل. 

  عند تحويل الشركة لحقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من االصل أو تحملت اإللتزام بدفع
وإما (أ) أن  ٭ن تأخير جوهريتمريرها إلى طرف ثالث دو تدفقات نقدية مستلمة بالاكمل بموجب ترتيبات

أو (ب) لم تحول الشركة  ٭بصورة جوهرية اكفة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ٭تكون الشركة قد حولت
 .باكفة المخاطر والمنافع المرتبطة باالصل ولكنها حولت السيطرة على األصل أو تحتفظ بصورة جوهرية

 رىالذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخ

والتى تعادل بشلك عام القيمة االسمية (مبلغ الفاتورة  ٭تدرج الذمم المدينة التجارية بالتلكفة المطفأة
ناقصًا أي مخصص ديون مشكوك في  ٭يوما ً  80 إلى 50وتكون على العموم لفترة  ٭االصلي) وال تحمل فائدة

 على أفضل ويتم عمل مخصص للديون المشكوك في تحص .وإنخفاض في القيمة تحصيلها
ً
يلها بناء

ويحدد ذلك التقدير على أساس  .تقديرات الشركة لخسائر اإلئتمان المتكبدة والمتعلقة بتلك الذمم المدينة
وتشطب أرصدة الذمم المدينة مقابل هذا  .الوضع المالي للعمالء والخبرة السابقة بشأن المبالغ المشطوبة

وتسجل الديون المعدومة  .حتمال إسترداد المبالغ بعيدالمخصص بعد إستنفاذ اكفة وسائل التحصيل وأن إ
 .المشطوبة في هذه الحالة في قائمة الدخل عند تكبدها

 .والذمم المدينة االخرى غير التجارية ٭المبالغ المستلمة مقدمًا من عمالء ٭تشمل الذمم المدينة األخرى القروض

يتم تقييم مخصص  .وي عمومًا قيمتها اإلسميةتدرج الذمم المدينة األخرى بالتلكفة المطفأة والتى تسا
 .الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها وفقًا للمنهجية المذكورة أعاله

 إنخفاض قيمة الموجودات المالية

ما إذا اكن هنالك دليل  لتحديد بإجراء تقييم ٭بتاريخ إعداد لك قوائم مالية مفصح عنها ٭تقوم الشركة
يمة أصل مالي ما أو في قيم مجموعة من موجودات مالية. يعتبر موضوعي على وجود انخفاض في ق

األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيمة فقط إذا اكن هناك دليل موضوعي على 
وقوع االنخفاض في القيمة كنتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات المبدئي ألصل وأن يكون لحدث الخسارة 

فقات النقدية المستقبلية المقدرة لالصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن أثر على التد
تقديرها بشلك موثوق. قد يشتمل الدليل على إنخفاض القيمة على مؤشرات توحي بأن المدينين يعانون 

ل الدخول في من صعوبات مالية هامة أو تعثر أو تأخير في سداد العموالت أو الدفعات االصلية٭ أو احتما
حالة اإلفالس أو حاالت إعادة هيلكة مالية أخرى٭ وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض 
قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة٭ مثل التغيرات في سداد المتأخرات أو الظروف 

 االقتصادية المرتبطة بحاالت اإلخفاق في السداد.

 بالتلكفة المطفأة ودات المالية المدرجةالموج

ما إذا اكن  بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتلكفة المطفأة٭ تقوم الشركة في البداية بإجراء بتقييم
هنالك انخفاض في قيمة أي من الموجودات المالية التي تعتبر هامة بشلك فردي أو بشلك جماعي بالنسبة 

تعتبر هامة بمفردها. وإذا قررت الشركة عدم وجود دليل موضوعي على وقوع  للموجودات المالية التي ال
انخفاض في قيمة أصل تم تقييمه بشلك فردي سواء اكن هامًا أم ال٭ تقوم بإدراج األصل في مجموعة من 
الموجودات المالية التي لها خصائص ومخاطر ائتمان متشابهة وتقوم بتقويمها بشلك جماعي للتأكد من 

انخفاض في قيمتها. إن الموجودات٭ التي للم تم تقييمها على أساس فردي للتأكد من وجود انخفاض وجود 
 .في قيمتها والتي يتم اإلعتراف بها وما زال لم يتم إدراجها في التقييم الجماعي لئلنخفاض في القيمة

والقيمة الحالية يتم قياس مبلغ أي خسارة انخفاض يتم تحديدها كفرق بين القيمة الدفترية لالصل 
 .للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلية غير المتكبدة بعد)

 تخصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بمعدل العمولة الفعلي األصلي لالصل المالي.
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اب مخصص٭ ويتم إثبات الخسارة في قائمة الدخل. يتم تخفيض القيمة الدفترية لالصل من خالل استخدام حس
يتم االستمرار في إستحقاق دخل العموالت (المسجلة إكيرادات تمويل في قائمة الدخل) على القيمة 
الدفترية المخفضة وتستحق باستخدام معدل العمولة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية 

يمة. يتم شطب القروض مع المخصص المرتبط بها عندما ال يكون ألغراض قياس خسارة االنخفاض في الق
هنالك دليل واقعي لئلسترداد في المستقبل وتم تحقق اكفة التأمين أو تم تحويله إلى الشركة إذا اكن في 

قد تحقق زيادة أو تخفيض خسارة إنخفاض القيمة المقدرة نتيجة لحدث حصل بعد اإلعتراف  ٭السنة الالحقة
فإن خسارة اإلنخفاض في القيمة المعترف بها سوف تزيد أو يتم تخفيضها عن طريق  ٭قيمةبإنخفاض ال

 .تعديل حساب المخصص

 .يتم إضافة المبلغ المسترد إلى تاكليف التمويل في قائمة الدخل ٭عند إسترداد المبلغ الذي تم شطبه الحقاً 

 إلتزامات مالية 

 المبدئي والقياس اإلعتراف

 :مات المالية عند اإلعتراف المبدئي تحت أي من الفئتين التاليتيناإللتزا يتم تصنيف

 مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل. 

 إلتزامات مالية أخرى يتم قياسها بالتلكفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

 :ل قائمة الدخل على فئتين فرعيتينتشتمل فئة اإللتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال

 إلتزام مالي تم تصنيفه من قبل المنشأة إكلتزام بالقيمة العادلة في قائمة الدخل :مخصصة. 

 مثل إلتزام على أوراق مالية  ٭إلتزامات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة :محتفظ بها بغرض المتاجرة
تتضمن هذه الفئة أيضًا أدوات مالية  .المستقبل والتى يجب أن تعاد في ٭مقترضة في عملية بيع قصير 

يتم  .مشتقة تم الدخول فيها من قبل الشركة والتى لم يتم تصنيفها أكدوات تحوط في عالقات تحوط
 .أيضًا تصنيف المشتقات الضمنية كمحتفظ بها للمتاجرة مالم يتم تصنيفها أكدوات تحوط فعالة

مبدئيًا عندما تصبح الشركة طرفًا في األحاكم التعاقدية واإللتزامات يتم اإلعتراف بجميع اإللتزامات المالية 
 ٭وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة ٭يتم إدراج المطلوبات بالقيمة العادلة .تحت األدوات المالية

 .فإن المتحصالت المستلمة بالصافي بعد خصم التاكليف المباشرة للمعاملة

 القياس الالحق

إللتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة مع يستمر تسجيل ا
 التغيرات التى تدرج في قائمة الدخل.

فإنه يتم قياسها  ٭بالنسبة لئللتزامات المالية األخرى٭ بما في ذلك القروض والسلف بعد اإلعتراف المبدئي
 الفائدة الفعلي.  الحقا بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة معدل

بالمطلوبات وكذلك من خالل عملية  باألرباح والخسائر في قائمة الدخل عند إلغاء اإلعتراف يتم اإلعتراف
 إطفاء معدل الفائدة الفعلي.

تحسب التلكفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي عالوة أو خصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التاكليف 
 يتجزأ من طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتاكليف التي تعتبر جزءا ال

 تمويل في قائمة الدخل.

 إلغاء اإلعتراف

اإللتزام  وفي حالة إستبدال .عند سداد االلتزام أو إلغائه أو انتهاء صالحيته باإللتزام المالي يتم إلغاء اإلعتراف
قرضة بشروط مختلفة تماما٭ أو بتعديل شروط اإللتزام الحالية بشلك كبير٭ المالي بآخر من نفس الجهة الم

 باإللتزام األصلي وإثبات إلتزام جديد. يتم اإلعتراف عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل إكلغاء إعتراف
 بلك على حدة في قائمة الدخل. بالفرق بين القيم الدفترية الخاصة

 يةمقاصة االيوات المال

ويفصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي  ٭تجري مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية
وهنالك نية بتسويتها على أساس الصافي  ٭إلجراء مقاصة المبالغ المعترف بها عند وجود حق قانوني ملزم

 .أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد
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 المخزون

مخزون٭ بما في ذلك المواد الخام والبضاعة تامة الصنع والمواد اإلستهالكية (قطع العيار) يتم تقويم ال
أي أسعار الشراء التاريخية على أساس طريقة المتوسط المرجح باإلضافة إلى التاكليف  ٭بسعر التلكفة

 .ق أيهما أقلالمنسوبة مباشرة (بشلك أساسي الرسوم الجمركية والنقل) أو صافي القيمة القابلة للتحق

تامة الصنع على تلكفة المواد والعمالة ونسبة مالئمة من المصاريف غير المباشرة  تشتمل البضاعة
 المتغيرة والثابتة.

يتم استبعاد خسائر المخزون غير العادية الناتجة بسبب الجودة أو أمور أخرى والمصاريف غير المباشرة 
قف عن العمل غير المقرر له٭ من تلكفة المخزون. توزيع المصاريف المتكبدة خالل فترة الصيانة الدورية / التو

تقييم المخزون تتم على أساس الطاقة العادية أو اإلنتاج الفعلي لتلك  غير المباشرة في نهاية الفترة لغرض
كما تشتمل التلكفة على اعادة تصنيف من حقوق الملكية أرباح أو خسائر على تحوط  .الفترة أيهما أعلى

المؤهلة المتعلقة بشراء المواد الخام. يتم توزيع التاكليف على بنود المخزون الفردية على  النقديةقات النف
أساس تلكفة المتوسط المرجح. يتم تحديد تاكليف البضاعة المشتراة بعد خصم الخصومات والتخفيضات. 

ألعمال اإلعتيادية ناقصًا التاكليف يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق عبارة عن سعر البيع المقدر خالل دورة ا
 التقديرية لالكمال والتاكليف التقديرية الالزمة إلتمام عملية البيع.

 مخزون الخردة٭ المنتج المشترك والمنتج الثانوي

منتج مشترك في آن واحد٭ أو قد تؤدي إلى إنتاج بعض  قد تؤدي عملية اإلنتاج في الشركة أحيانًا إلى إنتاج
نوية أو الخردة (إما غير قابلة لالستخدام أو قابلة للتدوير). وعندما ال تكون تاكليف تحويل مثل المنتجات الثا

هذه المنتجات المشتركة /الثانوية أو الخردة قابلة للتحديد بشلك منفصل عن تلكفة المنتج الرئيسي٭ يتم 
الثانوية والخردة. توزيعها على أساس منطقي ومتجانس على هذه المنتجات والمنتجات المشتركة / 

يستند التوزيع على أساس القيمة النسبية للمبيعات للك منتج سواء في مرحلة اإلنتاج وذلك عندما تصبح 
المنتجات قابلة للتحديد بشلك منفصل أو عند إتمام اإلنتاج. وعندما تكون المنتجات الثانوية والخردة غير 

ها٭ أو في حالة عدم فعالية القيام بذلك٭ يتم قياس لم يكن ممكنًا توزيع التاكليف علي جوهرية وعندما
هذه البنود ضمن المخزون بصافي القيمة القابلة للتحقق ويتم خصم هذه القيمة من تلكفة المنتج 

 الرئيسي. نتيجة لذلك٭ فإن القيمة الدفترية للمنتج الرئيسي ال تختلف جوهريا عن تلكفته.

بالنسبة للمنتجات الثانوية والخردة تخفض تلكفة  ة للتحققفإن صافي القيمة القابل ٭في قائمة الدخل
 المبيعات للفترة.

وعند البيع الالحق لهذا المنتج الثانوي٭ تسجل المتحصالت إكيرادات٭ ويتم تسجيل تلكفة البيع المقابلة على 
ت٭ بعد أساس صافي القيمة القابلة للتحقق المسجل سابقا٭ أما بالنسبة للخردة٭ فيتم تسجيل المتحصال

 خصم التلكفة٭ إكيرادات أخرى.

 قطع الغياراإلستهالكية

المواد المساعدة التي يتم استهالكها في إنتاج المنتجات شبه المصنعة  اإلستهالكية تمثل قطع الغيار
وتامة الصنع. وقد تشتمل هذه المواد المستهلكة على المواد الهندسية ومواد التعبئة والتغليف لمرة 

 حفزات.واحدة وبعض الم

 قطع الغيار الرأسمالية

تمثل قطع الغيار الرأسمالية األجزاء القابلة للتبادل من اآلالت والمعدات التي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة 
لآلالت والمعدات أو استخدامها في حاالت الطوارئ لالصالحات.  الروتينية المساندة واصالح واإلصالح الشامل

 ة من قطع الغيار التالية:تحتفظ المجموعة بأنواع مختلف

  بنود المعدات االحتياطية المشتراة جنبا إلى جنب مع المصنع / خط اإلنتاج أو التي يتم شراؤها الحقا
ولكنها تتعلق بمصنع معين أو خط إنتاج معين٭ ونادرا ما تكون مطلوبة٭ تعتبر ضرورية لتشغيل 

يتم رسملة هذه البنود  .ي جميع األوقاتالمصنع٭ ويجب أن تكون متوفرة في اإلحتياطي لالستخدام ف
كجزء من الممتلاكت واآلالت والمعدات ويتم استهالكها من تاريخ الشراء على مدى العمر اإلنتاجي للبند 
أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع الذي سيتم استخدامه فيه. التشلك هذه البنود جزءًا من المخزون 

 الممتلاكت واآلالت والمعدات.بشرط توفر معيار الرسملة تحت بند 

  البنود القابلة لالصالح التي تتعلق بالمصنع/ بخط إنتاج محدد مع فترات زمنية طويلة ويتم استبدالها
وتجديدها بشلك متكرر (في الغالب خالل فترات الصيانة الشاملة). يتم رسملة هذه البنود كجزء من 

ر الرسملة. يبدأ االستهالك اعتبارًا من اليوم الذي يتم الممتلاكت والمصانع والمعدات عند استيفاء معايي
فيه تركيب هذه البنود بالمصنع٭ وتكون فترة االستهالك هي فترة العمر اإلنتاجي للبند أو العمر 

 ال تعتبر هذه البنود جزءًا من المخزون. .اإلنتاجي المتبقي للمصنع والمعدات التي تم تركيبه فيها
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 ة العامة وبنود المواد االستهالكية األخرى التي ليست ذات طبيعة حساسةقطع الغيار الرأسمالي 
وتعتبر ذات طبيعة عامة٭ أي ليست محددة لمصنع ويمكن استخدامها في مصانع متعددة أو خطوط 

وتصنف عموما كمواد  .إنتاج وأي بنود أخرى قد تكون مطلوبة في أي وقت لتسهيل عمليات المصنع
من المخزون٭ إال إذا تجاوزت المستوى ولها عمر إنتاجي أكثر من سنة واحدة٭ مستهلكة وقطع غيار'' ض

المصنع والمعدات (وتستهلك بشلك مماثل للبنود  ٭وفي هذه الحالة يتم تسجيلها ضمن الممتلاكت
مخصص  القابلة لالصالح أعاله). تخضع قطع الغيار والمواد المستهلكة المسجلة ضمن المخزون لتقييم

يحسب المخصص بصورة  .م تحميلها على قائمة الدخل عند تركيبها أو استخدامهاالتقادم ويت
..الخ هذه البنود بمعايير .منتظمة وثابتة وفق تقديرات اإلدارة وكذك التقادم واإلستهالك المادى

 تكون طريقة استهالكها مماثلة للبنود القابلة لئلصالح كما ذكر أعاله. الرسملة٭

 مقايضة المخزون 

فقط إثبات اإليرادات مقابل مقايضة البضاعة إذا اكنت متباينة في طبيعتها أو أن المقايضة تؤدي إلى يمكن 
وهي  ٭تغير كبير في تكوين التدفقات النقدية للمحول. يوجد لدى الشركة معامالت مقايضات للمخزون

 مؤهلة كمقايضات موقع.

بدال بنود مماثلة خالل فترة زمنية قصيرة إست مقايضات الموقع: عندما تمثل معامالت مقايضة المخزون
محدودة٭ فإن هذه المعامالت ال تحمل بصورة عامة مادة تجارية. يمكن فقط إثبات اإليرادات مقابل تبادل 
البضاعة إذا اكنت متباينة في طبيعتها أو أن االستبدال يؤدي إلى تغير كبير في تكوين التدفقات النقدية 

تم تسجيل هذه المعامالت كتحويالت مخزون بالتلكفة ويتم تسجيل األثر ي ٭للمحول. وفي هذه الحالة
 المقابل لها كذمم مدينة ودائنة.

 النقة وما في حومه

واالرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة االجل والودائع تحت  يتضمن النقد وما في حكمه النقد بالصندوق
واريخ إستحقاقها األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل الطلب واإلستثمارات ذات السيولة العالية التى تكون ت

والقابلة للتحويل الفورى إلى مبالغ محددة من النقد والتى تخضع لمخاطر غير هامة بشأن التغيرات في 
فإن النقد وما في حكمهيشمل أيضًا السحب على  ٭ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية .القيمة

 .ضمن القروض في المطلوبات المتداولة في قائمة المركز الماليوالذي يظهر  ٭المكشوف من البنوك

 اإلحتياطيات

 .اإلحتياطي العام واإلحتياطيات األخرى تحت حقوق الملكية ٭تقوم الشركة حاليًا بتسجيل اإلحتياطي النظامي
من يتم تكوين اإلحتياطى النظامي على أساس متطلبات قانونية في السلطة القضائية ذات الصلة التى 

٪ من صافي الدخل السنوي 00وفقًا للنظام االساسي يتعين على الشركة تجنيب  .خاللها تعمل الشركة
 .٪ من رأس المال50إكحتياطى نظامي حتى يبلغ 

يمكن  ٭يتم تكوين اإلحتياطى النظامي وفقًا لقرار الجمعية العمومية للشركة تمشيًا مع االنظمة المتبعة
  .ياطى عام كتخصيص أرباح مبقاةللجمعية العمومية تكوين إحت

 .يمكن زيادة اإلحتياطى العام أو تخفيضه عن طريق قرار من المساهمين وإستخدام تقديرات المساهمين

 مستحقات مدظفين 

 إلتزامات قصيرة االجل 

ل تعليم إن إلتزامات االجور والرواتب بما في ذلك المزايا غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر الطيران وبد
االبناء وبدل األثاث المتوقع سدادها بالاكمل خالل إثني عشر شهرًا بعد نهاية السنة التى يقدم خاللها 
الموظفون الخدمة ذات العالقة يعترف بها فيما يتعلق بخدمات الموظفين حتى نهاية السنة المالية 

ويتم إظهار اإللتزامات  .اتوتقاس حسب المبالغ المتوقع دفعها عند تسوية اإللتزام ٭المفصح عنها
 .إكلتزامات ماكفآت موظفين متداولة في قائمة المركز المالي

 االلتزامات المتعلقة بماكفآت الموظفين طويلة األجل

بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية  تقاس االلتزامات المتعلقة بماكفآت الموظفين طويلة األجل
مات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية فترة التقرير باستخدام المتوقعة التي سيتم تقديمها بشأن الخد

وتسجل كمطلوبات غير متداولة. يؤخذ بعين االعتبار مستويات األجور  ٭طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة
وفترات الخدمة.  ٭والرواتب المستقبلية المتوقعة٭ والخبرات حول إستقاالت الموظفين٭ ومعدالت التناقص

لسندات الشراكت ذات  وعات المستقبلية باستخدام عوائد السوق في نهاية فترة التقريريتم خصم المدف
الجودة العالية بشروط وعمالت تتطابق قدر اإلماكن مع التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة. يتم 

 إثبات إعادة القياس نتيجة التغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل.
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 تزام بعد إنتهاء الخدمةاإلل

تقدم الشركة العديد من برامج ما بعد انتهاء الخدمة٭ بما في ذلك خطط المنافع المحددة وخطط 
المساهمات المحددة وخطط التأمين الطبي والتأمين على الحياة لما بعد انتهاء الخدمة للموظفين 

 المؤهلين واألشخاص التابعين لهم.

 خطط المزايا المحددة

 حقاقات نهاية الخدمةإست (أ)

إن صافي مطلوبات التقاعد أو اإللتزامات المعترف بها في قائمة المركز المالي فيما يتعلق بخطط 
اإلستحقاق المحددة بعد إنتهاء الخدمة هي عبارة عن القيمة الحالية إللتزامات اإلستحقاقات 

 .إن وجدت ٭المحددة المتوقعة ناقصًا القيمة العادلة لخطة الموجودات

يتم إعادة قياس إلتزامات اإلستحقاق المتوقعة بشلك دورى من قبل إكتواريين مستقلين بإستخدام 
وتحدد القيمة الحالية إللتزامات اإلستحقاق المتوقعة بتخفيض  .طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة

الجودة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بإستخدام أسعار الفائدة لسندات الشراكت عالية 
التى تم تقييمها بالعملة التى ستدفع بها اإلستحقاقات وتكون لها شروط تقارب اإللتزام ذي 

تستخدم أسعار  ٭وفي البلدان التى ال يوجد فيها سوق عميق في مثل هذه السندات .الصلة
يتم إحتساب صافي تلكفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على  .السوق على السندات الحكومية

يتم إدراج هذه  .صيد إلتزامات اإلستحقاق المتوقعة والقيمة العادلة لخطة الموجوداتصافي ر 
يتم اإلعتراف بأرباح وخسائر إعادة القياس  .التلكفة في مصروفات مزايا الموظفين في قائمة الدخل

 .خرالناتجة عن التغيرات في اإلفتراضات اإلكتوارية في الفترة التى تحدث فيها في الدخل الشامل اآل
يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية إللتزامات اإلستحقاق المتوقعة الناتجة عن تعديالت 

 .الخطة أو تخفيضاتها مباشرة في قائمة الدخل كتاكليف الخدمة السابقة

 الرعاية الطبية بعد التقاعد (ب)

التقاعد لمتقاعديها  تقدم الشركة أيضًا مزايا الرعاية الصحية والتأمين على الحياة لما بعد
المؤهلين واألشخاص التابعين لهم. يتم تراكم وإستحقاق التاكليف المتوقعة لهذه المزايا على 
مدى فترة التوظيف باستخدام نفس المنهجية المحاسبية المستخدمة بشأن خطط المزايا 

رات في االفتراضات المحددة. تحمل أو تقيد أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات والتغي
االكتوارية على الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة التي تنشأ فيها. يتم تقييم هذه االلتزامات دوريأ 

نتطلب المحاسبة عن هذه البرامج أن تقوم اإلدارة ببعض  .من قبل اكتواريين مؤهلين مستقلين
والمصاريف المستقبلية٭ االفتراضات المتعلقة بمعدالت الخصم المستخدمة لقياس االلتزامات 

والوفيات٭ وافتراضات  ومعدالت التضخم في سلم الرواتب٭ ومعدالت مسار تاكليف الرعاية الصحية٭
 على أداء موجودات 

ً
أخرى. إن هذه التقديرات معرضة للتغير بشلك كبير من فترة إلى أخرى بناء

غيرات في المنافع المتعاقد الخطة (إن وجدت)٭ وعمليات التقييم االكتوارية٭ وظروف السوق والت
 على الظروف 

ً
عليها. يستند اختيار االفتراضات إلى التوجهات التاريخية والتقديرات المستقبلية بناء

االقتصادية وظروف السوق بتاريخ التقييم. وقد تختلف النتائج الفعلية كثيرا عن التقديرات التي 
 على االفتراضات الهامة المستخدمة.

ً
 تمت بناء

 ة نهاية الخدمة (برنامج التقاعد المبكر)ماكفأ

تستحق ماكفأة نهاية خدمة الموظفين من قبل الشركة قبل تاريخ التقاعد العادي٭ أو عندما يقبل 
بإثبات ماكفآت إنهاء الخدمة في التواريخ  تقوم الشركة .الموظف االستقالة االختيارية مقابل هذه المزايا

 التالية:

بإثبات  ركة سحب العرض المقدم لهذه المنافع٭ و (ب) عندما تقوم الشركةعندما ال تستطيع الش (أ)
تاكليف إعادة هيلكة تتطلب دفع ماكفآت إنهاء الخدمة. وفي حالة العرض المقدم لتشجيع 

نهاية الخدمة على أساس عدد الموظفين المتوقع  االستقالة االختيارية٭ يتم قياس إستحقاق
التي تستحق بعد أكثر من إثنى عشر شهرًا بعد نهاية فترة  قبولهم للعرض. يتم خصم الفوائد

 التقرير المشمولة إلى القيمة الحالية.

 برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين

تتيح للموظفين المؤهلين فرص  بإنشاء برامج تمليك وحدات سكنية بعض الشراكت داخل الشركة قامت
من خالل سلسلة دفعات على مدى محدد من السنوات.  التابعة شركةالشراء وحدات سكنية تبنى بواسطة 

فإن  ٭وفقًا لبرامج تمليك الوحدات السكنية .يتم نقل ملكية هذه الوحدات السكنية عند إتمام الدفع الاكمل
المبالغ المدفوعة بواسطة الموظف ترد جزئيًا إلى الموظف فى حالة توقف الموظف عن العمل ويتم إعادة 

تم اإلعتراف ببرنامج تمليك الوحدات السكنية كموجودات غير متداولة في الوقت الذي المنزل إلى الشركة. ي
يتم فيه تخصيص الوحدات السكنية للموظفين ويتم إطفاؤها على مدى فترة السداد للتسهيالت 

 .المستحقة على الموظفين
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 برنامج قروض السكن للموظفين

ؤهلين لشراء أو بناء منزل أو شقة. يتم سداد تقدم الشركة قروضا سكنية بدون عمولة لموظفيها الم
 القرض على أقساط شهرية عن طريق الخصم من راتب الموظف.

بقروض السكن كموجودات مالية غير متداولة بالقيمة العادلة ويتم قياسها بالتلكفة  يتم اإلعتراف
عادلة والمبلغ الفعلي المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إثبات الفرق بين القيمة ال

ويتم إطفاؤه  “ماكفآت موظفين مدفوعة مقدما غير متداولة”المدفوع نقدًا للموظف باعتباره 
كمصروف بالتساوي على مدى فترة الخدمة. كما يتم إطفاء نفس المبلغ إكيرادات تمويل مقابل الذمم 

 .المستحقة من الموظفين

 خطة إدخار الموظفين 

يتم إيداع مساهمات المشاركين في حساب مصرفي  .ار للموظفيين السعوديينتحتفظ الشركة بخطة إدخ
 .منفصل ويتم تكوين مخصص لمساهمة الشركة

 الذمم الةائنة التجارةة والذمم الةائنة األخرى

تمثل هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالسلع والخدمات المقدمة إلى الشركة قبل نهاية السنة المالية 
 .يومًا من تاريخ اإلعتراف 80إلى  50دفعها. إن هذه المبالغ غير مضمونة وتدفع عادة ما بين  والتى لم يتم

تظهر الذمم التجارية والذمم الدائنة األخرى كمطلوبات متداولة ما لم يكن السداد غير مستحق خالل اثنى 
ا بالتلكفة المطفأة مبدئيًا بالقيمة العادلة٭ وتقاس الحق عشر شهرا بعد فترة التقرير٭ ويعترف بها

 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 مخصصات 

 عام

ويكون من  ٭يعترف بالمخصصات عندما يكون للشركة إلتزام حالي (قانوني أو إستنتاجي) ناتج عن حدث سابق
وبحيث يمكن تقدير  ٭المحتمل أن يتطلب االمر تدفق خارج لموارد تتضمن منافعًا إقتصادية لسداد اإللتزام

 ٭وفي الحاالت التى تتوقع فيها إدارة الشركة إسترداد بعض أو لك المخصصات .غ اإللتزام بصورة موثوقةمبل
فسوف يعترف بالمسترد أكصل مستقل ولكن فقط عندما تكون  ٭على سبيل المثال بموجب عقد تأمين

صافي بعد ويعرض المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة الدخل بال .عملية اإلسترداد مؤكدة فعالً 
فيتم خصم المخصصات بإستخدام معدل  ٭خصم أي مبالغ مستردة. وإذا اكن أثر القيمة الزمنية للنقد جوهرياً 

وعند  .المخاطر الخاصة بذلك اإللتزام ٭عندما يكون ذلك مالئماً  ٭ما قبل الزاكة / الضريبة الحالي الذي يعكس
 .ر الوقت كتلكفة تمويليعترف بالزيادة في المخصص نتيجة لمرو ٭إستخدام الخصم

 اإللتزامات البيئية 

تقوم إدارة الشركة بإدراج مخصص  ٭وفقًا للسياسة البيئية للشركة والمتطلبات القانونية المعمول بها
ويمكن تقدير  ٭لتلكفة التنظيف البيئي عندما يكون من المحتمل أن يتم تحقيق إلتزام قانوني أو إستنتاجي

 .ارجة بشلك معقولمبلغ التدفقات النقدية الخ

 إلتزامات أنهاء الخدمة

يتم توفير تاكليف إنهاء  .تقوم الشركة بقيد مخصص لتاكليف إنهاء تشغيل مرافق التصنيع عند وجود إلتزام
التشغيل بالقيمة الحالية للتاكليف المتوقعة لتسوية اإللتزام بإستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم 

يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل معدل ما قبل الزاكة / الضريبة  .صل المعينإدراجها كجزء من تلكفة األ
يتم إدراج تفكيك الخصم كمصروف عند تكبده  .الحالي والذي يعكس المخاطر الخاصة بإلتزامات إنهاء الخدمة

وقف يتم مراجعة التلكفة المستقبلية التقديرية ل .ويتم اإلعتراف به في قائمة الدخل كتاكليف تمويل
يتم إضافة التغيرات في التاكليف المستقبلية المقدرة أو  .التشغيل سنويًا ويتم تعديلها حسب حسب الحاجة

 .في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من تلكفة االصل

 الزاك  وضرةبة الةخل

 الزاكة 

يحمل  .ية السعوديةألنظمة الهيئة العامة للزاكة والدخل في المملكة العرب يتم عمل مخصص للزاكة وفقاً 
الناتجة (إن وجدت) عن الربوط النهائية في سنة  المخصص على قائمة الدخل. ويتم تعديل الفروقات

 إنهائها.
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 ضريبة الدخل الحالية

يخضع مالك الشركة غير السعودي لضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية على أساس حصته من 

إن المعدالت الضريبية والقوانين الضريبية  .للفترة الحالية في قائمة الدخلوالتى يتم إدراجها كمصروف  ٭النتائج

المستخدمة لحساب مبلغ ضريبة الدخل المستحقة هي تلك التى يتم سنها أو تطبيقها بشلك كبير في تاريخ 

يس في يتم إدراج ضريبة الدخل الحالية المتعلقة بالدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل ول .التقرير

تقوم اإلدارة بشلك دورى بتقييم المراكز المستخدمة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق باألوضاع  .قائمة الدخل

 .التى تخضع فيها األنظمة الضريبية السارية للتفسيرات وتكوين مخصصات متى ما اكن ذلك مناسباً 

 الضريبة المؤجلة 

ة اإللتزام على الفروقات المؤقتة بتاريخ التقرير بين يحتسب المخصص للضريبة المؤجلة بإستخدام طريق

 .االصول الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض التقارير المالية

وترحيل األرصدة الدائنة  ٭يتم اإلعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لاكفة الفروقات المؤقتة الخاضعة للخصم

من المحتمل أن يكون  إلى الحد الذي يكون فيه ٭ائر الضريبية غير المستخدمةللضريبة غير المستخدمة والخس

الربح الخاضع للضريبة متاحًا مقابل الفروق المؤقتة القابلة للخصم واألرصدة الدائنة للضريبة المرحلة غير 

 .المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة يمكن إستخدامها

موجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ لك تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يتم مراجعة القيم الدفترية لل

يصبح فيه من غير المحتمل وجود ربح ضريبي اكف للسماح بإستخدام لك أو إستخدام جزء من األصل الضريبي 

باتها إلى يتم إعادة تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ لك تقرير ويتم إث .المؤجل

 الحد الذي يصبح فيه من المحتمل أن الربح المستقبلي الخاضع للضريبة سيسمح بإسترداد أصل الضريبة المؤجلة 

يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة وفقًا لمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في السنة 

إلى المعدالت الضريبية وقانون الضرائب المطبق أو التى يتحقق فيها األصل أو يتم سداد اإللتزام إستنادًا 

والضرائب المؤجلة المتعلقة ببنود خارج قائمة الدخل يتم اإلعتراف بها  .المطبق بشلك كبير في تاريخ التقرير

يتم اإلعتراف بالبنود الضريبية المؤجلة المرتبطة بمعاملة أساسية إما في قائمة الدخل  .خارج قائمة الدخل

 .مباشرة في حقوق الملكية الشامل أو

 الضريبة المستقطعة

 .رسوم التمويل والخدمات كمطلوبات ضريبية ٭اإلتاوات ٭تسجل الضريبة المستقطعة المتعلقة بتوزيع االرباح

 توزيعات األرباح

ع تعترف الشركة باإللتزام بتوزيع األرباح على مساهمي الشركة عنداما يكون التوزيع مصرحًا به ولم يعد التوزي

يتم إعتماد التوزيع عندما تتم  ٭وفقًا لقانون الشراكت في المملكة العربية السعودية .وفقًا لتقدير الشركة

يتم تسجيل  .يتم اإلعتراف بالمبلغ المقابل مباشرة في حقوق الملكية .الموافقة عليه من قبل المساهمين

 .اإلدارةعند إعتمادها من قبل مجلس  ٭توزيعات األرباح المرحلية إن وجدت

 ترجمة العمالت األجنبية

 المعامالت واألرصدة

تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا من قبل الشراكت المشتركة وفقًا لمعدالت أسعار الصرف 

تحول  .الفورية للعملة للك معاملة على حدة في التاريخ الذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة لئلعتراف بها

النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف الفورية للعملة الرئيسية بتاريخ قائمة الموجودات والمطلوبات 

 .المركز المالي

 .تدرج الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل

رف تترجم البنود غير النقدية التى تم قياسها بالتلكفة التاريخية بالعمالت االجنبية بإستخدام أسعار الص

تحول البنود غير النقدية التى تم قياسها بالقيمة العادلة  .السائدة في تاريخ تحويل المعامالت اإلبتدائية

وتعامل  .بالعمالت االجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة

ة التى تقاس بالقيمة العادلة بما يتماشي مع اإلعتراف االرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدي

باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (فروقات التحويل على البنود التى يعترف بها 

 ).في القيمة العادلة بالربح أو الخسارة
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 قياس القيمة العايلة 

القيمة  .بالقيمة العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي ٭اتاكلمشتق ٭تقوم الشركة بقياس األدوات المالية

العادلة هي عبارة عن السعر الذي يمكن قبضه نظير بيع أصل ما أو دفعه لتحويل إلتزام ما في معاملة 

يستند قياس إلتزام القيمة العادلة على إفتراض أن إجراء  .نظامية بين مشاركين في السوق بتاريخ القياس

 :األصل أو تحويل اإللتزام يتم تنفيذها إمامعاملة بيع 

 .في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات „

 .في أكثر األسواق منفعة للموجودات أو المطلوبات ٭أو في ظل غياب سوق رئيسية „

وتقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بإستخدام إفتراضات على أن المشاركين في السوق 

ند تسعير الموجودات أو المطلوبات وعلى فرضية ان المشاركين في السوق يعملون سيستخدمونها ع

 على أقصى درجات منافعهم اإلقتصادية.

قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يأخذ بعين اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع 

و عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق إقتصادية بإستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أ

 .والذي سيستخدم األصل على نحو أفضل وبأعلى فائدة ممكنة

تصنف في شلك مجموعات لك الموجودات والمطلوبات التى تم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها 

دنى للمدخالت الهامة في القوائم المالية ضمن هرم القيمة العادلة وتم إيضاحها أدناه على مستوى الحد اال

 .لقياس القيمة العادلة كلك

 قياس القيمة العايلة ستتمة 

 .مدرجة (غير معدلة) أسعار السوق في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة :0المستوى  „

فيها مدخالت المستوى االدنى والهامة لقياس القيمة العادلة  طرق تقييم فنية تكون :5المستوى  „

 .ة بصورة مباشرة أو غير مباشرةلها قابلة للمالحظ

فيها مدخالت المستوى االدنى والهامة لقياس القيمة  طرق تقييم فنية التى تكون :5المستوى  „

 .العادلة لها غير ملحوظة

 .لم تحتفظ الشركة بأية أدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة ٭م5008م و 5001ديسمبر  50كما في 

 اإلعتراف ياإلةرايات

باإليرادات إلى الحد الذي يكون عنده من المحتمل أن يكون تدفق منافع إقتصادية إلى الشركة كما يعترف 

وتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ  .يمكن قياس اإليرادات بصورة موثوقة بصرف النظر عن دفعها

لمنصوص عليها المقابل المقبوض أو المستحق القبض٭ مع االخذ في الحسبان شروط الدفع المحددة ا

وتظهر المبالغ المفصح عنها إكيرادات بالصافي بعد حسم المرتجعات  ٭تعاقديًا وإستثناء أي ضرائب أو رسوم

 .والخصومات والعالوات والمبالغ المحصلة لصالح أطراف أخرى

 .يجب إستيفاء معايير اإلعتراف المحددة الواردة أدناه قبل اإلعتراف باإليرادات

 ييع البضائع 

 ٭اإلعتراف باإليرادات من بيع البضائع عندما تنتقل المخاطر والمزايا الهامة لملكية البضاعة إلى المشترى يتم

تمثل اإليرادات قيمة فاتورة البضائع التى يتم شحنها والخدمات المقدمة من  .وعادة عند تسليم البضاعة

 .بعد حسم أي خصومات تجارية وكمية ٭قبل الشركة خالل السنة بالصافي

 التلكفة والمصارةف

 تلكفة المبيعات

العمالة المباشرة وغيرها من  ٭تشمل تاكليف اإلنتاج ومصاريف التصنيع المباشرة متضمنة المواد الخام

 .التاكليف العامة المرتبطة مباشرة
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 المصاريف العمومية واإلدارية

وتشتمل أيضًا على  .ع أو خدماتهذه المصاريف عبارة عن المصاريف التى ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي بضائ

 .توزيع المصاريف اإلضافية التى ال تتعلق على وجه التحديد بتلكفة المبيعات أو مصاريف البيع والتوزيع

فيما بين تلكفة مبيعات ومصاريف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية وإدارية  ٭يتم توزيع المصاريف اإلضافية

 .عند الحاجة وعلى أسس متناسقة

 بيع والتوزيعمصاريف ال

وتشمل هذه  .تتضمن مصاريف البيع أي تاكليف متكبدة لتنفيذ أو تسهيل أنشطة البيع في الشركة

فضاًل عن العموالت  نفقات التسويق والتوزيع والمصروفات اللوجستية ٭التاكليف رواتب موظفي المبيعات

 .وتشمل أيضًا مخصصات بعض النفقات اإلضافية .والرسوم

 ت التمدةل إةرايات ومصروفا

اكفة األدوات المالية التى تم قياسها بالتلكفة المطفأة والموجودات المالية التى تحمل فائدة والمصنفة 

معدل الفائدة الفعلي  .كموجودات متاحة للبيع وإيرادات التمويل تسجل بإستخدام معدل الفائدة الفعلى

قبلية أو سندات القبض على مدى العمر هو المعدل الذي يقوم بالضبط بخصم المدفوعات النقدية المست

عند الحاجة إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات أو  ٭اإلنتاجي المتوقع لؤلداة المالية أو لفترة أقصر 

 .المطلوبات المالية
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 تطبيق المعاةير الةولية إلعةاي التقارةر المالية للمر  األولى -4

م أعدت ونشرت قوائمها المالية المدققة وفقًا 5008بر ديسم 50للك السنوات حتى السنة المنتهية في 

الصادرة عن الهيئة السعودية  للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في المملكة العربية السعودية

فإن هذه القوائم هى أول قوائم مالية للشركة تم  0-5وكما هو مبين في إيضاح  .للمحاسبين القانونيين

 ٭لذلك .الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعوديةإعدادها وفقًا للمعايير 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية في إعداد  طبقت الشركة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

تطبيقًا  .ذات الصلة م وكذلك لعرض بيانات المقارنة للسنة5001يناير  0قوائمها المالية للسنة التى تبدأ في 

المعتمد في المملكة العربية السعودية تم إعداد قائمة  0للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

م بعد إدخال التعديالت المطلوبة لتعكس التحول إلى 5008يناير  0المركز المالي اإلفتتاحية للشركة كما في 

ما تم إعتماده في المملكة العربية السعودية من المعايير المعايير الدولية إلعداد القارير المالية ك

م و 5008يناير  0قامت الشركة بتحليل التأثير على قائمة المركز المالي كما في  .المحاسبية المقبولة عموماً 

م وفيما يلي التسويات الهامة خالل عملية التحول من المعايير المحاسبية المتعارف عليها 5008ديسمبر  50

درة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة الصا

 :في المملكة العربية السعودية
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 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى -6

 م0164يةسمبر  36تسدةة حقدق الملوية كما في 

 
  أرياح مبقا   أخرى إحتياطيات  إحتياطي عام  ياطي نظامياحت  رأس المال  إةضاح

مجمدع حقدق 

 الملوية

للمعايير المحاسبية المقبولة  الرصيد وفقاً 

 عمومًا الصادرة عن الهيئة
             

 5,012,100  0,580,100  -  500,105  550,100  810,000   السعودية للمحاسبين القانونيين

ةير الةولية إلعةاي تسدةات تطبيق المعا

 التقارةر المالية
             

 )50,800(  )05,050(  55,010  -  -  -  أ التقييم اإلكتواري لمنافع الموظفين -

 )50,000(  )50,000(  -  -  -  -  ب ضرائب مؤجلة -

مصنع  ٭األثر الناتج عن مكونات ممتلاكت -

 ومعدات 
 0,105  0,105  -  -  -  -  ج

  62,401س   62,401س  -  -  -  -  د صافي ٭ىأخر  -

 )21,100(  )008,255(  55,010  -  -  -   إجمالي تسويات حقوق الملكية

الرصيد وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير 

 المالية المعتمدة
             

 0,626,403  6,066,000  00,602  061,603  330,001  406,011   في المملكة العربية السعودية
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 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى -6

 م0164ةناةر  6تسدةة حقدق الملوية كما في 

 
  أرياح مبقا   إحتياطي عام  احتياطي نظامي  رأس المال  إةضاح

مجمدع حقدق 

 الملوية

درة للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا الصا الرصيد وفقاً 

 عن الهيئة

           

 5,855,510  0,101,015  500,105  550,100  810,000   السعودية للمحاسبين القانونيين

            تسدةات تطبيق المعاةير الةولية إلعةاي التقارةر المالية

 )18,008(  )18,008(  -  -  -  أ التقييم اإلكتواري لمنافع الموظفين -

 )018(  )018(  -  -  -  ب ضرائب مؤجلة -

 )08,005(  )08,005(  -  -  -  ج مصنع ومعدات  ٭األثر الناتج عن مكونات ممتلاكت -

 )10,850(  )11,585(  -  -  -  د صافي ٭أخرى -

 )051,588(  )051,588(  -  -  -   إجمالي تسويات حقوق الملكية

لمالية الرصيد وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير ا

 المعتمدة

           

 0,626,010  6,040,014  061,603  330,001  406,011   في المملكة العربية السعودية
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يوضح الجدول التالي تسوية إجمالي الدخل الشامل الذي تم اإلعالن عنه وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة 

انونيين المعتمدة في المملكة العربية السعودية إلى عمومًا الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين الق

 :المعايير الدولية إلعداد اتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

 :تسوية إجمالي الدخل الشامل

 
  إةضاح

 36للسنة المنتهية في 

 0164يةسمبر 

ة للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا الصادر  صافي الخسارة وفقاً 

 عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  
)55,008( 

    تسدةات تطبيق المعاةير الةولية إلعةاي التقارةر المالية

 )0,201(  أ التقييم اإلكتواري لماكفآت الموظفين -

 )02,815(  ب إثبات مستحقات ضريبة مؤجلة -

 55,500  ج المصنع والمعدات ٭مكونات الممتلاكت -

 )2,805(   تصنيف ضريبة دخل وزاكة إلى قائمة الدخل إعادة -

 55,010  د تعديالت إطفاء ترتيبات إنتاج وملكية مشتركة -

 001   صافي ٭أخرى -

 00,105   إجمالي التسويات على قائمة الدخل

 )55,151(   صافي خسارة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دخل شامل آخر وفقًا 

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية

  
55,010 

إجمالي خسارة شاملة أخرى وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير 

 المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

  
  004س

 التقديرات

التقديرات التى تم إعدادها لنفس التواريخ وفقًا للمعايير م مع تلك 5008ديسمبر  50تتفق التقديرات في 

بعد التسويات لتعكس (المحاسبية المقبولة عمومًا الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

ماعدا البنود التالية التى لم تطلب فيها الهيئة السعودية  )أي إختالف في السياسات المحاسبية

  .ن تقديراتللمحاسبين القانونيي

التقييم اإلكتوراي في ماكفأة نهاية الخدمة واإلستحقاقات الطبية بعد إنتهاء الخدمة وماكفآت الخدمة 

 )5-0-5راجع إيضاح ( .المستمرة

 :األثر على صافي المبيعات والتدفقات النقدية كما يلي

المعاةير المحامسبية   

المقبدلة عمدمًا 

الصاير  عن الهيئة 

بين السعديةة للمحامس

القاندنيين للسنة 

 36المنتهية في 

 0164يةسمبر 

 

المعاةير الةولية 

إلعةاي التقارةر 

المالية للسنة 

 36المنتهية في 

 0164يةسمبر 

 الفروقات 

 1,002  020,025  020,205  صافى نقد ناتج من األنشطة التشغيلية

صافي نقد مستخدم في االنشطة 

 اإلستثمارية

 )520,005(  )501,010(  )08,000( 

صافي نقد مستخدم في االنشطة 

 التمويلية

 -  00,220  00,220 

م وإجمالي الدخل 5008يناير  0م و 5008ديسمبر  50حول تسوية حقوق الملكية كما في  فيما يلي إيضاحات

 :م5008ديسمبر  50الشامل للسنة المنتهية في 

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36منتهية في للسنة ال

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 ليةتعةةالت تطبيق المعاةير الةولية إلعةاي التقارةر الما

 التقييم اإلكتدراي لماكفآت المدظفين أ (

وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية٭ يكون 

مطلوبًا احتساب ماكفأة نهاية الخدمة والمزايا الطبية لما بعد نهاية الخدمة وماكفات الخدمة 

قامت  ٭موظفين باستخدام التقييمات االكتوارية. تاريخياً المستمرة وغيرها من الماكفآت األخرى لل

 على األنظمة المحلية بتاريخ قائمة 
ً
الشركة في بعض المناطق باحتساب بعض هذه االلتزامات بناء

المركز المالي دون إعتبار لفترات الخدمة المستقبلية المتوقعة للموظفين وزيادات الرواتب 

لتغيير زيادة في أرصدة ماكفآت الموظفين وانخفاض في ومعدالت الخصم. وقد نتج عن هذا ا

 .األرباح المبقاة في قائمة المركز المالي

 الضرائب المؤجلة ب (

تم إثبات الضرائب المؤجلة للمحاسبة الناتجة عن الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والخصم على 

قاقات المتعلقة بالموظفين والموجودات غير الملموسة واإلستح المصنع والمعدات ٭الممتلاكت

 بين القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات الشركة وأسسها الضريبية.

 المصنع والمعةات ،أثر تحةةة مودنات الممتلاكت ج (

وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية٭ يجب 

 لمعدات وفقًا ألعمارها اإلنتاجية المقدرة بصفة محددةالمصنع وا ٭تفعيل مكونات الممتلاكت

متبعة من قبل الشراكت في  لم تكن مثل هذه الممارسة لتفصيل مكونات الموجودات .ومنفصلة

للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  المملكة العربية السعودية. وكجزء من عملية التحول

ة٭ قامت الشركة بتطبيق مبدأ تفصيل الموجودات حسب المعتمدة في المملكة العربية السعودي

مكوناتها والمحاسبة عن أثر ذلك على أعمارها االنتاجية. وقد نتج عن ذلك أثر إيجابي على األرباح 

 المبقاة وزيادة في صافي القيمة الدفترية للممتلاكت والمصنع والمعدات.

 األخرى ي (

 ًا لمتطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة تحتبعض التعديالت معينة وفق “أخرى”بند  يتضمن

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق 

 :بالتالي

تم إعادة تصنيف بعض قطع الغيار ذات الطبيعة الحساسة التي تستوفي تعريف الممتلاكت  „

ولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة للمعايير الد والمصنع والمعدات طبقاً 

المصنع والمعدات مع ما يوافقها من أثر  ٭العربية السعودية من المخزون إلى الممتلاكت

 .اإلستهالك المبين في األرباح المبقاة

 على متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية  „
ً
بناء

المصنع والمعدات والموجودات  ٭عودية٭ تم إلغاء اإلعتراف ببعض البنود في الممتلاكتالس

غير الملوسة والمخزون أو إعادة تصنيفها من ضمن هذه الفئات مما يؤدي إلى التأثير على 

 .اإللغاء أو اإلطفاء أو اإلستهالك األرباح المبقاة بسبب

ر المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية٭ بتاريخ تبني المعايير الدولية إلعداد التقاري „

اإليجارات الضمنية المبنية على أساس طبيعة وشروط الترتيبات  ببعض باإلعتراف قامت الشركة

 .األساسية

تم إعادة  ٭المطبقة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باإلضافة إلى ما سبق من تعديالت على

 قائمة المركز المالي واإليرادات للوفاء بمتطلبات العرض واإلفصاح وفقاً تصنيف بعض البنود في 

للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتى لم ينتج 

تم عرض بعض مصاريف  .عنها أي تأثير إضافي على حقوق الملكية أو صافي الدخل ألرقام المقارنة

 .وزيع بشلك منفصل في قائمة الدخل التى تم خصمها من المبيعاتالبيع والت

 



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 ضاحات حدل القدائم الماليةإة

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 مصنع ومعةات ،ممتلاكت -0

     0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في      

 
  مسيارات  اثاث وتركيبات  مصنع ومعةات  أرض ومباني

مدجديات تحت عقدي 

 إةجار تمدةلي
 

مدجديات تحت 

 اإلنشاء
 المجمدع 

              :التلكفة

 1,510,058  508,080  0,005  05,100  51,210  5,580,505  010,028 الرصيد في بداية السنة

 85,885  00,010  -  0  010  0,025  5,000 إضافات

 -  )585,110(  -  -  052  508,100  08,810 تحويالت

 )020(  )050(  -  -  -  )88(  - إستبعادات / شطب

 1,500,021  011,110  0,005  05,108  50,512  5,105,150  022,000 الرصيد في نهاية السنة

              اإلمستهالك المتراكم

 )5,000,050(  -  )220(  )00,582(  )55,020(  )0,108,505(  )500,110( الرصيد في بداية السنة

 )080,210(  -  )580(  )0,510(  )180(  )010,125(  )01,218( محمل للسنة

 88  -  -  -  -  88  - ستبعادات / شطبإ

 )5,518,102(  -  )0,500(  )00,101(  )55,800(  )0,201,250(  )551,101( الرصيد في نهاية السنة

              :صافي القيمة الةفترةة

 5,051,100  011,110  1,005  222  5,020  0,010,000  515,121 5001ديسمبر  50الرصيد في 

 0,632,004  324,040  6,600  0,364  0,000  6,060,111  031,662 5001يناير  0في الرصيد 

 

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 مصنع ومعةات ستتمة  ،ممتلاكت -0

     0164يةسمبر  36للسنة المنتهية في      

  مسيارات  اثاث وتركيبات  مصنع ومعةات  أرض ومباني 
مدجديات تحت عقدي 

 إةجار تمدةلي
 

مدجديات تحت 

 اإلنشاء
 لمجمدعا 

              :التلكفة

 5,202,080  120,100  1,000  00,200  050,510  5,001,508  050,500 الرصيد في بداية السنة

 520,852  050,005  805  210  002  010,818  81 إضافات

 110  -  -  -  )00,108(  25,002  )5,815( إعادة تصنيف

 )50,012(  )555,005(  -  -  5,581  025,015  0,001 تحويالت

 )2,002(  -  -  )050(  -  )2,150(  - إستبعادات / شطب

 1,510,058  508,080  0,005  05,100  51,210  5,580,505  010,028 الرصيد في نهاية السنة

              اإلمستهالك المتراكم

 )0,210,000(  -  )811(  )0,001(  )002,502(  )0,015,005(  )502,000( الرصيد في بداية السنة

 )010,011(  -  )515(  )5,550(  )528(  )015,000(  )5,001( محمل للسنة

 )0,051(  -  -  -  11,020  )00,510(  0,010 إعادة تصنيف

 2,002  -  -  050  -  2,150  - إستبعادات / شطب

 )5,000,050(  -  )220(  )00,582(  )55,020(  )0,108,505(  )500,110( الرصيد في نهاية السنة

              :صافي القيمة الةفترةة

 5,050,528  508,080  1,005  5,518  5,100  0,005,000  550,000 5008ديسمبر  50الرصيد في 

 0,162,026  602,620  6,013  3,006  66,220  6,006,633  000,003 5008يناير  0الرصيد في 

 

 



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 آالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ ب
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 نع ومعةات ستتمة مص ،ممتلاكت -0

 تدزةع مخصص اإلمستهالك للسنة 6-0

 36للسنة المنتهية في   

 0160يةسمبر 

 36للسنة المنتهية في  

 0164يةسمبر 

 015,080  641,000  تلكفة مبيعات

 0,008  6,022  مصروفات عمومية وإدارية

 010,011  640,060  المجموع

 األراضي والمباني

تم تأجير األراضي ذات  .م يمثل تلكفة أرض ملك حر5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0بلغ تتضمن االراضي والمباني م

 50تم تجديد اإليجار فعليًا من تاريخ  .الصلة التى تم عليها بناء المصنع والمباني ذات الصلة من قبل الهئية الملكية للجبيل وينبع

 .لمدة عشر سنوات مع خيار التجديد )م5005فبراير  2هـ (الموافق 0151ربيع األول 

 أعمال إنشائية قيد التنفيذ

المشاريع الجديدة التى تم  ٭م تمثل اإلنشاءات قيد التنفيذ مبدئيًا تعديل المصانع الموجودة حالياً 5008م و 5001ديسمبر  50كما في 

 .)51مات الرأسمالية ذات الصلة في إيضاح (يتم اإلفصاح عن اإللتزا .تنفيذها والدفعات المقدمة لبرامج تمليك السكن للموظفين

 موجودات تحت عقود إيجار تمويلي

 50تتضمن القيمة الدفترية لئليجار التمويلي بشلك رئيسي خط أنابيب الغاز المحتفظ به بموجب عقود اإليجار التمويلي كما في 

 .ال سعودي)مليون ري 1٫0م : 5008ديسمبر  50مليون ريال سعودي ( 1.0م بمبلغ 5001ديسمبر 

 

 



 وني  شركة الجبيل لألمسمة  سالبير 

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 مدجديات غير ملمدمسة -2

البرامجيات وتطدةر تقنية  

 المعلدمات
 

 المجمدع  مدجديات قية التطدةر  التراخيص

        :التلكفة

 666,430  06,106  008,508  6,300 الرصيد في بداية السنة

 361  361  -  - إضافات

 -  (66,036)  -  66,036 تحويالت

 666,000  0,433  008,508  64,101 لسنةالرصية في نهاةة ا

        اإلطفاء المتراكم

 (001,200)  -  (005,128)  (1,001) الرصيد في بداية السنة

 (1,000)  -  (5,180)  (0,000) محمل على السنة

 (050,220)  -  (008,508)  (0,151) الرصية في نهاةة السنة

        صافي القيمة الةفترةة

 60,020  0,433  -  61,304 0160يةسمبر  36كما في 

 03,400  06,106  0,641  600 5001يناير  0كما في 

 

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 مدجديات غير ملمدمسة ستتمة  -2

البرامجيات وتطدةر تقنية  

 المعلدمات

 المجمدع  مدجديات قية التطدةر  التراخيص 

        :التلكفة

 050,110  00,050  008,508  1,502 الرصيد في بداية السنة

 2,021  2,021  -  - إضافات

 010,852  50,051  008,508  1,502 الرصية في نهاةة السنة

        اإلطفاء المتراكم

 (000,211)  -  (001,201)  (5,285) الرصيد في بداية السنة

 (8,055)  -  (0,005)  (550) محمل على السنة

 (001,200)  -  (005,128)  (1,001) الرصية في نهاةة السنة

        صافي القيمة الةفترةة

 03,400  06,106  0,641  600 0164يةسمبر  36كما في 

 60,002  66,631  2,000  304 5008يناير  0كما في 

 



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 لك)(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذ
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 مدجديات غير ملمدمسة ستتمة  -8

 تدزةع إطفاء محمل على السنة 6 - 2

  0160  0164 

 8,055  0,641  تلكفة مبيعات

 -  6,001  فات عمومية وإداريةمصرو

 8,055  6,161  المجموع

 مدجديات غير متةاولة أخرى -0

 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

 58,058  02,008  60,000  ذمم مدينة لتمليك سكن

دفعات إنتاج (ترتيبات إمتالك وإنتاج 

 مشتركة)

 
02,002  00,002  55,800 

 0,000  -  6,114  سلف لموظفين

  00,036  10,010  00,002 

 مخزون -61

 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

 00,551  82,100  06,036  بضاعة تامة الصنع

 0,850  5,501  0,663  مواد خام

 00,200  08,500  24,244  قطع غيار مقدمًا 

 0,512  -  621  بضاعة في الطريق

  660,001  002,510  000,000 

مخصص مخزون بطئ الحركة  :ناقصاً 

 وبنود متقادمة

 
(66,602)  (2,100)  (2,100) 

  636,230  012,205  010,155 

 :اكنت الحركة في مخصص المخزون المتقادم كما يلي

  0160  0164 

 2,100  0,602  يناير  0الرصيد في 

 -  0,111  محمل على السنة

 2,100  66,602  ديسمبر 50الرصيد في 

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36في  للسنة المنتهية

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 ذمم مةةنة تجارةة وذمم مةةنة أخرى -66

 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

مستحق من سابك والشراكت التابعة 

 لها

 
622,306  051,121  001,251 

 00,005  50,510  06,460  مستحق من تايوان لؤلسمدة المحدودة

 55  8  62  مستحق من طرف ثالث

  043,116  085,010  552,022 

 :اكن تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية كما يلي ٭ديسمبر  50كما في 

  

  المجمدع

ليست مستحقة 

مسايقًا أو 

 منخفضة القيمة

 
أقل من 

 ةدماً  41
 

46-01 

 ةدما
 

06-621 

 ةدما
 

626-340 

 ةدما
 

أكثر من 

مسنة 

 واحة 

 -  -  -  085  0,500  580,210  043,116  5001ديسمبر  50

 -  -  -  05  558  085,122  643,662  5008ديسمبر  50

 -  -  008  -  0,000  551,015  030,100  5008يناير  0

 مةفدعات مقةمًا ومدجديات متةاولة أخرى -60

 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

 51,015  50,005  00,043  مصروفات مدفوعة مسبقاً 

 50,100  52,580  33,306  ضريبة مستردة

 212  01,050  66,016  سلف موظفين وذمم مدينة

 80,111  02,000  32,001  دفعات مقدمة إلى سابك

 -  101  346  أخرى

  610,040  000,800  051,155 

 نقة وما في حومه -63

 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

 528,500  550,500  640,202  البنوك أرصدة

 -  -  000,111  سابك -ودائع ألجل 

 058,050  000,555  -  أخرى - 

  630,202  550,105  155,510 

 .تمثل الودائع ألجل الودائع لدى البنوك وسابك لفترات إستحقاق أصلية ألقل من ثالثة أشهر

مليون ريال سعودي)  55٫1م : 5008مليون ريال سعودي ( 15٫0مبلغ يتضمن النقد وما في حكمه مبالغ نقدية مقيدة ب

 محتفظ بها في

 .حساب بنكي منفصل نيابة عن مساهم لتبرعات يتعين دفعها وغير متوفرة للشركة

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36في  للسنة المنتهية

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 :يعرض الجدول أدناه تفاصيل المبالغ الموضوعة بعمالت مختلفة

 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

 580,201  555,000  331,001  عوديريال س

 010,581  21,515  610,042  دوالر أمريكي

  630,202  550,105  155,510 

 رأس المال -66

 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

 01,000  01,000  66,111  أسهم مصرح بها

ريال  00٫000أسهم عادية بقيمة 

 سعودي للك سهم

 
011,111  100,000  100,000 

أسهم عادية صادرة ومدفوعة 

 بالاكمل

 
63,631  05,150  05,150 

 810,000  810,000  406,011  يةسمبر 36الرصية في 

 إحتياطيات -60

 إحتياطي نظامي

ن ٪ من صافي الدخل في لك سنة حتى تكو00وفقًا لنظام الشراكت في المملكة العربية السعودية يجب على الشركة تجنيب 

٪ من رأس المال المدفوع كما هو 00بلغ اإلحتياطي النظامي للشركة  .٪ من رأس المال50قد كونت إحتياطي يساوي 

هذا اإلحتياطي غير قابل  .٪00قررت اإلدارة اإلستمرار في نفس اإلحتياطي القانوني بنسبة  ٭مسموح به بموجب النظام

 .للتوزيع

 إحتياطي عام

يمكن زيادة  .قامت الجمعية العمومية بتكوين إحتياطي عام كتخصيص أرباح مبقاة ٭ة سابكوفقًا لالئحة الداخلية لشرك

 اإلحتياطي العام أو تخفيضه بقرار من المساهمين ويكون متاحًا للتوزيع 

 أخرى إحتياطيات

 .تياطيات خالل السنةوالحركة في هذه اإلح “إحتياطيات أخرى”يوضح الجدول التالي تحليل بنود قائمة المركز المالي تحت بند 

 يخل إحتياطي إكتداري    

 55,010    5001يناير  0الرصيد في 

إعادة قياس أثر إلتزامات ماكفآت الموظفين تحت الدخل الشامل 

 اآلخر

 
   0٫010 

 55,158    0160ةناةر  36الرصية في 

 

 يخل إحتياطي إكتداري    

 -    5008يناير  0الرصيد في 

إلتزامات ماكفآت الموظفين تحت الدخل الشامل  إعادة قياس أثر

 اآلخر

 
  55,010 

 55,010    0164ةناةر  36الرصية في 

 

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36في  للسنة المنتهية

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 مطلديات خاضعة إلةجارات تمدةلية -64

مسعر   

 الفائة 
 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  النضدج 

           متةاول

 500  558  064  5050إلى  5005  ٪58 ٪ إلى0  إلتزامات تحت إيجارات تشغيلية

           غير متةاول

 ٫505 1  ٫108 1  6٫646  5050إلى  5005  ٪58٪ إلى 0  إلتزامات تحت إيجارات تشغيلية

إجمالي مطلديات خاضعة 

 إلةجار تمدةلي

 
    6 ٫010  1,255  1٫101 

 ماكفآت المدظفين -60

 :النحو التالييمكن تحليل مخصص إستحقاقات الموظفين على 

 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

       إلتزامات ماكفآت محةي 

 511٫118  500٫008  040,041  ماكفأة نهاية الخدمة

 ٫500 1  1٫180  61٫010  مزايا طبية بعد التقاعد

  000,040  585,010  510 ٫108 

إمستحقاقات المدظفين األخرى طدةلة االجل 

 حقاق نهاةة الخةمةوإمست

      

 ٫155 0   ٫800 0   6٫113  خطة تقاعد مبكر

 0٫111   ٫850 0   ٫240 6  ماكفآت خدمة مستمرة

 ٫110 0  00٫080  61٫036  أخرى

  63,300  05,011  00 ٫250 

  024٫342  518٫100  520 ٫800 

 المحددة إلتزامات الماكفآت

األخذ بعين اإلعتبار قوانين العمل المحلية وسوق العمل والقوانيين  تعطى الشركة ماكفأة نهاية الخدمة لموظفيها مع

 .اإلجتماعي في المملكة العربية السعودية الضريبية والضمان

 ماكفأة نهاية الخدمة

هذه الماكفآت إلزامية لجميع العاملين في المملكة العربية السعودية بموجب قانون العمل السعودي والسياسات 

 .لى فترة الخدمة المتراكمة للموظفين والمستحقة الدفع عند نهاية الخدمةأو اإلستقالة أو التقاعدالمطبقة للشركة ع

يتم إحتساب صافي إلتزام الشركة فيما يتعلق بماكفاة نهاية الخدمة للموظفين من قبل خبير إكتوراي يقدر مبلغ الماكفآت 

ويتم خصم هذا المبلغ بإستخدام  .ت الحالية والسابقةالمستقبلية التى إكتسبها الموظفون مقابل خدمتهم في الفترا

إعادة القياس التى تشمل الماكسب والخسائر اإلكتورية  .معدل خصم مناسب لتحديد القيمة الحالية لصافي إلتزام الشركة

ابل يقيد بصافي الفائدة على خصم صافي اإلستحقاقات المحددة في قائمة المركز المالي مباشرة مع خصم أو رصيد مق

إعادة تصنيف إعادة القياس إلى األرباح أو  لن يتم .األرباح المستبقة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التى تحدث فيها

 .الخسائر في الفترات الالحقة

 

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36في  للسنة المنتهية

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 ماكفآت المدظفين -60

 ماكفآت المدظفين األخرى

 خطة التقاعد المبكر 

المبكر للموظفين وفقًا لسياسات الشركة ويتم تحميلها على قائمة  يتم إحتساب مخصص تاكليف خطة تاكليف التقاعد

إذا تم اإلتفاق على تعويض على أساس  .الدخل في السنة التى يتم فيها التواصل مع الموظف وقبوله لعرض التقاعد

يمكن أن تصل إلى سن يتم خصم اإللتزام مبدئيًا إلى القيمة الحالية ومن ثم يتم عكسه من خالل فترة التعويض التى  ٭القسط

 .التقاعد العادية للموظف

 حوافز الخدمة المستمرة

ومع ذلك  ٭وتقاس مثل إلتزامات اإلستحقاقات المحددة .تقدم الشركة ماكفأة خدمة مستمرة إعتمادًا على سنوات الخدمة

 .الحاليةفإن أي مبالغ إعادة قياس للماكسب والخسائر اإلكتوراية يتم إدراجها في قائمة الدخل للسنة 

 :الجدول التالي يعرض حركة إلتزامات اإلستحقاقات المحددة

 للسنة المنتهية في  

 0160يةسمبر  36

 للسنة المنتهية في 

 0164يةسمبر  36

 0٫111   6٫400  الرصيد في بداية السنة 

 015  026  تلكفة خدمة حالية

 05  06  تلكفة تمويل

     :التغيرات اإلكتوراية الناتجة عن

 -  36  إفتراضات مالية -

 -   060س  تغيرات ساكنية  -

 )08(   626س  مسدد خالل السنة

 05  -  تعديل خالل السنة

 ٫805 0   6٫240  الرصيد في نهاية السنة

 

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36في  للسنة المنتهية

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 ماكفآت المدظفين ستتمة  -60

 :الجدول التالي يمثل مكونات ماكفآت الموظفين في المملكة العربية السعودية

 0160يةسمبر  36لمنتهية في للسنة ا  

  
  ماكفأ  نهاةة الخةمة

الرعاةة الطبية يعة 

 التقاعة
 المجمدع 

 040,006  6,640  002,614  الرصيد في بداية السنة 

 60,000  006  60,324  تلكفة خدمة حالية

 61,606  606  0,000  تلكفة تمويل

       :التغيرات اإلكتوراية الناتجة عن

  0,122س  626   0,040س  ت ماليةإفتراضا -

 006  6,400   3,006س  تغيرات ساكنية  -

  64,303س   600س   64,034س  مسدد خالل السنة

 000,040  61,010  040,041  الرصيد في نهاية السنة

 

 0164يةسمبر  36للسنة المنتهية في   

  
  ماكفأ  نهاةة الخةمة

الرعاةة الطبية يعة 

 التقاعة
 مدعالمج 

 510,108  1,500  511,118  الرصيد في بداية السنة 

 02,000  555  00,055  تلكفة خدمة حالية

 00,021  081  00,255  تلكفة تمويل

       :التغيرات اإلكتوراية الناتجة عن

 )55,010(  )001(  )55,051(  إفتراضات مالية -

 )58,055(  )018(  )58,818(  مسدد خالل السنة

 5,085  52  5,051  عديالت خالل السنةت

 585,010  1,180  500,008  الرصيد في نهاية السنة

 

  0160  0164 

     صافي مصروف الماكفأ  للسنة المنتهية

 02٫551  62٫032  تلكفة خدمة حالية

 00٫000  61٫000  تلكفة تمويل على إلتزام ماكفأة

 50٫111  02٫041  صافي مصروف ماكفآت

 

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36في  للسنة المنتهية

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 

 

581 

 :اإلفتراضات اإلقتصادية واإلكتوارية الرئيسية المستخدمة في إحتساب مطلوبات الماكفآت

 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

 ٪1٫00  ٪1  ٪5٫8  معدل خصم 

 ٪1٪ إلى 0  ٪1٪ إلى 0  ٪8٫0٪ إلى 0  متوسط زيادة رواتب

 تحليل الحساسية

بينما تظل  ٭قريبي إللتزامات الماكفآت المحددة إذا اكن على الشركة تغيير إفتراض رئيسي واحداألثر الت يوضح الجدول أدناه

ويهدف تحليل الحساسية إلى توضيح عدم التأكد  .دون تغيير م5001ديسمبر  50اإلفتراضات اإلكتوارية األخرى كما هي في 

وال يمكن إستنباط النتائج نتيجة لآلثار  .تاريخ القياس الاكمن في تقييم إلتزامات الماكفآت المحددة في ظل ظروف السوق في

تنطبق  .غير الخطية التى يمكن للتغيرات الرئيسية في اإلفتراضات اإلكتوارية أن تلقيها على إلتزامات الماكفآت المحددة

 .المالي الحساسية فقط على إلتزامات الماكفآت المحددة وليس على صافي المبالغ المعترف بها في قائمة المركز

 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

       زةاي  

نقطة  50معدل خصم (+

 أساس)

 
046٫301  500 ٫850  511 ٫800 

 ٫000 500  582٫585  000٫020  نقطة أساس) 50رواتب (+

       نقص 

نقطة  50معدل خصم (+

 أساس)

 
000 ٫406  582 ٫101  508٫011 

 ٫100 511  ٫258 500  ٫061 046  ساس)نقطة أ 50رواتب (+

 إجمالي مةفدعات اإلمستحقاقات المتدقعة

ةناةر 6   يةسمبر  36    

  0160  0164  0164 

 ٫500 08  ٫205 00  ٫028 08  خالل سنة واحدة

 ٫200 01  ٫555 01  06٫060  سنوات 5 - 0

 ٫101 02  ٫215 02  01٫106  سنوات 5 - 5

 55,001  ٫518 50  01٫040  سنوات 1 - 5

 55,501  55,008  00٫032  سنوات 0 - 1

 000,201  011,111  630٫603  سنوات وأكثر 0

 501,000  510,515  063,042  المجمدع

 م :5008يناير  0(و  ٭سنوات 00م : 5008ديسمبر  50سنوات ( 00إن فترة المتوسط المرجح إللتزامات الماكفآت المحددة هي 

 ).سنوات 0

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36في  للسنة المنتهية

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 نة تجارةة وذمم يائنة أخرىذمم يائ -62

 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

 05٫181  2٫550  00,060  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى لطرف ثالث

 01,505  85,058  64,012  مستحق إلى سابك وشراكتها التابعة

  00,200  15,008  81,112 

  .)58ولة فيما يتعلق بالحسابات الدائنة تم اإلفصاح عنه في إيضاح (تعرض الشركة لمخاطر العمالت والسي

 مستحقات ومطلديات متةاولة أخرى -60

 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

 ٫180 00  01,080  00,003  مطلوبات مستحقة 

 ٫025 50  58,805  40,040  توزيعات أرباح مستحقة 

 ٫005 50  51٫022  01٫126  ينمطلوبات متعلقة بالموظف

 ٫008 52  12٫080  ٫460 40  شراكت تابعة -مستحقات 

 51  000  66٫620  أخرى

  060 ٫402  080 ٫110  080٫505 

 مبيعات -01

  0160  0164 

 ٫815 200  6٫601٫100  مبيعات

 مصروفات -06

 على طبيعة المصاريف
ً
والمصاريف العمومية واإلدارية تتضمن  مصروفات البيع والتوزيع ٭تلكفة المبيعات ٭بناء

 :المصاريف التالية للسنة المنتهية

 تلكفة مبيعات 06-6

  0160  0164 

 501٫050  601٫360  مواد إستهالكية والتغير في المواد تامة الصنع ٭مواد خام

 ٫801 010  600٫641  تاكليف موظفين

 015,080  ٫000 641  ) 0 - 1مصنع ومعدات (إيضاح  ٭إستهالك ممتلاكت

 8٫055  0,641  )0 - 0إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح 

 02٫080  02,401  أخرى

  206٫020  100 ٫208 

 

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36في  للسنة المنتهية

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 

 

588 

 مصروفات عمدمية وإيارةة 06-0

  0160  0164 

 ٫150 80  06٫031  تاكليف متعلقة بالموظفين 

 ٫102 10  06٫620  مصروفات خدمات عامة

 05,525  ٫203 64  تاكليف بحوث وتكنولوجيا

 0٫008  6,022  ) 0 - 1مصنع ومعدات (إيضاح  ٭إستهالك ممتلاكت

 -  6٫001  )0 - 0إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح 

  604٫612  000 ٫111 

 مصروفات ييع وتدزةع 06-3

  0160  0164 

 58,051  03,601  مصروفات شحن ونقل

 58,101  33,026  مصروفات أخرى

  00,106  05,150 

 تاكليف تمدةل 06-6

  0160  0164 

 00٫150  61٫123  مصروفات فوائد متعلقة بخطط مزايا محددة

 105  012  مصروفات فوائد متعلقة بإيجار تمويلي

 502  400  مصروفات بنكية وأخرى

  66٫062  05,510 

 زاك  وضرةبة يخل  -00

  0160  0164 

 0٫081  61,020  زاكة مستحقة

 -  60,006  ريبة دخل مستحقةض

  03,313  0٫081 

 

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36في  للسنة المنتهية

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 زاك  00-6

 :العناصر الرئيسية لوعاء الزاكة كما يلي

    0160 

 0٫636٫012     موجودات غير متداولة

 362٫364    مطلوبات غير متداولة

 0٫626,403     رصيد حقوق المساهمين اإلفتتاحي

 623,124    صافي الدخل قبل الزاكة والضريبة

م هي نفسها التى تم اإلفصاح عنها تحت المعايير 5008ديسمبر  50العناصر الرئيسية لوعاء الزاكة للسنة المنتهية في 

إستنادًا على القوائم المالية المدققة  ٭المحاسبية المقبولة عمومًا الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

٪ من حصة الشريك 00المبالغ للوصول إلى مستحق الزاكة المحملة للسنة بإستخدام تم تعديل بعض هذه  .للسنة المذكورة

 .السعودي (سابك)

 :إن حركة مخصص الزاكة للشركة كما يلي .تعتمد الزاكة على القوائم المالية للشركة

  0160  0164 

 2٫205  ٫430 4  الرصيد في بداية السنة

 8٫850  ٫020 61  محملة خالل السنة

 )2٫280(   ٫430 4س  / مدفوعة خالل السنةمعدلة 

 2  -  نقص مخصص سنة سابقة

 )0٫110(  -  تعديالت

 0٫081  ٫020 61  الرصيد في نهاية السنة

م إستلمت 5005في  .م5002م حتى 5001حصلت الشركة على شهادة نهائية بشأن الربوط النهائية لؤلعوام من  ٭م5008في 

مليون ريال  0٫1مليون ريال و  5٫2م والذي طلب فيه زيادة في الزاكة وضريبة الدخل بمبلغ 5000الشركة الربط النهائي لسنة 

 على  .قدمت الشركة إستئنافًا ضد هذا الربط لدى لجنة اإلعتراض اإلبتدائية ٭عليه .سعودي على التوالي
ً
وهي على ثقة بناء

إستلمت الشركة خطابًا من  ٭خالل السنة ٭إلضافة إلى ذلكبا .سوف ال يلزمها دفع أية مبالغ إضافية ٭ميزات حيثيات القضية

الربوط النهائية  .م5005م حتى 5000الهيئة العامة للزاكة والدخل والذي حددت فيه المبالغ المستردة للزاكة وضريبة الدخل من 

 م قيد المراجعة بواسطة الهيئة العامة للزاكة والدخل.5008م حتى 5001لؤلعوام من 
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 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية
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580 

 وضرةبة يخل ستتمة  زاك   -00

 الةخلضرةبة  00-0

 :ديسمبر 50يتم تحليل مكونات ضريبة الدخل في قائمة الدخل كما يلي للسنة المنتهية في 

  0160  0164 

     ضرةبة يخل حالية

 )1٫005(   60,006س  سنة حالية

 )0,228(  6٫113  تعديالت متعلقة بضريبة دخل سنوات سابقة

     ضرةبة يخل مؤجلة 

 )٫815 02(   0,000س  زيادة في إلتزامات ضريبية مؤجلة

 )55,810(   ٫260 60س  إجمالي مصروف ضربة دخل مدرجة في قائمة المركز المالي

 :يتم عرض التسوية العددية لمصروف ضريبة الدخل المشتقة من الربح المحاسبي في الجدول التالي

  0160  0164 

 ٫020 8  623,124  الدخلصافي الدخل قبل الزاكة وضريبة 

     :تأثيرات الضريبة على

 50٫055   606,140س  صافي الفرق في اإلستهالك واإلطفاء 

 5٫000   43,164  عكس مخصصات معترف به خالل السنة

 -  -  دخل غير خاضع للضريبة

 -  660  مصروفات غير ضريبية خاضعة للخصم

 10٫051  600,061  صافي دخل خاضع للضريبة / (خسارة) 

 ٪00  ٪01  نسبة المساهمة

 50٫001  40,410  صافي يخل / سخسار   خاضعة للضرةبة

 ٪50  ٪01  صافي ضريبة دخل حسب معدل الضريبة

 1٫005  60,006  ضريبة دخل
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582 

 زاك  وضرةبة يخل ستتمة    -00

 :مكونات الضريبة المؤجلة هي كما يلي

  0160  0164 

     للضريبة فروقات مؤقتة خاضعة

 )125,151(   020,600س  موجودات ملموسة وموجودات غير ملموسة -

     فروقات مؤقتة قابلة للخصم

 505,520  000,203  ماكفآت موظفين -

 2٫100  66,602  مخصصات ذمم مدينة ومخزون -

 ٫000 500  ٫206 006  صافي فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة

 ٪50  ٪01  معدل ضريبة دخل مطبقة

 ٪00  ٪01  نسبة المساهمة

 50٫000  00٫620  صافي مستحق ضرةبة مؤجلة

 التمدةل التقليةى وغير التقليةى واإلمستثمارات   -03

 :تلخص الجداول أدناه تحليل تمويل إستثمارات الشركة إلى تقليدية وغير تقليدية

 0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

     نقة وما في حومه

 55,808  63,600  مات تقليدية (بإستثناء ودائع ألجل)ماكل

 55,808  63,600  نقد وما في حكمه تقليدي

 081,000  -  مرابحة متداولة (تتضمن ودائع ألجل)

 -  000,111  أطراف ذات عالقة -مرابحة متداولة (تتضمن ودائع ألجل) 

 055,058  660,016  حسابات جارية (بإستثناء ودائع ألجل)

 521,058  306,016  نقد وما في حكمه غير تقليدي

 550,105  630,202  إجمالي نقة وما في حومه

 

 0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

     قصير  األجل

 558  064  إيجارات تمويلية

 558  064  إلتزامات تحت إةجارات تمدةلية

     طدةلة األجل

 ٫108 1  6٫646  إيجارات تمويلية

 ٫108 1  6٫646  إلتزامات تحت عقدي إةجار تمدةلي
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510 

 التمدةل التقليةى وغير التقليةى واإلمستثمارات ستتمة  -03

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

 0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

     إةراي تمدةل

 -  200  (طرف ذو عالقة) -إيرادات مالية أخرى 

 -  200  يل تقليديإجمالي إيراد تمو

 ٫111 00  4٫360  مرابحة متداولة (تتضمن ودائع ألجل) -

 -  ٫042 6  أطراف ذات عالقة -مرابحة متداولة (تتضمن ودائع ألجل)  -

 ٫111 00  2٫120  إجمالي إيراد تمويل غير تقليدي

 ٫111 00  ٫026 2  إجمالي إةراي تمدةل

     تلكفة تمدةل

 105  012  إيجارات تمويلية -

 00٫150  61٫123  صافي فائدة على ماكفآت موظفين -

 502  400  مصاريف مالية اخرى -

 05,510  66٫062  تلكفة تمويل تقليدي

 05,510  66٫062  إجمالي تلكفة تمدةل
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 0160يةسمبر  36في  للسنة المنتهية
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510 

 معامالت األطراف ذات العالقة واألرصة    -06

د تم توضيحها بصورة مستقلة في اإليضاحات حول هذه القوائم فق ٭إذا لم توضح ادناه ٭إن األرصدة مع أطراف ذات عالقة

 .المالية لك على حدة

 :المعامالت مع األطراف ذات العالقة كما يلي

مبيعات إلى   

 أطراف ذات عالقة
 

مشترةات من 

 أطراف ذات عالقة
 

مبالغ مستحقة 

 ألطراف ذات عالقة
 

مبالغ مستحقة من 

 آطراف ذات عالقة

 0160يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

 ٫200 18  000٫511  555٫015  6٫100,030  سابك والشراكت الشقيقة 

شركة تايوان لؤلسمدة 

 المحدودة

 
660,634  -  11,805  85,281 

 تدزةعات أرياح

 50 للمساهمين عن طريق إصدار قرار في )م : ال شئ5008مليون ريال سعودي ( 500قامت الشركة بتوزيع أرباح مرحلية بمبلغ 

 .م وتم إسترداد الزاكة وضريبة الدخل الخاصة بالمساهمين بخصمها من حصصم في توزيعات األرباح5001أكتوبر 

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في    

 

  مسايك  

شركة تاةدان 

لألمسمة  

 المحةوي 

 المجمدع 

 500٫000  000٫000  000٫000   توزيعات األرباح المعلنة للمساهمين

 

عات إلى مبي  

 أطراف ذات عالقة
 

مشترةات من 

 أطراف ذات عالقة
 

مبالغ مستحقة 

 ألطراف ذات عالقة
 

مبالغ مستحقة من 

 آطراف ذات عالقة

 0164يةسمبر  36  0164يةسمبر  36  

 85,058  051,128  ٫805 001  120٫150  سابك والشراكت الشقيقة 

شركة تايوان لؤلسمدة 

 المحدودة

 
002 ٫555  -  50,510  - 

 

مبالغ مستحقة       

 ألطراف ذات عالقة
 

مبالغ مستحقة من 

 آطراف ذات عالقة

 0164ةناةر 6    

 01٫500  001,251      سابك والشراكت الشقيقة 

 -  00٫005      شركة تايوان لؤلسمدة المحدودة
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 معامالت األطراف ذات العالقة واألرصة  ستتمة   -06

 :ية مع األطراف ذات العالقة هي كما يليإن المعامالت الرئيس

 .تحدث المعامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق االعمال العادية وفقًا لؤلنشطة التجارية العادية للشركة أ)(

 :ملخص المعامالت الرئيسية مع االطراف ذات العالقة هي على النحو التالي

ويق منتجاتها واإلتفاق وإتفاقيات تسويق مع شركة تايوان لدى الشركة إتفاقية تسويق مع شركة سابك لتس ب)(

اإلتفاقية المتعلقة باليوريا ما تزال سارية الصالحية مع شركة تايوان لؤلسمدة المحدودة بينما  .لؤلسمدة المحدودة

 .م5005يناير  0و دي أو بي قد تم تعديلها وتولتها شركة سابك بالفعل من  5EHإتفاقيات التسويق المرتبطة بـ 

 ٭تؤسس اإلتفاقيات الترتيب واالوليات التى بموجبها يتم توزيع أي منتج بين سابك وشركة تايوان لؤلسمدة المحدودة

كذلك خصم التاكليف المرتبطة بذلك ورسوم التسويق بواسطة سابك وشركة تايوان لؤلسمدة المحدودة للمبيعات 

 .التى تمت من قبلهم

بلغت المشتريات من  ٭م5001في  .غذية من الشراكت التابعة لشركة سابك وغيرهاتقوم الشركة بشراء مواد الت ج)(

 ).مليون ريال سعودي 001٫8م : 5008مليون ريال سعودي ( 555الشراكت التابعة لسابك 

 ٭تقنية المعلومات ٭الموارد البشرية ٭تقدم الخدمات المحاسبية “إس إس أو”منظمة الخدمات المشتركة  د)(

م 5001إجمالي المبالغ المحملة مقابل هذه الخدمات في  .م5001خدمات العامة األخرى للشركة منذ وال ٭الهندسة

 )مليون ريال سعودي 51٫5م : 5008مليون ريال سعودي ( 50

بلغ إجمالي المبلغ المسترد  .عوضت الشراكت التابعة لشركة سابك الشركة مقابل إستخدام خدمات الشركة االمنية هـ)(

 .مليون ريال سعودي) 0٫0 م :5008مليون ريال سعودي ( 0٫0م 5001ا الشأن في للشركة بهذ

إجمالي المبالغ المحملة بواسطة الشراكت التابعة  .تستخدم الشركة التسهيالت التابعة للشراكت التابعة لسابك و)(

 .)ن ريال سعوديمليو 5٫5م: 5008مليون ريال سعودي ( 0٫8م 5001للشركة بخصوص إستخدام تلك التسهيالت في 

إجمالي الرسوم  .تقدم شركة سابك للخدمات الطرفية المحدودة (سابتنك) خدمات الشحن والمناولة للشركة ز)(

م: 5008مليون ريال سعودي ( 55٫0م بهذا الخصوص مبلغ 5001المحملة للخدمة بواسطة االطراف ذات العالقة لعام 

 .)مليون ريال سعودي 58

اإلدارية وغيرها من الخدمات وفقًا لئلتفاقيات  ٭التكنولوجيا واإلبتاكرات ٭ض الخدمات التقنيةتقدم سابك أيضًا بع ح)(

٪ 0٫0يتعين على الشركة سداد رسوم سنوية بموجب إتفاقية التكنولوجيا واإلبتاكر والتى تحتسب بنسبة  .المنفذة

 .من إجمالي المبيعات للسنة

 :ليملخص المبالغ المحملة بواسطة المساهم كما ي

  0160  0164 

 05,525  ٫203 64  لخدمات التكنولوجيا واإلبتاكرات -سابك 
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 معامالت األطراف ذات العالقة واألرصة  ستتمة   -06

 يندي وشروط المعامالت مع االطراف ذات العالقة

ديسمبر  50للسنة المنتهية في األرصدة القائمة  .تتم عمليات البيع إلى والشراء من األطراف ذات العالقة وفقًا لئلتفاقيات

لم يتم تقديم أو إستالم أي ضمانات بشأن أي مبالغ مستحقة من أو إلى  .وليس لها فوائد وتسدد نقداً  ٭م غير مضمونة5001

م لم تسجل الشركة أي إنخفاض في قيمة الذمم المدينة 5001ديسمبر  50للسنة المنتهية في  .االطراف ذات العالقة

يتم إجراء هذا التقييم في لك سنة مالية من خالل فحص المركز  .غ المستحقة من االطراف ذات العالقةالمتعلقة بالمبال

 .المالي للطرف ذو العالقة والسوق الذي يعمل فيها الطرف ذو العالقة

  0160  0164 

 000,250  600٫621  شراء بضاعة وخدمات 

 1٫001  60,240  مستحق إلى منشأة تسيطر عليها الحكومة السعودية 

 تعدةضات مدظفي االيار  العليا

تقدم الشركة أيضًا مزايا غير نقدية إلى أعضاء مجلس اإلدارة والموظفيين  ٭باإلضافة إلى ماكفآت موظفي اإلدارة العليا

 يمكن تفصيل الماكفآت عن السنة المنتهية .التنفيذيين وتساهم في خطة مزايا محددة بعد نهاية الخدمة نيابة عنهم

 :م كما يلي5001ديسمبر  50في 

  0160  5008 

 00٫580  ٫043 4  ماكفآت موظفين قصيرة األجل

 ٫151 5   400  ماكفآت موظفين طويلة األجل

 05,000  0٫640   المجموع

 مدجديات مالية ومطلديات مالية  -00

الحد األقصي للتعرض لمخاطر  .58إيضاح  إن تعرض الشركة للمخاطر المختلفة التى ترتبط باالدوات المالية يتم مناقشته في

 :اإلئتمان في نهاية سنة التقرير هو القيمة الدفترية للك فئة من فئات الموجودات المالية المذكورة أدناه

 م0160يةسمبر  36كما في 

  
  المجمدع

مدجديات مالية يالتلكفة 

 المطفأ 

     مدجديات مالية

 585,001  043,116  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 ٫550 00  06٫000  موجودات مالية أخرى

 151,000  630,202  نقد وما في حكمه

 105,001  000,120  المجموع

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36في  للسنة المنتهية

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 

 

511 

 مدجديات مالية ومطلديات مالية ستتمة  -00

  
  المجمدع

مطلديات مالية يالتلكفة 

 المطفأ 

     مطلديات مالية

 00,200  00,200  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 85,281  40,040  مطلوبات مالية أخرى

 ٫055 050  630,200  المجموع

 م0164يةسمبر  36كما في 

  
  المجمدع

مدجديات مالية 

 يالتلكفة المطفأ 

     مدجديات مالية

 085,010  085,010  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 010٫150  001٫150  موجودات مالية أخرى

 550٫105  550,105  ما في حكمهنقد و

 020٫080  020٫080  المجموع

 

  
  المجمدع

مطلديات مالية 

 يالتلكفة المطفأ 

     مطلديات مالية

 15,008  15,008  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 58,805  58,805  مطلوبات مالية أخرى

 000,102  000,102  المجموع

 م0164ةناةر 6كما في 

  
  لمجمدعا

مدجديات مالية 

 يالتلكفة المطفأ 

     مدجديات مالية

 552٫022  552٫022  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 ٫000 02  ٫000 02  موجودات مالية أخرى

 155,510  155,510  نقد وما في حكمه

 ٫500 180  ٫500 180  المجموع
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 مدجديات مالية ومطلديات مالية ستتمة  -00

  
 مجمدعال

مطلديات مالية  

 يالتلكفة المطفأ 

     مطلديات مالية

 81,112  81,112  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 ٫025 50  ٫025 50  مطلوبات مالية أخرى

 20,810  20,810  المجموع

 إيار  المخاطر المالية -04

 نظر  عامة

 :يوات الماليةالشركة عرضة للمخاطر التالية الناتجة عن إمستخةامها لأل

 .مخاطر اإلئتمان „

 .مخاطر السيولة „

 .مخاطر السوق „

 .مخاطر التشغيل „

وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها  ٭يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة للك من المخاطر المذكورة أعاله

 .ة عبر هذه القوائم الماليةتم إدراج إفصاحات كمية إضافي .وإدارة الشركة لرأس المال ٭لقياس وإدارة المخاطر 

 هيلك إدارة المخاطر

  .يتحمل مجلس إدارة الشركة المسؤولية العامة عن وضع هيلك إدارة المخاطر واإلشراف عليه

ووضع حدود وضوابط  ٭تم وضع ممارسات إدارة المخاطر في الشركة لتحديد وتحليل المخاطر التى تواجهها الشركة

تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشلك منتظم لتعكس  .اطر واإللتزام بالحدودومراقبة المخ ٭مناسبة للمخاطر 

وتهدف الشركة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة إلى تطوير بيئة  .التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة

  .رقابية منضبطة وبناءة يستوعب فيها جميع الموظفين أدوارهم وإلتزاماتهم

 .شرف مجلس إدارة الشركة على كيفية مراقبة اإلدارة لمخاطر الشركةي

 مخاطر اإلئتمان

هي عبارة عن مخاطر الخسارة المالية للشركة إذا فشل العميل أو الطرف المقابل لؤلداة المالية في الوفاء بالتزاماته 

  .قصيرة االجل الذمم المدينة للشركة من العمالء والودائع التعاقدية وتنشأ بشلك أساسي من

 ذمم مةةنة تجارةة وذمم مةةنة أخرى 

تتم مراقبة األرصدة المدينة على أساس  ٭باإلضافة لذلك .تتعامل الشركة فقط مع المساهمين بموجب إتفاقيات التسويق

  .مما يؤدي إلى أن تكون النتيجة تعرض الشركة للديون المعدومة غير هام ٭اإلستمرارية

 على إتفاقيات أخذ المبيعات ويقوم الشراكء برفع الكميات حسب إستحقاقهم يتم تحديد حدود الشراء
ً
 .للك شريك بناء
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 إيار  المخاطر المالية ستتمة  -04

 مخاطر جودة اإلئتمان

 0160يةسمبر  36  

 التقييم الخارجي
 

  أخرى٭  -أ  أ+
القيمة الةفترةة في 

 قائمة المركز المالي

 630,202  000٫111  06  640,046  نقد وما في حكمه

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة 

 أخرى

 
043,116  -  -  043,116 

 ٫240 011  000٫111  06  ٫042 600  المجموع

 .٭ هذه الودائع ألجل مع شركة سابك

 0164يةسمبر  36  

 التقييم الخارجي
 

  -أ  أ+
القيمة الةفترةة في قائمة 

 المركز المالي

 550٫105  00  550٫105  نقد وما في حكمه

 085,010  -  085,010  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 125,850  00  125,000  المجموع

 

 0164ةناةر  6  

 التقييم الخارجي
 

  أ+  أأ+
القيمة الةفترةة في قائمة 

 المركز المالي

 155,510  585,100  080,008  نقد وما في حكمه

 552,022  552٫022  -  نة أخرىذمم مدينة تجارية وذمم مدي

 810٫510  ٫001 005  080٫008  المجموع

 مخاطر السيدلة

باإللتزامات المرتبطة بمتطلباتها المالية والتى يتم تسويتها من خالل تسليم  هو خطر أن تواجه الشركة مصاعب في الوفاء

مًا بقدر اإلماكن من أن لديها سيولة اكفية للوفاء إن نهج الشركة في إدارة السيولة هو التأكد دائ .نقد أو اصل مالي آخر

 .بإلتزاماتها عند اإلستحقاق في الظروف العادية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بتدمير سمعة الشركة

دمة بما في ذلك خ ٭وتضمن الشركة أن لديها ما يكفي من النقد عند الطلب لتغطية المصروفات التشغيلية المتوقعة

مثل الكوارث  ٭وهذا يستبعد التأثير المحتمل للظروف القاسية التى ال يمكن التنبؤ بها بشلك معقول ٭اإللتزامات المالية

  .الطبيعية

 التركيز الحاي للمخاطر

ينشأ التركيز عندما يكون عدد من األطراف المقابلة متورطين في أنشطة تجارية مماثلة أو نشطة في نفس المنطقة 

فية أو لها مالمح إقتصادية يمكن أن تتسبب في جعل قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية تتأثر بطريقة مماثلة الجغرا

يشير التركيز إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات  .بالتغيرات في الظروف اإلقتصادية أو السياسية او غيرها

  .التى تؤثر على صناعة معينة
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 ر السيدلة ستتمة مخاط

 على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة
ً
 :الجدول أدناه يلخص قائمة إستحقاق المطلوبات المالية للشركة بناء

 0160يةسمبر  36  

 المجمدع  مسندات 0أكثر من   مسندات 0 - 6يين   خالل مسنة واحة   

ذمم دائنة تجارية وذمم 

 دائنة أخرى
 00,200  -  -  00,200 

 40,040  -  -  40,040  وبات أخرىمطل

  630٫200  -  -  630٫200 

 

 0164يةسمبر  36  

 المجمدع  مسندات 0أكثر من   مسندات 0 - 6يين   خالل مسنة واحة   

ذمم دائنة تجارية وذمم 

 دائنة أخرى
 15,008  -  -  15,008 

 ٫805 58  -  -  58,805  مطلوبات أخرى

  612٫000  -  -  612٫000 

 

 0164ةناةر6  

 المجمدع    مسندات 0أكثر من   مسندات 0 - 6يين   خالل مسنة واحة   

ذمم دائنة تجارية وذمم 

 دائنة أخرى
 81,112  -  -  81,112 

 ٫025 50  -  -  ٫025 50  مطلوبات أخرى

  02٫406  -  -  02٫406 
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 إيار  المخاطر المالية ستتمة  -04

 مخاطر العملة 

ركة لمخاطر العملة غير جوهري نسبة ألن معظم العمالت يتم تقييمها بالدوالر االمريكي والذي يرتبط بالريال إن تعرض الش

تضمن الشركة بأن  ٭أما فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى المدرجة بالعمالت االجنبية .السعودي تاريخياً 

بيع العمالت االجنبية بأسعار الصرف الفورى عند الحاجة  الل شراء أوصافي تعرضها سوف يبقى عليه لمستوى مقبول من خ

 .لمعالجة اإلختالالت قصيرة االجل

نقاط أساس بالريال السعودي مقابل أسعار صرف العمالت  00الجدول التالي يوضح حساسية الشركة للتغير المحتمل الذي يبلغ 

 50تة للموجودات والمطلوبات النقدية للشركة للسنة المنتهية في األجنبية االخرى مع بقاء جميع المتغيرات االخرى ثاب

 .ديسمبر

 ريح من خالل قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في  

 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

       :زيادة في سعر الصرف

 5٫185   ٫212 5   5٫500   يورو / ريال سعودي

 502  105  581  سعوديجنيه بريطاني / ريال 

 180  005  802  ين ياباني / ريال سعودي

 0  0  0  دوالر كندي / ريال سعودي

 :التعرض لمخاطر العمالت االجنبية في نهاية سنة التقرير كما يلي

 0160يةسمبر  36  

 يةنار يحرةني  ةن ةاياني  جنيه يرةطاني  ةدرو  يوالر أمرةوي  

 -  -  -  -  610٫040  نقد وما في حكمه

ذمم مدينة تجارية وذمم 

 مدينة اخرى
 640,066  -  -  -  - 

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة 

 اخرى
 31 ٫263  304  400  00  60 

 -  -  -  -  40,040  ذمم نقدية دائنة أخرى

 60  00  400  304  346٫102  إجمالي صافي التعرض النقةي

 

 0164يةسمبر  36  

 يةنار يحرةني  ةن ةاياني  جنيه يرةطاني  ةدرو  مرةوييوالر أ  

 -  -  -  -  ٫115 008  نقد بالصندوق والبنوك

 -  -  -  -  -  ودائع ألجل

ذمم مدينة تجارية وذمم 

 مدينة اخرى
 050 ٫152  -  -  -  - 

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة 

 اخرى
 2٫581  22  550  00  - 

 -  -  -  -  ٫805 58  دائنون آخرون

 -  06  002  00  026٫606  إجمالي صافي التعرض النقةي

 

 0164ةناةر 6  

 يةنار يحرةني  ةن ةاياني  جنيه يرةطاني  ةدرو  يوالر أمرةوي  

 -  -  -  -  10٫005  نقد بالصندوق والبنوك

 -  -  -  -  ٫500 08  ودائع ألجل

ذمم مدينة تجارية وذمم 

 مدينة اخرى
 505,510  -  -  -  - 

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة 

 اخرى
 50٫100   0٫012  00  080  - 

 -  -  -  -  ٫025 50  دائنون آخرون

 -  240  60  6٫100  306٫660  إجمالي صافي التعرض النقةي
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 إيار  المخاطر المالية ستتمة  -04

 إيار  رأس المال

إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال الشركة هو دعم  .مي الشركةرأس المال هو حقوق الملكية المنسوبة إلى مساه

تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على على ثقة المستثمرين  .أعمالها وزيادة قيمة المساهمين إلى اقصى حد

تعديالت عليه  تقوم الشركة بإدارة هيلك رأسمالها وإجراء .والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبلي لؤلعمال

كما يقوم مجلس اإلدارة  .يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال .على ضوء التغير في الظروف اإلقتصادية

  .بمراقبة مستوى توزيعات األرباح على المساهمين

 :اكنت نسبة ديون الشركة إلى رأس المال المعدل في نهاية السنة كما يلي

 0164ةناةر  6  0164ةسمبر ي 36  0160يةسمبر  36  

 ٫120 010  011,850  431٫362  إجمال المطلوبات 

 )155,510(  )550٫105(   630٫202س  نقد وما في حكمه :ناقصاً 

 002٫051  501,010  600٫601  صافي الدين

 5٫101,202   ٫805 5٫101   0٫660٫303  مجموع حقوق الملكية

نسبة الةةن إلى رأس المال المعةل 

 يةسمبر 36في  كما
 0٫2٪  0٫1٪  1٫1٪ 
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 اإللتزامات والمطلديات المحتملة -00

 إلتزامات رأمسمالية 

مليون  11٫0م: 5008ديسمبر  50مليون ريال سعودي ( 00اكن لدى الشركة إلتزامات رأسمالية بمبلغ  ٭م5001ديسمبر  50كما في 

 .تبط بالنفقات الرأسماليةتر  )مليون ريال سعودي 012٫1م : 5008يناير  0ريال سعودي و

 مطلديات محتملة 

مليون ريال سعودي  5٫0م : 5008ديسمبر  50مليون ريال سعودي ( 5٫0ضمانات بنكية بمبلغ  ٭أصدر مصرفيو الشركة نيابة عنها

 .في نظاق االعمال التجارية اإلعتيادية )مليون ريال سعودي 5٫0م: 5008يناير  0و 

 إلتزامات اإلةجار التشغيلي

إن الحد االدنى من اإليجارات المستقبلية المستحقة  .لت الشركة في إيجارات تشغيلية على بعض السيارات وأجزاء آالتدخ

 :ديسمبر كما يلي 50بموجب اإليجارات التشغيلية غير القابلة لئللغاء كما في 

 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

 5,822  5,822  ٫822 5   خالل سنة واحدة

بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من 

 خمس سنوات
 0٫111  0 ٫180  0 ٫180 

 1٫081  5٫510   -  أكثر من خمس سنوات

  66٫663  63٫260  64٫136 

 عقدي اإلةجارات التمدةلية

 0٫0م: 5008ديسمبر  50مليون ريال سعودي ( 0٫0لدى الشركة عقود إيجار تمويلي لبنود مختلفة من المصنع واآلالت بمبلغ 

 ).مليون ريال سعودي 1٫2م : 5008يناير  0مليون ريال سعودي و 

إن الحد االدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التمويلي إضافة إلى القيمة الحالية لصافي الحد االدنى 

 لدفعات اإليجار كما يلي :

 0160يةسمبر  36  

الحة االينى   

 للمةفدعات

الحالية القيمة  

 للمةفدعات

 004  036  خالل سنة واحدة

 6,604  0,036  بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

 3٫300   ٫236 6  أكثر من خمس سنوات

 ٫010 6  2٫600  إجمالى الحد األدنى لدفعات اإليجار

 -   ٫000 3 س  ناقصًا مبالغ تمثل أتعاب تمويل

 ٫010 6  ٫010 6  عات اإليجارالقيمة الحالية للحد األدنى لدف
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 اإللتزامات والمطلديات المحتملة ستتمة  -00

 إيجارات تمويل

 0164يةسمبر  36  

 القيمة الحالية للمةفدعات  الحة االينى للمةفدعات  

 558  151  خالل سنة واحدة

 0٫055   5,251  بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

 5٫005   0٫081  أكثر من خمس سنوات

 1,255  ٫555 2  إجمالى الحد األدنى لدفعات اإليجار

 -  )1٫500(  ناقصًا مبالغ تمثل أعباء تمويل

 1,255  1,255  القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

 إيجارات تمويل

 0164ةناةر 6  

 القيمة الحالية للمةفدعات  الحة االينى للمةفدعات  

 500  880  ةخالل سنة واحد

 0٫055   5,251  بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

 ٫512 5   0,811  أكثر من خمس سنوات

 1٫101  ٫510 2  إجمالى الحد األدنى لدفعات اإليجار

 -  )٫101 1(  ناقصًا مبالغ تمثل أعباء تمويل

 1٫101  1٫101  القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

 ألحةاث الالحقةا -02

لم تكن هناك أي أحداث الحقة هامة يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للشركة كما هو  ٭حسب رأي اإلدارة

 .مبين في هذه القوائم المالية

 

 تارةخ المدافقة على القدائم المالية -00

 .م5000فبراير  0تمت الموافقة على هذه القوائم المالية بواسطة مجلس اإلدارة في 

 



 

505 

 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 )(شركة ذات مسؤولية محدودة

 القدائم المالية وتقرةر مراجع الحسايات المستقل

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 

  



 

505 

 

  



 

501 

 



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 قائمة المركز المالي 

 0162يةسمبر  36لسنة المنتهية في ل

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 0160  0162  إةضاحات 

      

      المدجديات

      مدجديات غير متةاولة

 5٫051٫100   6,001,406  1 مصنع ومعدات ٭ممتلاكت

 02,202  ٫201 64  0 موجودات غير ملموسة

 ٫150 12  34,000  2 موجودات غير متداولة أخرى

 ٫500 5٫051   0٫166٫006    مجمدع المدجديات غير المتةاولة

      مدجديات متةاولة

 ٫055 051  601,433  00 مخزون

 585,001  588٫505  00 تجارية وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة

 ٫182 002  05,115  05 وموجودات متداولة أخرى مدفوعات مقدماً 

 151,000  505٫002  05 نقد وما في حكمه

 210,185  013,040   مجمدع المدجديات المتةاولة

 5٫012,810   0,062٫622   مجمدع المدجديات

      حقدق الملوية والمطلديات

      حقدق الملوية

 810٫000  406٫011  01 رأس المال

 ٫100 550  ٫001 330  00 احتياطي نظامي

 500٫105  061٫603  00 احتياطي عام

 55,158  06,013  00 أخرى إحتياطيات

 ٫021 ٫501 0   ٫000 6٫006   أرباح مبقاة

 5٫112٫555   0٫060٫613    مجمدع حقدق الملوية

      مطلديات غير متةاولة

 1٫180  6٫600  08 مطلوبات خاضعة إليجارات تمويلية

 508٫580  31٫100  01 موظفين ماكفآت

 51٫101  ٫220 62  55 مطلوبات ضريبة مؤجلة

 500,508  23,634   مجمدع المطلديات غير المتةاولة

      مطلديات متةاولة

 518  042  08 جزء متداول لمطلوبات خاضعة إليجارات تمويلية

 15,000  22,010  00 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 500,850  034٫000  02 مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

 55,505  00,460  55 زاكة وضريبة دخل مستحقة الدفع

 505,055  360,060   مجمدع المطلديات المتةاولة

 850٫510  636,120   مجمدع المطلديات 

 5٫012,810   0٫062٫622   مجمدع حقدق الملوية والمطلديات

 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 52إلى رقم  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 قائمة الةخل

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 0160  0162  إةضاحات 

      

 0٫020٫010   ٫052 0٫510   50 مبيعات

 )050٫002(  )٫510 080(  0-50 تلكفة مبيعات

 580٫108  620٫002   إجمالي الريح

      

 )058٫100(  )058٫500(  5-50 مصروفات عمومية وإدارية

 )01٫001(  )٫885 12(  5-50 مصروفات بيع وتوزيع

 000٫051  310٫062   يخل من العمليات

      

 0,201  5,808   إيرادات تمويل

 )00,500(  )٫501 00(  1-50 تلكفة تمويل

 528  )0,280(   صافي ٫دخل آخر

 005,008  311٫110   يخل قبل الزاك  وضرةبة الةخل

 )1,011(  )1,810(  0-55 زاكة

 )٫001 00(  )01,000(  5-55 ضريبة دخل

 085,055  002,626   للسنة صافي يخل

      

 

 .جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 52إلى رقم  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني  

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 قائمة الةخل الشامل اآلخر

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 ذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم ي
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 0160  0162  إةضاحات 

      

      

 085,055  510٫001   صافي دخل للسنة

      يخل شامل آخر

      :يعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل بنود سوف لن

 0٫010   0٫011   01 ربح إعادة قياس على خطط منافع محددة

 081,810  512٫580   إجمالى يخل شامل للسنة

 

 .جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 52إلى رقم  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 قائمة التغيرات في حقدق الملوية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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   أرياح مبقا      

احتياطي   رأس المال 

 نظامي

احتياطيات   احتياطي عام 

 أخرى

الشركة  

السعديةة 

للصناعات 

 األمسامسية

سحصة الشرةك 

 السعديي 

شركة تاةدان  

 لألمسمة 

 المحةوي 

سحصة الشرةك 

 االجنبي 

 المجمدع اللكى  اإلجمالي 

 5,101,805  ٫115 ٫511 0   800٫111  ٫520 851  55,010  500٫105  ٫100 550  810٫000 5001يناير  0في  الرصيد

 005,008  005,008  20٫015  20,015  -  -  -  - دخل قبل الزاكة وضريبة الدخل 

 )02,281(  )02,281(  )٫001 00(  )1٫011(  -  -  -  - مصروفات الزاكة والضريبة

 0٫010   -  -  -  0٫010   -  -  - دخل شامل آخر

 081,810  085,055  10,158  01٫528  0٫010   -  -  - ل الشاملإجمالي الدخ

 )500٫000(  )500٫000(  )000٫000(  )000٫000(  -  -  -  - توزيعات أرباح

 5٫112٫555   ٫021 ٫501 0   ٫505 008  ٫820 850  55,158  500٫105  550,100  810٫000 5001ديسمبر  50الرصيد في 

 500٫002  500٫002  000٫000  000٫001  -  -  -  -  الزاكة وضريبة الدخل دخل قبل

 )٫050 50(  )٫050 50(  )01,000(  )1,810(  -  -  -  - مصروفات الزاكة والضريبة

 0٫011   -  -  -  0٫011   -  -  - دخل شامل آخر

 512٫580  510,001  ٫050 050  015,502  0٫011   -  -  - إجمالي الدخل الشامل

 0,102  0,102  -  ٫102 0  -       ستردةزاكة م مصروفات

 )550٫000(  )550٫000(  )000٫000(  )000٫000(  -  -  -  - توزيعات أرباح

 0٫060٫613  6٫006٫000  460٫102  440٫040  06٫013  061٫603  330٫001  406٫011 0162يةسمبر  36الرصية في 

 

 .ءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجز  52إلى رقم  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 

 

 



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 قائمة التةفقات النقةةة

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 غ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)(جميع المبال
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 0160  0162  أيضاح 

      التةفقات النقةةة من األنشطة التشغيلية

 005,008  311٫110   يخل قبل الزاك  والضرةبة 

      تعديالت لتسوية الدخل قبل الزاكة والضريبة إلى صافي التدفقات النقدية

      :من األنشطة التشغيلية

 080,210  643,031   مصنع ومعدات ٭ممتلاكت إستهالك

 1٫000  3,606   إطفاء موجودات غير ملموسة

 0٫000  0٫664    مخصص مخزون بطئ الحركة ومخزون متقادم

 050   36س   مصنع ومعدات ٭(ربح) / خسارة بيع ممتلاكت

 ٫500 00  61٫000   تلكفة تمويل

 )0,201(   0,424س   إيرادات تمويل

      :رات في المدجديات والمطلديات التشغيليةالتغي

 00٫000   03٫062س   مخزون

 )٫008 22(   613,302س   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة تجارية

 ٫015 12  00,000   مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى

 )0,008(  60,036   موجودات غير متداولة أخرى

 822  60,401   أخرىذمم دائنة تجارية وذمم دائنة 

 )05,115(   004,366س   ماكفآت موظفين

 ٫005 18  0,403   مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

 518٫002  601٫104   نقة من العمليات

 )٫500 00(   61٫000س   تلكفة تمويل مدفوعة

 -   2,060س   زاكة وضريبة دخل مدفوعة

 551,200  606٫601   صافي نقة ناتج من األنشطة التشغيلية

      التةفقات النقةةة من األنشطة اإلمستثمارةة

 )85,885(   606٫321س   مصنع ومعدات ٭لممتلاكت إضافات

 )510(   6٫024س   لموجودات غير ملموسة إضافات

 -  36   متحصالت من بيع ممتلاكت٭ مصنع ومعدات

 )85,005(   600,430س   صافي نقة مستخةم في األنشطة اإلمستثمارةة

      التةفقات النقةةة من األنشطة التمدةلية

 2٫550  0,424   إيرادات تمويل مستلمة

 )550(   060س   دفعات إيجارات تمويلية

 )015,858(   620٫003س   صافي ٭توزيعات أرباح مدفوعة إلى الشراكء

 )081٫055(   600٫236س   صافي نقة مستخةم في األنشطة التمدةلية

 001٫518   636٫360س   في التغيرات في النقة وما في حومهصا

 550٫105  630٫202   نقد وما في حكمه في بداية السنة

 151,000  313٫010  05 نقة وما في حومه في نهاةة السنة

  .جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 52إلى رقم  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 ركةمعلدمات الش -6

٭ هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة سجلت في مدينة الجبيل الصناعية )“الشركة”( شركة الجبيل لؤلسمدة (البيروني)

يبلغ رأس  .5000000150م) بموجب السجل التجاري رقم 0200فبراير  0هـ ( 0100ربيع األول  55في المملكة العربية السعودية في 

حصة  05٫150ريال سعودي منها  00٫000قيمة لك منها  حصة 01٫000ون ريال سعودي مقسم على ملي 100المال المصرح به للشركة 

 مليون ريال سعودي مدفوعة بالاكمل. 810٫0بمبلغ 

وهي شركة مساهمة سعودية وشركة  )“سابك”الشركة مملوكة بالتساوي من قبل الشركة السعودية للصناعات األساسية (

 وهي شركة تأسست في جمهورية الصين. )إف سيتي (تايوان لؤلسمدة المحدودة 

تقوم الشركة بتطوير وبناء وتشغيل مجمع لصناعة البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية وإنتاج وبيع مـادة اليوريا وغـاز 

ة الفنية التي لها ) اليوريا ذات الدرجTGU(و ٭)DOPإيثيل هيكسانول) ومـادة قثاتالت ثنـائي األوكتيل (- 5إي أتش (5األمونيـا 

 إستخدامات متعددة في صناعة البتروكيماويات.

 المملكة العربية السعودية. ٭الجبيل ٭00018صندوق بريد  ٭يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الجبيل الصناعية

ين وجميع تم نقل عدد معين من الموظف ٭كجزء من اتفاقية التشغيل والصيانة مع إحدى الشراكت المنتسبة لشركة سابك

٭ مما نتج عنه تحويل المطلوبات )“سافكو”شركة األسمدة العربية السعودية (إلتزامات المزايا المحددة ذات الصلة إلى 

 .)01م (راجع إيضاح 5000ديسمبر  50المتعلقة بالتزامات المزايا المحددة كما في 

 أمساس اإلعةاي -0

 ييان اإللتزام  0-6

وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير تم إعداد هذه القوائم المالية 

بالمعايير الدولية للتقرير المالي ”يشار إليها مجتمعة ((عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  والتصريحات األخرى الصادرة

  .)“المعتمدة في المملكة العربية السعودية

 لقياسأمساس ا 0-0

والتى تقاس بالقيمة  تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس عرف التلكفة التاريخية بإستثناء قياس إلتزامات المزايا المحددة

 .الحالية

 العرض وعملة الدظيفية العملة 0-3

  .للشركة الوظيفية العملة وهو عبارة عن السعودي٭ بالريال المالية القوائم هذه عرض تم

 رات المحامسبية الهامة واإلفتراضات واألحاكم التقةة -3

 ٭المصروفات ٭يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة عمل أحاكم وتقديرات وإفتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات

راضات والتقديرات قد إال أن عدم التأكد من هذه اإلفت .واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة بتاريخ التقرير ٭الموجودات٭ والمطلوبات

 .ينتج عنه مخرجات يمكن ان تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في المستقبل

تنبني هذه التقديرات واإلفتراضات على أساس الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أن تكون معقولة في ظل الظروف 

تتم مراجعة  .الدفترية للموجودات والمطلوبات التى ليست متاحة بسهولة من مصادر أخرى وتستخدم في الحكم على القيم

يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التى تتم فيها مراجعة  .التقديرات واإلفتراضات على أساس مستمر

التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا اكنت 

 على حد سواء.
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 التقةةرات المحامسبية الهامة واإلفتراضات واألحاكم ستتمة  -3

 التقةةرات واإلفتراضات 3-6

التقرير والتى تحتوي على  إن اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل ومصادر عدم تأكد التقديرات الرئيسية األخرى في تاريخ

تم توضيحها  ٭مؤثرة في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية التالية خطر بليغ يتسبب في وجود فروقات

قد  ٭بالرغم من ذلك .إستخدمت الشركة هذه التقديرات واإلفتراضات على أساس المتاح عندما تم إعداد القوائم المالية .ادناه

غير الظروف واإلفتراضات الموجودة حاليًا حول التطورات المستقبلية نسبة لتغيرات السوق أو الظروف التى تنشأ وتكون خارجة تت

 .عن سيطرة الشركة. تنعكس هذه التغيرات في اإلفتراضات عند حدوثها

 هبدط المدجديات غير المالية 3-6-6

و وحدة توليد نقد لقيمة األصل او وحدة توليد النقد القابلة ألصل أ يوجد الهبوط عندما تتجاوز القيمة الدفترية

تستند القيمة  .لئلسترداد التى تمثل القيمة العادلة للك منهما ناقصًا تاكليف اإلستبعاد وقيمة المنفعة أيهما أعلى

التى تتم على أسس العادلة ناقصًا تاكليف حساب اإلستبعاد على أساس البيانات المتاحة من معامالت المبيعات الملزمة 

يستند  .تجارية بحتة لموجودات مماثلة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها ناقصًا التاكليف التزايدية للتخلص من األصل

التدفقات النقدية مستمدة من الموازنة  .إحتساب قيمة المنفعة على أساس نموذج التدفقات النقدية المخصومة

إعادة الهيلكة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو أن اإلستثمارات الهامة  للسنوات الخمس القادمة وال تتضمن أنشطة

إن القيمة القابلة لئلسترداد حساسة  .في المستقبل والتى من شأنها ان تعزز أداء وحدة توليد النقد قد تم إختبارها

دية المستقبلية لمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات النق

 .المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض اإلستقراء

 المخصصات 3-6-0

بما في ذلك  ٭تعتمد المخصصات على التقديرات والتقييمات إذا ما اكنت معايير اإلعتراف قد تم إستيفاؤها ٭بطبيعتها

بالمخصصات للمسائل البيئية على أساس  تقديرات إحتمال التدفقات النقدية الخارجة. وتستند تقديرات اإلدارة المتعلقة

باإلضافة إلى التكنولوجيا الالزمة للتنظيف. وتستند مخصصات التقاضي على أساس تقدير  ٭طبيعة وخطورة التلوث

إن المخصصات الخاصة بماكفآت  .مع األخذ في الحسبان المشورة القانونية والمعلومات االخرى المتاحة حالياً  ٭التاكليف

تتضمن حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة  ٭إن وجدت ٭ة وتاكليف الخروجنهاية الخدم

تستلزم مخصصات المطلوبات غير المؤكدة أفضل  .لمدفوعات نهاية الخدمة وإغالق المواقع أو تاكليف الخروج االخرى

 تقدير لئلدارة فيما إذا اكن من المحتمل تدفقات نقدية خارجة.

 إفتراضات طدةلة االجل لماكفآت المدظفين 3-6-3

وماكفآت نهاية الخدمة ومدفوعات التعويض اإللتزامات التى سيتم تسويتها  تمثل المزايا المحددة لما بعد الخدمة

ويتعين على  .إن وجدت ٭في المستقبل وتتطلب إفتراضات تجاه اإللتزامات المتوقعة والقيم العادلة لموجودات الخطة

اء المزيد من اإلفتراضات المتعلقة بمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل زيادة المرتبات ومعدالت الوفيات اإلدارة إجر 

تستطلع إدارة الشركة رأي إكتواريين  ٭وبشلك دورى .ومعدل دوران التوظيف وتاكليف الرعاية الصحية المستقبلية

في اإلفتراضات الرئيسية تأثير كبير على إلتزامات المزايا يمكن أن يكون للتغييرات  .خارجيين فيما يتعلق بهذه اإلفتراضات

 .المتوقعة و/أو تاكليف مزايا الموظفين المحددة الدورية المتكبدة

 األحاكم الهامة في تطبيق المعاةير المحامسبية 3-0

البالغ على المبالغ  لها األثر فإن األحاكم الهامة التالية ٭تطبيق الحكم في التقديرات واإلفتراضات المذكورة أعاله باإلضافة إلى

 المدرجة في القوائم المالية:

 المصنع والمعةات  ،األجزاء المودنة للممتلاكت 3-0-6

المصنع والمعدات على أساس القسط الثابت على مدى  ٭تستهلك موجودات الشركة المصنفة ضمن الممتلاكت

يتم تقسيمه إلى أجزاء هامة من مكوناته بحيث يتم  ٭ل ماعند تحديد العمر اإلنتاجي اإلقتصادى ألص .أعمارها اإلنتاجية

 ٭الحكم مطلوب عند التحقق من المكونات الهامة لؤلصل األكبر  .إستهالك لك جزء من المكونات الهامة بشلك منفصل

وعية مثل تأخذ اإلدارة بعين اإلعتبار األهمية الكمية للجزء المكون وكذلك العوامل الن ٭بينما يتم تحديد أهمية المكون

 .ونمط إستهالكه ودورة إستبداله / جدول صيانته ٭الفرق في العمر اإلنتاجي مقارنة باألصل ذي الصلة
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 التغيرات في السيامسات المحامسبية -6

المالي ) األدوات المالية والمعيار الدولي للتقرير 2م٭ إعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (5000يناير  0إعتباًرا من 

. لم تعتمد الشركة في وقت مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل جديد تم إصداره ولكن “اإليرادات من عقود مع عمالء”) 00رقم (

 بعد. طبيعة وتأثيرات هذين المعيارين موضحة أدناه: لم يتم تفعيله

   األيوات المالية 0المعيار الةولي للتقرةر المالي رقم س 6-6

األدوات  2أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٭م5001في يوليو 

األدوات المالية: االعتراف والقياس وجميع اإلصدارات السابقة للمعيار  52يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  المالية الذي

م. امتثلت الشركة لمتطلبات 5000يناير  0أو بعد  ارية في السنوات التي تبدأ منوالتي أصبحت س 2الدولي للتقرير المالي رقم 

القوائم المالية. اآلثار المترتبة على تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقرير  في إعداد هذه 2المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 على الشركة هي كما يلي: 2المالي رقم 

مفهومًا مبنيًا على مبادئ لتحديد ما إذا اكن يجب  2ى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم التصنيف والقياس: أرس أ)(

 على خصائص التدفق النقدي لؤلصل ونموذج األعمال الذي 
ً
قياس أصل مالي ما بالتلكفة المطفأة أو القيمة العادلة بناء

المالية٭ تظل إلى حد كبير كما هي دون استنتجت الشركة أن أساس تصنيف وقياس موجوداتها  .يحتفظ فيه باألصل

 تغييروفقًا لهذا النمط.

 على تقييم الشركة :الهبوط ب)(
ً
لتقييم هبوط الموجودات المالية  “خسارة اإلئتمان المتوقعة”فإن إستحداث نموذج  ٭بناء

لتعرض المنخفض لمخاطر ل نظراً  ٭ال يتوقع أن يكون له تأثير جوهري على نتائج الشركة ٭المحتفظ بها بالتلكفة المطفأة

 تعثر الطرف المقابل عن السداد كنتيجة لعمليات إدارة مخاطر االئتمان المتبعة.

 ) حول هذه القوائم المالية.8ألجل السياسة المحاسبية٭ راجع إيضاح (

  “اإلةرايات من عقدي مع عمالء”  60المعيار الةولي للتقرةر المالي رقم س 6-0

 00ة الدولية معيارًا جديدًا لئلعتراف باإليرادات. يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولى رقم أصدر مجلس معايير المحاسب

الذي يغطي عقود البناء. يستند المعيار الجديد على  00الذي يغطي عقودات البضائع والخدمات ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

بضاعة أو خدمة إلى عميل. لذا فإن مفهوم التحكم يحل محل المفهوم مبدأ ان اإليرادات يعترف بها عند تحويل التحكم على 

 للتبنى. الحالي للمخاطر والماكفآت. يسمح المعيار بأسلوب معدل بأثر رجعي

م. ال توجد آثار جوهرية العتماد المعايير الدولية للتقرير المالي على القوائم 5000يناير  0اعتمدت الشركة هذا المعيار اعتباًرا من 

 لمالية للشركة.ا

 ) حول هذه القوائم المالية.8للسياسة المحاسبية٭ راجع إيضاح (
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 المعاةير التى صةرت ولون لم تصبح مسارةة يعة -0

متى ما اكنت  ٭تنوي الشركة تطبيق هذه المعايير  .ولم تصبح سارية بعد موضحة أدناه إن المعايير والتفسيرات التى تم إصدارها

 تصبح سارية المفعول. عندما ٭قابلة للتطبيق

   اإلةجارات 64المعيار الةولي للتقرةر المالي رقم س

 :سيحل هذا المعيار محل .أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معياًرا جديًدا لالعتراف باإليجارات

 .“اإليجارات” - 01معيار المحاسبة الدولي رقم  „

 .“ترتيب ما يحتوى على عقد إيجار ماالتأكد ما إذا اكن ” - 1لمالي رقم تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير ا „

 .“حوافز -عقود إيجار تشغيلية ” -الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة  00تفسير رقم  „

تقييم جوهر المعامالت التى تتضمن الشلك القانوني لعقد ” -الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة  51تفسير رقم  „

 .“ماإيجار 

يتعين على المستأجرين التمييز بين عقد اإليجار التمويلي (في قائمة  ٭01بموجب معيار المحاسبة الدولي للتقرير المالي رقم 

من  .“اإليجارات” 08يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .المركز المالي) وعقد اإليجار التشغيلي (خارج قائمة المركز المالي)

لجميع عقود  “وموجودات حق اإلستخدام”إلعتراف بإلتزامات عقود اإليجار التى تعكس دفعات اإليجار المستقبلية المستأجرين ا

اإليجار بمعزل من اإلعفاء اإلختياري لبعض عقود اإليجار قصيرة االجل والموجودات منخفضة القيمة. باإلضافة إلى ذلك٭ وبموجب 

) يحتوي على إيجار إذا ما تم بموجب العقد تحويل حق التحكم على استخدام أصل محدد أو ٭فإن العقد (هو ٭معيار اإليجار الجديد

 لفترة من الوقت مقابل عوض مادي. 

م 5002يناير  0اعتباًرا من تاريخ اعتمادها اإللزامي في  “عقود اإليجار” 08ستقوم الشركة باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لن  ٭حول المعدل المبسط كما هو مسموح به بموجب شروط تحول محددة في المعيار. نتيجة لذلكمن خالل تطبيق نمط الت

ق المعيار الدولي للتقرير المالي بیطلعملیة لتایقة طرلاکة رلشم تستخدم الم. 5000يتم إعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة المالية 

 .“اإليجارات” 01م قرلي دولالمحاسبة ر امعیات تحرات یجاإكا سابقاً دھیدتحم لتي تود العقتلك اعلی فقط  08م قر

سوف تعترف الشركة بإلتزامات اإليجار وموجودات حق اإلستخدام المرتبطة  ٭08عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

يتم قياس المطلوبات بالقيمة  . سوف08بالعقود التي تم إبرامها كعقود إيجار بموجب مبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

م. سوف يتم قياس 5002يناير  0الحالية لدفعات اإليجار المتبقية مخصومة باستخدام معدل االقتراض التزايدي للشركة اعتباًرا من 

موجودات حق اإلستخدام ذات الصلة بقيمة تساوي إلتزام اإليجار تم تعديلها بمبلغ أي مدفوعات إيجار مستحقة أو مدفوعة 

الشركة بصدد خطوات إنهاء  م.5000ديسمبر  50قدمًا تتعلق بذلك اإليجار المعترف به في قائمة المركز المالي كما في م

من المتوقع أن يكون التأثير بين  م.5002يناير  0حساباتها على المبالغ النهائية لموجودات حق اإلستخدام وإلتزامات اإليجار كما في 

 م.5002يناير  0٪ من اجمالي المطلوبات. لن يكون هناك تأثير على األرباح المبقاة في 05و  من إجمالي الموجودات 5٪
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 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية -4

 :إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة في إعداد هذه القوائم المالية كما يلي

 المصنع والمعةات ،الممتاكت

 الموجودات المملوكة 

إن  ٭بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسائر الهبوط في القيمة المتراكمة ٭المصنع والمعدات بصافي التلكفة ٭لممتلاكتتسجل ا

في  ٭المصنع والمعدات وتاكليف اإلقتراض لموجودات مؤهلة ٭تتضمن هذه التاكليف تلكفة إستبدال أجزاء من الممتلاكت .وجدت

فإن تلكفتها تتضمن جميع المبالغ الالزمة لجلب األصل  ٭تشييد هذه الموجودات داخلياً  في حالة .حال تم إستيفاء معايير اإلعتراف

إلى الحالة الراهنة والماكن الحالي ليكون جاهزًا لئلستخدام المرجو منه من قبل اإلدارة وتستبعد جميع التاكليف األخرى مثل 

ليف دراسة جدوى كمصروفات عند تكبدها ما لم تتعلق بأصل يتم قيد أي تاك .المصروفات العمومية واإلدارية وتاكليف التدريب

قابل للتمييز بصورة محددة يتم إنشاؤه داخليًا ومنسوبة له مباشرة. تدرج تاكليف ما قبل التشغيل خالل فترة البداية بالصافي 

ات الصلة بشرط أن تكون هذه المصنع والمعدات ذ ٭بعد خصم المتحصالت من بيع اإلنتاج التجريبي كجزء من تلكفة بند الممتلاكت

وحتى الدرجة التى يصبح فيها األصل في حالة جاهزة لئلستخدام المرجو  ٭التلكفة متعلقة به مباشرة وتستوفي معايير اإلعتراف

 .منه

كون وعندما ي ٭عندما تكون أجزاء الممتلاكت٭ المصنع والمعدات هامة بتلكفة لها مغزى بالمقارنة مع التلكفة اإلجمالية للبند

فإن الشركة تقوم بإثبات  ٭لهذه األجزاء / المكونات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين إستبدالها على فترات مختلفة

عندما يتم إجراء فحص  ٭وبطريقة مماثلة أيضاً  .تلك األجزاء كموجودات فردية لها أعمار إنتاجية محددة٭ وتستهلك وفقًا لذلك

يتم اإلعتراف بتلكفته المنسوبة إليه مباشرة في  ٭مخطط له أو غير مخطط له )ملة / توقف عن العملرئيسي (صيانة دورية شا

وتسجل كبند مستقل له عمر إنتاجي يساوي بصفة عامة  .القيمة الدفترية للمصنع والمعدات في حالة إستيفاء معايير اإلعتراف

في حالة لئلعداد لدورة صيانة قبل التاريخ  .عداد لدورة صيانة تالية)الفترة الزمنية حتى الفحص الرئيسي التالي المقرر (تم اإل

يتم إثبات اكفة تاكليف اإلصالح  .يتم قيد أي قيمة دفترية حالية لئلعداد لدورة الصيانة التالية السابقة كمصروف فوراً  ٭المخطط

 والصيانة األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها.

لمتوقعة لتفكيك اصل ما بعد إستخدامه في تلكفة لك اصل على حدة إذا تم إستيفاء معايير تضمن القيمة الحالية للتلكفة ا

اإلعتراف للمخصص. تقوم الشركة بشلك دوري بتقييم توقع وتقدير إلتزام التفكيك. يتم إحتساب اإلستهالك من تاريخ توفر بنود 

ل بالموجودات المشيدة ذاتيًا فيحتسب اإلستهالك من تاريخ الممتلاكت٭ المصنع والمعدات لئلستخدام المرجو منها٭ أو فيما يتص

 جاهزية تلك الموجودات لئلستخدام المرجو منها.

 :يتم إحتساب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات وكما يلي

 السنوات  

 10إلى  05  المباني

 00إلى  1  المصنع والمعدات

 00إلى  5  ث والتركيبات والسياراتاألثا

 50إلى  1  قطع الغيار الرأسمالية 

 50إلى  5  المحفزات

 ٭إذا اكن ذلك مالئماً  ٭تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك للموجودات ويتم تعديلها بأثر مستقبلي

  .في نهاية لك سنة مالية

 .والتى ليست جاهزة للغرض المرجو منها ٭موجودات قيد اإلنشاءال يتم إستهالك األراضي وال

المصنع والمعدات وأي جزء هام تم اإلعتراف به مبدئيًا عند اإلستبعاد أو عندما ال يتوقع وجود  ٭يتم إلغاء اإلعتراف ببند الممتلاكت

ء اإلعتراف (تحسب كفرق بين صافي يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغا .منافع إقتصادية مستقبلية من إستخدامه

  .في قائمة الدخل عندما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل )متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية لؤلصل

يتم تخفيض القيمة الدفترية لؤلصل مباشرة إلى قيمته القابلة لئلسترداد إذا اكنت القيمة الدفترية لؤلصل أكبر من قيمته 

 .دادالمقدرة القابلة لئلستر 
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 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية ستتمة  -4

 إتفاقيات ملكية وإنتاج مشتركة

عبارة عن اتفاقيات مبرمة فيما بين شراكت تساهم بموجبها الشراكت في إنتاج وتشغيل  إتفاقيات الملكية واإلنتاج المشتركة

عظم األنشطة ذات الصلة بالمصنع (يشار إليها أصل معين أو مصنع معين بنسبة معينة. تقوم المنشأة التي تتحكم في وتدير م

)٭ بإثبات اكمل مبلغ األصل بالتلكفة في دفاترها المحاسبية٭ وتقوم باستهالكه على مدى العمر اإلنتاجي “الجهة المشغلة”بـ 

ساهمة كدفعة )٭ باإلعتراف بالم“الجهة غير المشغلة”لؤلصل. تقوم المنشأة التي تساهم بأموال إلنشاء المصنع (يشار إليها 

إنتاج مقدمة وتقوم بإطفائها وفقًا للعمر اإلنتاجي لالصل. تتم معالجة تاكليف التشغيل واإلنتاج العادية ومبيعات المنتجات ذات 

 العالقة من هذه المصانع بما يتماشى مع إتفاقيات الملكية واإلنتاج المشتركة المختلفة التي قد تتضمن عنصر ضريبة إنتاج.

 مستأجر المدجديات ال

اإلتفاق للتأكد  يتم تقييم .(أو ينطوي على) إيجار مبني على أساس جوهر اإلتفاق في تاريخ البدايةاالتفاق  تحديد فيما إذا اكن

فيما إذا اكن الوفاء باإلتفاق يتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو إذا اكن اإلتفاق ينقل حق استخدام األصل أو 

لم يكن هذا الحق منصوصًا عليه صراحة في اإلتفاق. وقد يشير ذلك إلى وجود عقد إيجار محتمل ضمني الموجودات حتى إذا 

في معاملة قد ال تكون من الوهلىة األولى في هيئة إتفاقية عقد إيجار. يتم تقييم اكفة عقود اإليجار٭ سواء اكنت عقود إيجار 

يتم تصنيف  .خرى٭ لتصنيفها كعقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيليةصريحة أو عقود إيجار ضمنية في اتفاقيات أو ترتيبات أ

عقود اإليجار التي تحول بشلك كبير اكفة المخاطر والمنافع التابعة لملكية البند المؤجر إلى الشركة كعقود إيجار تمويلية ويتم 

قل٭ بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار. يتم تجزئة رسملتها عند بدء اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو٭ إذا اكنت أ

تحمل  .دفعات اإليجار بين تاكليف التمويل وتخفيض إلتزام اإليجار للوصول إلى معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام

 تاكليف التمويل على قائمة الدخل.

وفي حالة عدم وجود تأكيد معقول على أن الشركة  .مقدر لالصليستهلك األصل المستأجر على مدى العمر اإلنتاجي ال

ستتحصل على الملكية في نهاية فترة اإليجار٭ عندئٍذ يستهلك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر له أو فترة اإليجار٭ أيهما 

ع المصاحبة للملكية إلى الشركة يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال يتم بموجبها تحويل جزء كبير من المخاطر والمناف .أقصر

كعقود إيجارات تشغيلية. تحمل الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية (صافية بعد خصم أي حوافز مستلمة من المؤجر) 

 على قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 المدجديات غير الملمدمسة

المبدئي لها٭ في الفترة التالية  المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتلكفة عند اإلعترافتقاس الموجودات غير الملموسة 

 يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتلكفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وخسائر إنخفاض متراكمة. ٭لئلعتراف المبدئي

و غير محدودة. تطفأ الموجودات غير الملموسة يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة لتكون إما محدودة أ

هبوط في قيمتها متى ما اكن هنالك  ويتم تقييمها ألي ٭االقتصادية النافعة التي لها أعمار محدودة على مدى أعمارها

يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير  .مؤشر على ن تلك الموجودات غير الملموسة قد يتم هبوط قيمتها

سة التي لها أعمار محدودة على األقل في نهاية لك سنة مالية. يتم قيد التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة الملمو

استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل محاسبيًا وذلك بتغيير فترة أو طريقة اإلطفاء٭ حسبما هو مالئم٭ 

يرات المحاسبية. تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدود في ويتم معالجتها كتغيرات في التقد

 .المصروفات وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة قائمة الدخل ضمن فئة

 إن فترات إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية محدودة هي كما يلي:

 السنوات  

 50إلى  0  موجودات التقنية واإلبتاكر والتراخيص واألخرى ٭ب اآللىبرامج الحاس

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدود بشلك منتظم لتحديد ما إذا اكن هناك أي مؤشر 

اإلنتاجية يتم على أساس مستقبلي. ال يتم إطفاء االعمار  على أن تقييم أعمارها الحالية ال يزال محتماًل. وإال فإن التغير في تقييم

الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدود بل يتم اختبارها سنويأ للتأكد من وجود هبوط في قيمتها وذلك إما 

 .بشلك فردي أو على مستوى وحدة توليد النقد المجمعة

غير ملموس كفرق ببن صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية اإلعتراف بأصل  تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء

  اإلعتراف بأصل. لالصل٭ ويتم إثباتها في قائمة الدخل عند إلغاء
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 موجودات التقنية واإلبتاكر

موجودات التقنية واإلبتاكر كمصروفات عند و تقيد تاكليف األبحاث المتعلقة ببرامج الحاسب اآللي المطورة داخل المنشأة

بنفقات التطوير للموجودات المطورة داخل المنشأة كموجودات غير ملموسة عندما تتمكن الشركة من  تكبدها. يتم اإلعتراف

فصل تلك المصروفات عن تاكليف األبحاث٭ ويمكن أن تبرهن الجدوى الفنية الستكمال الموجودات غير الملموسة بحيث تكون 

متاحة لالستخدام أو البيع٭ ونيتها لالستكمال وقدرتها على استخدام أو بيع األصل٭ وكيفية توليد األصل لمنافع اقتصادية 

 .المصروفات بشلك موثوق به خالل عملية التطوير مستقبلية٭ وتوفر الموارد الستكمال األصل والقدرة على قياس

ات٭ يتم تطبيق نمونج التلكفة الذي يتطلب إدراج األصل بالتلكفة ناقصا أي المبدئي بمصروفات التطوير كموجود بعد اإلعتراف

يبدأ إطفاء األصل عند اكتمال عملية التطوير ويكون األصل متاحا لالستخدام٭ ويتم  .إطفاء متراكم وخسائر هبوط متراكمة

ر األصل سنويًا للتأكد من وجود هبوط في إطفاؤه على مدى فترة المنافع المستقبلية المتوقعة. خالل فترة التطوير٭ يتم اختبا

التقنية واالبتاكر في قائمة الدخل ضمن المصروفات التشغيلية األخرى كمصروفات عمومية  قيمته. يتم تسجيل مصروفات

 وإدارية.

 برامج الحاسب اآللي

ت تاكليف التطوير المتعلقة مباشرة يتم إدراج التاكليف المرتبطة باالحتفاظ ببرامج الحاسب اآللي كمصروف عند تكبدها. يتم إثبا

الشركة كموجودات غير ملموسة عند  بتصميم واختبار منتجات برامج الحاسب اآللي المميزة والفريدة٭ والتي تتحكم فيها

 استيفاء المعايير التالية:

 عنما يكون مجديًا فنيًا إكمال البرنامج كي يكون جاهزا لالستخدام. „

 برنامج واستخدامه أو بيعهاعتزام اإلدارة إكمال ال „

 مقدرة على استخدام أو بيع البرنامج. وجود „

 إظهار كيفية تحقيق البرنامج لمنافع اقتصادية مستقبلية محتملة. „

 .توفر موارد تقنية ومالية وموارد أخرى الستكمال تطوير واستخدام أو بيع البرنامج „

 تطويره بشلك موثوق. إماكنية قياس المصاريف المتعلقة بالبرنامج أثناء „

تشتمل التاكليف المتعلقة مباشرة التي يتم رسملتها كجزء من برامج الحاسب اآللي٭ على تاكليف الموظفين وجزء مناسب من 

 التاكليف غير المباشرة ذات العالقة.

ح فيه األصل جاهزًا يتم تسجيل تاكليف التطوير التي تم رسملتها كموجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤها في الوقت الذي يصب

 لالستخدام.

 هبدط المدجديات غير المالية

وفي  .هبوط قيمة أصل ما تقوم الشركة بتاريخ إعداد لك تقرير بإجراء تقييم للتحقق ما إذا اكن هنالك مؤشر يدل على إحتمال

القيمة القابلة لئلسترداد  تقدر الشركة ٭للقيمة سنوياً  حالة وجود أي مؤشر أو عندما يستلزم األمر إجراء إختبار الهبوط

القيمة القابلة لئلسترداد لؤلصل عبارة عن القيمة العادلة لؤلصل أو وحدة توليد النقد ناقصًا تاكليف البيع وقيمة  .للموجودات

ما لم ينتج عن قيمة األصل تدفقات نقدية داخله مستقلة إلى حد كبير عن  ٭وتحدد ألصل منفرد ٭أيهما أعلى ٭المنفعة لؤلصل

لك التى تنتج من الموجودات األخرى أو مجموعات من الموجودات. وعند تجاوز القيمة الدفترية لؤلصل أو وحدة توليد النقد ت

وعند  .وتخفض إلى قيمتها القابلة لئلسترداد ٭أو وحدة توليد النقد منخفضة القيمة لقيمتها القابلة لئلسترداد٭ يعتبر األصل

قات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل الخصم لما قبل تخصم التدف ٭تقدير قيمة المنفعة

 .الضريبة (ما قبل الزاكة / الضريبة) والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة باألصل

متوقعة التى تم إعدادها بصورة مستقلة للك يعتمد حساب الهبوط للشركة على أساس الموازنات التفصيلية والحسابات ال

 .وتغطى هذه الموازنات وحسابات التوقعات عمومًا فترة خمس سنوات .وحدة توليد نقد للشركة التى ينتمى إليها لك أصل

 يحتسب معدل النمو للمدى طويل االجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد ٭وبالنسبة للفترات االطول

 .فترة الموازنة

المصروفات وبما يتناسق مع وظيفة األصل الذي  للعمليات المستمرة في قائمة الدخل ضمن فئات تلك يتم إثبات خسائر الهبوط

  هبطت قيمته.
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 هبدط المدجديات غير المالية ستتمة 

تقوم الشركة سنويًا أيضًا بإجراء إختبار هبوط قيمة سنويًا  ٭لى وجود هبوطوبصرف النظر عما إذا اكن هنالك أي مؤشر يدل ع

للموجودات غير الملموسة التى لها أعمار إنتاجية غير محدودة (بما في ذلك الشهرة) أو الموجودات غير الملموسة التى 

يمكن إجراء إختبار  .اد الخاصة بلك أصلليست متاحة بعد لئلستخدام وذلك بمقارنة قيمها الدفترية مع القيمة القابلة لئلسترد

الهبوط لموجودات  يمكن إجراء عملية إختبار .الهبوط في أي وقت خالل الفترة السنوية بشرط إجراؤه في نفس الوقت لك سنة

 .غير ملموسة مختلفة في أوقات مختلفة

فسوف يتم إختبار الهبوط  ٭فترة السنوية الحاليةبالرغم من ذلك٭ إذا تم اإلعتراف مبدئيًا بتلك الموجودات غير الملموسة خالل ال

 .لتلك الموجودات غير الملموسة قبل نهاية فترة السنة الحالية

(أو مجموعة وحدات توليد نقد)  يتم تحديد الهبوط في الشهرة من خالل تقييم المبلغ القابل لالسترداد للك وحدة توليد نقد

يتم إثبات خسارة الهبوط في  ٭النقد القابل لالسترداد أقل من القيمة الدفترية تتعلق بالشهرة. عندما يكون مبلغ وحدة توليد

 القيمة. ال يمكن عكس خسائر هبوط قيمة الشهرة في السنوات المقبلة.

لمعرفة ما إذا اكن هنالك أي مؤشر على  ٭فيتم التقييم في نهاية لك سنة مالية ٭أما بالنسبة للموجودات خالف المذكورة أعاله

تقوم  ٭وفي حال وجود مثل ذلك المؤشر  .سائر الهبوط التى تم اإلعتراف بها سابقًا لم تعد موجودة أو ربما تم تناقصهاان خ

الشركة بتقدير القيمة القابلة لئلسترداد لؤلصل أو وحدة توليد النقد. يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة المعترف بها في 

اإلفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لئلسترداد لؤلصل منذ اإلعتراف بآخر السابق فقط عندما يكون هنالك تغير في 

هذا العكس محدود على نحو أن القيمة القابلة لئلسترداد لم تتجاوز القيمة الدفترية التى يمكن أن تكون  خسارة للهبوط.

يتم اإلعتراف بذلك العكس في قائمة  .ابقةفي حال لم يعترف بخسارة هبوط لؤلصل في السنوات الس ٭صافية بعد اإلستهالك

 الدخل. 

 تاكليف االقتراض

تتكون تاكليف االقتراض من الفوائد والتاكليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض األموال. يتم رسملة تاكليف 

ل مؤهل خالل الفترة الزمنية الالزمة إلتمام االقتراض العامة والخاصة التي تتعلق مباشرة باإلستحواذ على أو إنشاء أو إنتاج أص

تمثل الموجودات المؤهلة٭ موجودات بالضرورة تستغرق فترة طويلة من الوقت  .وإعداد األصل لالستخدام المرجو منه أو بيعه

 .لتصبح جاهزة لالستخدام المرجو منها أو بيعها

دة يتوقف صرفها على موجودات مؤهلة٭ من تاكليف يتم خصم دخل االستثمار المكتسب من االستثمار المؤقت لقروض محد

 االقتراض المستحِقة للرسملة.

 تحمل تاكليف االقتراض األخرى على المصاريف في الفترة التي تتكبد فيها.

 المدجديات المالية

تدفقات النقدية. يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج أعمال الشركة إلدارة موجوداتها المالية والشروط التعاقدية لل

 تصنف الشركة موجوداتها المالية على النحو التالي:

 موجودات مالية تم قياسها بالتلكفة المطفأة٭ او „

 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة. „

من خالل الدخل من خالل الربح أو الخسارة أو  أو خسائر الموجودات التي تم قياسها بالقيمة العادلة إما بأرباح يتم اإلعتراف

 الشامل اآلخر. 

يتم قياس الذمم المدينة التجارية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تدفقات 

 نقدية تمثل فقط مدفوعات األصل والفوائد وتقاس بالتلكفة المطفأة.

 القياس المبدئي

قيمتها العادلة مضافًا إليها تاكليف المعاملة. يتم إثبات تاكليف معامالت الموجودات يتم قياس الموجودات المالية مبدئيًا ب

  المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل في قائمة الدخل.
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 المدجديات المالية ستتمة 

 القياس الالحق

 أدوات الدين

 يفات لقياس أدوات الدين الخاصة بها الحقًا:تعترف الشركة بثالثة تصن

 التلكفة المطفاة „

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية٭ حيث تمثل هذه التدفقات النقدية 

قياسها الحقًا فقط تسديدات أصل وفائدة٭ بالتلكفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة على أداة الدين التي تم 

ا من عالقة التحوط٭ في قائمة الدخل عند إلغاء اإلعتراف باألصل أو هبوط قيمته. إيرادات 
ً
بالتلكفة المطفأة٭ وليس جزء

 الفوائد من هذه الموجودات المالية مضمنة في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 اآلخرالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  „

حيث تمثل التدفقات  ٭الموجودات المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية

الحركة  .النقدية للموجودات فقط تسديدات أصل وفائدة٭ يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الشامل اآلخر٭ فيما عدا االعتراف بأرباح أو خسائر الهبوط وإيرادات الفوائد  في القيمة الدفترية مأخوذة من خالل الدخل

وأرباح وخسائر تبادل العمالت األجنبية التي يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل. عندما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل 

من  ٭بقًا في قائمة الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيف الربح المتراكم أو الخسارة المتراكمة المعترف بها سا ٭المالي

حقوق الملكية إلى قائمة الدخل ويتم اإلعتراف بها في أرباح / (خسائر) أخرى. تدرج إيرادات الفوائد من هذه 

ت لعمالر تبادل اخسائح وبارض أرعم یتالموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

 رى.ألخت افارولمصإليرادات األخرى/ ااألجنبیة في ا

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  „

من خالل الدخل لة دلعاالقیمة ة أو افأطلمابالتکلفة ق لالحراف االعتر التي ال تفي بمعاییالمالیة ودات اجولمس اقیام یت

ربح أو الخسارة عن أداة الدين التي تم ل الربح أو الخسارة. يتم قياس الخالن مالشامل اآلخر تقاس بالقيمة العادلة 

ا من عالقة التحوط وعرضها بالصافي في 
ً
قياسها الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة والتي ال تشلك جزء

 قائمة الدخل في الفترة التي تنشأ فيها.

 حاليًا٭ ال تحتفظ الشركة بأي أدوات حقوق ملكية.

 إلغاء اإلعتراف

 إلعتراف باألصل المالي أو جزء من األصل المالي:يتم إلغاء ا

 عند إنتهاء الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية من االصل. أو „

عندما حولت الشركة حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من االصل أو تحملت اإللتزام بدفع التدفقات  „

 وإما: ٭إتفاقية مرور إلى طرف ثالث النقدية المستلمة بالاكمل بدون تأخير جوهرى بموجب

 أن تكون الشركة قد حولت٭ بصورة جوهرية اكفة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل٭ أو (أ)

لم تحول الشركة أو تحتفظ بصورة جوهرية باكفة المخاطر والمنافع المرتبطة باالصل ولكنها حولت التحكم على  (ب)

 األصل.

 الهبوط

٭ لمالیةن موجوداتها امزء ینھا کجدوات دبأذات صلة مستقبلیة على أساس رؤية قعة ولمتن االئتمار ائخسام کة بتقییرلشوم اتق

ر خسائشهرا و 05ة. تستند خسائر اإلئتمان المتوقعة على خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة فأطلماتسجیلھا بالتکلفة م لتي یتوا

ا من خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدى الحياة  شهراً  05متوقعة لمدة مدى الحياة. تمثل خسائر اإلئتمان القعة ولمتن االئتماا
ً
جزء

بعد تاريخ التقرير. ومع ذلك٭ عندما تكون هناك  شهراً  05الناتجة عن أحداث التعثر على األدوات المالية الممكنة في غضون 

ان المتوقعة على مدى الحياة. زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها٭ فسوف يعتمد السماح على خسائر اإلئتم

بالنسبة لحساب الذمم المدينة٭ تطبق الشركة النهج المبسط الذي يتطلب اإلعتراف بالخسائر المتوقعة مدى الحياة من اإلعتراف 

  المبدئى للذمم المدينة.



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 حدودة)(شركة ذات مسؤولية م

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 

 

522 

 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية ستتمة  -4

 المطلديات المالية

 اإلعتراف المبدئي والقياس

 يف المطلوبات المالية تحت أي من الفئتين التاليتين:يتم تصن

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة. و „

 مطلوبات مالية أخرى يتم قياسها بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. „

ة طرًفا في االحاكم واإللتزامات التعاقدية بموجب المطلوبات المالية مبدئيًا عندما تصبح الشرك يتم اإلعتراف بجميع

االدوات المالية. يتم تسجيل المطلوبات بالقيمة العادلة٭ وفي حالة القروض والذمم الدائنة يتم إستالم المتحصالت 

 بالصافي بعد خصم التاكليف المنسوبة مباشرة.

 القياس الالحق

لعادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة٭ مع تسجيل التغيرات في يستمر تسجيل المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة ا

 قائمة الدخل.

ها تقاس الحقا بالتلكفة الُمطَفأة  وفيما يتعلق بالمطلوبات المالية األخرى٭ بما في ذلك القروض٭ وبعد االعتراف المبدئي٭ فإّنَ

من  أيضاً اح والخسائر في قائمة الدخل عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات وباستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. وُيْعَتَرُف باألرب

 خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي.

ا مكمالً 
ً
 وُتحتسب التلكفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند اإلستحواذ وأي أتعاب أو تاكليف تعتبر جزء

 ج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتاكليف تمويل في قائمة الدخل.لطريقة معدل الفائدة الفعلي. وُيدرَ 

 الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة االخرى

تمثل هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضائع والخدمات المقدمة إلى الشركة قبل نهاية الفترة المالية والتى لم يتم 

بقيمها  مبدئياً  ويعترف بها .يومًا من تاريخ اإلعتراف 80إلى  50دة ما بين إن هذه المبالغ غير مضمونة وتسدد عا .سدادها

 الفائدة الفعلية. العادلة٭ وتقاس الحقا بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة معدل

 إلغاء االعتراف

وعند استبدال التزام مالي  يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات او قد تم اداؤه.

موجود حاليًا بالتزام مالي آخر من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة اختالفا جوهرًيا أو إجراء تعديل شروط االلتزامات الحالية 

بالفرق في القيم تعديال جوهرًيا٭ يعامل هذا التبادل أو التعديل إكلغاء لئلعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. وُيعتَرف 

 الدفترية الخاصة بلك على حدة في قائمة الدخل.

 تعدةض األيوات المالية

يتم تعويض الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم اإلفصاح عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي إذا اكن هناك حق 

نية للتسوية على أساس صافي أو تحقق الموجودات وتسوية قانوني قابل للتنفيذ حاليًا لتعويض المبالغ المعترف بها وهناك 

 المطلوبات في وقت واحد.

 األيوات المالية المشتقة

يتم اإلعتراف مبدئيًا باألدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في العقد ويتم إعادة قياسها الحقًا بالقيمة 

عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة العادلة. تدرج المشتقات كموجودات مالية 

سالبة. إن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات خالل الفترة غير المؤهلة لمحاسبة التحوط والجزء 

 ترحل مباشرة إلى قائمة الدخل. ٭غير الفعال من التحوط الفعال
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 المطلديات المالية ستتمة 

 المخزون

يقيم المخزون٭ بما في ذلك المواد الخام والبضاعة التامة الصنع والمواد المستهلكة (قطع الغيار) بالتلكفة٭ أي أسعار الشراء 

اشرة (بشلك أساسي الرسوم والنقل) أو بصافي التاريخية على أساس مبدأ المتوسط المرجح زائًدا التاكليف المتعلقة بها مب

 القيمة القابلة للتحقق٭ أيهما أقل.

ويشتمل مخزون البضاعة التامة الصنع على تلكفة المواد والعمالة ونسبة مالئمة من المصروفات اإلضافية غير المباشرة 

 المتغيرة والثابتة.

َدة خالل فترة وتستبعد خسائر المخزون غير الطبيعي بسبب الجودة أو بسبب  أمور أخرى والمصروفات غير المباشرة الُمَتَكّبَ

الصيانة / التوقف عن العمل غير المخطط لهما٭ من تلكفة المخزون. يستند توزيع المصروفات اإلضافية غير المباشرة في نهاية 

هما أعلى. تم رصد التاكليف لبنود الفترة لغرض تقييم المخزون على أساس الطاقة العادية أو اإلنتاج الفعلي لتلك الفترة٭ أي

المخزون على أساس تلكفة المتوسط المرجح وتحدد تاكليف المخزون الذى تم شراؤه بعد حسم خصومات الكمية والتخفيضات. 

تاكليف اإلنجاز المقدرة والتاكليف ناقصًا ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري في سياق العمل العادي٭ 

 قدرة الالزمة إلتمام عملية البيع.الم

 مخزون الخردة٭ المنتج المشترك والمنتج الثانوي

منتج مشترك في آن واحد٭ أو قد تؤدي إلى إنتاج بعض المنتجات الثانوية أو الخردة  تؤدي عملية اإلنتاج في الشركة أحيانًا إلى إنتاج

كون تاكليف تحويل مثل هذه المنتجات المشتركة /الثانوية أو الخردة (إما غير قابلة لالستخدام أو قابلة للتدوير). وعندما ال ت

لهذه المنتجات والمنتجات  قابلة للتحديد بشلك مستقل عن تلكفة المنتج الرئيسي٭ يتم توزيعها على أساس منطقي ومتجانس

سواء في مرحلة اإلنتاج وذلك عندما  المشتركة / الثانوية والخردة. يستند التوزيع على أساس القيمة النسبية للمبيعات للك منتج

 تصبح المنتجات قابلة للتحديد بشلك مستقل أو عند إكمال اإلنتاج. وعندما تكون المنتجات الثانوية والخردة غير جوهرية وعندما

افي القيمة لم يكن ممكنًا توزيع التاكليف عليها٭ أو في حالة عدم فعالية القيام بذلك٭ يتم قياس هذه البنود ضمن المخزون بص

القابلة للتحقق ويتم خصم هذه القيمة من تلكفة المنتج الرئيسي. نتيجة لذلك٭ فإن القيمة الدفترية للمنتج الرئيسي ال تختلف 

 جوهريا عن تلكفته.

ند بالنسبة للمنتجات الثانوية والخردة تخفض تلكفة المبيعات للفترة. وع فإن صافي القيمة القابلة للتحقق ٭في قائمة الدخل

البيع الالحق لهذا المنتج الثانوي٭ تسجل المتحصالت إكيرادات٭ مع تسجيل تلكفة البيع المقابلة على أساس صافي القيمة القابلة 

 .للتحقق المسجل سابقا. أما بالنسبة للخردة٭ فيتم تسجيل المتحصالت٭ بعد خصم التلكفة٭ كدخل آخر

 اإلستهالكية قطع الغيار

كيةالمواد المساعدة التي يتم استهالكها في إنتاج المنتجات شبه المصنعة وتامة الصنع. وقد تمثل قطع الغياراإلستهال

 تشتمل هذه المواد المستهلكة على المواد الهندسية ومواد التعبئة والتغليف لمرة واحدة وبعض المحفزات.

 قطع الغيار الرأسمالية

ابلة للتبادل التي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة الروتينية المساندة واصالح تمثل قطع الغيار الرأسمالية أجزاء المصنع والمعدات الق

للمصنع والمعدات أو استخدامها في حاالت الطوارئ لالصالحات. تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من قطع الغيار  واإلصالح الشامل

 التالية:

اإلنتاج أو التي يتم شراؤها الحقا ولكنها تتعلق بنود المعدات االحتياطية المشتراة جنبا إلى جنب مع المصنع / خط  „

بمصنع معين أو خط إنتاج معين٭ ونادرا ما تكون مطلوبة٭ تعتبر ضرورية لتشغيل المصنع٭ ويجب أن تكون متوفرة في 

المصنع والمعدات ويتم  ٭يتم رسملة هذه البنود كجزء من الممتلاكت .اإلحتياطي لالستخدام في جميع األوقات

من تاريخ الشراء على مدى فترة العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع الذي سيتم  استهالكها

 ٭التشلك هذه البنود جزءًا من المخزون بشرط توفر معيار الرسملة تحت بند الممتلاكت .استخدامه فيه ايهما اقصر

 المصنع والمعدات.
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 لمطلديات المالية ستتمة ا

 المخزون ستتمة 

 قطع الغيار الرأسمالية (تتمة)

البنود القابلة لالصالح التي تتعلق بالمصنع/ بخط إنتاج محدد مع فترات إنتاج طويلة ويتم استبدالها وتجديدها بشلك  „

ن الممتلاكت٭ المصنع والمعدات متكرر (في الغالب خالل اإلعداد لدورات صيانة تالية). يتم رسملة هذه البنود كجزء م

عند استيفاء معايير الرسملة. يبدأ االستهالك اعتبارًا من اليوم الذي يتم فيه تركيب هذه البنود بالمصنع٭ وتكون فترة 

االستهالك هي فترة العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع والمعدات التي تم تركيبها فيه. ال تعتبر 

 لبنود جزءًا من المخزون.هذه ا

وتعتبر ذات طبيعة  قطع الغيار الرأسمالية العامة وبنود المواد االستهالكية األخرى التي ليست ذات طبيعة حساسة „

عامة٭ أي ليست محددة لمصنع ويمكن استخدامها في مصانع متعددة أو خطوط إنتاج وأي بنود أخرى قد تكون 

وتصنف عموما كمواد مستهلكة وقطع غيار'' ضمن المخزون٭  .لمصنعمطلوبة في أي وقت لتسهيل عمليات ا

 ٭لم تتجاوز المستوى ولها عمر إنتاجي أكثر من سنة واحدة٭ وفي هذه الحالة يتم تسجيلها ضمن الممتلاكت مل

 المصنع والمعدات (وتستهلك بشلك مماثل للبنود القابلة لالصالح أعاله).

مخصص التقادم ويتم تحميلها على قائمة الدخل عند  المسجلة ضمن المخزون لتقييم تخضع قطع الغيار والمواد المستهلكة

 واالستهالكالتعمير  كوكذايعتمد المخصص على أساس منتظم ومتناسق وفق تقديرات اإلدارة  .تركيبها أو استخدامها

ثلة للبنود القابلة لئلصالح كما ذكر تكون طريقة استهالكها مما ..الخ متى ما إستوفت هذه البنود بمعايير الرسملة٭.المادى

 أعاله.

 مقايضة المخزون 

يمكن فقط إثبات اإليرادات مقابل مقايضة البضاعة إذا اكنت متباينة في طبيعتها أو أن عملية التبادل تؤدي إلى تغير كبير في 

 كمقايضات موقع.وهي مؤهلة  ٭تكوين التدفقات النقدية للمحول. يوجد لدى الشركة معامالت مقايضات للمخزون

تبادل بنود مماثلة خالل فترة زمنية قصيرة محدودة٭ فإن هذه  المخزون مقايضات الموقع: عندما تمثل معامالت تبادل

المعامالت ال تحمل بصورة عامة مادة تجارية. يمكن فقط إثبات اإليرادات مقابل تبادل البضاعة إذا اكنت متباينة في طبيعتها أو 

يتم تسجيل هذه  ٭إلى تغير كبير في ترتيب التدفقات النقدية للمحول. وفي حال لم يكن الوضع كذلكأن االستبدال يؤدي 

 المعامالت كتحويالت مخزون بالتلكفة ويتم تسجيل األثر المقابل لها كذمم مدينة وذمم دائنة.

 النقة وما في حومه

دائع قصيرة االجل والودائع تحت الطلب واإلستثمارات واالرصدة لدى البنوك والو يتضمن النقد وما في حكمه النقد بالصندوق

ذات السيولة العالية التى تكون تواريخ إستحقاقها األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل والقابلة للتحويل الفورى إلى مبالغ معلومة 

 من النقد والتى تخضع لمخاطر تغيرات غير هامة في القيمة.

والذي يظهر  ٭فإن النقد وما في حكمه يشمل أيضًا السحب على المكشوف من البنوك ٭ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية

 .ضمن القروض في المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي

 اإلحتياطيات

اطى يستند اإلحتي .اإلحتياطي العام واإلحتياطيات األخرى تحت حقوق الملكية ٭تقوم الشركة حاليًا بتسجيل اإلحتياطي النظامي

وفقًا لعقد التاسيس  .النظامي على أساس متطلبات قانونية في السلطة القضائية ذات الصلة التى من خاللها تعمل الشركة

 .٪ من رأس المال50٪ من صافي الدخل السنوي إكحتياطى نظامي حتى يبلغ 00يتعين على الشركة تجنيب 

يمكن للجمعية العمومية  ٭ومية للشركة. تمشيًا مع االنظمة المتبعةيتم تكوين اإلحتياطى العام وفقًا لقرار من الجمعية العم

يمكن زيادة اإلحتياطى العام أو تخفيضه عن طريق قرار من المساهمين وإستخدامه  .تكوين إحتياطى عام كتخصيص أرباح مبقاة

 .حسب تقدير المساهمين

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 حدودة)(شركة ذات مسؤولية م

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 

 

505 

 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية ستتمة  -4

 الموظفين  ماكفآت

 امات قصيرة االجل إلتز 

إن إلتزامات االجور والرواتب بما في ذلك الماكفآت غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر الطيران وبدل تعليم االطفال وبدل 

األثاث المتوقع سدادها بالاكمل خالل إثني عشر شهرًا بعد نهاية الفترة التى يقدم خاللها الموظفون الخدمة ذات العالقة 

وتقاس حسب المبالغ المتوقع دفعها  ٭ها فيما يتعلق بخدمات الموظفين حتى نهاية الفترة المالية المفصح عنهايعترف ب

 .ويتم إظهار اإللتزامات إكلتزامات ماكفآت موظفين متداولة في قائمة المركز المالي .عند تسوية اإللتزامات

 إلتزامات ماكفآت الموظفين طويلة األجل

بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة التي سيتم سدادها بشأن  ت الموظفين طويلة األجلالتزامات ماكفآ تقاس

وتسجل كمطلوبات غير  ٭الخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية فترة التقرير باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة

قبلية المتوقعة٭ والخبرات حول إستقاالت الموظفين٭ ومعدالت متداولة. يؤخذ بعين االعتبار مستويات األجور والرواتب المست

 التناقص التاريخية٭ وفترات الخدمة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عوائد السوق في نهاية فترة التقرير

الخارجة المستقبلية المقدرة.  لسندات الشراكت ذات الجودة العالية بشروط وعمالت تتطابق قدر اإلماكن مع التدفقات النقدية

 يتم إثبات إعادة القياس نتيجة التغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل اآلخر.

 اإللتزام بعد إنتهاء الخدمة

تقدم الشركة العديد من برامج ما بعد انتهاء الخدمة٭ بما في ذلك خطط المنافع المحددة وخطط المساهمات المحددة 

 التأمين الطبي والتأمين على الحياة لما بعد انتهاء الخدمة للموظفين المؤهلين واألشخاص التابعين لهم. وخطط

 خطط المزايا المحددة

 ماكفآت نهاية الخدمة (أ)

إن صافي مطلوبات التقاعد أو المطلوبات المعترف بها في قائمة المركز المالي فيما يتعلق بخطط ماكفآت بعد إنتهاء الخدمة 

إن  ٭لمحددة هي عبارة عن القيمة الحالية إللتزامات اإلستحقاقات المحددة المتوقعة ناقصًا القيمة العادلة لموجودات الخطةا

 .وجدت

ددة على أساس دوري بمعرفة اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.  ويعاد قياس التزام المزايا المّحَ

د القيمة الحالي ة اللتزام المزايا المحددة بخصم التدفقات الخارجة النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة وُتحّدَ

لسندات الشراكت عالية الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بها الماكفآت٭ وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات 

لهذه السندات٭ تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية. ويتم  العالقة. وفي البلدان التي ال يوجد فيها سوق عميقة

احتساب صافي تلكفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المزايا المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرامج. 

 وُتْدَرُج هذه التلكفة في مصاريف مزايا الموظفين في قائمة الدخل.

خسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في الدخل أرباح و يتم إثبات

الشامل اآلخر. وُيْعَتَرُف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي 

 ليف خدمة سابقة.العاملة مباشرة في قائمة الدخل كتاك
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 مزاةا المدظفين ستتمة 

 الرعاية الطبية بعد التقاعد (ب)

تقدم الشركة أيضًا مزايا الرعاية الصحية والتأمين على الحياة لما بعد التقاعد لمتقاعديها المؤهلين واألشخاص التابعين لهم. 

مستحقة على مدى فترة التوظيف باستخدام نفس المنهجية المحاسبية المستخدمة  المزاياتصبح التاكليف المتوقعة لهذه 

بشأن خطط المزايا المحددة. تحمل أو تضاف إلى أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات والتغيرات في االفتراضات 

تقييم هذه االلتزامات دوريأ من قبل اكتواريين مؤهلين  االكتوارية على الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة التي تنشأ فيها. يتم

 .مستقلين

نتطلب المحاسبة عن هذه البرامج أن تقوم اإلدارة ببعض االفتراضات المتعلقة بمعدالت الخصم المستخدمة لقياس االلتزامات 

والوفيات٭ واإلفتراضات  صحية٭والمصاريف المستقبلية٭ ومعدالت التضخم في سلم الرواتب٭ ومعدالت مسار تاكليف الرعاية ال

 على أداء موجودات الخطة (إن وجدت)٭ وعمليات 
ً
األخرى. إن هذه التقديرات معرضة للتغير بشلك كبير من فترة إلى أخرى بناء

 التقييم االكتوارية٭ وظروف السوق والتغيرات في المنافع المتعاقد عليها. يستند اختيار االفتراضات إلى التوجهات التاريخية

 على الظروف االقتصادية وظروف السوق بتاريخ التقييم. وقد تختلف النتائج الفعلية كثيرا عن 
ً
والتقديرات المستقبلية بناء

 على االفتراضات الهامة المستخدمة.
ً
 التقديرات التي تمت بناء

 ماكفأة نهاية الخدمة (برنامج التقاعد المبكر)

الشركة قبل تاريخ التقاعد العادي٭ أو عندما يقبل الموظف االستقالة االختيارية تستحق ماكفأة نهاية خدمة الموظفين من قبل 

 :بإثبات ماكفآت إنهاء الخدمة في التواريخ التالية ايهما يأتي اوالً  تقوم الشركة .مقابل هذه الماكفآت

إثبات تاكليف إعادة هيلكة ب و (ب) عندما تقوم الشركة ٭عندما ال تستطيع الشركة سحب العرض المقدم لهذه الماكفآت (أ)

تتطلب دفع ماكفآت إنهاء الخدمة. في حالة العرض المقدم لتشجيع االستقالة االختيارية٭ يتم قياس ماكفآت نهاية الخدمة على 

بعد أكثر  أساس عدد الموظفين المتوقع قبولهم للعرض. يتم خصم الماكفآت التي تصبح مستحقة الدفع إلى القيمة الحالية

 شر شهرًا بعد نهاية فترة التقرير.من إثنى ع

 برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين

تم  تتيح للموظفين المؤهلين فرص شراء وحدات سكنية بإنشاء برامج تمليك وحدات سكنية بعض الشراكت داخل الشركة قامت

. يتم نقل ملكية هذه من خالل سلسلة دفعات على مدى عدد محدد من السنوات الشراكت التابعةإنشاؤها بواسطة تلك 

 .الوحدات السكنية عند إتمام السداد الاكمل

تسترد المبالغ المدفوعة بواسطة الموظف جزئيًا إلى الموظف فى حالة توقف الموظف  ٭وفقًا لبرامج تمليك الوحدات السكنية

وجودات غير متداولة في الوقت عن العمل ويتم إعادة المنزل إلى الشركة. يتم اإلعتراف ببرنامج تمليك الوحدات السكنية كم

الذي يتم فيه تخصيص الوحدات السكنية للموظفين ويتم إطفاؤها على مدى فترة السداد للتسهيالت المستحقة على 

 .الموظفين

 برنامج قروض السكن للموظفين

قرض على أقساط تقدم الشركة قروضا سكنية بدون فوائد لموظفيها المؤهلين لشراء أو بناء منزل أو شقة. يتم سداد ال

بقروض السكن كموجودات مالية غير متداولة بالقيمة العادلة ويتم  شهرية عن طريق الخصم من راتب الموظف. يتم اإلعتراف

قياسها بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات الفرق بين القيمة العادلة والمبلغ الفعلي 

ويتم إطفاؤه كمصروف بالتساوي على مدى  “تداولة مدفوعة مقدماماكفآت موظفين غير م”عتباره المدفوع نقدًا للموظف با

 .فترة الخدمة. كما يتم إطفاء نفس المبلغ إكيرادات تمويل مقابل الذمم المستحقة القبض من الموظفين

 خطة إدخار الموظفين 

مات المشاركين في حساب مصرفي منفصل ويتم تكوين يتم إيداع مساه .تحتفظ الشركة بخطة إدخار للموظفيين السعوديين

  .مخصص لمساهمة الشركة
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 مخصصات 

 عامة

ويكون من المحتمـل أن يتطلـب  ٭يعترف بالمخصصات عندما يكون للشركة إلتزام حالي (قانوني أو إستنتاجي) ناتج عن حدث سابق

وفي الحاالت  .وبحيث يمكن تقدير مبلغ اإللتزام بصورة موثوقة ٭تضمن منافعًا إقتصادية لسداد اإللتزاماالمر تدفق خارج لموارد ت

فسوف يعترف بالمسترد  ٭على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ٭التى تتوقع فيها إدارة الشركة إسترداد بعض أو لك المخصصات

ويعرض المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة الدخل  .ة فعالً أكصل مستقل ولكن فقط عندما تكون عملية اإلسترداد مؤكد

فيتم خصم المخصصات بإستخدام معدل ما قبل  ٭بالصافي بعد خصم أي مبالغ مستردة. وإذا اكن أثر القيمة الزمنية للنقد جوهرياً 

يعترف  ٭وعند إستخدام عملية الخصم .مالمخاطر الخاصة بذلك اإللتزا ٭عندما يكون ذلك مالئماً  ٭الزاكة / الضريبة الحالي الذي يعكس

 .بالزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كتلكفة تمويل

 اإللتزامات البيئية 

تقوم إدارة الشركة بإثبات مخصص لتلكفة التنظيـف البيئـي  ٭وفقًا للسياسة البيئية للشركة والمتطلبات القانونية المعمول بها

ويمكـن تقـدير مبلـغ التـدفقات النقديـة الخارجـة بشـلك  ٭إلتزام قـانوني أو إسـتنتاجيعندما يكون من المحتمل أن يتم تحقيق 

 .معقول

 إيقاف الخدمة إلتزامات

يتم توفير تاكليف إيقاف التشـغيل بالقيمـة  .تقوم الشركة بقيد مخصص لتاكليف إيقاف تشغيل مرافق التصنيع عند وجود إلتزام

يتم  .بإستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدراجها كجزء من تلكفة األصل المعين الحالية للتاكليف المتوقعة لتسوية اإللتزام

يتم إدراج  .خصم التدفقات النقدية بمعدل ما قبل الزاكة / الضريبة الحالي والذي يعكس المخاطر الخاصة بإلتزامات إيقاف التشغيل

يـتم مراجعـة التلكفـة المسـتقبلية  .دخل كتاكليـف تمويـلتفكيك الخصم كمصروف عند تكبده ويتم اإلعتراف به في قائمـة الـ

يتم إضافة التغيرات في  .التقديرية أو في معدل الخصم المستخدم لوقف التشغيل سنويًا ويتم تعديلها متى ما اكن ذلك مالئماً 

 .التاكليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من تلكفة االصل

 بة الةخلالزاك  وضرة

 الزاكة 

ألنظمة الهيئة العامة للزاكة والدخل في المملكة العربية السـعودية علـى أسـاس اإلسـتحقاق.  يتم عمل مخصص للزاكة وفقاً 

 الناتجة (إن وجدت) عن الربوط النهائية في سنة إنهائها. يحمل المخصص على قائمة الدخل. ويتم تعديل الفروقات

 ضريبة الدخل الحالية

والتـى يـتم  ٭ك الشركة غير السعودي لضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية علـى أسـاس حصـته مـن النتـائجيخضع مال

 .إدراجها كمصروف للفترة الحالية في قائمة الدخل

إن المعدالت الضريبية والقوانين الضريبية المستخدمة لحساب مبلغ ضـريبة الـدخل المسـتحقة هـي تلـك التـى يـتم سـنها أو 

يتم إدراج ضريبة الدخل الحالية المتعلقة بالدخل الشامل اآلخر في قائمة الـدخل الشـامل  .ا بشلك كبير في تاريخ التقريرتطبيقه

تقوم اإلدارة بشلك دورى بتقييم المراكز المستخدمة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق باألوضـاع التـى  .وليس في قائمة الدخل

 سارية للتفسيرات وتكوين مخصصات متى ما اكن ذلك مناسبًا.تخضع فيها األنظمة الضريبية ال
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 الزاك  وضرةبة الةخل ستتمة 

 الضريبة المؤجلة 

يحتسب المخصص للضريبة المؤجلة بإستخدام طريقة اإللتزام على الفروقات المؤقتة بتاريخ التقرير بين االوعية الضريبية 

 .ات والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض التقارير الماليةللموجود

وترحيل األرصدة الدائنة للضريبة غير  ٭يتم اإلعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لاكفة الفروقات المؤقتة الخاضعة للخصم

ح الخاضع للضريبة متاحًا من المحتمل أن يكون الرب إلى الحد الذي يكون فيه ٭المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة

والذي يتم مقابله إستخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم واألرصدة الدائنة للضريبة المرحلة غير المستخدمة والخسائر 

 الضريبية غير المستخدمة.

ي يصبح فيه من غير يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ لك تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذ

يتم إعادة تقييم موجودات  .المحتمل وجود ربح ضريبي اكف للسماح بإستخدام لك أو إستخدام جزء من أصل الضريبة المؤجل

الضريبة المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ لك تقرير ويتم إثباتها إلى الحد الذي يصبح فيه من المحتمل أن الربح المستقبلي 

 .سيسمح بإسترداد أصل الضريبة المؤجلة الخاضع للضريبة

يتم قياس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة وفقًا لمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في السنة التى يتحقق فيها األصل 

والضرائب  .أو يتم سداد اإللتزام إستنادًا إلى معدالت الضريبة وقانون الضرائب المطبق أو المطبق بشلك كبير في تاريخ التقرير

يتم اإلعتراف ببنود الضريبة المؤجلة المرتبطة  .المؤجلة المتعلقة ببنود خارج قائمة الدخل يتم اإلعتراف بها خارج قائمة الدخل

 .بمعاملة أساسية إما في قائمة الدخل الشامل أو مباشرة في حقوق الملكية

 الضريبة المقتطعة

 .رسوم التمويل والخدمات كمطلوبات ضريبية ٭اإلتاوات ٭باحتسجل الضريبة المقتطعة المتعلقة بتوزيع االر 

 تدزةعات األرياح

تعترف الشركة باإللتزام بتوزيع األرباح على مساهمي الشركة عندما يكون التوزيع مصرحًا به ولم يعد التوزيع وفقًا لتقدير 

لتوزيع عندما تتم الموافقة عليه من قبل يتم إعتماد ا ٭تمشيأ مع قانون الشراكت في المملكة العربية السعودية .الشركة

عند  ٭يتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية إن وجدت .يتم اإلعتراف بالمبلغ المقابل مباشرة في حقوق الملكية .المساهمين

 .إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة

 ترجمة العمالت األجنبية

 المعامالت واألرصدة

بدئيًا من قبل الشراكت المشتركة وفقًا لمعدالت أسعار الصرف الفورية للعملة للك تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية م

تحول الموجودات والمطلوبات النقدية المقيمة  .معاملة على حدة في التاريخ الذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة لئلعتراف بها

 .لمركز الماليبالعمالت األجنبية بأسعار الصرف الفورية للعملة الوظيفية بتاريخ قائمة ا

 .تدرج الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل

تترجم البنود غير النقدية التى تم قياسها بالتلكفة التاريخية بالعمالت االجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحويل 

تم قياسها بالقيمة العادلة بالعمالت االجنبية بإستخدام أسعار الصرف تحول البنود غير النقدية التى  .المعامالت اإلبتدائية

وتعامل االرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التى  .السائدة في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة

ة عن التغير في القيمة العادلة للبند (فروقات التحويل تقاس بالقيمة العادلة بما يتماشي مع اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتج

 .على البنود التى يعترف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الدخل)

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 حدودة)(شركة ذات مسؤولية م

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 

 

508 

 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية ستتمة  -4

 قياس القيمة العايلة 

  .لك قائمة مركز ماليبالقيمة العادلة في تاريخ  ٭اكلمشتقات ٭تقوم الشركة بقياس األدوات المالية

القيمة العادلة هي عبارة عن السعر الذي يمكن قبضه نظير بيع أصل ما أو سداد قيمته لتحويل إلتزام ما في معاملة نظامية 

يستند قياس إلتزام القيمة العادلة على إفتراض أن إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل  .بين مشاركين في السوق بتاريخ القياس

 :يتم تنفيذها إما اإللتزام

 .في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات „

 .في أكثر األسواق منفعة للموجودات أو المطلوبات ٭أو في ظل غياب سوق رئيسية „

وتقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بإستخدام إفتراضات على أن المشاركين في السوق سيستخدمونها عند 

 أو المطلوبات وعلى فرضية ان المشاركين في السوق يعملون على أقصى درجات منافعهم اإلقتصادية.تسعير الموجودات 

قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يأخذ بعين اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع إقتصادية بإستخدام 

رك آخر في السوق والذي بدوره سيستخدم األصل على نحو األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه لمشا

 .أفضل وبأعلى فائدة ممكنة

لك الموجودات والمطلوبات التى تم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية يتم تصنيفها ضمن هرم 

 قياس القيمة العادلة كلك:القيمة العادلة وتم إيضاحها أدناه على مستوى الحد االدنى الهام للمدخالت ل

 .مدرجة (غير معدلة) أسعار السوق في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة :6المستدى  „

فيها مدخالت المستوى االدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة  طرق تقييم فنية تكون :0المستدى  „

 .بصورة مباشرة أو غير مباشرة

فيها مدخالت المستوى االدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير  ق تقييم فنية التى تكونطر :3المستدى  „

 .ملحوظة

 .لم تحتفظ الشركة بأية أدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة ٭م5001م و 5000ديسمبر  50كما في 

 اإلعتراف ياإلةرايات

 مبيعات

المنتجات المباعة والتحويالت إلى العمالء والتي يتم النظر فيها في سياق نهج  تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند التحكم في

 من خمس خطوات وتطبيق شروط الشحن المعمول بها.

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المالي المستلم أو المستحق القبض٭ مع االخذ في الحسبان شروط السداد 

لمعايير محددة لتحديد ما إذا اكنت الشركة  وفقاً ائب أو الرسوم. يتم تقييم ترتيبات اإليرادات المحددة تعاقدًيا واستبعاد الضر 

 تعمل كمدير أو وكيل.

 حقدق اإلرجاع

عندما ينص عقد مع عميل ما على حق إرجاع السلعة خالل فترة محددة٭ تقوم الشركة بحساب حق اإلرجاع عندما يطلب العميل 

 لتعاقدية.ذلك ويتم استيفاء الشروط ا

 المقايل المتغير

ر سعل یدتعم یتيتم تسجيل المبيعات التي تتم من خالل المسوقين بأسعار مؤقتة في وقت شحن البضائع٭ ويتم تعديلها الحقًا. 

ر لمتغیأن المقابل اکة رلشدر الخ. تقإ ٭ردة وإعفاءاتمبالغ مستو حسومات ل تخفيضات اسعار٭في شکر متغیي مقابل لمعاملة ألا

بعض من أو لك مبلغ المقابل المتغير  ل. تضمن الشركة في سعر المعاملةلمحتمت المعامالر اسعال أیدقعة لتعومتة كقيم

فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن ال يحدث عكس كبير في مبلغ اإليراد التراكمي الذي تم االعتراف به عندما يتم الحقًا 

  متغير.حسم عدم التأكد المرتبط بالمقابل ال
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 التلكفة والمصروفات

 تلكفة المبيعات

العمالة المباشرة وغيرها من التاكليف اإلضافية العامة  ٭تشمل تاكليف اإلنتاج ومصروفات التصنيع المباشرة متضمنة المواد الخام

 .المرتبطة مباشرة

 العمومية واإلدارية المصروفات

 وتشتمل أيضًا على توزيع المصروفات .عبارة عن المصاريف التى ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي بضائع أو خدمات اتهذهالمصروف

 .اإلضافية التى ال تتعلق على وجه التحديد بتلكفة المبيعات أو مصروفات البيع والتوزيع

على  ٭صاريف عمومية وإدارية عند الحاجةفيما بين تلكفة مبيعات ومصاريف بيع وتوزيع وم ٭اإلضافية يتم توزيع المصروفات

 .أسس متناسقة

 البيع والتوزيع مصروفات

وتشمل هذه التاكليف رواتب موظفي  .البيع أي تاكليف متكبدة لتنفيذ أو تسهيل أنشطة البيع في الشركة تتضمن مصروفات

وتشمل أيضًا مخصصات بعض  .سومفضاًل عن العموالت والر  نفقات التسويق والتوزيع والمصروفات اللوجستية ٭المبيعات

 .النفقات اإلضافية

 إةرايات التمدةل 

اكفة األدوات المالية التى تم قياسها بالتلكفة المطفأة والموجودات المالية التى تحمل فائدة والمصنفة كموجودات متاحة 

المعدل الذي يقوم بالضبط بخصم معدل الفائدة الفعلي هو  .للبيع وإيرادات التمويل تسجل بإستخدام معدل الفائدة الفعلى

عند الحاجة  ٭المدفوعات النقدية المستقبلية أو سندات القبض على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لؤلداة المالية أو لفترة أقصر 

 .إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية
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 مصنع ومعةات ،ممتلاكت -0

     0162ةسمبر ي 36للسنة المنتهية في      

  مسيارات  اثاث وتركيبات  مصنع ومعةات  أرض ومباني 
مدجديات تحت 

 إةجار تمدةلي
 

مدجديات قية 

 اإلنشاء
 المجمدع 

              

              :التلكفة

 ٫021 1٫500  011٫110  0٫005  05,108  ٫512 50  5,105,150  022,000 الرصيد في بداية السنة

 051,500  11,010  -  -  -  10٫080  0٫510  إضافات

 -  )01٫055(  -  -  )00(  05,202  0,850 تحويالت

 )0,555(  -  -  -  -  )٫555 0 (  - إستبعادات

 1,151,000  551,100  0٫005  05,108  ٫550 50  ٫525 5٫010   805٫000 الرصيد في نهاية السنة

              اإلمستهالك المتراكم

 )5,518,102(  -  )0٫500 (  )00,101(  )55,800(  )0,201,250(  )550,101( داية السنةالرصيد في ب

 )080,501(  -  )580(  )058(  )150(  )000٫110(  )00٫051( محمل للسنة

 ٫555 0   -  -  -  -  ٫555 0   - إستبعادات

 )5,115,100(  -  )0,100(  )05,015(  )55,025(  )5,000٫008(  )٫020 510( الرصيد في نهاية السنة

              :صافي القيمة الةفترةة

 ٫801 0,220  551,100  5,101  015  5,010  0,100٫051  580,880 5000ديسمبر  50كما في 
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 مصنع ومعةات ستتمة  ،ممتلاكت -0

     0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في      

  مسيارات  اثاث وتركيبات  مصنع ومعةات  أرض ومباني 
مدجديات تحت 

 تمدةليإةجار 
 

مدجديات قية 

 اإلنشاء
 المجمدع 

              

              :التلكفة

 ٫058 1,510  508,080  0٫005  05,100  51,210  5,580,505  ٫028 010 الرصيد في بداية السنة

 85,885  ٫010 00  -  0  010  0٫025  5,000 إضافات

 -  )585,110(  -  -  052  508,100  08,810 تحويالت

 )020(  )050(  -  -  -  )88(  - إستبعادات / شطب

 1,500,021  011,110  0٫005  05,108  50,512  5,105,150  022,000 الرصيد في نهاية السنة

              اإلمستهالك المتراكم

 )5,000,050(  -  )220(  )00,582(  )55,020(  )0,108,505(  )500,110( الرصيد في بداية السنة

 )080,210(  -  )580(  )0,510(  )180(  )010,125(  )01,218( محمل للسنة

 88  -  -  -  -  88  - إستبعادات / شطب

 )5,518,102(  -  )0,500(  )00,101(  )55,800(  )0,201,250(  )550,101( الرصيد في نهاية السنة

              :صافي القيمة الةفترةة

 5,051,100  011٫110  1,005  222  5,020  0,010٫000  515,121 5001ديسمبر  50كما في 
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 تدزةع مخصص اإلمستهالك للسنة 0-6

  0162  0160 

 080,210  642,066  إجمالي إستهالك

 -   6,026س  ناقصًا: معاد تحميلها إلى شركة منتسبة

 080,210  643,031  إستهالكصافي 

 080,201  600٫312  )0-50تلكفة مبيعات (إيضاح 

 1,200  3,000  )5-50مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح 

 080,210  643,031  المجموع

 األراضي والمباني

مليون ريال سعودي) يمثل  0م: 5001ديسمبر  50م (5000ديسمبر  50مليون ريال سعودي كما في  0تتضمن االراضي والمباني مبلغ 

تم  .تلكفة أرض ملك حر. تم تأجير األراضي التى تم عليها بناء المصنع والمباني ذات الصلة من قبل الهئية الملكية للجبيل وينبع

 .تجديد اإليجار فعليًا من تاريخ

 .لمدة عشر سنوات مع خيار التجديد )م5005فبراير  2هـ (الموافق 0151ربيع األول  50

 ل إنشائية قيد التنفيذأعما

المشاريع الجديدة  ٭م تمثل االعمال اإلنشائية قيد التنفيذ مبدئيًا تعديل المصانع الموجودة حالياً 5001م و 5000ديسمبر  50كما في 

يتم اإلفصاح عن اإللتزامات الرأسمالية ذات الصلة في  .التى تم تنفيذها والدفعات المقدمة لبرامج تمليك السكن للموظفين

 .)51إيضاح (

 موجودات تحت إيجار تمويلي

 50تتضمن القيمة الدفترية لئليجار التمويلي بشلك رئيسي خط أنابيب الغاز المحتفظ به بموجب اإليجارات التمويلية كما في 

 .م بمبلغ5000ديسمبر 

 .مليون ريال سعودي) 1٫0م : 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي ( 5٫0
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 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في  

البرمجيات وتطدةر تقنية  

 المعلدمات

 المجمدع  مدجديات قية التطدةر  التراخيص 

        :التلكفة

 010,212  2,855  008,508  08,020 الرصيد في بداية السنة

 0,508  0,508  -  - إضافات

 )0,550(  )0,550(  -  - تعديالت

 -  )5,110(  -  5,110 تحويالت

 660,136  4,061  664,004  62,242 الرصية في نهاةة السنة

        اإلطفاء المتراكم

 )050,220(  -  )008,508(  )٫151 0( الرصيد في بداية السنة

 )5,011(  -  -  )5,011( محمل على السنة

 )050,081(  -  )008,508(  )0,200( الرصية في نهاةة السنة

        يمة الةفترةةصافي الق

 64,201  4,061  -  0,041 0162يةسمبر  36كما في 
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البرمجيات وتطدةر تقنية  

 المعلدمات

 المجمدع  مدجديات قية التطدةر  التراخيص 

        :التلكفة

 010,852  50,051  008,508  1,502 الرصيد في بداية السنة

 510  510  -  - إضافات

 -  )00,150(  -  00,150 تحويالت

 666٫000  0٫433  664,004  64,101 الرصية في نهاةة السنة

        اإلطفاء المتراكم

 )001,200(  -  )005,128(  )1٫001( الرصيد في بداية السنة

 )1,000(  -  )5,180(  )0,000( محمل على السنة

 )050,220(  -  )008,508(  )0,151( الرصية في نهاةة السنة

        صافي القيمة الةفترةة

 60,020  0٫433  -  61٫304 0160يةسمبر  36كما في 

 

 



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 شركة ذات مسؤولية محدودة)(

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 مدجديات غير ملمدمسة ستتمة  -2

 تدزةع مصروف إطفاء محمل على السنة 2-6

  0162  0160 

 5,180  661  )0-50تلكفة مبيعات (إيضاح 

 0,000  3,146  )5-50مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح 

 1٫000  3٫606  المجموع

 مدجديات غير متةاولة أخرى -0

  0162  0160 

 ٫121 12  0٫221  ذمم مدينة لتمليك سكن

 50,250  36٫660  دفعات إنتاج (ترتيبات إمتالك وإنتاج مشتركة)

 0٫008   -  سلف لموظفين

  34٫000  12 ٫150 

 مخزون -61

  0162  0160 

 01,050  04,260  ة الصنعبضاعة تام

 1٫105   0,200  مواد خام

 ٫088 08  20٫366  قطع غيار 

 100  3٫604  بضاعة في الطريق

  600,010  012 ٫520 

 )01٫100(   06,206س  مخصص مخزون بطئ الحركة وبنود متقادمة :ناقصاً 

  601٫433  051,055 

 :المتقادم هي كما يلي المخزونالحركة في مخصص 

  0162  0160 

 2٫100  66٫602  يناير  0الرصيد في 

 0٫000  0٫664  محمل على السنة

 01٫100  06,206  ديسمبر 50الرصيد في 
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 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 ذمم مةةنة تجارةة وذمم مةةنة أخرى -66

  0162  0160 

 000,511  334٫060  )51مستحق من سابك وشراكتها المنتسبة (إيضاح 

 11,805  00,660  )51حدودة (إيضاح مستحق من تايوان لؤلسمدة الم

 00  62  مستحق من أطراف اخرى

  344,320  585,001 

 :اكن تحليل تعمير الذمم المدينة التجارية كما يلي ٭ديسمبر  50كما في 

ليست مستحقة   المجمدع  

مسايقًا أو 

 منخفضة القيمة

أقل من  

 ةدماً  41

 46-01 

 ةدما

 06-621 

 ةدما

 626-340 

 ةدما

ر من أكث 

مسنة 

 واحة 

 -  1  00  08  0٫008  580,555  588٫505  5000ديسمبر  50

 -  -  -  085  ٫500 0   580,210  585,001  5001ديسمبر  50

 م.5001ديسمبر  50م و5000ديسمبر  50لم يتم هبوط أي من الذمم المدينة التجارية كما في 

 مةفدعات مقةمًا ومدجديات متةاولة أخرى -60

  0162  0160 

 55,185  66٫103  مصروفات مدفوعة مسبقاً 

 55,510  33,306  ضريبة مستردة

 01,101  66٫030  سلف موظفين وذمم مدينة

 50,010  00٫000  دفعات مقدمة إلى سابك وشراكتها المنتسبة

 580  6٫000  أخرى

  23٫663  002 ٫182 

 نقة وما في حومه -63

  0162  0160 

 085,000  646٫010  أرصدة البنوك

 510٫000  630٫111  سابك -ودائع ألجل 

  313٫010  151,000 

 .تمثل الودائع ألجل الودائع لدى البنوك وسابك لفترات إستحقاق أصلية ألقل من ثالثة أشهر

ودي) محتفظ بها مليون ريال سع 15٫0م : 5001مليون ريال سعودي ( 80يتضمن النقد وارصدة البنوك مبالغ نقدية مقيدة بمبلغ 

 .في حساب بنكي منفصل نيابة عن مساهم لتبرعات يتعين دفعها وغير متوفرة للشركة
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 (شركة ذات مسؤولية محدودة)
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 نقة وما في حومه ستتمة  -63

 :مختلفة يعمالتيعرض الجدول أدناه تفاصيل المبالغ الموضوعة 

  0162  0160 

 ٫520 550  660٫020  ريال سعودي

 001٫080  606٫001  دوالر أمريكي

  313٫010  151,000 

 رأس المال -66

  0162  0160 

 01٫000  66,111  عدد األسهم المصرح بها

 100٫000  011,111  ريال سعودي للك سهم 00٫000أسهم عادية بقيمة 

 05,150  63,631  أسهم عادية مصدرة ومدفوعة بالاكمل

 810,000  406,011  يةسمبر 36الرصية في 

 إحتياطيات -60

 ظامين إحتياطي

٪ من صافي الدخل في لك سنة حتى تكون قد 00الشراكت في المملكة العربية السعودية يجب على الشركة تجنيب  لنظاموفقًا 

٪ من رأس المال المدفوع كما هو مسموح به 00بلغ اإلحتياطي النظامي للشركة  .٪ من رأس المال50كونت إحتياطي يساوي 

هذا اإلحتياطي غير قابل  .٪00دارة اإلستمرار في نفس اإلحتياطي النظامي بنسبة قررت اإل ٭بموجب نظام الشراكت المذكور 

 .للتوزيع

 إحتياطي عام

يمكن زيادة اإلحتياطي  .قامت الجمعية العمومية بتكوين إحتياطي عام كتخصيص أرباح مبقاة ٭وفقًا لالئحة الداخلية لشركة سابك

 .حًا للتوزيعالعام أو تخفيضه بقرار من المساهمين ويكون متا

 أخرى إحتياطيات

 .التي تمثل أرباح إكتوارية على ماكفآت موظفين “حتياطيات أخرىإ”يوضح الجدول التالي حركة 

 0160  0162  إحتياطي أرياح إكتدارةة

 55,010  03,004  الرصيد اإلفتتاحي

 0,010  6,600  إعادة قياس أثر إلتزامات ماكفآت الموظفين تحت الدخل الشامل اآلخر

 55,158  06,013  الرصية الختامي

 

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 

 

508 

 مطلديات خاضعة إلةجارات تمدةلية -64

 0160  0162  اإلمستحقاق  مسعر الفائة   

         متةاول

 518  042  5050إلى  5005  ٪58٪ إلى 0  تمويلية إلتزامات تحت إيجارات

         غير متةاول

 1,180  6,600  5050إلى  5005  ٪58٪ إلى 0  تمويلية إلتزامات تحت إيجارات

 1,101  6٫641      إجمالي مطلديات خاضعة إلةجار تمدةلي

 ماكفآت المدظفين -60

 :يمكن تحليل مخصص ماكفآت الموظفين على النحو التالي

  0162  0160 

     إلتزامات ماكفآت محةي 

 585,180  66,402  ماكفآت نهاية الخدمة

 00,502  60,061  مزايا طبية بعد التقاعد

  00,032  515,282 

     نهاةة الخةمة المدظفين األخرى طدةلة االجل وماكفآت ماكفآت

 0,005  000  خطة تقاعد مبكر

 0,080  00  ماكفآت خدمة مستمرة

 00,050  0,030  أخرى

  0,260  05,522 

  31٫100  508,580 

 المحةي  الماكفآت إلتزامات

أة نهاية الخدمة لموظفيها مع األخذ بعين اإلعتبار قوانين العمل المحلية وسوق العمل والقوانيين تعطى الشركة ماكف

 .الضريبية والضمان اإلجتماعي في المملكة العربية السعودية

 ماكفآت نهاةة الخةمة

وسياسات الشركة  هذه الماكفآت إلزامية لجميع العاملين في المملكة العربية السعودية بموجب قانون العمل السعودي

يتم إحتساب  .المطبقة على فترة الخدمة المتراكمة للموظفين والمستحقة الدفع عند نهاية الخدمةأو اإلستقالة أو التقاعد

صافي إلتزام الشركة فيما يتعلق بماكفآت نهاية الخدمة للموظفين من قبل خبير إكتوراي يقدر مبلغ الماكفآت المستقبلية التى 

ومن ثم يتم خصم هذا المبلغ بإستخدام معدل خصم  .ون مقابل خدمتهم في الفترات الحالية والسابقةإكتسبها الموظف

 .مناسب لتحديد القيمة الحالية لصافي إلتزام الشركة

إعادة القياس التى تشمل الماكسب والخسائر اإلكتورية وإستبعاد المبالغ المشمولة في الفوائد على صافي إلتزام المزايا 

يتم إثباتها مباشرة في قائمة المركز المالي مع القيد المدين والدائن المقابل لؤلرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل  المحددة

 .إعادة تصنيف إعادة القياس إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة لن يتم .اآلخر في الفترة التى تحدث فيها
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 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 
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 ماكفآت المدظفين ستتمة  -60

 األخرىلمدظفين ا ماكفآت

 خطة التقاعد المبكر 

يتم إحتساب مخصص تاكليف خطة التقاعد المبكر للموظفين وفقًا لسياسات الشركة ويتم تحميلها على قائمة الدخل في 

يتم خصم  ٭إذا تم اإلتفاق على تعويض على أساس القسط .السنة التى يتم فيها التواصل مع الموظف وقبوله لعرض التقاعد

مبدئيًا إلى القيمة الحالية ومن ثم يتم تصفيته من خالل فترة التعويض التى يمكن أن تصل حتى سن التقاعد العادية اإللتزام 

 .للموظف

 ماكفآت الخدمة المستمرة

ومع ذلك فإن أي  ٭وتقاس مثل إلتزامات المزايا المحددة .تقدم الشركة ماكفأة خدمة مستمرة إعتمادًا على سنوات الخدمة

 .ة قياس للماكسب والخسائر اإلكتوراية يتم إدراجها في قائمة الدخل للسنة الحاليةمبالغ إعاد

 :الجدول التالي يمثل مكونات ماكفآت الموظفين في المملكة العربية السعودية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في   

ماكفآت خةمة   

 مستمر 

ماكفأ  نهاةة  

 الخةمة

الرعاةة الطبية  

 يعة التقاعة

 لمجمدعا 

 ٫051 511  ٫502 00  585,180  ٫080 0   الرصيد في بداية السنة 

 55,505  01٫580  ٫101 0  050  تلكفة خدمة حالية

 2,580  508  0,280  12  تلكفة تمويل

         :التغيرات اإلكتوراية الناتجة عن

 )580(  108  )281(  )5(  إفتراضات مالية -

 )208(  )0,205(  0,580  )510(  تغيرات ساكنية  -

 )00٫181(  )0٫050 (  )12,500(  )11(  تسديدات خالل السنة

 )020٫181(  )8٫000(  )٫150 020(  )٫818 0 (  )0محول إلى طرف ذو عالقة (إيضاح 

 ٫525 51  05,010  ٫820 01  00  الرصيد في نهاية السنة

 

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في   

ماكفآت خةمة   

 ر مستم

ماكفأ  نهاةة  

 الخةمة

الرعاةة الطبية  

 يعة التقاعة

 المجمدع 

 581٫028  1٫180  500٫008  ٫850 0   الرصيد في بداية السنة 

 00٫050  010  01٫508  000  تلكفة خدمة حالية

 ٫555 00  011  2,221  00  تلكفة تمويل

         :التغيرات اإلكتوراية الناتجة عن

 )5,001(  100  )5,082(  50  إفتراضات مالية -

 002  1,810  )5,251(  )515(  تغيرات ساكنية  -

 )08,011(  )001(  )08,558(  )000(  تسديدات خالل السنة

 ٫051 511  00,502  585,180  0,080  الرصيد في نهاية السنة
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 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 

 

500 

 ماكفآت المدظفين ستتمة  -60

  0162  0160 

     منتهيةصافي مصروف الماكفأ  للسنة ال

 00٫050  03,010  تلكفة خدمة حالية

 ٫555 00  0٫340  تلكفة تمويل على إلتزامات مزايا محددة

 ٫180 50  30,040  صافي مصروف ماكفآت

 :واإلكتوارية الرئيسية المستخدمة في إحتساب مطلوبات الماكفآت اإلقتصايةةاإلفتراضات 

  0162  0160 

 ٪5٫8  ٪1٫1  معدل خصم 

 ٪8٫0٪ إلى 0  ٪8٫0٪ إلى 1٫0  ط زيادة رواتبمتوس

 الحساسية تحليل

بينما تظل  ٭األثر التقريبي على إلتزامات المزايا المحددة إذا اكن على الشركة تغيير إفتراض رئيسي واحد يوضح الجدول أدناه

التأكد الاكمن في تقييم إلتزامات ويهدف تحليل الحساسية إلى توضيح عدم  .اإلفتراضات اإلكتوارية األخرى كما هي دون تغيير

وال يمكن إستنباط نتائجها نسبة لآلثار غير الخطية التى يمكن للتغيرات  .المزايا المحددة في ظل ظروف السوق في تاريخ القياس

لمزايا الرئيسية في اإلفتراضات اإلكتوارية أن تلقيها على إلتزامات المزايا المحددة. تنطبق الحساسية فقط على إلتزامات ا

 .المحددة وليس على صافي المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي

 0160يةسمبر  36  0162يةسمبر  36  

     زةاي  

 581,510  51٧081  نقطة أساس) 50معدل خصم (+

 ٫500 510  51,185  نقطة أساس) 50رواتب (+

     نقص 

 ٫810 510  51,051  نقطة أساس) 50-معدل خصم (

 581,100  51٫001  نقطة أساس) 50-واتب (ر 

 الماكفآت المتدقعة تسديدات إجمالي

  7108  0160 

 ٫028 08  0٫136  خالل سنة واحدة

 ٫215 50  4٫134  سنوات 5 - 0

 50٫011  ٫016 0  سنوات 5 - 5

 ٫280 50  ٫462 3   سنوات 1 - 5

 50,250  6٫343  سنوات 0 - 1

 051,105  ٫206 6  سنوات وأكثر 0

 515,580  ٫233 31  المجمدع

 .سنة) 0٫1م : 5001ديسمبر  50سنة ( 1٫0إن فترة المتوسط المرجح إللتزامات المزايا المحددة هي 
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 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية
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 ذمم يائنة تجارةة وذمم يائنة أخرى -62

  0162  0160 

 ٫211 50  ٫040 6  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى ألطراف أخرى

 18,200  23,034  )51المنتسبة (إيضاح  مستحق إلى سابك وشراكتها

  22٫010  15,000 

  .)58تعرض الشركة لمخاطر العمالت والسيولة فيما يتعلق بالحسابات الدائنة تم اإلفصاح عنه في إيضاح (

 مستحقات ومطلديات متةاولة أخرى -60

  0162  0160 

 ٫115 00  ٫004 42  مطلوبات مستحقة 

 85,281  02,436  )51يضاح توزيعات أرباح مستحقة (إ

 50٫001  0٫610   مطلوبات متعلقة بالموظفين

 ٫800 80  ٫423 06  شراكت منتسبة -مستحقات 

 00٫002  61٫330  أخرى

  034٫000  500 ٫850 

 مبيعات -01

  0162  0160 

 008٫050  401٫000  أسمدة

 805٫000  400٫026  مواد كيميائية

  6٫360 ٫230   0٫020٫010 

 مصروفات -06

 على طبيعة المصروفات
ً
مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية واإلدارية تتضمن المصروفات  ٭تلكفة المبيعات ٭بناء

 :التالية للسنة المنتهية

 تلكفة مبيعات 06-6

  0162  0160 

 110٫515  620٫330  مواد مستهلكة والتغير في المواد تامة الصنع ٭مواد خام

 052٫080  640٫312  ف موظفينتاكلي

 ٫201 080  600٫312  ) 0 - 1مصنع ومعدات (إيضاح  ٭إستهالك ممتلاكت

 5٫180   661  )0 - 0إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح 

 00,810  64٫621  أخرى

  241٫066  050٫002 
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 مصروفات عمدمية وإيارةة 06-0

  0162  0160 

 00٫050  02٫661  تاكليف متعلقة بالموظفين 

 00٫101  66٫644  مصروفات خدمات عامة

 08٫005  01٫604  تاكليف بحوث وتكنولوجيا

 1٫200  3,000  ) 0 - 1مصنع ومعدات (إيضاح  ٭إستهالك ممتلاكت

 0٫000  3,146  )0 - 0إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح 

  604٫322  058٫100 

 مصروفات ييع وتدزةع 06-3

  0162  0160 

 55٫110  03,114  مصروفات شحن ونقل

 55٫001  04,404  مصروفات أخرى

  60 ٫440  01٫001 

 تاكليف تمدةل 06-6

  0162  0160 

 00٫555  0٫340  مصروفات فوائد متعلقة بخطط مزايا محددة

 000  603  مصروفات فوائد متعلقة بإيجار تمويلي

 100  300  مصروفات بنكية وأخرى

  61٫000  00٫500 

 زاك  وضرةبة يخل  -00

  0162  0160 

 00٫105  ٫012 0  زاكة مستحقة الدفع

 05٫050  60,066  ضريبة دخل مستحقة الدفع

  00,460  55٫505 

 زاك  مستحقة الةفع 00-6

 :العناصر الرئيسية لوعاء الزاكة كما يلي

  0162  0160 

 5٫051٫500  0٫166٫006   موجودات غير متداولة

 500٫508  23,634  مطلوبات غير متداولة

 5٫101٫805  0,660٫303  رصيد حقوق المساهمين اإلفتتاحي

 005٫008  311٫110  صافي الدخل قبل الزاكة والضريبة

 .٪ من حصة الشريك السعودي (سابك)00تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى مستحق الزاكة المحملة للسنة بإستخدام 

 :ة مخصص الزاكة للشركة كما يليإن حرك

  7108  0160 

 8٫850  ٫020 61  الرصيد في بداية السنة

 00٫105  ٫012 0  محملة خالل السنة

 -   ٫060 2س  مدفوعة خالل السنة

 )8٫850(   0,143س  زيادة مخصص سنة سابقة

 00٫105  ٫012 0  الرصيد في نهاية السنة
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 زاك  وضرةبة يخل ستتمة  -00

 ستتمة  زاك  مستحقة الةفع 00-6

مليون ريال و  5٫2م والذي تم فيه طلب زيادة في الزاكة وضريبة الدخل بمبلغ 5000م إستلمت الشركة الربط النهائي لسنة 5005في 

كما لم قدمت الشركة إستئنافًا ضد هذا الربط المذكور لدى لجنة اإلعتراض اإلبتدائية  ٭عليه .مليون ريال سعودي على التوالي 0٫1

إستلمت الشركة أيضًا خطابًا من الهيئة العامة للزاكة  ٭م5001يتم رفع مطالبة إضافية من قبل الهيئة العامة للزاكة والدخل. في 

ل یدكة بتعرلشت اقام .م5005م حتى 5000والدخل والذي حددت فيه المبالغ المستردة فيما يتعلق بالزاكة وضريبة الدخل من 

رة من الهيئة العامة للزاكة والدخل. فولمتردة المستالمبالغ ن امم 5000م لعاوالضريبة المعجلة  م5001لسنة یبیة رلضإلتزاماتها ا

الربوط النهائية  الرسمية. وحصلت على اإليصاالت والشهادات م5001قامت الشركة بتقديم إقرارات الزاكة والضريبة حتى عام 

 .طة الهيئة العامة للزاكة والدخلم قيد المراجعة بواس5001م حتى 5001لؤلعوام من 

 ضرةبة الةخل 00-0

 :ديسمبر 50يتم تحليل مكونات ضريبة الدخل في قائمة الدخل كما يلي للسنة المنتهية في 

  0162  0160 

     ضرةبة يخل حالية

 05,050  60,066  سنة حالية

 )1٫005(   60,006س  تعديالت متعلقة بضريبة دخل سنوات سابقة

     يخل مؤجلة ضرةبة 

 ٫522 1   63,001  زيادة في إلتزامات ضريبية مؤجلة

 ٫001 00  66٫621  إجمالي مصروف ضريبة دخل مدرجة في قائمة الدخل

 :يتم عرض التسوية العددية لمصروف ضريبة الدخل المشتقة من الربح المحاسبي في الجدول التالي

  0162  0160 

 005,008  311٫110  دخلصافي الدخل قبل الزاكة وضريبة ال

     :تأثيرات الضريبة على

 )050٫081(   ٫233 20س  صافي الفرق في اإلستهالك واإلطفاء 

 85,018  04٫012  عكس مخصصات

 010   610٫006س  مصروفات غير ضريبية خاضعة للخصم

 ٫500 050  600٫661  صافي دخل خاضع للضريبة / (خسارة) 

 ٪00  ٪01  نسبة المساهمة

 85,800  46٫000  صافي يخل خاضع للضرةبة

 ٪50  ٪01  معدل ضريبة دخل 

 05,050  60,066  ضريبة دخل
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 زاك  وضرةبة يخل ستتمة   -00

 :مكونات الضريبة المؤجلة هي كما يلي

  0162  0160 

     فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة

 005,005  ٫203 030  موجودات ملموسة وموجودات غير ملموسة -

     فروقات مؤقتة قابلة للخصم

 )525,055(   00٫121س  ماكفآت موظفين -

 )01٫100(   ٫206 06س  مخصص مخزون -

 ٫010 511  ٫240 622  صافي فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة

 ٪50  ٪01  معدل ضريبة دخل مطبقة

 ٪00  ٪01  نسبة المساهمة

 51,101  ٫220 62  صافي مستحق ضرةبة مؤجلة

 التمدةل اإلتفاقي وغير اإلتفاقي واإلمستثمارات  -03

 تلخص الجداول أدناه تحليل تمويل إستثمارات الشركة إلى إتفاقية وغير إتفاقية:

  0162  0160 

     نقة وما في حومه

 15,001  03,000  ودائع إتفاقية تحت الطلب (بإستثناء ودائع ألجل محدد)

 15,001  03,000  نقد وما في حكمه إتفاقي

 510٫000  630٫111  طرف ذو عالقة -مرابحة متداولة (تتضمن ودائع ألجل محدد) 

 ٫100 002  ٫001 01  حسابات جارية (بإستثناء ودائع ألجل محدد)

 ٫100 521  000٫001  نقد وما في حكمه غير إتفاقي

 151,000  313٫010  إجمالي نقة وما في حومه

 

  0162  0160 

 ٫101 1  6٫641  إتفاقية -إةجارات تمدةلية  إلتزامات تحت
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 التمدةل اإلتفاقي وغير اإلتفاقي واإلمستثمارات ستتمة  -03

  0162  0160 

     إةراي تمدةل

 022  6٫332  (طرف ذو عالقة) -إيرادات مالية أخرى 

 022  6٫332  إجمالي إيراد تمويل إتفاقي

 8٫501  -  د)مرابحة متداولة (تتضمن ودائع ألجل محد -

 ٫180 0   6٫362  طرف ذو عالقة -مرابحة متداولة (تتضمن ودائع ألجل محدد)  -

 0٫000  6٫362  إجمالي إيراد تمويل غير إتفاقي

 ٫201 0  0٫424  إجمالي إةراي تمدةل

     إتفاقية -تلكفة تمدةل 

 000  603  إيجارات تمويلية -

 ٫555 00  0٫340  صافي فائدة على ماكفآت موظفين -

 100  300  مصروفات مالية اخرى -

 66٫062  61٫000  إجمالي تلكفة تمدةل
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 معامالت وأرصة  األطراف ذات العالقة  -06

فقد تم اإلفصاح عنها بصورة مستقلة في اإليضاحات حول هذه القوائم  ٭إذا لم توضح ادناه ٭إن األرصدة مع أطراف ذات عالقة

 .المالية لك على حدة

 :عامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة كما يليالم

 

مبيعات إلى  

أطراف ذات 

 عالقة

 

مشترةات من 

أطراف ذات 

 عالقة

 

مبالغ مستحقة 

ألطراف ذات 

 عالقة

 
مبالغ مستحقة من 

 آطراف ذات عالقة

 0162يةسمبر  36  0162يةسمبر  36  

 ٫158 05  ٫201 558  550٫018  6٫010٫604  الشراكت التابعةسابك و

شركة تايوان لؤلسمدة 

 المحدودة

 
632٫323  -  52٫111  10 ٫851 

 

مبيعات إلى  

أطراف ذات 

 عالقة

 

مشترةات من 

أطراف ذات 

 عالقة

 

مبالغ مستحقة 

ألطراف ذات 

 عالقة

 
مبالغ مستحقة من 

 آطراف ذات عالقة

 0160يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  

 18,200  000٫511  555٫015  ٫252 0٫015   سابك والشراكت الشقيقة 

شركة تايوان لؤلسمدة 

 المحدودة

 
001,058  -  11,805  85,281 

 تدزةعات أرياح

مليون ريال سعودي) للمساهمين عن طريق إصدار  500م : 5001مليون ريال سعودي ( 500قامت الشركة بتوزيع أرباح مرحلية بمبلغ 

مساهمين في الزاكة وضريبة الدخل وذلك بخصمها من حصصم في توزيعات م وتم إسترداد إلتزامات ال5000أغسطس  1قرار في 

 .األرباح النقدية

   

  مسايك

شركة تاةدان 

لألمسمة  

 المحةوي 

 المجمدع 

 550٫000  000٫000  000٫000   5000 -توزيعات األرباح المعلنة 

 500٫000  000٫000  000٫000   5001 -توزيعات األرباح المعلنة 
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 مالت األطراف ذات العالقة واألرصة  ستتمة معا -06

 :إن المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي

ملخص  .تحدث المعامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق االعمال العادية وفقًا لؤلنشطة التجارية العادية للشركة

 :التالي المعامالت الهامة مع االطراف ذات العالقة هي على النحو

لدى الشركة إتفاقية تسويق مع شركة سابك لتسويق منتجاتها وإتفاقيات مستقبلية لشراء وبيع وتسويق مع شركة  أ)(

الشراء والبيع واإلتفاقيات المستقبلية المتعلقة باليوريا ما تزال سارية الصالحية مع شركة  .تايوان لؤلسمدة المحدودة

و دي أو بي قد تم تعديلها وتولتها شركة سابك  5EHاقيات التسويق المرتبطة بـ تايوان لؤلسمدة المحدودة بينما إتف

تؤسس اإلتفاقيات الترتيب واالوليات التى بموجبها يتم توزيع أي منتج بين سابك وشركة تايوان  .م5005يناير  0بالفعل من 

سابك وشركة تايوان لؤلسمدة كذلك خصم التاكليف المرتبطة بذلك ورسوم التسويق بواسطة  ٭لؤلسمدة المحدودة

 .المحدودة للمبيعات التى تمت من قبلهم

بلغت المشتريات من الشراكت  ٭م5000في  .تقوم الشركة بشراء مواد التغذية من الشراكت المنتسبة لشركة سابك وغيرها ب)(

 ).مليون ريال سعودي 555م: 5001مليون ريال سعودي ( 550المنتسبة لسابك 

 ٭الهندسة ٭تقنية المعلومات ٭الموارد البشرية ٭الخدمات المحاسبية “إس إس أو”لخدمات المشتركة تقدم منظمة ا ج)(

مليون ريال  50م 5000إجمالي المبالغ المحملة مقابل هذه الخدمات في  .م5001والخدمات العامة األخرى للشركة منذ 

 .)مليون ريال سعودي 50م : 5001سعودي (

بلغ إجمالي المبلغ المسترد  .لشركة سابك الشركة مقابل إستخدام خدمات الشركة االمنية عوضت الشراكت المنتسبة د)(

 .مليون ريال سعودي) 0٫0م :5001مليون ريال سعودي ( م5000كتعويض للشركة بهذا الشأن في 

اكت المنتسبة للشركة إجمالي المبالغ المحملة بواسطة الشر  .تستخدم الشركة المرافق التابعة للشراكت المنتسبة لسابك هـ)(

 .)مليون ريال سعودي 0٫8م: 5001مليون ريال سعودي ( 0٫0م 5000بخصوص إستخدام تلك المرافق في 

إجمالي الرسوم المحملة  .تقدم شركة سابك للخدمات الطرفية المحدودة (سابتنك) خدمات الشحن والمناولة للشركة و)(

مليون ريال  55٫0م: 5001مليون ريال سعودي ( 55بهذا الخصوص مبلغ  م5000للخدمة بواسطة االطراف ذات العالقة لعام 

 .)سعودي

اإلدارية وغيرها من الخدمات وفقًا  ٭تقدم سابك أيضًا للشركة بعض الخدمات التقنية المطلوبة٭ التكنولوجيا واإلبتاكرات ز)(

نولوجيا واإلبتاكر والتى تحتسب بنسبة يتعين على الشركة سداد رسوم سنوية بموجب إتفاقية التك .لئلتفاقيات المنفذة

 .٪ من إجمالي المبيعات للسنة0٫0

 :ملخص المبالغ المحملة بواسطة المساهم كما يلي

  0162  0160 

 ٫005 08  01٫604  لخدمات التكنولوجيا واإلبتاكرات -سابك 

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 

 

558 

 معامالت األطراف ذات العالقة واألرصة  ستتمة  -06

 الطراف ذات العالقةيندي وشروط المعامالت مع ا

م 5000ديسمبر  50األرصدة القائمة للسنة المنتهية في  .تتم عمليات البيع إلى والشراء من األطراف ذات العالقة وفقًا لئلتفاقيات

لم يتم تقديم أو إستالم أي ضمانات بشأن أي ذمم مدينة او ذمم دائنة خاصة باألطراف  .وبدون فوائد وتسدد نقداً  ٭غير مضمونة

م لم تسجل الشركة أي هبوط في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في  .ت العالقةذا

يتم إجراء هذا التقييم في لك سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذو العالقة  .المستحقة من االطراف ذات العالقة

 .القةوالسوق الذي يعمل فيها الطرف ذو الع

  0162  0160 

 011٫100  600٫300  شراء بضاعة وخدمات 

 05,082  ٫040 6  مستحق إلى منشأة تسيطر عليها الحكومة السعودية 

 تعدةضات مدظفي االيار  العليا

ين التنفيذيين تقدم الشركة أيضًا مزايا غير نقدية إلى أعضاء مجلس اإلدارة والموظفي ٭باإلضافة إلى ماكفآت موظفي اإلدارة العليا

ديسمبر  50يمكن تفصيل الماكفآت عن السنة المنتهية في  .وتساهم في خطة المزايا المحددة بعد نهاية الخدمة نيابة عنهم

 :م كما يلي5000

  0162  0160 

 ٫185 8  60,100  ماكفآت موظفين قصيرة األجل

 822  064  ماكفآت موظفين طويلة األجل

 1٫185   63,100  المجموع

 مدجديات مالية ومطلديات مالية  -00

الحد األقصـي للتعـرض لمخـاطر  .58إن تعرض الشركة للمخاطر المختلفة التى ترتبط باالدوات المالية تمت مناقشته في إيضاح 

 :اإلئتمان في نهاية سنة التقرير هو القيمة الدفترية للك فئة من فئات الموجودات المالية المذكورة أدناه

 م0162سمبر ية 36كما في 

مدجديات مالية   المجمدع  

 يالتلكفة المطفأ 

     مدجديات مالية

 344,320  344,320  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 30,603  30,603  موجودات مالية أخرى

 313,010  313,010  نقد وما في حكمه

 010,166  010,166  المجموع
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 ية ستتمة مدجديات مالية ومطلديات مال -00

مطلديات مالية   المجمدع  

 يالتلكفة المطفأ 

     مطلديات مالية

 22,010  22,010  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 034,000  034,000  مطلوبات مالية أخرى

 300,140  300,140  المجموع

 م0160يةسمبر  36كما في 

مدجديات مالية   المجمدع  

 يالتلكفة المطفأ 

     ديات ماليةمدج

 585,001  585,001  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 00,550  00,550  موجودات مالية أخرى

 151,000  151,000  نقد وما في حكمه

 105,001  105,001  المجموع

 

مطلديات مالية   المجمدع  

 يالتلكفة المطفأ 

     مطلديات مالية

 15,000  15,000  أخرى ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة

 85,281  85,281  مطلوبات مالية أخرى

 050,055  050,055  المجموع
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 إيار  المخاطر المالية -04

 نظرة عامة

 :الشركة عرضة للمخاطر التالية الناتجة عن إستخدامها لؤلدوات المالية

 .مخاطر اإلئتمان „

 .مخاطر السيولة „

 .مخاطر السوق „

 .مخاطر التشغيل „

وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها  ٭يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة للك من المخاطر المذكورة أعاله

 .تم إدراج إفصاحات كمية إضافية عبر هذه القوائم المالية .وإدارة الشركة لرأس المال ٭لقياس وإدارة المخاطر 

 هيلك إيار  المخاطر

  .سؤولية العامة عن وضع هيلك إدارة المخاطر واإلشراف عليهيتحمل مجلس إدارة الشركة الم

ووضع حدود وضوابط مناسبة  ٭تم وضع ممارسات إدارة المخاطر في الشركة لتحديد وتحليل المخاطر التى تواجهها الشركة

لتعكس التغيرات في تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشلك منتظم  .ومراقبة المخاطر واإللتزام بالحدود ٭للمخاطر 

وتهدف الشركة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة  .ظروف السوق وأنشطة الشركة

  .وبناءة يستوعب فيها جميع الموظفين أدوارهم وإلتزاماتهم

 .يشرف مجلس إدارة الشركة على كيفية مراقبة اإلدارة لمخاطر الشركة

 مانمخاطر اإلئت

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد األطراف على الوفاء بالتزامه وتسببه في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. قامت 

وتحديد  ٭والموافقات االئتمانية الرسمية ٭الشركة بوضع إجراءات إلدارة مخاطر االئتمان بما في ذلك تقييم جدارة العمالء االئتمانية

 والحفاظ على تفاصيل التعمير وضمان المتابعة عن كثب. ٭اقبة الذمم المدينة القائمةومر  ٭حدود االئتمان

 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

تتم مراقبة األرصدة المدينة على أساس  ٭باإلضافة لذلك .تتعامل الشركة فقط مع الشراكء بموجب إتفاقيات التسويق

  .دومة غير هاموان تعرض الشركة للديون المع ٭اإلستمرارية

 على إتفاقيات الشراء والبيع ويقوم الشراكء برفع الكميات حسب إستحقاقهم
ً
 .يتم تحديد حدود الشراء للك شريك بناء

 

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 إيار  المخاطر المالية ستتمة  -04

 مخاطر جودة اإلئتمان

 0162يةسمبر  36  

القيمة الةفترةة في قائمة   أخرى٭  -أ  أ+  التقييم الخارجي

 كز الماليالمر 

 313,010  630٫111  646٫010  -  نقد وما في حكمه

 

 0160يةسمبر  36  

القيمة الةفترةة في قائمة   أخرى٭  -أ  أ+  التقييم الخارجي

 المركز المالي

 151,000  510٫000  21  085٫181  نقد وما في حكمه

 .٭ هذه الودائع ألجل مع شركة سابك

 مخاطر السيدلة 

باإللتزامات المرتبطة بمتطلباتها المالية والتى يتم تسويتها من خالل تسليم نقد  واجه الشركة مصاعب في الوفاءهو خطر أن ت

إن نهج الشركة في إدارة السيولة هو التأكد دائمًا بقدر اإلماكن من أن لديها سيولة اكفية للوفاء بإلتزاماتها  .أو اصل مالي آخر

 .والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بتدمير سمعة الشركة عند اإلستحقاق في الظروف العادية

بما في ذلك خدمة  ٭وتضمن الشركة أن لديها ما يكفي من النقد عند الطلب لتغطية المصروفات التشغيلية المتوقعة

مثل الكوارث  ٭بشلك معقولوهذا يستبعد التأثير المحتمل للظروف القاسية التى ال يمكن التنبؤ بها  ٭اإللتزامات المالية

  .الطبيعية

 التركيز المفرط للمخاطر

ينشأ التركيز عندما يكون عدد من األطراف المقابلة مرتبطين في أنشطة تجارية مماثلة أو نشطة في نفس المنطقة الجغرافية 

ثر بطريقة مماثلة بالتغيرات أو لها مالمح إقتصادية يمكن أن تتسبب في جعل قدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية تتأ

يشير التركيز إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التى تؤثر على  .في الظروف اإلقتصادية أو السياسية او غيرها

  .صناعة معينة

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 مخاطر السيدلة ستتمة 

 على المدفوعات التعا
ً
 :قدية غير المخصومةالجدول أدناه يلخص قائمة المطلوبات المالية للشركة بناء

  0162 

 المجمدع  مسندات 0أكثر من   مسندات 0 - 6يين   خالل مسنة واحة   

ذمم دائنة تجارية وذمم 

 دائنة أخرى

 22٫010  -  -  22٫010 

 034٫000  -  -  034٫000  مطلوبات أخرى

  300٫140  -  -  300٫140 

 

  0160 

 المجمدع  مسندات 0من  أكثر  مسندات 0 - 6يين   خالل مسنة واحة   

ذمم دائنة تجارية وذمم 

 دائنة أخرى

 15,000  -  -  15,000 

 85,281  -  -  85,281  مطلوبات أخرى

  050 ٫055  -  -  050 ٫055 

 مخاطر العملة 

تاريخيًا  إن تعرض الشركة لمخاطر العملة غير جوهري نسبة ألن معظم العمالت يتم تقييمها بالدوالر االمريكي والذي يرتبط

تضمن الشركة بأن  ٭بالريال السعودي. أما فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى التي تم تقييمها بالعمالت االجنبية

بيع العمالت االجنبية بأسعار الصرف الفورى عند الحاجة لمعالجة  صافي تعرضها باٍق على مستوى مقبول من خالل شراء أو

 .االجلاإلختالالت قصيرة 

نقاط أساس بالريال السعودي مقابل أسعار صرف العمالت األجنبية  00يوضح الجدول التالي حساسية الشركة لتغير محتمل يبلغ 

 .ديسمبر 50االخرى مع بقاء جميع المتغيرات االخرى ثابتة للموجودات والمطلوبات النقدية للشركة للسنة المنتهية في 

  0162  0160 

     :صرفزيادة في سعر ال

 55  01  يورو / ريال سعودي

 85  0  جنيه بريطاني / ريال سعودي

 0  50  ين ياباني / ريال سعودي

 :التعرض لمخاطر العمالت االجنبية في نهاية سنة التقرير كما يلي

 0162يةسمبر  36  

 يةنار يحرةني  ةن ةاياني  جنيه يرةطاني  ةدرو  يوالر أمرةوي  

 -  -  -  -  606٫001  هنقد وما في حكم

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة 

 اخرى

 002 ٫406  -  -  -  - 

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة 

 اخرى

 60,103  044  61  063  - 

 -  -  -  -  40,040  ذمم نقدية دائنة أخرى

 -  063  61  044  ٫036 000  إجمالي صافي التعرض النقةي
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 إةضاحات حدل القدائم المالية
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 مالية ستتمة إيار  المخاطر ال -04

 مخاطر العملة ستتمة 

 0160يةسمبر  36  

 يةنار يحرةني  ةن ةاياني  جنيه يرةطاني  ةدرو  يوالر أمرةوي  

 -  -  -  -  001٫080  نقد وما في حكمه

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة 

 اخرى

 085,100  -  -  -  - 

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة 

 اخرى

 50 ٫005  558  852  12  05 

 -  -  -  -  85,281  ذمم نقدية دائنة أخرى

 05  12  852  558  581٫002  إجمالي صافي التعرض النقدي

 إيار  رأس المال

إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال الشركة هو دعم  .رأس المال هو حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة

  .اقصى حد أعمالها وزيادة قيمة المساهمين إلى

 .تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبلي لؤلعمال

يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة  .تقوم الشركة بإدارة هيلك رأسمالها وإجراء تعديالت عليه على ضوء التغير في الظروف اإلقتصادية

  .كما يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة مستوى توزيعات األرباح على المساهمين .الالعائد على رأس الم

 :اكنت نسبة ديون الشركة إلى رأس المال المعدل في نهاية السنة المفصح عنها كما يلي

  0162  0160 

 850,510  636٫120  إجمال المطلوبات 

 )151,000(   313٫010س  نقد وما في حكمه :ناقصاً 

 025,120  600٫004  ينصافي الد

 5٫112٫555   0٫060٫613  مجموع حقوق الملكية

 ٪1٫0  ٪0٫6  يةسمبر 36نسبة الةةن إلى رأس المال المعةل كما في 

 اإللتزامات والمطلديات المحتملة -00

 إلتزامات رأمسمالية 

مليون ريال  00م: 5001ديسمبر  50ال سعودي (مليون ري 11٫0اكن لدى الشركة إلتزامات رأسمالية بمبلغ  ٭م5000ديسمبر  50كما في 

 .سعودي) ترتبط بالنفقات الرأسمالية

 مطلديات محتملة 

مليون ريال سعودي)  5٫0م : 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي ( 5٫5ضمانات بنكية بمبلغ  ٭أصدر مصرفيو الشركة نيابة عنها

 .في سياق االعمال التجارية اإلعتيادية

  



 شركة الجبيل لألمسمة  سالبيروني 
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 إةضاحات حدل القدائم المالية
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 والمطلديات المحتملة ستتمة  اإللتزامات -00

 اإلةجارات التمدةلية

 0٫0م: 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي ( 0٫0لدى الشركة عقود إيجار تمويلي لبنود مختلفة من المصنع واآلالت بمبلغ 

 .مليون ريال سعودي)

ية لصافي الحد االدنى لدفعات اإليجار كما إن الحد االدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التمويلي إضافة إلى القيمة الحال

 :يلي

  0162 

الحة االينى   

 للمةفدعات

القيمة الحالية  

 للمةفدعات

 042  036  خالل سنة واحدة

 ٫003 6  ٫036 0   بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

 0٫640   6٫100  أكثر من خمس سنوات

 6٫641  ٫040 0   إجمالى الحد األدنى لدفعات اإليجار

 -   3,310س  ناقصًا مبالغ تمثل أتعاب تمويل

 6٫641  6٫641  القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

 اإلةجارات التمدةلية

  0160 

الحة االينى   

 للمةفدعات

القيمة الحالية  

 للمةفدعات

 518  151  خالل سنة واحدة

 0٫058   ٫251 5   تبعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من خمس سنوا

 5٫550   ٫050 1  أكثر من خمس سنوات

 ٫101 1  0٫122  إجمالى الحد األدنى لدفعات اإليجار

 -  )5,125(  ناقصًا مبالغ تمثل أتعاب تمويل

 ٫101 1  ٫101 1  القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

 األحةاث الالحقة -02

مليون ريال سعودي إلى الجمعية العمومية للشركة  050إلدارة بتوزيعات أرباح بقيمة م٭ أوصى أعضاء مجلس ا5002فبراير  50في 

 .للسنة المنتهية في

 م.5000ديسمبر  50

حسب رأي اإلدارة٭ بإستثناء ما ذكر أعاله٭ لم تكن هناك أي أحداث الحقة هامة يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المركز 

  .المالي للشركة كما هو

 هذه القوائم المالية.مبين في 

 تارةخ المدافقة على القدائم المالية -00

 .م5002فبراير  50تمت الموافقة على هذه القوائم المالية بواسطة مجلس إدارة الشركة في 
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  6الملحق رقم س

 القدائم المالية السندةة المراجعة لشركة اين البيطار للسندات المالية الثالثة الماضية
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  “ابن البيطار”ية لألمسمة  الويماوةة سالشركة الدطن

 سشركة ذات مسؤولية محةوي  

 القدائم المالية

 م0164يةسمبر  36
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  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  

       قائمة المركز المالي

       م0164يةسمبر  36كما في 

       

    0164  0160 

 رةال مسعديي   إةضاحات 

 ياأللدف

 رةال مسعديي 

 ياأللدف

       األصدل
       

       األصدل المتةاولة

 501,082  20,400   1 نقد وما في حكمه

 ٫000 000  003,166   1 حسابات مدينة ُمستَحقة من الشريكين

مة ومدينون آخرون ومبالغ مدفوعة مقدًما  ٫501 50  06٫032   0 ُدفعات ُمقَدّ

 505,505  004٫034   8 مخزون

       

 ٫022 052  463,601    إجمالي األصدل المتةاولة

       

       األصدل غير المتةاولة

 088٫001  200٫636   0 ممتلاكت ومصانع ومعدات

       

 ٫108٫105 0   6,600,306    إجمالي األصدل

       

       المطلديات وحقدق الشراكء

       

       المطلديات المتةاولة

 508٫111  600,416   2 دائنون ومبالغ ُمستَحقة الدفع

 500٫000  -    توزيعات أرباح ُمستَحقة الدفع

 ٫010 50  6٫111   00 مخصص زاكة

       

 100٫501  600,416    إجمالي المطلديات

       

       حقدق الشراكء

 ٫100 121  ٫011 606   00 رأس المال

 511٫500  060٫301    احتياطي نظامي

 118٫012  ٫401 001    أرباح مبقاة

       

 ٫500٫022 0   6٫330,001    إجمالي حقدق الشراكء

 ٫108٫105 0   6,600,306    إجمالي المطلديات وحقدق الشراكء

 

ا من هذه القوائم المالية 01إلى  0ُتشلكِّ اإليضاحات المرفقة من 
ً
  .جزء
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  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  

       قائمة الةخل

       م0164يةسمبر  36السنة المنتهية في 

       

    0164  0160 

 رةال مسعديي   إةضاحات 

 ياأللدف

 رةال مسعديي 

 ياأللدف

       
 0٫020٫055   ٫060 036    مبيعات

 )٫155 050(   ٫264 216س    فة مبيعاتتلك

       

 ٫502 582  630,000    إجمالي الريح

       

 )08٫021(   60٫002س   05 مصاريف عمومية وإدارية

       

 505,020  660,406    الةخل من العمليات الرئيسية

       

 0٫800  6٫162    إيرادات استثمارات من ودائع ألجل

 )8٫100(   60,303س   01 ى٭ بالصافيمصاريف أخر 

       

 510٫551  610٫364    الةخل قبل حساب الزاك  

       

 )05,000(  0٫000   00 عكس قيد مخصص زاكة / (مصروف زاكة)

       

 558٫551  ٫406 666    صافي يخل السنة

 

ا من هذه القوائم ال 01إلى  0ُتشلكِّ اإليضاحات المرفقة من 
ً
  مالية.جزء
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  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  

       قائمة التةفقات النقةةة

       م0164يةسمبر  36السنة المنتهية في 

    0164  0160 

 رةال مسعديي     

 ياأللدف

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

       النشاطات التشغيلية
 510٫551  610٫364    ساب الزاكة الدخل قبل ح

       التعديالت على:

 ٫800 01  ٫431 00    استهالك

 )٫800 0 (   6٫162س    إيرادات استثمارات من ودائع ألجل

 5٫055   ٫000 0     شطب ممتلاكت ومصانع ومعدات

       

    010 ٫421  558 ٫080 

رات في األصول والمطلوبات التشغيلية:        التغّيُ

 )٫820 52(   66٫036س    حسابات مدينة ُمستَحقة من الشريكين

مة ومدينون آخرون ومبالغ مدفوعة مقدًما  51٫180   01٫136س    ُدفعات ُمقَدّ

 )٫051 88(  04٫100    مخزون

 50٫500   ٫263 41س    دائنون ومبالغ ُمستَحقة الدفع

       

 528٫000  ٫460 666    النقدية من العمليات

       

 )٫180 00(   60,000س    زاكة مدفوعة 

       

 501٫510  600٫106    صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

       

       النشاطات االمستثمارةة

 )00,201(   666,000س    إضافات على ممتلاكت ومصانع ومعدات

 ٫800 0   6٫162    مقبوضة إيرادات استثمار من ودائع ألجل

       

 )01٫501(   ٫006 661س    صافي النقدية الُمستخَدمة في النشاطات االستثمارية

       

       النشاطات التمدةلية

 )500٫000(   001٫111س    توزيعات أرباح مدفوعة

       

 )500٫000(   001٫111س    النقدية الُمستخَدمة في النشاطات التمويلية

       

 )٫211 55(   ٫200 036س    قة وما في حومهالنقص في الن

 551٫015  366٫040    النقد وما في حكمه في بداية السنة

 501٫082  20,400    النقة وما في حومه في نهاةة السنة

 

ا من هذه القوائم المالية. 01إلى  0ُتشلكِّ اإليضاحات المرفقة من 
ً
  جزء



 

552 

  “لبيطارابن ا”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

رات في حقدق الشراكء      قائمة التغّيُ

         م0164يةسمبر  36السنة المنتهية في 

         

  
  رأس المال

االحتياطي 

 النظامي
 اإلجمالي األرياح المبقا 

 رةال مسعديي  

 ياأللدف
 

 رةال مسعديي

 ياأللدف
 

 رةال مسعديي

 ياأللدف
 

 رةال مسعديي

 ياأللدف

         

 ٫185 0٫100   ٫105 152  511٫500  ٫100 121  5001ديسمبر  50الرصيد في 

 558٫551  558٫551  -  -  صافي دخل السنة

 )500٫000(  )500٫000(  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة 

 )500٫000(  )500٫000(  -  -  توزيعات أرباح ُمَعلٌن عنها

         

 ٫500٫022 0   118٫012  511٫500  ٫100 121  5000سمبر دي 50الرصيد في 

 ٫850 001  ٫850 001  -  -  صافي دخل السنة

         

 6٫330٫001  001٫401  060٫301  606٫011  0164يةسمبر  36الرصية في 

         

 

ا من هذه القوائم المالية. 01إلى  0ُتشلكِّ اإليضاحات المرفقة من 
ً
  جزء



 

510 

  “ابن البيطار”ة لألمسمة  الويماوةة سالشركة الدطني

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   إةضاحات حدل القدائم المالية

     م0164يةسمبر  36في 

 النشاطات 6-

لة “ابن البيطار”أو  “الشركة”إّنَ الشركة الوطنية لؤلسمدة الكيماوية ( ) هي شركة ذات مسؤولية محدودة ُمسّجَ

هـ 0100رمضان  01وتاريخ  5000000151العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  في مدينة الجبيل بالمملكة

) “سابك”م). والشركة مملوكة بالتساوي للك من الشركة السعودية للصناعات األساسية (0200يونيو  5(الموافق 

 )٭ ولّكٌ منهما شركة مساهمة سعودية. “سافكو”وشركة األسمدة العربية السعودية (

الشركة إنتاج األمونيا واليوريا ومركب الفوسفات واألسمدة الكيماوية بجميع أنواعها وتسويق منتجاتها  وتزاول

 داخل المملكة وخارجها.

 أمساس اإلعةاي 0-

م) 5008مايو  5هـ (الموافق 0151رجب  50بدأت وزارة التجارة واالستثمار العمل بنظام الشراكت الجديد اعتباًرا من 

 55بتاريخ  8). ويِحّلُ النظام الجديد محل نظام الشراكت الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/“تاريخ التطبيق”(

هـ٭ ويلغي لك ما يتعارض معه من أحاكم. ويجب على الشراكت القائمة كما بتاريخ تطبيق النظام 0500ربيع األول 

اكم نظام الشراكت الجديد خالل فترة إجراء اكفة التعديالت الالزمة على عقود تأسيسها لتتوافق مع متطلبات أح

  مدتها سنة واحدة من تاريخ تطبيق نظام الشراكت.

لمقتضى النظام الجديد. وتنوي اإلدارة  وفقاً والشركة بصدد إجراء التعديالت الالزمة على عقد تأسيس الشركة 

هـ٭ 0150رجب  51د (استكمال اكفة اإلجراءات النظامية خالل فترة السماح الممنوحة بموجب النظام الجدي

ت هذه القوائم المالية 5001إبريل  50الموافق  ِعّدَ  لنظام الشراكت القديم. وفقاً م)ٮ وعليه فقد ا ُ

ة 3-  السيامسات المحامسبية الهاّمَّ

ت هذه القوائم المالية  ِعّدَ للمعايير المحاسبية المتعاَرف عليها في المملكة العربية السعودية٭ ونورد  وفقاً ا ُ

ة المتبعة:فيما يلي ب  ياًنا بالسياسات المحاسبية الهاّمَ

 الُعرف المحامسبي

 لمبدأ التلكفة التاريخية. وفقاً ُتَعّدُ القوائم المالية 

 امستخةام التقةةرات

للمبادئ المحاسبية المتعاَرف عليها٭ استخدام التقديرات واالفتراضات التي  طبقاً يتطلُب إعداد القوائم المالية٭ 

ح عنها واإلفصاح عن األصول والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم تؤثر على مبالغ األ صول والمطلوبات المصّرَ

ح عنها خالل سنة القوائم المالية.  المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصّرَ

 النقة وما في حومه

جل قابلة للتحويل يتألف النقد وما في حكمه من أرصدة بنكية ونقد في الصندوق وودائع مرابحة قصيرة األ

دة من النقد تبلغ تواريخ استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل.  الفوري إلى مبالغ ُمحّدَ

 المةةندن

مخصص أي مبالغ غير قابلة للتحصيل. وُيجَرى تقدير الديون ناقصًا ُتدرج الحسابات المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة 

الحسابات المدينة مشكواَك في تحصيله٭ وُتشطب الديون المعدومة  المشكوك في تحصيلها عندما ُيعَتبر مبلغ

دها.  عند تكبِّ

  



 

510 

  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 م0164يةسمبر  36في 

ة ستتمة  3-  السيامسات المحامسبية الهاّمَّ

 المخزون

هما أقل٭ مع تجنيب مخصص مناسب ألي بنود يُ  درج المخزون بالتلكفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق٭ أّيُ

د التلكفة على النحو التالي:  متقادمة أو بطيئة الحركة. وُتحّدَ

ح. - المواد الخام وِقطع الغيار العامة والمستهلاكت   تلكفة الشراء على أساس المتوسط المرّجَ

ة الصنعالبضاعة التا تلكفة المواد والعمالة المباشرتين زائًدا حصة مناسبة  - ّمَ

من المصاريف غير المباشرة الخاصة بها وفقًا لمستوى 

 النشاط العادي.

 الممتلاكت والمصانع والمعةات

َتهلك االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. وال ُتسناقصًا ُتدَرج الممتلاكت والمصانع والمعدات بالتلكفة 

لطريقة القسط  وفقاً األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ٭ وُتسَتهلك تلكفة الممتلاكت والمصانع والمعدات األخرى 

رة لؤلصول.  الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية الُمقّدَ

ل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل٭ وُتَرسمل التحسينات التي من شأنها زيادة قيمة األص ول ذات ُتحّمَ

 العالقة أو إطالة أعمارها بصورة جوهرية. 

ُتَرْسَمُل تاكليف الصيانة الدورية المتعلقة بأعمال الصيانة الرئيسة التي ُيستفاد منها عادًة ألكثر من سنة واحدة٭ 

ة وُتْسَتهلُك على مدى فترة تمتد حتى موعد الصيانة الدورية القادمة المخطط لها. وفي حال إجراء صيانة دوري

ع  عة قبل الموعد المتوّقَ ل عندئٍذ التاكليف غير المستهلكة  سابقاُ غير متوّقَ ط لها٭ ُتحّمَ للصيانة الدورية المخّطَ

رة لالنتفاع بتلك  فوراً  سابقاُ  على المصاريف٭ وُتْسَتهلُك تاكليف الصيانة الدورية الجديدة على مدى الفترة الُمقّدَ

 التاكليف.

ُف قطع الغيار الر  ٭ “مصانع ومعدات”ئيسة التي ُتعتبر أساسية لضمان استمرارية عمليات المصانع ِضْمن بند وُتَصّنَ

 لمعدالت االستهالك المتعلقة بها. وفقاً وُتْسَتهلُك باستخدام طريقة القسط الثابت 

 ويجب تطبيق الشرطين التاليين على جميع ِقطع الغيار الرئيسة:

 غير متوفرة٭ عدم توفرها في السوق على الفور أو تكون -

 استلزام اكتمال تصنيعها فترة زمنية طويلة. -

 االنخفاض في قيمة األصدل غير المتةاولة

ُتجِري الشركة بتاريخ لك قائمة مركز مالي مراجعًة على القيم الدفترية ألصولها غير المتداولة فيما يتعلق 

دم استرداد القيمة الدفترية. وفي حال باالنخفاض في القيمة عند وجود أحداث أو ظروف تشير إلى احتمالية ع

ر القيمة القابلة لالسترداد لؤلصل لتحديد مقدار االنخفاض في القيمة (إن ُوِجد). وفي  وجود هذا المؤشر٭ ُتقّدَ

ة  ر الشركة القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمِدّرَ حال تعذر تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألحد األصول٭ ُتقدِّ

 التي يعود لها ذلك األصل. للنقد

ة للنقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد عندما تكون القيمة  ض القيمة الدفترية لؤلصل (أو للوحدة الُمِدّرَ وُتخّفَ

القابلة لالسترداد أقل من القيمة الدفترية. وُيعتَرف بالخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة كمصروٍف عند 

دها.  تكبِّ

٭ ُتَزاد القيمة الدفترية لؤلصل إلى القيمة الحقًا قيد خسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة  وفي حال عكس

لة القابلة لالسترداد لها٭ على أال تجاوز القيمة الدفترية المزيدة القيمة الدفترية التي اكنت  التقديرية المعّدَ

د فيما لو لم ُيعتَرف بأي خسارة ناشئة عن االنخفاض في قي مة األصل في السنوات السابقة. وُيعتَرف بعكس سُتحّدَ

 قيد الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة إكيرادات بمجرد تحديدها.

  



 

515 

  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 م0164يةسمبر  36في 

ة ستتمة السيامسات ا 3-  لمحامسبية الهاّمَّ

قة الةفع  الةائندن والمبالغ المستحَّ

ن دفعها مستقبال لقاء استالم البضائع أو الحصول على الخدمات٭ سواء  ُيْعَتَرف بااللتزامات بشأن المبالغ التي يتعّيَ

د فواتير بها أم ال.   أصدر الُمورِّ

 المخصصات

زام نظامي أو ضمني) نتيجة لحدث سابق٭ وتكون تاكليف تسوية ُيعتَرف بالمخصصات عندما يكون على الشركة (الت

 هذا االلتزام محتملة ويمكن قياسها بصورة موثوقة.

 الزاك 

ب مخصص للزاكة  ا المبالغ اإلضافية٭  وفقاً ُيجّنَ ل المخصص على قائمة الدخل. أّمَ لؤلنظمة الزكوية السعودية٭ وُيحّمَ

 استكمال ربٍط ما٭ فُتدَرج في حسابات السنة التي ُيسَتكمل الربط خاللها.إْن ُوِجَدت٭ التي قد تصبح مستَحقة عند 

 االحتياطي النظامي

ل نسبة طبقًا  من صافي دخلها في لك سنة لتكوين  ٪00لنظام الشراكت السعودي٭ يجب على الشركة أْن ُتحوِّ

رت الشر  توقف عن إجراء هذا كة الاحتياطي ُيعادل نصف رأس المال. وحيث إّنَ ذلك قد تحقق٭ فقد قّرَ

 بأّنَ االحتياطي غير قابل للتوزيع. علماً التحويل.

 االعتراف ياإلةرايات

ق”ُتباع بصفٍة عامٍة اكفة منتجات الشركة إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ( د “المسوِّ ). وُتقّيَ

ق بأسعار بيع أولية٭ بالصاف ي بعد حسم مصاريف البيع والتوزيع المبيعات عند تسليم المنتجات إلى المسوِّ

ق مباشرة٭ ثّمَ ُتعّدل أسعار البيع هذه  حسب أسعار البيع الفعلية التي الحقًا  والتسويق التي يدفعها المسوِّ

ق من الغير.   يتسلمها المسوِّ

 المصارةف

ُف المصاريف المتعلقة باإلدارة التنفيذية وتاكليف التقنية واالبتاكر كمصاريف عمو مية وإدارية. وُتعتبر جميع ُتَصّنَ

 التاكليف األخرى٭ باستثناء المصاريف األخرى٭ كتلكفة إنتاج. 

 عقدي اإلةجار التشغيلي

لطريقة القسط الثابت على مدى فترة  وفقاً ُيْعَتَرف بُدفعات عقود اإليجار التشغيلي كمصروٍف في قائمة الدخل 

 عقد اإليجار. 

 المعامالت يالعمالت األجنبية

ل المعامالت التي ُتجَرى بالعمالت األجنبية بالرياالت السعودية حسب سعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة. ُتسجَّ 

لة بالعمالت األجنبية حسب سعر الصرف السائد بتاريخ قائمة  وُيَعاد تحويل األصول والمطلوبات النقدية الُمسّجَ

 ل. المركز المالي. وُتدَرج اكفة فروق التحويل في قائمة الدخ

  



 

515 

  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 م0164يةسمبر  36في 

 النقة وما في حومه 6-

 0164  0160 

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

    
 500٫000  01٫111 ودائع مرابحة قصيرة األجل

 2٫082  60,400 أرصدة بنكية

 20,400  501٫082 

    

لة بالريال السعودي  إّنَ ودائع المرابحة القصيرة األجل محتفظ بها لدى بنوك تجارية محلية٭ وهي ُمسّجَ

أشهر٭ وهي  5والدوالر األمريكي. وتبلغ تواريخ االستحقاق األصلية لودائع المرابحة القصيرة األجل أقل من 

 ).٪5٫00إلى  ٪0٫0: 5000( ٪5٫1إلى  ٪0٫10عمولة بنسب تتراوح ما بين تحمل 

مة والمةةندن اآلخرون والمبالغ المةفدعة مقةًما 0-  الُةفعات الُمقةَّّ

    

 0164  0160 

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

    
مة إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية  ُدفعات ُمقّدَ

 )1) (مالحظة “كساب”(

30,011  52 ٫800 

دين مة إلى مورِّ  -  0,420 ُدفعات ُمقّدَ

 50  0٫063  أرصدة أخرى ُمستَحقة من جهات ذات عالقة 

 0٫001   6٫100 مصاريف مدفوعة مقدًما

 100  262 مدينون آخرون

 06٫032  50 ٫501 

    

    

 

  



 

511 

  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  

     إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

        م0164يةسمبر  36في 

 المخزون 4-

    

 0164  0160 

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

    

 051,002  604,243 ِقطع غيار ومستهلاكت

ة الصنع  002٫105  00,301 بضاعة تاّمَ

 05,002  30,400  مواد خام

 -  6,006 بضاعة بالطريق

 043,424  552٫120 

 )01,010(   0,601س ناقًصا: مخصص المخزون البطيء الحركة 

 004٫034  505,505 

    

    

 5000  0164 فيما ةلي الحركة في مخصص المخزون البطيء الحركة:

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

 ريال سعودي  

 باأللوف

    
 50,582  60,602 داية السنةفي ب

ل للسنة  5٫110   - ُمحّمَ

 )01٫058(   ٫002 0س عكس قيد مخصص

 01٫010  0٫601  في نهاية السنة

    

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة 0-

تمثل الجهات ذات العالقة الشريكين في الشركة وِكبار موظفي اإلدارة بها والمنشآت الُمسيَطر عليها أو 

ا عليها. الُمسيَط   ر عليها بصورٍة مشتركٍة من ِقبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاّمً
 

 وفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسة مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:
 

 االمسم
طبيعة 
 العالقة

طبيعة 
 مبلغ المعامالت المعامالت

    0164  0160 

  
  

 رةال مسعديي 

 ياأللدف

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

       

الشركة السعودية للصناعات األساسية 

 )“سابك”(
 ٫511 0٫010   255,155 مبيعات شريك

 52,800  51,000 ُسلف   

  
 

مواد خام 

 مشتراة
508,100  508 ٫501 

 ٫105 00  ٫551 2 تقنية وابتاكر   

شركة األسمدة العربية السعودية 

 )“سافكو”(
 ٫118 000  25,085 خدمات إدارية شريك

  
 

مواد خام 

 مشتراة
02٫020  00٫080 

  

 

فرق سعر 

متعلق بشراء 

بضائع من 

 شريك

01,085  - 
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  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  

     إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

        م0164يةسمبر  36في 

 ت مع الجهات ذات العالقة ستتمة المعامال 0-

 االمسم
طبيعة 
 العالقة

طبيعة 
 مبلغ المعامالت المعامالت

 0164  0160 

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

 

جهات منتسبة للشركة 

 السعودية للصناعات األساسية 

 )“سابك”(

 جهات ذات

 عالقة
 ٫111 08  00٫055 مبيعات

 218  0٫510  خدمات  

ربح من خدمات   

مقدمة إلى 

 جهة ذات عالقة

0 ٫118  002 

مة لشركة سابك ألغراض البحث واالبتاكر نسبة  0-1 من إجمالي  ٪0تبلغ مساهمة الشركة السنوية الُمقّدَ

ُل   على قائمة الدخل. حالياً المبيعات٭ وُتَحّمَ

 كبيٌر من مبيعات الشركة إلى الشركة السعودية للصناعا 5-1
ٌ
) بموجب “سابك”ت األساسية (ُيجَرى جزء

 اتفاقيات تسويق وشراء إنتاج.

َدت النشاطات اإلدارية والتشغيلية للك من شركتي ( 5-1 م٭ 0221) خالل عام “بن البيطارا”) و (“سافكو”ُوحِّ

ل جميع الموظفين وأرصدتهم إلى  ولم يؤثر ذلك على الهيلك القانوني ألي من الشركتين. وقد ُحّوَ

 شركة سافكو. 

 عَتمد أسعار المعامالت أعاله وشروط الدفع المتعلقة بها من ِقبل اإلدارة.تُ 

 وفيما يلي تفاصيل األرصدة الرئيسة مع الجهات ذات العالقة:

إّنَ الحسابات المدينة الُمستَحقة من الشريكين ُمدَرجة ضمن األصول المتداولة في قائمة المركز المالي٭  (أ)

ن األرصدة التالية:  وتتضّمَ

 0160  0164 م الجهة ذات العالقةامس

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

    
 010٫022  663,260 )“سابك”الشركة السعودية للصناعات األساسية (

 ٫100 00  610٫000 )“سافكو”شركة األسمدة العربية السعودية (

 003,166  000 ٫000 

ن المبالغ الُمستَحقة إلى جهات (ب)  األرصدة التالية: 2ذات عالقة الُمدَرجة في اإليضاح  تتضّمَ

 0160  0164 امسم الجهة ذات العالقة

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

    

 052٫505  62,040 )“سابك”الشركة السعودية للصناعات األساسية (

 ٫820 00  60,060 )“سافكو”شركة األسمدة العربية السعودية (

 ٫810 5   3,004 )“سابك”تسبة للشركة السعودية للصناعات األساسية (جهات من

 30٫603  001 ٫150 



 

518 

  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

      

         إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

               م0164يةسمبر  36في 

 لمصانع والمعةاتالممتلاكت وا -2

رة لؤلصول بغرض حساب االستهالك:         فيما يلي األعمار اإلنتاجية الُمقّدَ

                

       سنة 50‟0 المصانع والمعدات  سنة 55  المباني

       سنوات 00-1  أخرى   سنوات 5  ِقطع غيار الصيانة الرئيسة

                

    

 المباني

  

 والمعةات المصانع

 ِقطع غيار الصيانة

 الرئيسة

 

 أخرى

 األعمال اإلنشائية 

 قية التنفيذ

 اإلجمالي

0164 

 اإلجمالي

0160 

 رةال مسعديي   

 ياأللدف

 رةال مسعديي 

 ياأللدف

 رةال مسعديي 

 ياأللدف

 رةال مسعديي 

 ياأللدف

 رةال مسعديي 

 ياأللدف

 رةال مسعديي 

 ياأللدف

 رةال مسعديي 

 ياأللدف

               التلكفة:

 ٫800 ٫810 5   0٫066٫030  505,800  ٫110 55  050٫015  ٫512 5٫050   051,100 في بداية السنة

 00,201  666٫000  20٫181  -  -  55,050  -  إضافات

 )01,850(   0٫000س  )5,105(  -  -  -  -  مشطوب

 -  -  )020٫551(  510  0٫000   020٫005  0٫000   تحويالت

                

 ٫251 ٫101 5   0٫200٫626  505,208  55٫050  055,015  ٫028 5٫550   ٫500 052  في نهاية السنة

                

               االستهالك المتراكم:

 0,115,250  6٫262٫603  -  ٫051 00  ٫225 05  ٫805,000 0   000,018  في بداية السنة

ل للسنة  01,800  00٫431  -  1,501  ٫105 52  05,025  5٫121   ُمحّمَ

 )05,008(  -  -  -  -  -  -  مشطوب

                

 ٫010٫155 0   6٫062٫103  -  00٫051  25,110  ٫150٫000 0   000٫015  في نهاية السنة

                

               صافي القيم الدفترية:

   200٫636  013٫024  0٫204  00٫300  413٫020  36٫630  0164يةسمبر  36في 

 088٫001    505,800  00,250  81,000  151,580  58٫051  5000ديسمبر  50في 

                

ة    50إّنَ الممتلاكت والمصانع والمعدات ُمقاَمة على أرٍض ُمستأَجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وتبلغ فترة اإليجار األولّيَ
ً
م)٭ وعقد اإليجار قابل 0208مارس  00هـ (الموافق 0108رجب  0من  سنة هجرية ابتداء

دت اتفاقية اإليجار لفترة أخرى مدتها   م). 5000إبريل  50هـ (الموافق 0158رجب  0سنوات هجرية بدأت بأثر رجعي بتاريخ  00للتجديد باالتفاق المـشترك بين الطرفين. وبعد نهاية السنة٭ ُجدِّ

دة على مشاريع متعلقة بالمصنع.تمثل األعمال اإلنشائي  ة قيد التنفيذ بصورٍة رئيسٍة التلكفة الُمتكّبَ



 

511 

  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  

    إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

       م0164يةسمبر  36في 

قة الةفع الةائندن والحسايات الةائنة األخرى -0  والمبالغ المستحَّ

 0164  0160 

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

    

 ٫150 001  30٫603 )1مبالغ ُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة (إيضاح 

 15,500  612٫000 مصاريف مستَحقة الدفع

 05,505  2٫131 دائنون

 8٫085  3٫603 أخرى

 600٫416  508٫111 

 الزاك  -61

ل للسنة     سعوس قية المخصص  / الُمحّمَّ

لة مما يلي:     تتألف الزاكة الُمحّمَ

 0164  0160 

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

    

ل للسنة  05,000  0٫620 ُمحّمَ

 -   0٫040س عكس قيد مخصص السنة

 05,000   0٫000س 

    احُتِسَب وعاء الزاكة على النحو التالي:

 0164  0160 

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

    
 ٫185 ٫550 0   042٫100 حقوق الملكية

 50٫010  ٫416 62 رصيد المخصصات

 )0٫001٫000 (   ٫016 6٫161س القيمة الدفترية لؤلصول الطويلة األجل

 580,511   06٫116س 

 508٫002  00٫626 دخل السنة الخاضع للزاكة 

 ٫008 050  00٫626 الزاكة وعاء

للقوائم المالية والدخل الخاضع للزاكة قد نشأت بصورٍة رئيسٍة عن المخصصات غير  وفقاً إّنَ الفروق بين الدخل 

 المسموح بحسمها في احتساب الدخل الخاضع للزاكة.
 

  



 

510 

  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 ضاحات حدل القدائم المالية ستتمة إة

 م0164يةسمبر  36في 

 الزاك  ستتمة  -61

    الحركة في المخصص

    

    اكنت الحركة في مخصص الزاكة على النحو التالي:

 0164  0160 

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

    
 ٫850 50  ٫201 06 في بداية السنة

ل للسنة(عكس قيد المخصص)   05,000   0٫000س / الُمحّمَ

 )٫180 00(   60,000س مدفوع خالل السنة 

    

 ٫010 50  6٫111 في نهاية السنة 

    

 مدقف الريدط

م اإلقراران الزكويان عن 5005اُتِفَق مع الهيئة العامة للزاكة والدخل على الربوط الزكوية حتى عام  م. وُقدِّ

إلى الهيئة العامة للزاكة والدخل٭ غير أّنَ الهيئة لم تصدر  5000م و5001مبر ديس 50العامين المنتهيين في 

 الربطين بعد.

 رأس المال -66

ن رأس المال من   ريال سعودي. 0٫000حصة) قيمة لك منها  121٫100: 5000حصة ( 121٫100يتكّوَ

 تدزةعات األرياح -60

 000م) توزيع أرباح نقدية بإجمالي 5001فبراير  01وافق هـ (الم0150جمادى االول  01اقترح مجلس اإلدارة بتاريخ 

 . على ان يتم اعتمادها من الشراكء خالل اجتماعهم القادم.5008مليون ريال سعودي عن العام 

 المصارةف العمدمية واإليارةة -63

 0164  0160 

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

    
 00105  0٫030 )1 تلكفة تقنية وابتاكر (إيضاح

لة على شريك (إيضاح   1٫518  ٫001 6 )1خدمات إدارية ُمحّمَ

 250  6٫006 أخرى

 60٫002  08٫021 

 

  



 

512 

  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  

    إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

       م0164يةسمبر  36في 

 المصارةف األخرى، يالصافي -66

 0164  0160 

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

 رةال مسعديي  

 ياأللدف

    
 -  60,140 )1فرق سعر متعلق بشراء بضائع من شريك (إيضاح 

مة إلى جهات ذات عالقة (إيضاح   )002(   ٫064 0س )1ربح من خدمات ُمقّدَ

 ٫800 1   210 تعديل حساب دورة المخزون

 )285(  000 يرادات) أخرىمصاريف / (إ

 60,303  8٫100 

 االلتزامات الرأمسمالية -60

 012٫0: 5000مليون ريال سعودي ( 005بلغت التزامات الشركة من المصاريف الرأسمالية في نهاية السنة 

 مليون ريال سعودي) فيما يتعلق بمشاريع المصنع.

 إيار  المخاطر -64

 مخاطر أمسعار العمدلة

رات في أسعار تتمثل مخاطر أ سعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغّيُ

ض الشركة لمخاطر أسعار العمولة على أصولها التي تحمل عمولة مثل ودائع  العمولة في السوق. وتتعّرَ

 المرابحة القصيرة األجل.

 مخاطر االئتمان

د الطرف اآلخر خسارة مالية.  تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق طرف ما في ِب في تكبِّ الوفاء بالتزاماته والتسّبَ

ض الشركة بصورٍة جوهريٍة لمخاطر االئتمان. والنقد وما في حكمه ُموَدٌع بصفٍة عامٍة لدى بنوك  وال تتعّرَ

ات ذات تصنيفات ائتمانية قوية٭ وُتجَرى بصفٍة عامٍة معظم مبيعات الشركة إلى الشركة السعودية للصناع

 )٭ وهي شريك ذو سمعة قوية في السوق.“سابك”األساسية (

 مخاطر السيدلة

تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة صعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات 

د عادة فواتير مبي عات المالية. وتدير الشركة مخاطر السيولة بضمان توفير التسهيالت البنكية. وُتسّدَ

د الحسابات الدائنة عادة خالل يوماً  050إلى  20الشركة خالل  من  يوماً  20إلى  10من تاريخ الفواتير٭ فيما ُتسّدَ

 تاريخ الفواتير.

 مخاطر العمالت

رات في أسعار صرف  بات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيِّ
تتمثل مخاطر العمالت في التقّلُ

ض الشركة للتقلبات في أسعار العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادي. ولم تجر  العمالت األجنبية. وتتعّرَ

الشركة معامالت هامة بعمالت غير الريال السعودي والدوالر األمريكي الثابت سعر صرفه مقابل الريال 

 السعودي.

 القيم العايلة لأليوات المالية -60

على أساسه مبادلة أصل ما أو سداد التزام ما بين أطراف مدركة تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي تتم 

وراغبة وعلى أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة. وتتألف األصول المالية للشركة 

من النقد وما في حكمه والحسابات المدينة الُمستَحقة من الشريكين والحسابات المدينة األخرى. فيما 

 باتها المالية من الحسابات الدائنة.تتألف مطلو

ه ال يوجد فرق جوهري بين القيم العادلة لؤلدوات المالية الخاصة بالشركة وِقيمها  وتعتقد اإلدارة بأّنَ

  الدفترية كما في نهاية السنة.



 

500 

  “ابن البيطار”)الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة 

 سشركة ذات مسؤولية محةوي  

 نة المنتهية فيالقدائم المالية للس

  0160يةسمبر  36

 وتقرةر مراجعي الحسايات المستقلين

 



 

500 
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  “بن البيطارا”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 قائمة المركز المالي

 0160يةسمبر  36كما في 

 ذلك) (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف

         

 0164ةناةر  6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36  إةضاحات  

         األصدل

         

         األصدل غير المتةاولة

 025,501  200٫180  202٫106  1  ممتلاكت ومصانع ومعدات

    202٫106  200٫180  025,501 

         

         األصدل المتةاولة

 512٫121  558,855  623,206  2  مخزون

حسابات مدينة مستحقة من 

 الشراكء

 02  060 ٫410  555,015  000,285 

مبالغ مدفوعة مقدما وأصول 

 متداولة أخرى

00  40٫004  00٫000  50,011 

 501,082  05,815  600٫606  00  نقد وما في حكمه

    443,213  005,051  001,500 

 ٫822٫055 0   0٫101٫505   ٫206 6٫066    إجمالي األصدل

         حقدق الملوية والمطلديات

         

         حقدق الملوية

 ٫100 121  ٫100 121  ٫011 606  05  رأس المال

 511,500  511,500  662٫661    احتياطي نظامي

 ٫510 100  055,280  061٫302    أرباح مبقاة

 0٫005,550   ٫588٫000 0   6,303,622    إجمالي حقدق الملوية

         

         المطلديات غير المتةاولة

 ٫080 0   ٫805 0   6٫360  50  التزامات بموجب عقد إيجار تمويلي

    6٫360   0 ٫805   0 ٫080 

         

         المطلديات المتةاولة

 550  511  042  50  التزامات بموجب عقد إيجار تمويلي

مستحقة الدفع دائنون ومبالغ 

 ودائنون آخرون

05  600,220  505,155  515,515 

 500٫000  -  -    توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 ٫010 50  1٫000  2,012  00  مخصص زاكة

    620٫146  508 ٫812  010٫510 

         

 011,500  ٫525 500  622٫614    إجمالي المطلديات

         

ة إجمالي حقدق الملوي

 والمطلديات

   6٫066 ٫206   0٫101٫505   0 ٫822٫055 

 

 ٭جزءًا من هذه القوائم المالية 55الى  0ُتشلك اإليضاحات المرفقة من 



 

501 

  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 قائمة الةخل والةخل الشامل اآلخر

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

       

 يةسمبر 36للسنة المنتهية في     

 0164  0160 إةضاحات   

       

 251,110  6٫110٫160    مبيعات

 )151٫120(   400,000س 01   تلكفة مبيعات

 

 إجمالي الريح

    

310٫101 

  

500 ٫501 

       

 )55٫012(   ٫403 00س 00   مصاريف بيع وتوزيع

 )٫205 10(   00٫366س 08   مصاريف عمومية وإدارية

       

 008٫025  622٫614    الريح التشغيلي

       

 )٫812 1 (  4٫600 01   إيرادات أخرى٭ بالصافي

       

 000,101  606٫002    الةخل قبل حساب الزاك 

       

 ٫510 0   0,601س 00   زاكة) عكس قيد مخصص زاكة(مصروف 

       

 005,802  620,602    صافي يخل السنة

       

 -  -    الةخل الشامل اآلخر للسنة

       

 005,802  620,602    إجمالي الةخل الشامل للسنة

 

 جزءًا من هذه القوائم المالية. 55الى  0ُتشلك اإليضاحات المرفقة من 

  



 

500 

  “اين البيطار”لشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة سا

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 قائمة التغيرات في حقدق الملوية

 0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

         
 

  رأس المال 
 احتياطي

 نظامي
 اإلجمالي  مبقا أرياح  

         

 0,005,550  ٫510 100  511,500  ٫100 121  )8(إيضاح  5008يناير  0الرصيد كما في 

 005,802  005,802  -  -  صافي دخل السنة

         

 0,588,000  055,280  511,500  121,100  )8(إيضاح  5008ديسمبر  50الرصيد كما في 

 001,110  001,110  -  -  صافي دخل السنة

 )000٫000(  )000٫000(  -  -  توزيعات أرباح

 -  20,210  )20,210(  -  تحويل من احتياطي نظامي الى أرباح مبقاة

         

 6,303,622  061٫302  662٫661  ٫011 606  0160يةسمبر  36الرصية كما في 

 

 م المالية.جزءًا من هذه القوائ 55الى  0ُتشلك اإليضاحات المرفقة من 

  



 

508 

        “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

       (شركة ذات مسؤولية محدودة)

       قائمة التةفقات النقةةة

       0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

       (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

       

السنة     

المنتهية في 

يةسمبر  36

0160 

السنة  

المنتهية في 

يةسمبر  36

0164 

       
       التةفقات النقةةة من النشاطات التشغيلية

 000٫101  606٫002    الدخل قبل حساب الزاكة

تعديل لتسوية الدخل مع صافي التدفقات النقدية المحققة من النشاطات 
 التشغيلية:

    

 005٫001  613٫631    ممتلاكت ومصانع ومعدات استهالك

 ٫105 5   -    شطب ممتلاكت ومصانع ومعدات

       

    000,002  505,550 

       تعديالت رأس المال العامل:

 05,011  60,210    مخزون

 )10٫000(  0,030    مدينون

 )٫055 02(   62٫004س    مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى

 )80٫052(   ٫006 36س    دائنون ومبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون

 

 النقدية المحققة من العمليات

    

000٫660 

  

015,105 

       

 )05,020(   0,060س    زاكة مدفوعة

       

 050,001  003,030    صافي التةفقات النقةةة من النشاطات التشغيلية

       

       ةة من النشاطات االمستثمارةةالتةفقات النقة

 )005,001(   ٫004 21س    مشتريات ممتلاكت ومصانع ومعدات

       

 )005,001(   ٫004 21س    صافي التةفقات النقةةة المستخةمة في النشاطات االمستثمارةة

       

       التةفقات النقةةة من النشاطات التمدةلية

 )500٫000(   611٫111س    توزيعات أرباح مدفوعة

       

 )500٫000(   611٫111س    صافي التةفقات النقةةة المستخةمة في النشاطات التمدةلية

       

 )٫021 550(  660,600    صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه

 501٫082  20,400    النقد وما في حكمه في بداية السنة

       

 05,815  600٫606    مه في نهاةة السنةالنقة وما في حو

 

  جزءًا من هذه القوائم المالية. 55الى  0ُتشلك اإليضاحات المرفقة من 



 

501 

  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية

 0160يةسمبر  36في 

 ف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)(اكفة المبالغ ُمدَرجة بآال

 معلدمات حدل الشركة 6-

) هي شركة ذات مسؤولية محدودة “ابن البيطار”أو  “الشركة”إن الشركة الوطنية لؤلسمدة الكيماوية (

لة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم   01وتاريخ  5000000151ُمسّجَ

م). والشركة مملوكة بالتساوي للك من الشركة السعودية 0200يونيو  5هـ (الموافق 0100ضان رم

)٭ ولّكٌ منهما شركة “سافكو”) وشركة األسمدة العربية السعودية (“سابك”للصناعات األساسية (

 مساهمة سعودية.

ية بجميع أنواعها وتسويق وُتزاِوُل الشركة إنتاج األمونيا واليوريا ومركب الفوسفات واألسمدة الكيماو

 منتجاتها داخل المملكة وخارجها.

ابن ”اعتمد أعضاء مجلس اإلدارة إصدار القوائم المالية الخاصة بالشركة الوطنية لؤلسمدة الكيماوية (

 .5000فبراير  50بتاريخ  5001ديسمبر  50) عن السنة المنتهية في “البيطار

 أمساس اإلعةاي 0-

 ييان االلتزام 6-0

٭ يتعين على جميع الشراكت٭ باستثناء الشراكت الُمدَرجة في السوق المالية السعودية 5000يناير  0اًرا من اعتب

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية  وفقاً إعداد قوائمها المالية 

بـ  معاً بين القانونيين (الُمَشار إليها والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاس

)٭ مع خيار التطبيق المبكر اعتباًرا “المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية”

ت هذه القوائم المالية  5001يناير  0من  ِعّدَ للمعايير الدولية للتقرير  وفقاً وقد اختارت الشركة هذا الخيار. ا ُ

ة حسب المالي  ُل أول قوائم مالية سنوية للشركة ُمعّدَ المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية٭ وهي ُتَمثِّ

 المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية.

وقد نتج عن إعداد هذه القوائم المالية إحداث تغييرات في السياسات المحاسبية الهامة مقارنًة بتلك 

ت 5008ديسمبر  50سياسات المعروضة في القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ال ِعّدَ ٭ والتي ا ُ

 للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. وفقاً 

المعتَمد  “تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة”) 0يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

بالمملكة العربية السعودية أن تتماشى سياسات المنشأة المحاسبية المستخدمة في قائمة المركز المالي 

للمعايير الدولية  وفقاً االفتتاحية وطيلة جميع الفترات المعروضة في قوائمها المالية األولى المعدة 

في المملكة العربية السعودية والسارية  للتقرير المالي مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة

للمعايير الدولية للتقرير المالي. وعليه٭ فإن  وفقاً المفعول في نهاية فترتها المالية األولى الُمْفَصح عنها 

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية والصادرة والسارية المفعول كما في 

َقت عند إعداد القوائم المالية كما في وعن السنة المنتهية في  5001ديسمبر  50  5001ديسمبر  50قد ُطبِّ

وعند إعداد  5008ديسمبر  50وعند إعداد معلومات المقارنة المعروضة كما في وعن السنة المنتهية في 

. وقد 5008يناير  0في للمعايير الدولية للتقرير المالي كما  وفقاً قائمة المركز المالي االفتتاحية المعدة 

ُعِرضت تأثيرات التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية فيما 

 ).8يتعلق بمعلومات المقارنة في اإليضاح (

 أمساس القياس 0-0

لمحاسبي. وفيما يتعلق لمبدأ التلكفة التاريخية على أساس مبدأ االستحقاق ا وفقاً ُتَعّدُ القوائم المالية 

 بماكفآت الموظفين ومزايا ما بعد التوظيف األخرى٭ ُتستخدم حسابات القيمة الحالية االكتوارية.

ب اكفة القيم إلى أقرب قيمة باأللوف ما لم ُيذكر خالف ذلك.   وُتقّرَ



 

500 

  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 حات حدل القدائم المالية ستتمة إةضا

 0160يةسمبر  36في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

ة 3-  التقةةرات واالفتراضات واألحاكم المحامسبية الهاّمَّ

ضات التي قد تؤثر على يتطلُب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة استخدام التقديرات واألحاكم واالفترا

المبالغ المفصح عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات وإفصاحات االلتزامات المحتملة بتاريخ 

تقديم التقرير حول القوائم المالية. غير أّنَ عدم التيقن حيال هذه االفتراضات والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج 

 ة الدفترية لؤلصول أو المطلوبات التي تتأثر في المستقبل.تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيم

ها منطقية  للظروف  وفقاً وتستند هذه التقديرات واالفتراضات على الخبرة وعدة عوامل أخرى ُيعتَقد بأّنَ

وُتسَتخدم لتقدير القيم الدفترية لؤلصول والمطلوبات غير المتوفرة بسهولة ووضوح من مصادر أخرى. 

التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. وُيعتَرف بالتعديالت التي ُتجرى على  وُتجَرى مراجعة

ل فيها التقديرات أو فترة التنقيحات والفترات المستقبلية التي إن  التقديرات المحاسبية في الفترة التي ُتعّدَ

 تغيرت فإنها تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

 لعةم التأكة يشأن التقةةرات المحامسبيةالمصاير الرئيسية  6-3

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بمصادر عدم التأكد بشأن التقديرات المحاسبية المستقبلية 

والمصادر األخرى بتاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية التي قد ُتشلكِّ مخاطر جوهرية مما ينشأ عنها 

ية لؤلصول والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة. وقد استخدمت فروق جوهرية في القيم الدفتر 

الشركة هذه االفتراضات والتقديرات في ضوء المعلومات المتوفرة عند إعداد القوائم المالية. ومع ذلك٭ 

 للتغيرات السوقية أو الظروف نظراً فإّنَ الظروف واالفتراضات الحالية حيال التطورات المستقبلية قد تتغير 

 الناشئة الخارجة عن إرادة الشركة. وقد تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند ظهورها.

 اختبار االنخفاض في قيمة األصدل غير المالية 6-6-3

يتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لؤلصل أو الوحدة المدرة للنقد قيمته 

تاكليف البيع أو قيمته قيد االستخدام٭ أيهما  ناقصاً عادلة ٭ والتي تمثل قيمته الالقابلة لالسترداد

 على البيانات المتاحة من معامالت ناقصًا أعلى. وتحتسب القيمة العادلة 
ً
تاكليف االستبعاد بناء

البيع الملزمة٭ التي تجرى على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة٭ 

التاكليف اإلضافية الستبعاد األصل. ناقصًا القابلة للمالحظة  ألصول مماثلة أو أسعار السوق

وُتحتسب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتتحقق 

ُن أنشطة إعادة الهيلكة التي لم  التدفقات النقدية من الموازنة للخمس سنوات الالحقة٭ وال َتَتَضّمَ

الستثمارات المستقبلية الجوهرية التي من شأنها تعزيز أداء األصل تلتزم بها الشركة بعد أو ا

للوحدة المدرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. وُتَعّدُ القيمة القابلة لالسترداد 

حساسة لمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات 

 المتوقعة ومعدل النمو المستخدم في التوقعات. النقدية الداخلية المستقبلية

 مخصصات 0-6-3

تعتمد المخصصات٭ بطبيعتها٭ على التقديرات والتقييم للتأكد من استيفاء معايير االعتراف٭ بما 

في ذلك تقديرات احتمالية التدفقات النقدية الخارجية. وتستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى 

بعين االعتبار٭ المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا.  تقدير التاكليف٭ بعد األخذ

كما تتضمن المخصصات الخاصة بماكفآت نهاية الخدمة وتاكليف المغادرة٭ إن وجدت٭ أحاكم اإلدارة 

في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع ماكفأة نهاية الخدمة وأغالق الموقع أو أي 

. وبالنسبة للمخصصات المتعلقة بالمطلوبات غير المؤكدة فقد تضمنت أفضل تاكليف أخرى

  تقديرات من جانب اإلدارة فيما إذا اكن من المحتمل وقوع التدفقات النقدية الصادرة.



 

502 

  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 ة إةضاحات حدل القدائم المالية ستتم

 0160يةسمبر  36في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

ة ستتمة  3-  التقةةرات واالفتراضات واألحاكم المحامسبية الهاّمَّ

ة المتعلقة يتطبيق المعاةير المحامسبية 0-3  األحاكم المحامسبية الهاّمَّ

 ر هام للغاية على المبالغ الُمْعَتَرف بها في القوائم المالية:فيما يلي األحاكم الهامة التي لها تأثي

 األجزاء المركبة للممتلاكت والمصانع والمعةات 6-0-3

فة ضمن الممتلاكت والمصانع والمعدات على أساس طريقة  ُتْسَتْهَلُك أصول الشركة الُمصّنَ

العمر اإلنتاجي لؤلصل٭ فإنه القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية. وعند تحديد 

ن إبداء األحاكم  م إلى مكونات ذات أهمية نسبية بحيث ُيسَتهلك لك جزء بصورة منفصلة. ويتعّيَ ُيقّسَ

عند التحقق من تجزئة األصل األكبر الى مكونات هامة٭ وأثناء تحديد أهمية البند٭ فإن اإلدارة تأخذ 

جزأ إلى مكونات وكذلك األهمية النسبية لعوامل في االعتبار األهمية النسبية لقيمة األصل الم

الجودة مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل األم وطريقة استهالكه ودورة إحالله / 

 جدول صيانته.

 المعاةير الصاير  غير مسارةة المفعدل حتى اآلن -6

تى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. فيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات الصادرة غير سارية المفعول ح

 وتنوي الشركة تطبيق هذه المعايير٭ متى اكن ذلك مناسبا٭ عندما تصبح سارية المفعول.

 ياأليوات المالية:0المعيار الةولي إلعةاي التقارةر المالية رقم س
ّ
   المعني

نيف وقياس والتوقف عن االعتراف تص “األدوات المالية”) 2يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

باألصول والمطلوبات المالية٭ ويقدم قواعد جديدة لمحاسبة تغطية المخاطر ونموذج جديد لالنخفاض في 

٭ لكنه متاح للتطبيق المبكر. وال ُيتوقع أن 5000يناير  0قيمة األصول المالية. وال يستلزم تطبيق المعيار حتى 

 .5000يناير  0 تطبق الشركة المعيار الجديد قبل

فة أكصول مالية  ال لتصنيف وقياس األصول المالية المصّنَ وطالما أن الشركة لم تجر حتى اآلن تقييًما مفّصَ

متاحة للبيع٭ فإن األصول المالية قد تبدو أنها تستوفي شروط تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 المحاسبة عن هذه األصول. الشامل اآلخر٭ ومن ثّمَ فلن يكون هناك أي تغير في

ُن األصول المالية األخرى:  وَتَتَضّمَ

  كمتاحة للبيعٮ حيث يكون خيار تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل  حالياً أدوات حقوق الملكية المصنفة

 الدخل الشامل اآلخر متاًحا٭

  ارة والتي من المرجح أن بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس حالياً أدوات حقوق الملكية التي ُتقاس

 )٭2يستمر قياسها على نفس األساس بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

  كمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والتي ُتقاس بالتلكفة المطفأة٭ والتي  حالياً أدوات الدين المصنفة

 .)2لي للتقرير المالي رقم (يبدو بأنها تستوفي شروط تصنيفها بالتلكفة المطفأة بموجب المعيار الدو

وعليه٭ فال تتوقع الشركة بأن يكون للتوجيهات الجديدة تأثير جوهري على تصنيف األصول المالية 

 وقياسها.

ألن المتطلبات الجديدة ال  نظراً لن يكون هناك أي تأثير على طريقة محاسبة الشركة عن المطلوبات المالية 

فة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٭ وأنه ال  تؤثر إال على المحاسبة عن المطلوبات المالية المصّنَ

لت قواعد التوقف عن االعتراف من معيار المحاسبة  يوجد لدى الشركة مثل هذه المطلوبات. وقد ُحوِّ

 : االعتراف والقياس٭ ولم ُيجَر تعديلها.“األدوات المالية” ‟) 52الدولي رقم (

متطلبات إفصاح موسعة وتغيرات في العرض. ومن المتوقع أن تغير هذه  كما يقدم المعيار الجديد

المتطلبات طبيعة ومدى إفصاحات الشركة عن أدواتها المالية والسيما خالل السنة التي ُيطبق خاللها 

مت الشركة تأثير المعيار للعام  وخلصت إلى أنه لن تكون هناك أي تأثيرات  5001المعيار الجديد. وقد قّيَ

  ية تتعلق بتطبيق هذا المعيار.جوهر 
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  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 0160يةسمبر  36في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 مسارةة المفعدل حتى اآلن ستتمة المعاةير الصاير  غير  6-

   المعني ياإلةرايات من العقدي المبرمة مع العمالء60المعيار الةولي للتقرةر المالي رقم س

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معياًرا جديًدا لالعتراف باإليرادات. وسيحل هذا المعيار محل معيار 

ات الناتجة عن بيع البضاعة وتقديم الخدمات والمعيار ) الذي يغطي اإليراد00المحاسبة الدولي رقم (

 ) الذي يغطي عقود اإلنشاء.00المحاسبي الدولي رقم (

ويستند المعيار الجديد على المبدأ الذي يتمثل في االعتراف باإليرادات عند انتقال السيطرة على البضاعة أو 

 الخدمة إلى العميل.

ا بأثر رجع ل. يسري المعيار الجديد على أول فترات أولية ويسمح المعيار بالتطبيق إّمَ ي اكمل أو بأثر رجعي ُمعّدَ

 ٭ ويسمح بالتطبيق المبكر له.5000يناير  0ضمن الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

مت الشركة تأثير المعيار للعام  وخلصت إلى أنه لن تكون هناك أي تأثيرات جوهرية تتعلق  5001وقد قّيَ

 ق هذا المعيار.بتطبي

   المعني يعقدي اإلةجار64المعيار الةولي للتقرةر المالي رقم س

 أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معياًرا جديًدا لالعتراف بعقود اإليجار. وسيحل هذا المعيار محل:

 .) المعني بعقود اإليجار01معيار المحاسبة الدولي رقم (

التأكد فيما إذا ”): IFRICفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية () الصادر عن لجنة ت1التفسير رقم (

 .“اكن ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار

 .الحوافز التشجيعية -عقود اإليجار التشغيلي  -) الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة 00التفسير رقم (

تقييم جوهر المعامالت المتضمنة الشلك القانوني  -) الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة: 51التفسير رقم (

 .لعقد اإليجار

)٭ اكن يتعين على المستأجرين التمييز بين عقد اإليجار التمويلي (داخل 01لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( وفقاً 

إلعداد قائمة المركز المالي) وعقد اإليجار التشغيلي (خارج قائمة المركز المالي). ويتطلب المعيار الدولي 

من المستأجرين االعتراف بالتزام عقد اإليجار الذي يعكس دفعات اإليجار  حالياً ) 08التقارير المالية رقم (

فعليا لاكفة عقود اإليجار. وقد أدرج مجلس معايير المحاسبة الدولية  “حق استخدام األصل”المستقبلية و 

 اختيارًيا بشأن بعض عقود اإليجار قصيرة األجل وا
ً
ألصول المستأجرة٭ غير أنه ال يمكن إال للمستأجرين إعفاء

 تطبيق هذا اإلعفاء.

)٭ يعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا 08للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( وفقاً و

تاريخ اكن العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية معينة مقابل عوض. وال

 .5002يناير  0اإللزامي لتطبيق المعيار هو 

 ملخص يالسيامسات المحامسبية الهامة 0-

 معامالت وأرصة  يعمالت أجنبية

ل الشركة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئًيا بعملتها الوظيفية حسب السعر الفوري في التاريخ الذي  ُتسجِّ

م أرصدة األصول والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت تتأهل فيه المعاملة لالعتراف المبدئي. وُتتْرج

 األجنبية بسعر التحويل الفوري للعملة الوظيفية السائد بتاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية.

  وُيْعَتَرُف بالفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.
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  “ابن البيطار”ية لألمسمة  الويماوةة سالشركة الدطن

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 0160يةسمبر  36في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 ملخص يالسيامسات المحامسبية الهامة ستتمة  0-

 كمتةاولة وغير متةاولةتصنيف األصدل والمطلديات 

 على تصنيفها متداولة / غير متداولة". 
ً
تظِهر الشركة األصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي بناء

 وُتعَد األصول متداولة وذلك عندما:

 ُيتوقع تسييلها أو تكون هناك نية لبيعها أو استنفادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية٭ 

  ة رئيسة ألغراض المتاجرة٭االحتفاظ بها بصور 

  الالحقة للفترة المالية الُمْفَصح عنها٭ شهراً يتوقع بيعها خالل االثني عشر 

  تكون في صورة نقد وما في حكمه٭ ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي

 بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها. شهراً مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر 

ُف اكفة األصول األخرى أكصول غير متداولة.  وُتَصّنَ

 وُتَعّدُ المطلوبات متداولة وذلك عندما:

 ُيتوقع سدادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية٭ 

 االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة٭ 

  الالحقة للفترة المالية الُمْفَصح عنها٭ شهراً استحقاق سدادها خالل االثني عشر 

  بعد الفترة المالية  شهراً عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر

 الُمْفَصح عنها.

ُف الشركة اكفة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.  وُتَصنِّ

 االعتراف ياإلةرايات

ع اقتصادية إلى الشركة بحيث يمكن ُيْعَتَرُف باإليرادات إلى الحد الذي يكون من المحتمل عنده تدفق مناف

قياس اإليرادات بصورة موثوقة بصرف النظر عن موعد دفعها. وُتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ 

المقبوض أو المستَحق القبض٭ مع مراعاة شروط الدفع المنصوص عليها تعاقديا واستثناء أي ضرائب أو 

 دات بالصافي بعد حسم المرتجعات.رسوم. وتظهر المبالغ الُمفَصح عنها إكيرا

ُيْعَتَرُف باإليرادات من بيع المنتجات عند انتقال المخاطر والمنافع الهامة المرتبطة بملكية المنتجات إلى 

ُل اإليرادات قيمة فواتير المنتجات الموّردة من ِقبل الشركة  المشتري وذلك عادة عند تسليم البضائع. ُتمثِّ

 عد حسم أي خصم تجاري وخصم كميـة.خالل الفترة٭ بالصافي ب

وتقيم الشركة نفسها بأنها األصيل٭ وعليه تقوم بتسجيل اكفة مبيعاتها وتاكليف مبيعاتها للبضائع 

 المبيعة.

 مصارةف

 تلكفة مبيعات

 ُيْعَتَرُف باكفة المصاريف على أساس االستحقاق. وُيْعَتَرُف بالتاكليف التشغيلية على أساس التلكفة التاريخية.

ُن ذلك تاكليف المواد الخام  ُف تاكليف اإلنتاج ومصاريف التصنيع المباشرة كتلكفة مبيعات. وَيَتَضّمَ وُتَصّنَ

ُل التاكليف األخرى مثل تاكليف البيع  والعمالة المباشرة والتاكليف غير المباشرة األخرى المتعلقة بها. وُتَسّجَ

  خرى المتبقية كمصاريف عمومية وإدارية.كمصاريف بيع وتوزيع٭ فيما تظهر اكفة التاكليف األ
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      “بن البيطارا”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

      (شركة ذات مسؤولية محدودة)

    إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

        0160يةسمبر  36في 

    ك)(اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذل

 ملخص يالسيامسات المحامسبية الهامة ستتمة  0-

 مصارةف ستتمة 

 تلكفة مبيعات (تتمة)

ع المصاريف غير المباشرة٭ على أساٍس ثابٍت٭ فيما بين تلكفة مبيعات ومصاريف بيع وتوزيع ومصاريف  ُتَوّزَ

 عمومية وإدارية٭ عند اللزوم.

 زاك 

ُب مخصص زاكة  ) بالمملكة العربية السعودية. “الهيئة”عامة للزاكة والدخل (ألنظمة الهيئة ال وفقاً ُيَجّنَ

ُل المخصص على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.  وُيَحّمَ

 تدزةعات أرياح نقةةة وتدزةعات غير نقةةة على الشراكء

وزيع تعترف الشركة بااللتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية على الشراكء في الشركة عندما يكون الت

ر الموافقة على التوزيعات  وفقاً معتمًدا ولم َيُعد  لنظام الشراكت بالمملكة  وفقاً لتقدير الشركة. وُتقّدَ

العربية السعودية٭ حيث ُتجَرى الموافقة على التوزيعات عند اعتمادها من الشراكء. وُيعتَرف بذلك المبلغ 

ُل  ة٭ إن ُوجدت٭ عند اعتمادها مباشرة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر. وُتسّجَ توزيعات األرباح األولّيَ

 على تفويض مسبق من الشراكء.
ً
 من ِقبل مجلس اإلدارة بناء

وُتقاس التوزيعات غير النقدية٭ إن ُوجدت٭ بالقيمة العادلة لؤلصول الُمَراد توزيعها مع إعادة قياس القيمة 

يع األصول غير النقدية٭ ُيْعَتَرُف في قائمة الدخل العادلة المعترف به مباشرة في حقوق الملكية. وعند توز 

 والدخل الشامل اآلخر بأي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية لؤلصول الموزعة.

 ممتلاكت ومصانع ومعةات

 أصول مملوكة

والخسائر الناشئة عن ُتْدَرُج الممتلاكت والمصانع والمعدات بالتلكفة٭ بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم 

ن تلك التاكليف تلكفة استبدال ِقطع غيار الممتلاكت والمصانع  االنخفاض في القيمة٭ إْن ُوِجَدت. وتتضّمَ

والمعدات وتاكليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل (األصول المؤهلة) في حال استيفاء 

ُن تلكفتها اكفة المبالغ الالزمة إلحضار األصل إلى معايير االعتراف. وفي حالة إنشاء هذه اال صول داخليا٭ َتَتَضّمَ

موقعه ووضعه الحالي كي يصبح جاهًزا لالستخدام المستهدف له من قبل اإلدارة٭ وُتستبعد اكفة التاكليف 

ل أي تاكليف دراسة جدوى على المصاريف عند  مثل المصاريف العمومية واإلدارية وتاكليف التدريب. وُتحّمَ

تكبدها ما لم تتعلق بأصل قابل للتمييز بصور محددة يتم إنشاؤه داخلًيا وتتعلق به مباشرة. وُتدَرج تاكليف 

ما قبل التشغيل خالل فترة بدء التشغيل بالصافي بعد خصم المتحصالت من بيع اإلنتاج التجريبي كجزء من 

لكفة متعلقة به مباشرة والتي تستوفي تلكفة بند الممتلاكت والمصانع والمعدات٭ شريطة أن تكون الت

 معايير االعتراف٭ وحتى المرحلة التي يصبح فيها األصل في حالة جاهزة لالستخدام للغرض المستهدف منه.
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  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 0160ر يةسمب 36في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 ملخص يالسيامسات المحامسبية الهامة ستتمة  0-

 ممتلاكت ومصانع ومعةات ستتمة 

 أصول مملوكة (تتمة)

٭ وعندما وعندما تكون تلكفة أجزاء من الممتلاكت والمصانع والمعدات هامة مقارنة مع إجمالي تلكفة البند

يكون لهذه األجزاء / المكونات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين استبدالها على فترات زمنية 

مختلفة٭ تعترف الشركة بهذه األجزاء أكصول لها أعمار إنتاجية محددة٭ وُتسَتهلك وفقا لذلك. وبالمثل٭ 

لهما)٭ ُيْعَتَرُف بالتلكفة المتعلقة به  عندما ُيجَرى فحص رئيس (صيانة دورية / توقف عن العمل مخطط

ل كبند مسقل له  مباشرة في القيمة الدفترية للمصانع والمعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف. وُتسّجَ

عمر إنتاجي يساوي بوجه عام الفترة الزمنية حتى الفحص الرئيس المقرر التالي (الصيانة الدورية). وفي حالة 

د القيمة الدفترية الحالية للصيانة الدورية السابقة إجراء الصيانة الدو رية التالية قبل التاريخ المخطط لها٭ ُتقّيَ

. وُيعتَرف باكفة تاكليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر عند فوراً كمصروف 

دها.  تكبِّ

من الخدمة بعد استخدامه في تلكفة األصل ذي ُتْدَرُج القيمة الحالية للتلكفة المتوقعة من سحب أصل ما 

العالقة في حال استيفاء معايير االعتراف بمخصص ما. تجري الشركة بصفة دورية تقييًما للتوقعات 

 والتقديرات المتعلقة بالتزام سحب األصل من الخدمة.

لمخصص له أو من وُيحَتسب االستهالك من تاريخ إتاحة بند الممتلاكت والمصانع والمعدات لالستخدام ا

 التاريخ الذي تصبح فيه هذه األصول جاهزة لالستخدام المستهدف منها بالنسبة لؤلصول المنشأة ذاتًيا.

 وُيحَتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لؤلصل على النحو التالي:

 سنة 10 - 05 مبان

 سنة 00 - 1 مصانع ومعدات

 سنوات 5 سيةقطع غيار صيانة رئي

 سنوات 00- 1 أخرى

ُتجَرى في نهاية لك سنة مالية مراجعة على القيم المتبقية لؤلصول واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك٭ 

ل بأثر مستقبلي متى اكن ذلك مناسًبا.  وُتعّدَ

 وال ُتْسَتْهَلُك األصول قيد اإلنشاء غير الجاهزة للغرض المستهدف لها.

بند من بنود الممتلاكت والمصانع والمعدات وأي جزء هام ُمْعَتَرف به مبدئًيا عند يتوقف االعتراف بأي 

االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من استخدامه أو بيعه. وُيْدَرُج أي ربح ناشئ أو 

ة الدفترية خسارة ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيم

 لؤلصل) في قائمة الربح أو الخسارة في السنة التي يتوقف االعتراف خاللها باألصل.

ض القيمة الدفترية لؤلصل فورا إلى قيمته القابلة لالسترداد في حالة زيادة القيمة الدفترية لؤلصل  وُتخّفَ

رة له.  عن القيمة القابلة لالسترداد المقّدَ
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  “ابن البيطار”لويماوةة سالشركة الدطنية لألمسمة  ا

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 0160يةسمبر  36في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 ملخص يالسيامسات المحامسبية الهامة ستتمة  0-

 ممتلاكت ومصانع ومعةات ستتمة 

 تأجرةأصول مس

ن)٭ عقد إيجار تستند على جوهر االتفاقية عند بدء عقد  ٭ (أو تتضّمَ إن تحديد ما إذا اكنت اتفاقية ما ُتَعّدُ

اإليجار. وُيعتمد تقييم االتفاقية للتأكد فيما إذا اكن الوفاء باالتفاقية يتوقف على استخدام أصل أو أصول 

لم يكن هذا الحق منصوًصا عليه صراحة في االتفاقية. محددة أو نقل حق استخدام األصل أو األصول حتى لو 

قد يشير ذلك إلى وجود عقد إيجار محتمل ضمني في معاملة قد ال تكون في جوهرها عقد اإليجار. وُيجَرى 

تقييم اكفة عقود اإليجار٭ سواء اكنت عقود إيجار صريحة أو عقد إيجار ضمني في اتفاقيات أو ترتيبات أخرى٭ 

 إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.لتصنيفها كعقد 

رة إلى  ل بموجبها اكفة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية العين المؤّجَ ُف عقود اإليجار التي ُتحّوَ وُتَصّنَ

الشركة كعقد إيجار تمويلي وُتَرسمل عند بدء اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المستأَجر أو٭ إذا اكنت أقل٭ 

حد األدنى لدفعات اإليجار. وُتوزع دفعات اإليجار ما بين تاكليف تمويل وانخفاض في التزام بالقيمة الحالية لل

اإليجار وذلك لتحقيق معدل ثابت من الفائدة المستحقة على الرصيد المتبقي من االلتزام. وُيْعَتَرُف بتاكليف 

 التمويل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

ستأَجر على مدى العمر االنتاجي لؤلصل. غير أنه٭ في حالة عدم التأكد المعقول بأن وسُيْسَتْهَلُك األصل الُم 

ر له  الشركة ستحصل على الملكية بنهاية مدة عقد اإليجار٭ ُيْسَتْهَلُك األصل على مدى العمر االنتاجي الُمَقّدَ

 أو فترة عقد االيجار٭ أيهما أقصر.

ل بم ُف عقود اإليجار التي ال ُيحّوَ وجبها جزء كبير من المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية إلى الشركة ُتَصّنَ

دة بموجب عقود اإليجار التشغيلي (بالصافي بعد حسم أي  ل الدفعات المسّدَ كعقود إيجار تشغيلي. وُتحّمَ

لطريقة القسط الثابت على مدى  وفقاً حوافز مستلمة من المؤجر) على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر 

 ة عقد اإليجار.فتر 

 انخفاض في قيمة أصدل غير مالية

ُتجري الشركة٭ بتاريخ إعداد التقرير حول القوائم المالية٭ تقييًما للتحقق مما إذا اكن هناك مؤشر يدل على 

احتمالية انخفاض قيمة أصل ما. وفي حال وجود هذا المؤشر أو عندما يستلزم األمر إجراء اختبار انخفاض 

ر الشركة قيمة األصول القابلة لالسترداد. وتمثل القيمة القابلة لالسترداد لؤلصل القيمة السنوي٭  تقدِّ

تاكليف البيع وقيمته قيد االستخدام٭ أيهما أعلى٭ ناقصًا القيمة العادلة لؤلصل أو الوحدة المدرة للنقد 

د ألصل بعينه٭ ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن تلك  المحققة من األصل وتحّدَ

اآلخر أو مجموعة األصول. وعند تجاوز القيمة الدفترية لؤلصل أو الوحدة المدرة للنقد قيمتهما القابلة 

لالسترداد٭ يعتبر األصل أو الوحدة المدرة للنقد منخفضين القيمة٭ ويخفضان إلى قيمتهما القابلة 

فقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة لالسترداد. وعند تقدير القيمة قيد االستخدام٭ تخصم التد

الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة (ما قبل الزاكة) والذي يعكس تقديرات السوق الحالية 

 للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لؤلصل.

توقعة٭ التي ُتَعّدُ بصورٍة ويستند حسابات الشركة النخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات الم

مستقلٍة عن لك وحدة من الوحدات المدرة للنقد للشركة المخصص لها األصول. وتغطي حسابات الموازنات 

والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطول٭ ُيحتسب معدل النمو للمدى الطويل األجل 

 وقعة بعد فترة الموازنة.وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية المت

وُيْعَتَرُف بخسائر االنخفاض في العمليات المستمرة٭ بما في ذلك انخفاض رأس المال العامل٭ حسبما ينطبق٭ 

في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت 

  قيمته.



 

580 

  “ابن البيطار”سالشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 0160يةسمبر  36في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 ملخص يالسيامسات المحامسبية الهامة ستتمة  0-

 انخفاض في قيمة أصدل غير مالية ستتمة 

اختبار األصول  أيضاً نظر عما إذا اكن هناك أي مؤشر على وجود انخفاض في القيمة٭ تجري الشركة وبصرف ال

غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة (بما في ذلك الشهرة) أو األصول غير الملموسة التي 

ارنة قيمتها لم تصبح متاحة لالستخدام بعد للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها سنويا وذلك بمق

الدفترية مع القيمة القابلة لالسترداد. ويمكن إجراء اختبار االنخفاض في القيمة في أي وقت خالل فترة 

سنوية٭ شريطة أن يتم إجراؤه في نفس الوقت لك عام. ويمكن اختبار األصول غير الملموسة المختلفة 

إذا اعُترف مبدئًيا بهذه األصول غير للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها في أوقات مختلفة. ومع ذلك٭ 

الملموسة خالل الفترة السنوية الحالية٭ ُيجَرى اختبار هذا األصل غير الملموس قبل نهاية الفترة السنوية 

 الحالية.

وفيما يتعلق باألصول غير المذكورة أعاله٭ يجرى التقييم في لك نهاية سنة مالية للتأكد من وجود أي مؤشر 

لم تعد موجودة أو نقصت. وفي حال وجود هذا المؤشر٭  سابقاُ ر االنخفاض المعترف بها يدل على أن خسائ

ر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لؤلصل أو للوحدة المدرة للنقد. وال ُيعَكس قيد الخسارة الناشئة عن  ُتقدِّ

تخدمة لتحديد قيمة األصل إال في حالة وجود تغير في االفتراضات المس سابقاُ انخفاض القيمة المعتَرف بها 

القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة األخيرة. وُيَعّدُ عكس القيد هذا 

محدوًدا بحيث ال تزيد القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية التي اكن من المفترض تحديدها٭ 

تَرف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في قيمة األصل خالل بالصافي بعد حسم االستهالك٭ فيما لو لم ُيع

 السنوات السابقة. وُيعتَرف بعكس القيد في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

 أصدل مالية

 االعتراف المبدئي والقياس

ُف األصول المالية٭ عند االعتراف المبدئي بها٭ كحسابات مدينة أو أصول مالية متاحة للبيع٭ حسبما يكون  ُتَصّنَ

مالئما. وُيْعَتَرُف مبدئًيا باكفة األصول المالية بالقيمة العادلة زائًدا٭ وذلك في حالة األصول المالية غير 

المدرجة بقيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة٭ تاكليف المعامالت المتعلقة مباشرة بشراء األصل 

 المالي.

الية التي تتطلب تسليم األصول خالل فترة زمنية تنص عليها وُيْعَتَرُف بعمليات شراء أو بيع األصول الم

األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق (المعامالت االعتيادية) بتاريخ التداول٭ أي التاريخ الذي تلتزم فيه 

 الشركة بشراء أو بيع األصل.

 مدينون

و قابلة للتحديد وغير ُمدَرجة في إّنَ الحسابات المدينة هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أ

سوق نشط. وبعد االعتراف المبدئي٭ ُتقاُس هذه األصول المالية بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 

االنخفاض في القيمة. وُتحتسب التلكفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو ناقصًا الفائدة الفعلية 

ا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية. وُيْدَرُج إطفاء عالوة عند الشراء وكذلك أي أت
ً
عاب أو تاكليف تعتبر جزء

 معدل الفائدة الفعلي ضمن إيرادات التمويل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

 التوقف عن االعتراف

وعة من األصول ٭ جزء من األصل المالي أو جزء من مجمطبقًا يتوقف االعتراف باألصل المالي (أو متي يكون من

 المالية المشابهة) (أي المستبعدة ِمن قائمة المركز المالي للشركة) بصورٍة رئيسٍة عند:

 انتهاء صالحية الحق في الحصول على تدفقات نقدية من األصل٭ أو 

  لها االلتزام بدفع التدفقات تحويل الشركة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو َتحّمُ

 ة المستلمة بالاكمل إلى طرف آخر دون تأخير جوهري بموجب اتفاقية مرور٭ أوالنقدي

 تحويل الشركة٭ بصورة جوهرية٭ اكفة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل٭ أو (أ)

ل الشركة أو تحتفظ٭ بصورة جوهرية٭ باكفة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولكنها  (ب) لم ُتحوِّ

لت السيطرة على ا   ألصل.حّوَ
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  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 0160يةسمبر  36في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 ملخص يالسيامسات المحامسبية الهامة ستتمة  0-

 ض في قيمة أصول ماليةانخفا

تجري الشركة٭ في لك تاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية٭ تقيًما لتحديد ما إذا اكن هناك دليل 

موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي معين أو مجموعة من األصول المالية. ويعتبر األصل المالي أو 

ك دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في مجموعة األصول المالية منخفضة القيمة فقط إذا اكن هنا

القيمة كنتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف المبدئي لؤلصل وأن لحدث الخسارة أثر على التدفقات 

النقدية المستقبلية المقدرة لؤلصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بشلك موثوق 

ض على مؤشرات توحي بأن المدينين أو مجموعة من المدينين تعاني به. ويشتمل الدليل على وقوع االنخفا

من صعوبات مالية هامة أو تأخر في السداد أو التعثر في سداد الفوائد أو أصل المبلغ٭ أو احتمال اإلفالس 

أو إعادة هيلكة مالية أخرى٭ وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في 

دفقات النقدية المستقبلية المقدرة٭ مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت الت

 االخفاق في السداد.

 مطلديات مالية

 االعتراف المبدئي والقياس

ُف المطلوبات المالية ضمن أي من الفئتين عند االعتراف المبدئي:  ُتَصّنَ

 .ادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة الع „

 .مطلوبات مالية أخرى ُتقاُس بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية „

 تشتمل فئة المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على فئتين فرعيتين:

 مخصصة

ات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مطلوبات مالية مخصصة من قبل المنشأة كمطلوب

 .عند االعتراف المبدئي

 محتفظ بها بغرض الُمتاَجرة

َفة كمحتفظ بها ألغراض المتاجرة٭ مثل االلتزام المتعلق باألوراق المالية المقترضة في  مطلوبات مالية ُمَصّنَ

األدوات المالية المشتقة  أيضاً ُن هذه الفئة عملية بيع قصيرة٭ والتي يجب إعادتها في المستقبل. َتَتَضّمَ 

ُف أيضا األدوات المالية  المبرمة من قبل الشركة والتي لم ُتخصص أكدوات تحوط في عالقات التحوط. وُتَصّنَ

 المشتقة الضمنية المستقلة كمحتفظ بها بغرض المتاجرة ما لم تخصص أكدوات تحوط فعالة.

لية مبدئيا عندما تصبح الشركة طرفا في األحاكم وااللتزامات التعاقدية وُيْعَتَرُف باكفة المطلوبات الما

ُل المطلوبات بالقيمة العادلة٭ وبالنسبة للقروض والحسابات الدائنة٭ فيتم  بموجب األداة المالية. ُتَسّجَ

 إظهارها بالمبالغ المستلمة٭ بالصافي بعد حسم تاكليف المعامالت المتعلقة بها مباشرة.

 الحقالقياس ال

سيستمر تسجيل المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع 

ُل في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.  التغيرات التي ُتَسّجَ
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  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 لقدائم المالية ستتمة إةضاحات حدل ا

 0160يةسمبر  36في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 ملخص يالسيامسات المحامسبية الهامة ستتمة  0-

 مطلديات مالية ستتمة 

 القياس الالحق (تتمة)

ها وفيما يتعلق بالمطلوبات المالية األخرى٭ بما في ذلك القروض وال مقترضات٭ وبعد االعتراف المبدئي٭ فإّنَ

ُتقاُس بالتلكفة الُمطَفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. وُيْعَتَرُف باألرباح والخسائر في قائمة 

الدخل والدخل الشامل اآلخر عند التوقف عن االعتراف بالمطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل 

 الفائدة الفعلية.

ب التلكفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تاكليف وُتحتس

ا ال يتجزأ من طريقة معدل الفائدة الفعلية. وُيْدَرُج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتاكليف تمويل 
ً
تعتبر جزء

 في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر.

 التوقف عن االعتراف

االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات أو الغائه أو انتهاء مدته.  يتوقف

وعند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوهرية أو ُيجَرى 

التعديل على أنه توقف االعتراف  تعديل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهرًيا٭ ُيعتبر هذا التغيير أو

بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. وُيْعَتَرُف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الدخل والدخل 

 الشامل اآلخر.

 مقاصة األيوات المالية

لمالي عند ُتجَرى مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية٭ وُيفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز ا

ا تسويتها على أساس الصافي  وجود حق نافذ قانوًنا في إجراء مقاصة المبالغ الُمعتَرف بها٭ وهناك نية إّمَ

 أو بيع األصول وسداد المطلوبات في آن واحد.

 مخزون

ُم المخزون٭ بما في ذلك المواد الخام والبضاعة التامة الصنع والمواد المستهلكة (قطع الغيار)  ُيقّيَ

لكفة٭ أي أسعار الشراء التاريخية على أساس مبدأ المتوسط المرجح زائًدا التاكليف المتعلقة بها مباشرة بالت

 (بشلك أساسي الرسوم والنقل) أو بصافي القيمة الممكن تحقيقها٭ أيهما أقل.

ويشتمل مخزون البضاعة التامة الصنع على تلكفة المواد والعمالة ونسبة مالئمة من المصاريف غير 

 المباشرة المتغيرة والثابتة.

َدة خالل  وتستبعد خسائر المخزون غير االعتيادية بسبب الجودة أو أمور أخرى والمصاريف غير المباشرة الُمَتَكّبَ

ع المصاريف غير  فترة الصيانة الدورية / التوقف عن العمل غير المخطط لهما٭ من تاكليف المخزون. وُتوّزَ

غرض تقييم المخزون على أساس الطاقة العادية أو اإلنتاج الفعلي لتلك الفترة٭ المباشرة في نهاية الفترة ل

د  ح من التاكليف. وُتحّدَ ص التاكليف لبنود المخزون الفردية على أساس المتوسط المرّجَ أيهما أعلى. وُتخّصَ

للتحقق  تاكليف المخزون المشتَرى بعد حسم خصومات الكمية والتخفيضات. ويمثل صافي القيمة القابلة

أي تاكليف متوقعة لئلنجاز والتاكليف المتوقعة الالزمة ناقصًا سعر البيع التقديري في سياق العمل العادي٭ 

 إلتمام عملية البيع.

 مخزون خردة٭ منتج مشترك ومنتج ثانوي

قد تؤدي عملية اإلنتاج في الشركة أحياًنا إلى إنتاج منتج مشترك في آن واحد٭ أو قد تؤدي إلى بعض 

لمنتجات الثانوية أو الخردة (إما غير قابلة لالستخدام أو إلعادة التدوير). وعندما ال تكون تاكليف تحويل مثل ا

هذه المنتجات المشتركة / الثانوية أو الخردة قابلة للتحديد بشلك منفصل عن تلكفة المنتج الرئيسي٭ يتم 

المشتركة / الثانوية والخردة. يستند  توزيعها على أساس منطقي وثابت على هذه المنتجات والمنتجات

التوزيع إلى القيمة النسبية للمبيعات للك منتج أما في مرحلة من عملية اإلنتاج وذلك عندما تصبح المنتجات 

  قابلة للتحديد بشلك منفصل أو عند إتمام اإلنتاج.
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  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 دة)(شركة ذات مسؤولية محدو

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 0160يةسمبر  36في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 ملخص يالسيامسات المحامسبية الهامة ستتمة  0-

 مخزون خردة٭ منتج مشترك ومنتج ثانوي (تتمة)

جوهرية وال يمكن توزيع التاكليف عليها أو في حالة عدم وعندما تكون المنتجات الثانوية والخردة غير 

كفايتها للقيام بذلك٭ ُتقاُس هذه المواد ضمن المخزون بصافي القيمة الممكن تحقيقها وُتخصم من 

 تلكفة المنتج الرئيسي. ونتيجة لذلك٭ فإن القيمة الدفترية للمنتج الرئيسي ال تختلف جوهرًيا عن تلكفته.

ض صافي القيمة الممكن تحقيقها للمنتجات الثانوية والخردة وفي قائمة الدخل و الدخل الشامل اآلخر٭ ُيخفِّ

ُل المتحصالت إكيرادات٭ ويتم تسجيل  تلكفة المبيعات للفترة. وعند البيع الالحق لهذا المنتج الثانوي٭ ُتَسّجَ

أما بالنسبة للخردة٭ فيتم تلكفة البيع المقابلة على أساس صافي القيمة الممكن تحقيقها المسجلة سابقا٭ 

 تسجيل المتحصالت٭ بعد خصم التلكفة٭ إكيرادات أخرى.

 ِقطع غيار مستهلكة

تمثل المواد المستهلكة المواد المساعدة التي تستهلك في إنتاج المنتجات شبه المصنعة والتامة الصنع. 

غليف التي تستخدم مرة وقد تشتمل هذه المواد المستهلكة على المواد الهندسية ومواد التعبئة والت

 واحدة وبعض المحفزات.

 ِقطع غيار رأسمالية

  تمثل قطع الغيار األجزاء القابلة للتبديل من المصانع والمعدات التي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة

الروتينية وإصالح وتوضيب المصانع والمعدات أو استخدامها في حاالت الطوارئ لئلصالحات. تحتفظ 

 .تلفة من قطع الغيار التاليةالشركة بأنواع مخ

  ها تتعلق الحقًا ُتَعّدُ بنود المعدات االحتياطية المشتَراة مع المصنع / خط اإلنتاج أو المشتَراة ولكّنَ

ما تصبح الزمة مستقبال٭ ضرورية لتشغيل المصنع٭ ويجب أن  ن٭ وقّلَ ن أو خط إنتاج معّيَ بمصنع معيِّ

وقات. وُتَرْسَمُل هذه البنود كجزء من الممتلاكت تتوفر كبديل جاهز لالستخدام في جميع األ

والمصانع والمعدات ويتم استهالكها من تاريخ الشراء على مدى العمر اإلنتاجي للبند أو العمر 

ا من 
ً
اإلنتاجي المتبقي للمصنع الذي سيتم استخدامه فيه٭ أيهما أقصر. وال تشلك هذه البنود جزء

 سملة تحت بند الممتلاكت والمصانع والمعدات.المخزون شريطة استيفاء معايير الر 

  بنود قابلة لئلصالح التي تعتبر مصنع / خط إنتاج محدد مع فترات زمنية طويلة وسيتم استبدالها

وتجديدها بشلك متكرر (معظمها خالل فترات الصيانة الشاملة). يتم رسملة هذه البنود كجزء من 

معايير الرسملة. يبدأ االستهالك اعتباًرا من اليوم الذي يتم الممتلاكت والمصانع والمعدات عند استيفاء 

فيه تركيب هذه البنود بالمصنع٭ وتكون فترة االستهالك هي فترة العمر اإلنتاجي للبند أو العمر 

ا من 
ً
اإلنتاجي المتبقي للمصانع والمعدات التي تم تركيبه فيه٭ أيهما أقصر. ال تعتبر هذه البنود جزء

 المخزون.

 لغيار العامة الرأسمالية والمواد االستهالكية األخرى التي ليست ذات طبيعة طارئة والتي تعتبر قطع ا

ذات طبيعة عامة٭ أي ليست محددة لمصنع محدد ويمكن استخدامها في مصانع متعددة أو خطوط 

ُف عموما كـ  إنتاج وأي بنود أخرى قد تكون مطلوبة في أي وقت لتسهيل عمليات المصنع. وُتَصّنَ

ضمن المخزون٭ إال إذا تجاوزت المستوى ولها عمر إنتاجي أكثر من سنة  “مواد مستهلكة وقطع غيار”

لة ضمن  ل ضمن الممتلاكت والمصانع والمعدات. وتخضع البنود المسّجَ واحدة٭ وفي هذه الحالة ُتسّجَ

ل على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر عند تركيبها أو  المخزون لتقدير مخصص التقادم وُتحّمَ

استخدامها. وعندما تستوفي هذه البنود معايير الرسملة٭ تكون طريقة استهالكها مماثلة للبنود 

 القابلة لئلصالح كما ذكر أعاله.

 نقة وما في حومه

ُن النقد وما في حكمه أرصدة بنكية وودائع قصيرة األجل وودائع تحت الطلب واستثمارات عالية السيولة  َيَتَضّمَ

دة من النقد تتعرض تبلغ تو اريخ استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل وقابلة للتحويل الفوري إلى مبالغ ُمحّدَ

لمخاطر غير هامة بشأن التغيرات في القيمة. ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية٭ سيتضمن النقد وما 

المطلوبات المتداولة في قائمة  الحسابات البنكية المكشوفة التي ُتدَرج ضمن القروض في أيضاً في حكمه 

  المركز المالي.
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 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 0160يةسمبر  36في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 يالسيامسات المحامسبية الهامة ستتمة ملخص  0-

 مةةندن تجارةدن

ُتْدَرُج الحسابات التجارية المدينة بالتلكفة المطفأة٭ والتي تعادل بشلك عام القيمة االسمية (مبلغ الفاتورة 

أي مخصص ديون مشكوك في ناقصًا يوما٭  80إلى  50األصلية)٭ وال تحمل فائدة٭ وتكون لفترة تتراوح ما بين 

ب مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بناء على أفضل تقديرات تحصيله ا واالنخفاض في القيمة. وُيجّنَ

د التقدير على أساس الوضع  الشركة لخسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بتلك الحسابات المدينة. وُيحّدَ

مقابل هذا المخصص المالي للعمالء والخبرة السابقة بشأن المبالغ المشطوبة. وتشطب أرصدة الحسابات 

ُل الديون المعدومة  بعد استنفاد اكفة وسائل التحصيل وأن احتمالية استرداد المبالغ بعيدة. وُتَسّجَ

 المشطوبة في هذه الحالة في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها.

ُن الحسابات المدينة األخرى الدفعات المقدمة والمبالغ المستحقة القب ض من موظفين والحسابات وَتَتَضّمَ

مدينة. وُتدَرج الحسابات المدينة األخرى بالتلكفة المطفأة  “تجارية”المدينة األخرى التي ال تعتبر حسابات 

والتي تعادل بصورة عامة قيمتها االسمية. وُيجَرى تقييم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفقا 

 للمنهجية المذكورة أعاله.

 وحسايات يائنة أخرى حسايات تجارةة يائنة

ُل هذه المبالغ المطلوبات غير المسددة والمتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للشركة قبل نهاية  ُتَمثِّ

من تاريخ االعتراف. وُتظَهر يوماً  80إلى  50السنة المالية. والمبالغ غير مكفولة بضمانات وُتدفع عادة ما بين 

الدائنة األخرى كمطلوبات متداولة ما لم يكن السداد غير مستحق خالل  الحسابات التجارية الدائنة والحسابات

بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها. وُيْعَتَرُف بها مبدئًيا بالقيمة العادلة٭ وُتَقاس الحقا بالتلكفة  شهراً  05

 المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 مخصصات

 عامة

لتزامات حالية (قانونية أو ضمنية) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة٭ ُيْعَتَرُف بالمخصصات عند وجود ا

ومن المحتمل أن يتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام٭ وبحيث 

لك يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وفي الحاالت التي تتوقع فيها إدارة الشركة استرداد بعض أو 

المخصصات٭ على سبيل المثال بموجب عقد تأمين٭ فإنه ُيْعَتَرُف بالمبالغ المستردة أكصل مستقل وذلك 

فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعاًل. وُيعَرض المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة الدخل 

منية للنقود جوهريا٭ فإنه يتم والدخل الشامل اآلخر بعد خصم أي مبالغ مستردة. وإذا اكن أثر القيمة الز 

خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس٭ عندما يكون ذلك مالئًما٭ المخاطر 

المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم٭ ُيْعَتَرُف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتلكفة 

 تمويل.

 احتياطيات

حتياطي نظامي واحتياطي عام واحتياطيات أخرى ُمدَرجة ضمن حقوق الملكية. وُيحتسب ا حالياً لدى الشركة 

 على المتطلبات النظامية. و
ً
لنظام الشراكت السعودي٭ يجب على الشركة أن  طبقاً االحتياطي النظامي بناء

ل. من رأس الما ٪50من صافي دخلها السنوي اكحتياطي نظامي حتى يصل إلى نسبة  ٪00ُتحّول نسبة 

 واالحتياطي غير قابل للتوزيع.

ب مخصص لالحتياطي العام  لؤلنظمة المعمول بها٭ يمكن  وفقاً لقرار من الجمعية العامة. و وفقاً وُيجّنَ

للجمعية العامة تجنيب احتياطي عام بالتحويل من األرباح المبقاة. ويمكن زيادة االحتياطي العام أو تخفيضه 

  لتوزيع.بقرار من المساهمين٭ وهو قابل ل
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  “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 0160يةسمبر  36في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 مر  تطبيق المعاةير الةولية للتقرةر المالي ألول 4-

ت الشركة قوائمها المالية  للمعايير المحاسبية المتعاَرف عليها بالمملكة العربية السعودية عن  وفقاً أعّدَ

٭ يتعين على جميع الشراكت٭ 5000يناير  0. اعتباًرا من 5008ديسمبر  50اكفة الفترات ولغاية السنة المنتهية في 

للمعايير الدولية  وفقاً عودية٭ إعداد قوائمها المالية باستثناء الشراكت الُمدَرجة في السوق المالية الس

وقد  5001يناير  0للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية٭ مع خيار التطبيق المبكر اعتباًرا من 

 اختارت الشركة هذا الخيار.

المعتَمد  “ر المالي ألول مرةتطبيق المعايير الدولية للتقري”) 0يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

بالمملكة العربية السعودية أن تتماشى سياسات المنشأة المحاسبية المستخدمة في قائمة المركز المالي 

للمعايير الدولية  وفقاً االفتتاحية وطيلة جميع الفترات المعروضة في قوائمها المالية األولى المعدة 

رير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والسارية للتقرير المالي مع المعايير الدولية للتق

للمعايير الدولية للتقرير المالي. وعليه٭ فإن  وفقاً المفعول في نهاية فترتها المالية األولى الُمْفَصح عنها 

ما في المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية والصادرة والسارية المفعول ك

َقت عند إعداد القوائم المالية كما في وعن السنة المنتهية في  5001ديسمبر  50  5001ديسمبر  50قد ُطبِّ

وعند إعداد  5008ديسمبر  50وعند إعداد معلومات المقارنة المعروضة كما في وعن السنة المنتهية في 

 .5008يناير  0للتقرير المالي كما في للمعايير الدولية  وفقاً قائمة المركز المالي االفتتاحية المعدة 

) المعتَمد بالمملكة العربية السعودية لمطبقي المعايير أول 0يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

مرة إعفاءات معينة من تطبيق بعض المتطلبات بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

 ن الشركة لم تستخدم أي من هذه اإلعفاءات.المملكة العربية السعودية. غير أ

توضح الجداول واإليضاحات التفسيرية التالية تأثيرات التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 

 في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمعلومات المقارنة.

  



 

510 

      “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

       (شركة ذات مسؤولية محدودة)

    إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

         0160يةسمبر  36في 

     (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 تطبيق المعاةير الةولية للتقرةر المالي ألول مر  ستتمة  4-

          :0164ةناةر  6تسدةة حقدق الملوية كما في 

  إةضاح  

 رأس المال

احتياطي  

 نظامي

  

 أرياح مبقا 

  

 اإلجمالي

          
للمبادئ المحاسبية المتعاَرف  وفقاً الرصيد 

 عليها الصادرة 

 عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 

 

121 ٫100  

 

511,500  

 

118,012  

 

 0 ٫500٫022 

          

اكمة لتطبيق المعاةير الةولية تعةةالت متر 

 للتقرةر المالي

        

          

لة من  تقييمات إكتوارية لمزايا موظفين ُمحّمَ

 قبل جهة ذات عالقة

 
 ب 8

 

- 

  

- 

  

)11,501( 

  

)11,501( 

 0٫050   0٫050   -  - أ 8  تعديالت على ممتلاكت ومصانع ومعدات

 )5,000(  )5,000(  -  - أ 8  استهالك ِقطع غيار رأسمالية

 )50,118(  )50,118(  -  -   أخرى٭ بالصافي

 )80,110(  )80,110(  -  -   إجمالي التعديالت على حقوق الملكية

للمعاةير الةولية للتقرةر المالي  وفقاً الرصية 

ة    المعتمَّ

 يالمملوة العريية السعديةة

 

 

606 ٫011  

 

060,301  

 

661٫006  

 

6,600,306 

          
 36تسدةة حقدق الملوية كما في 

 :0164يةسمبر 
         

  إةضاح  

 رأس المال

احتياطي  

 نظامي

  

 أرياح مبقا 

  

 اإلجمالي

          

للمبادئ المحاسبية المتعاَرف  وفقاً الرصيد 

عليها الصادرة عن الهيئة السعودية 

 للمحاسبين القانونيين

 

 121 ٫100  511,500  020 ٫810  0,555,150 

تعةةالت متراكمة لتطبيق المعاةير 

 الةولية للتقرةر المالي

         

لة  تقييمات إكتوارية لمزايا موظفين ُمحّمَ

 من قبل جهة ذات عالقة

  
 ب 8

 

- 

  

- 

  

)10,800( 

  

)10,800( 

 0٫111   0٫111   -  - أ 8  تعديالت على ممتلاكت ومصانع ومعدات

 )5,510(  )5,510(  -  - أ 8  استهالك ِقطع غيار رأسمالية

 )08٫015(  )08٫015(  -  -   أخرى٭ بالصافي

          

 )٫100 88(  )٫100 88(  -  -   إجمالي التعديالت على حقوق الملكية

للمعاةير الةولية للتقرةر  وفقاً الرصية 

ة    المالي المعتمَّ

 يالمملوة العريية السعديةة

  
 

606 ٫011  

 

060,301  

 

003,041  

 

6٫044٫161 

 

  



 

515 

  “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 0160يةسمبر  36في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 ألول مر  ستتمة  تطبيق المعاةير الةولية للتقرةر المالي 4-

للمبادئ المحاسبية المتعاَرف عليها  وفقاً يوضح الجدول التالي تسوية إجمالي الدخل الشامل الُمفَصح عنه 

في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مع المعايير الدولية 

 عودية:للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية الس

 تسدةة إجمالي الةخل الشامل:

   

 إةضاح

 للسنة المنتهية 

 0164يةسمبر  36

     

للمبادئ المحاسبية المتعاَرف عليها في المملكة  وفقاً صافي الدخل 

 العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين لقانونيين

    

001,850 

     

     ة للتقرةر الماليتعةةالت تطبيق المعاةير الةولي

     

لة من قبل جهة ذات عالقة  )1,505(  ب 8  تقييمات إكتوارية لمزايا موظفين ُمحّمَ

 )5,505(  أ 8  تعديالت على ممتلاكت ومصانع ومعدات

 )08(  أ 8  استهالك ِقطع غيار رأسمالية

 0,810    أخرى٭ بالصافي

     

 )255(    إجمالي التعةةل على قائمة الةخل

ة  يالمملوة  وفقاً صافي الةخل  للمعاةير الةولية للتقرةر المالي المعتمَّ

 العريية السعديةة

  

005,802 

 اكن التأثير على التدفقات النقدية كما يلي:

  إةضاحات

المعاةير المحامسبية 

المتعارف عليها 

يالمملوة العريية 

السعديةة الصاير  

عن الهيئة 

السعديةة 

للمحامسبين 

دنيين للسنة القان

 36المنتهية في 

 0164يةسمبر 

 

المعاةير الةولية 

للتقرةر المالي 

ة   المعتمَّ

يالمملوة العريية 

السعديةة 

للسنة المنتهية 

يةسمبر  36في 

0164 

 الفرق 

 )5,005(  050,001  052٫001  صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات 

 يةاالستثمار 

 

)000 ٫200(  )005,001(  5,005 

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات 

 التمويلية

 

)500٫000(  )500٫000(  - 

  



 

515 

  “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 0160يةسمبر  36في 

 جة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)(اكفة المبالغ ُمدرَ 

 للتقرةر المالي ألول مر  ستتمة  الةوليةتطبيق المعاةير  4-

وإجمالي الدخل الشامل  5008يناير  0و  5008ديسمبر  50فيما يلي إيضاحات حول تسوية حقوق الملكية كما في 

 :5008ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 انع ومعةاتممتلاكت ومص 4-6

للمبادئ المحاسبية المتعاَرف عليها في المملكة العربية السعودية٭ رسملت الشركة تلكفة مخزون  وفقاً 

للمعايير  وفقاً بعض قطع الغيار الرأسمالية والتي اكنت ُتسَتخدم ألكثر من سنة محاسبية واحدة. غير أنه٭ و

ر االستهالك الدولية للتقرير المالي٭ ُتَرْسَمُل هذه التلكفة ضمن ا لممتلاكت والمصانع والمعدات٭ وعليه ُقدِّ

 لهذه التلكفة بأثر رجعي واعُتِرف به من خالل األرباح المبقاة.

للمعايير الدولية للتقرير المالي٭ ينبغي خصم أي إيرادات محققة من بيع أي كميات تنتج خالل مرحلة بدء  وفقاً 

َرْسَمَلة وال يجب إظهارها إكيرادات منفصلة. وقد أدى هذا تشغيل المصنع أثناء االختبار من التاكليف الُم 

التغير٭ بتاريخ التحول٭ إلى انخفاض في األرباح المبقاة وانخفاض في الممتلاكت والمصانع والمعدات واألصول 

للهيئة السعودية  وفقاً غير الملموسة وذلك حسب طبيعة التلكفة الُمعتَرف بها في السنوات السابقة 

 القانونيين. للمحاسبين

للمعايير الدولية للتقرير المالي٭ فإن االتفاقية التي تمثل معاملة أو سلسلة من المعامالت ذات  وفقاً 

العالقة٭ والتي ال تأخذ الشلك القانوني لعقد اإليجار ولكنها تنقل الحق في استخدام أصل مقابل سداد 

ر تمويلي. إن بعض اتفاقيات اإليجار التي دفعة أو مجموعة من الدفعات٭ مؤهل لالعتراف به كعقد إيجا

للمعايير الدولية للتقرير المالي. وقد نتج  وفقاً تبرمها الشركة مؤهلة لالعتراف بها كعقود إيجار تمويلي 

عن ذلك زيادة في التزامات عقود اإليجار التمويلي وزيادة في الممتلاكت والمصانع والمعدات ذات العالقة 

 اة.ونقص في األرباح المبق

للمعايير الدولية للتقرير المالي٭ ينبغي تجزئة الممتلاكت والمصانع والمعدات إلى عناصرها وتحديد  وفقاً 

 متبًعا في المملكة العربية السعودية. 
ً
أعمارها اإلنتاجية بصورة مستقلة. ولم يكن مفهوم التجزئة إجراء

متعلقة بالتغيير في األعمار اإلنتاجية عن ولم يكن من الممكن عمليا للشركة أن تميز بوضوح التعديالت ال

تلك المتعلقة بتطبيق عملية التجزئة. وكجزٍء من التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

)”IFRSs“ قت الشركة مفهوم مكونات األصول وحاسبت عن تأثيره على األعمار اإلنتاجية٭ ما نشأ )٭ فقد طّبَ

والمصانع والمعدات ونقص في الخسارة المتراكمة بتاريخ التحول إلى المعايير عنه زيادة في الممتلاكت 

َد صافي التأثير كجزء من تعديالت التحول. 0٫0الدولية للتقرير المالي بقيمة   مليون ريال سعودي. وقد ُقيِّ

لة من قبل جهة ذات عالقة  4-0  ماكفآت مدظفين ومبالغ مستحقة الةفع ومطلديات أخرى سُمحّمَّ

للمعايير الدولية للتقرير المالي٭ يجب احتساب ماكفآت نهاية الخدمة والمزايا الطبية بعد  وفقاً  أ)(

الفتراضات إكتوارية. وتاريخًيا٭ احتسبت الشركة هذه االلتزامات بناء على المخصص  وفقاً التوظيف 

هاية الخدمة الحالي. وقد نتج عن هذا التغير زيادة في أرصدة المطلوبات المتعلقة بماكفآت ن

والمزايا الطبية بعد التوظيف بتاريخ التحول وكما بتاريخ الفترة الحالية وانخفاض في األرباح المبقاة 

 ودخل الفترة الحالية.

ل ويمكن  وفقاً  ب)( للمعايير الدولية للتقرير المالي٭ إن أيام الغياب المدفوعة المتراكمة هي تلك التي ُترّحَ

ستقبلية إذا لم ُيستخَدم استحقاق الفترة الحالية بالاكمل. ويتطلب استخدامها في الفترات الم

للمعايير الدولية للتقرير المالي بغض النظر  وفقاً االعتراف بااللتزام الناشئ عن أيام الغياب المتراكمة 

عما إذا اكنت أيام الغياب مستحقة أو غير مستحقة. وقد نتج عن هذا التغير زيادة في مخصص رواتب 

 زات مدفوعة األجر ونقص في األرباح المبقاة ودخل الفترة الحالية.اإلجا

 



 

511 

  “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 0160يةسمبر  36في 

 الف ذلك)(اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خ

 ممتلاكت ومصانع ومعةات 0-

     0160يةسمبر  36للسنة المنتهية في      

 أراض      

 ومبان

مصانع  

 ومعةات

 أثاث  

 وتركيبات

  

 مسيارات

  

 أخرى

أصدل قية  

 اإلنشاء

  

 اإلجمالي

                  التلكفة:

 0,200,603  011,005  5,518  5,055  58  5,055,001  052,500   في بداية السنة

 ٫004 21  10,851  -  -  -  5,055  -     إضافات

 -  )25,185(  -  -  -  25,185  -    تحويالت

  606,143س  -  -  -  -  )050,085(  -    استبعادات

 0,260,664  600,106  3,304  3,000  34  0,014,002  630,061    في نهاية السنة

                  

               تهالك واالنخفاض المتراكم:االمس

 0,200,200  -  5,001  5,508  58  0,051,021  005,125   في بداية السنة

 005,050  -  558  020  -  000,008  0,055    ُمحّمل للسنة

 )050,085(  -  -  -  -  )050,085(  -    استبعادات

 6,036,100  -  0,033  0,006  34  6,263,001  660,360    في نهاية السنة

                  

                 صافي القيمة الةفترةة

 202,106  600,106  6,663  006  -  403,102  03,200    5001ديسمبر  50في 

 

  



 

510 

  “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 ئم المالية ستتمة إةضاحات حدل القدا

 0160يةسمبر  36في 

 (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 ممتلاكت ومصانع ومعةات ستتمة  0-

   0164يةسمبر  36للسنة المنتهية في      

     
 أراض

 ومبان
 

مصانع 

 ومعةات
 

أثاث 

 وتركيبات
  أخرى  مسيارات 

 أصدل

قية 

 ءاإلنشا

 اإلجمالي 

                  التلكفة:

 5,115,000  550,002  5,518  5,205  58  5,518,081  051,100   في بداية السنة

 005,001  05,815  -  -  -  02,505  -    إضافات

 -  )020,551(  -  802  -  ٫500 028  0٫000      تحويالت

 )5,105(  )5,105(  -  -  -  -  -     مشطوبات

 5,005,105  011,005  5,518  5,055  58  5,055,001  052,500    في نهاية السنة

                  

                  

             االمستهالك واالنخفاض المتراكم:

 0,012,051  -  0,105  5,080  58  0,151,088  000,502   في بداية السنة

 005,001  -  550  020  -  22,050  5,505    ُمحّمل للسنة

 -  -  -  -  -  -  -    استبعادات

 0,200,200  -  5,001  5,508  58  0,051,021  005,125    في نهاية السنة

                  

                صافي القيمة الةفترةة

 200,180  011,005  0,582  0,088  -  820,080  50,100    5008ديسمبر  50في 

 025,501  550,002  0,021  115  -  015,000  58,150    5008يناير  0في 

  



 

518 

  “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

 0160يةسمبر  36في 

 ما لم ُيذَكر خالف ذلك) (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية

 ممتلاكت ومصانع ومعةات ستتمة  0-

 تدزةع االمستهالك الُمحّمل للسنة 6-0

للسنة   

المنتهية في 

يةسمبر  36

0160 

 

للسنة 

المنتهية في 

 0164يةسمبر  36

     

 ٫100 000  00,010  تلكفة مبيعات

 0٫111   3,003  مصاريف عمومية وإدارية

 005٫001  613,631  اإلجمالي

 .أراض ومبنى

إن الممتلاكت والمصانع والمعدات مقامة على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وتبلغ فترة 

 من  50اإليجار األولية 
ً
م)٭ وعقد اإليجار قابل للتجديد 0208مارس  00هـ (الموافق 0108رجب  0سنة هجرية ابتداء

دت اتفاقية اإليجار لفترة أخرى مدتها باالتفاق المـشترك بين الطرفين. وفي و  00قت الحق لنهاية السنة٭ ُجدِّ

 م).5000إبريل  50هـ (الموافق 0158رجب  0سنوات هجرية بدأت بأثر رجعي بتاريخ 

 .أعمال إنشائية قيد التنفيذ

ُل األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ بشلك رئيسي التلكفة المتكبدة على مشاريع متعلقة بالم  صنع.ُتَمثِّ

 األصدل المالية والمطلديات المالية 2-

 0160يةسمبر  36    

    

  اإلجمالي

أصدل مالية 

جة  ُمةرَّ

يالتلكفة 

 المطفأ 

 

أصدل مالية 

جة يالقيمة  ُمةرَّ

العايلة من 

خالل قائمة 

 الةخل

 

أصدل مالية 

جة يالقيمة  ُمةرَّ

العايلة من 

خالل الةخل 

 الشامل اآلخر

          أصدل مالية

 -  -  020٫000  600٫606  وما في حكمه نقد

 -  -  ٫800 500  ٫410 060  حسابات مدينة مستحقة من الشراكء

 -  -  ٫558 82  40٫004  أصول مالية أخرى

 -  -  ٫205 112  ٫020 600  اإلجمالي

  



 

511 

      “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

       (شركة ذات مسؤولية محدودة)

     إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

         0160يةسمبر  36في 

     (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 األصدل المالية والمطلديات المالية ستتمة  2-

 0160يةسمبر  36    

     

  اإلجمالي

مطلديات 

جة  ُمةرَّ

يالتلكفة 

 المطفأ 

 

لديات مط

جة يالقيمة  ُمةرَّ

العايلة من 

خالل قائمة 

 الةخل

          مطلديات مالية

 -  001,200  616,016  حسابات تجارية دائنة ومطلوبات مالية أخرى

 -  001,200  616,016    اإلجمالي

           

 0164يةسمبر  36    

    

  اإلجمالي

أصدل مالية 

جة  ُمةرَّ

يالتلكفة 

 المطفأ 

 

ل مالية أصد

جة  ُمةرَّ

يالقيمة 

العايلة من 

خالل قائمة 

 الةخل

 

أصدل مالية 

جة يالقيمة  ُمةرَّ

العايلة من 

خالل الةخل 

 الشامل اآلخر

          أصدل مالية

 -  -  05,815  05,815  نقد وما في حكمه

 -  -  555,015  555,015  حسابات مدينة مستحقة من الشراكء

 -  -  00,000  00,000  أصول مالية أخرى

 -  -  508,501  508,501  اإلجمالي

           

 0164يةسمبر  36    

      

  اإلجمالي

مطلديات 

جة  ُمةرَّ

يالتلكفة 

 المطفأ 

 

مطلديات 

جة يالقيمة  ُمةرَّ

العايلة من 

خالل قائمة 

 الةخل

          مطلديات مالية

 -  25,001  00,266  حسابات تجارية دائنة ومطلوبات مالية أخرى

 -  25,001  00,266    اإلجمالي

           

  



 

510 

      “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

       (شركة ذات مسؤولية محدودة)

     إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

         0160يةسمبر  36في 

     ما لم ُيذَكر خالف ذلك) (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية

 األصدل المالية والمطلديات المالية ستتمة  2-

       

 0164ةناةر  6    

    

  اإلجمالي

أصدل مالية 

جة  ُمةرَّ

يالتلكفة 

 المطفأ 

 

أصدل مالية 

جة  ُمةرَّ

يالقيمة 

العايلة من 

خالل قائمة 

 الةخل

 

أصدل مالية 

جة يالقيمة  ُمةرَّ

العايلة من 

خالل الةخل 

 لشامل اآلخرا

          أصدل مالية

 -  -  501,082  501٫082  نقد وما في حكمه

 -  -  000,285  000,285  حسابات مدينة مستحقة من الشراكء

 -  -  50,011  50,011  أصول مالية أخرى

 -  -  058,100  058,100   اإلجمالي

           

 0164ةناةر  6      

      

  اإلجمالي

ديات مطل

جة  ُمةرَّ

يالتلكفة 

 المطفأ 

 

مطلديات 

جة يالقيمة  ُمةرَّ

العايلة من 

خالل قائمة 

 الةخل

          مطلديات مالية

 -  508,502  508,502  حسابات تجارية دائنة ومطلوبات مالية أخرى

 -  508,502  508,502     اإلجمالي

 مخزون 0-

يةسمبر  36      

0160 

يةسمبر  36 

0164 

 ةرةنا 6 

 0164 

 000,150  02,810  60,233     بضاعة تامة الصنع

 05,002  51,822  60,601     مواد خام

 005,505  001,215  610,232     ِقطع غيار

 -  0,101  020     بضاعة بالطريق

      603,402  551,015  528,818 

 )01,012(  )1,100(   ٫210 0س  : مخصص بنود بطيئة الحركة ومتقادمةناقصاً 

      623,206  558,855  512,121 

           

  



 

512 

      “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

       (شركة ذات مسؤولية محدودة)

     إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

         0160يةسمبر  36في 

     دية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)(اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعو

 مخزون ستتمة  0-

     اكنت الحركة في مخصص المخزون المتقادم على النحو التالي:

للسنة         

المنتهية في 

يةسمبر  36

0160 

للسنة  

المنتهية في 

 0164يةسمبر  36

           

 01,012  0,601      يناير 0الرصيد في 

 -  0,300       ُمحّمل للسنة

 )٫152 2(  -      عكس قيد مخصص

 1٫100   ٫210 0      ديسمبر 50الرصيد في 

 مبالغ مةفدعة مقةما وأصدل متةاولة أخرى 61-

يةسمبر  36      

0160 

يةسمبر  36 

0164 

 ةناةر 6 

 0164 

           

 ٫800 52  52٫110  ٫211 00  حسابات مدينة أخرى مستحقة من جهات ذات عالقة

 0٫001   0٫055   6٫030    ف مدفوعة مقدًمامصاري

 100  00٫005  2٫606      أخرى

      40٫004  00٫000  50٫011 

 نقة وما في حومه 66-

يةسمبر  36      

0160 

يةسمبر  36 

0164 

 ةناةر 6 

 0164 

          

 2٫082  05,815  660,002     أرصدة لدى البنوك

 500٫000  10٫000  00,303     ودائع ألجل

      600٫606  05,815  501,082 

           

ُل الودائع ألجل ودائع إسالمية لدى بنوك محلية تبلغ تواريخ استحقاقها األصلية أقل من ثالثة أشهر.  ُتَمثِّ

           

     ويقدم الجدول أدناه تفاصيل المبالغ الُموَدعة بعمالت مختلفة:

يةسمبر  36      

0160 

يةسمبر  36 

0164 

 ةناةر 6 

 0164 

         

 2٫082  05,815  660,002    ريال سعودي

 500٫000  10٫000  00,303     دوالر أمريكي

      600,606  05,815  501,082 

 

  



 

500 

      “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

       (شركة ذات مسؤولية محدودة)

     القدائم المالية ستتمة إةضاحات حدل 

         0160يةسمبر  36في 

     (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 رأس المال 60-

 ريال سعودي. 0٫000 حصة) قيمة لك منها  ٫100 121: 5008يناير  0و  5008ديسمبر  50حصة ( ٫100 121يتكّون رأس المال من 

 يائندن ومبالغ مستحقة الةفع ويائندن آخرون 63-

يةسمبر  36      

0160 

يةسمبر  36 

0164 

 ةناةر 6 

 0164 

         

 05,505  0٫010  00٫321    حسابات تجارية دائنة

 028٫010  ٫800 00  06٫136  )02مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة (إيضاح 

 15,500  000,210  00,026  مصاريف مستحقة الدفع

 ٫805 50  05,188  0٫601      أخرى

 515,515  505,155  600,220    اإلجمالي

           

ْفِصَح عن تعرض الشركة لمخاطر العمالت والسيولة المرتبطة بالحسابات الدائنة في (إيضاح   ).50ا ُ

 تلكفة مبيعات 66-

للسنة         

المنتهية في 

يةسمبر  36

0160 

للسنة  

ة في المنتهي

 0164يةسمبر  36

           

 ٫502 100  ٫406 660      مواد خام ومستهلاكت

 )000٫011(   660,016س      تغير في منتجات تامة الصنع

 000٫102  ٫042 06       تاكليف موظفين

 01,055  20,003      صيانة وفحص

 ٫100 000  611٫106    استهالك ممتلاكت ومصانع ومعدات

 050٫001  600,200        أخرى

        400,000  151٫120 

 مصارةف ييع وتدزةع 60-

للسنة         

المنتهية في 

يةسمبر  36

0160 

للسنة  

المنتهية في 

 0164يةسمبر  36

          

 ٫820 55  00٫600       شحن وتخزين

 100  604        أخرى

        00,403  55,012 

  



 

500 

      “اين البيطار”مسمة  الويماوةة سالشركة الدطنية لأل

       (شركة ذات مسؤولية محدودة)

     إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

         0160يةسمبر  36في 

     (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 مصارةف عمدمية وإيارةة 64-

ية للسنة المنته        

يةسمبر  36في 

0160 

للسنة المنتهية  

يةسمبر  36في 

0164 

           

 51٫510  00٫021       تاكليف موظفين

 0٫111   3,003       استهالك

 ٫551 2  0,060      تلكفة تقنية وابتاكر

 05,000  ٫212 0      مصاريف خدمات مشتركة

 0٫002   ٫242 4      صيانة وتوريد عمالة

 55,121  34,060        أخرى

        00٫366  10 ٫205 

 إةرايات أخرى، يالصافي 60-

للسنة المنتهية         

يةسمبر  36في 

0160 

للسنة المنتهية  

يةسمبر  36في 

0164 

           
 -  6٫600       متحصالت تأمين

 1٫010  6٫600      فائدة مستحقة على ودائع ألجل

 )00٫508(  -    عالقة٭ بالصافيُمحّمل ِمن جهات ذات 

 )100(   ٫230 6س       أخرى٭ بالصافي

        4٫600  ) 1 ٫812( 

 زاك  62-

       تتألف الزاكة المحملة مما يلي:
 0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36        

          
 5٫101   0٫601        ُمحّمل للسنة

 )٫185 1 (  -    عكس قيد مخصص عائد لسنوات سابقة

         0٫601  )0 ٫510( 

       احُتسب وعاء الزاكة على أساس البنود التالية:
 0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36        

           
 280٫022  6,303,620      حقوق الملكية

 00,800   000,300س    مخصصات في بداية السنة وتعديالت أخرى
 )٫100 0٫000 (   020,002س    الطويلة األجل القيمة الدفترية لؤلصول

        01٫621  )51٫000( 

           
 22٫101  606,401      خسارة السنة الخاضعة للزاكة

 22٫101  ٫211 026       الوعاء الزكوي
  



 

505 

        “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

       (شركة ذات مسؤولية محدودة)

     إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

         0160يةسمبر  36في 

     (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 زاك  ستتمة  62-

ر المسموح للقوائم المالية والدخل الخاضع للزاكة قد نشأت بصورة رئيسية عن المخصصات غي وفقاً إن الفروق بين الدخل 

 بحسمها في احتساب الدخل الخاضع للزاكة.

           

       فيما يلي الحركة في مخصص الزاكة الخاص بالشركة:

           

 0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36        

         

 ٫010 50  6٫111      في بداية السنة

ب / معكوس قيده خالل السنة  )٫510 0(  0٫601     مخصص ُمَجّنَ

 )05,020(   0,060س    المدفوع خالل السنة

 1٫000  2,012      في نهاية السنة

           

           

َمت اإلقرارات الزكوية عن 5005) على الربوط الزكوية حتى عام “الهيئة”اُتِفَق مع الهيئة العامة للزاكة والدخل ( . وقد ُقدِّ

 إلى الهيئة. غير أن الهيئة لم تصدر الربوط عنها حتى اآلن. 5008و  5000و  5001ر ديسمب 50السنوات المنتهية في 

 



 

505 

                “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

                 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

           إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

                     0160يةسمبر  36في 

             (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصةتها 60-

جرَيت مع جهات ذات عالقة خالل السنة المنتهية في   50ة كما في وأرصدة الجهات ذات العالق 5008و  5001ديسمبر  50يقدم الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي ا ُ
 :5008و  5001ديسمبر 

     

مبيعات إلى 
جهات ذات 

 عالقة
 

مشترةات 
ِمن 

جهات 
ذات 
 عالقة

 
ة  ُيْفعَّ
ة مَّ ّةَّ  ُمقَّ

 

فرق مسعر 
متعلق 
يشراء 

يضاعة من 
 شرةك

 
تقنية 
 وايتاكر

 
 إيار 

 وخةمات
  خةمات 

مبالغ 
مستحقة 
من جهات 
 ذات عالقة

 

مبالغ 
 مستحقة
إلى جهات 
ذات عالقة 

  63سإةضاح 

0160                   
الشركة السعودية للصناعات 

 )“سابك”األساسية (
  0٫005,011  501,002  2٫120  5,281  0,210  -  08,050  010,660  66,000 

شركة األسمدة العربية السعودية 
 )“سافكو”(

 0٫515  05,005  55,000  -  -  28٫018  085,002  63,360  02,203 

جهات منتسبة للشركة السعودية 
 للصناعات 

 األساسية (سابك)

 08  55,511  -  -  -  -  105  666  066 

                   060,410  06٫136 

0164                   
الشركة السعودية للصناعات 

 )“سابك”األساسية (
 250٫020  105٫121   1 ٫020  5,105  00 ٫550  -  055,005  005,001  81,010 

شركة األسمدة العربية السعودية 
 )“سافكو”(

 0 ٫501  50 ٫200  -  -  -  25,085  000٫050  002 ٫550  05,205 

جهات منتسبة للشركة السعودية 
 للصناعات 
 )“سابك”األساسية (

 501   1٫001  -  -  -  -  010  000   0٫081 

                   555,015  00 ٫800 

ُل  ٪0تبلغ مساهمة الشركة السنوية المقدمة لسابك ألغراض البحث والتقنية ما نسبته  0-02  على قائمة الدخل. حالياً من إجمالي المبيعات وُتَحّمَ
 يتم جزء كبير من مبيعات الشركة إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) بموجب اتفاقيات تسويق وشراء إنتاج. 5-02
ل جميع  0221) خالل عام “سافكو”) و (“ابن البيطار”تم توحيد األنشطة اإلدارية والتشغيلية لشركتي ( 5-02 ولم يؤثر ذلك على الهيلك القانوني ألي من الشركتين. وقد ُحّوَ

 الموظفين وأرصدتهم إلى سافكو.
           ُتعتمد أسعار المعامالت أعاله وشروط الدفع المتعلقة بها من ِقبل اإلدارة.



 

501 

      “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

       (شركة ذات مسؤولية محدودة)

     إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

         0160يةسمبر  36في 

     (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 الجهات ذات العالقة وأرصةتها ستتمة  المعامالت مع 60-

غير مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وُتسدد نقدا.  5001ديسمبر  50واألرصدة القائمة في السنة المنتهية في 

َمة أو مستلمة مقابل أي حسابات مدينة أو دائنة مع جهات ذات عالقة. فيما يتعلق  وليست هناك ضمانات ُمَقّدَ

ل الشركة أي انخفاض في قيمة الحسابات المدينة فيما يتعلق بالمبالغ 5001ديسمبر  50بالسنة المنتهية في  ٭ لم ُتسجِّ

الُمستَحقة من جهات ذات عالقة. وُيجَرى هذا التقييم في لك سنة مالية عن طريق فحص المركز المالي للجهة ذات 

 العالقة والسوق التي تعمل فيها الجهة ذات العالقة.

 ر الماليةإيار  المخاط 01-

          نظرة عامة

           

ض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها األدوات المالية:  تتعّرَ

 

  

 مخاطر االئتمان„ 

 مخاطر السيولة„ 

 مخاطر السوق„ 

 مخاطر التشغيل„ 

      

           

ض الشركة للك من المخاطر الم م هذا اإليضاح معلومات بشأن تعّرُ ذكورة أعاله وأهداف الشركة وسياساتها يقدِّ

وإجراءاتها المتعلقة بقياس المخاطر وإدارتها وإدارة الشركة لرأس المال. وُمدَرج في هذه القوائم المالية إفصاحات 

 كمية إضافية.

           

         إطار إيار  المخاطر

           

يد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة بغرض وضع الحدود ُتوضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالشركة لتحد

والضوابط المناسبة للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود. وُيجرى مراجعة دورية لسياسات وأنظمة إدارة المخاطر 

رات في أحوال السوق وأنشطة الشركة. وتهدف الشركة٭ من خالل التدريب والمعايير وا إلجراءات بغرض عكس التغّيُ

 اإلدارية٭ إلى خلق بيئة رقابية انضباطية يفهم من خاللها جميع الموظفين واجباتهم والتزاماتهم.

 

وتراقب لجنة المراجعة الخاصة بالشركة كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى الشركة 

ركة. ويساعد قسم المراجعة الداخلية لجنة المراجعة الخاصة وتراجع كفاية إطار إدارة المخاطر التي تواجهها الش

بالشركة في دورها اإلشرافي. وُيجري قسم المراجعة الداخلية مراجعات دورية ومخصصة على ضوابط وإجراءات إدارة 

ُن األدوات المالية بصفة رئيسة النقد وما في حكمه  غ لجنة المراجعة بنتائجها. وَتَتَضّمَ والحسابات التجارية المخاطر وُتبّلَ

المدينة والحسابات المدينة األخرى واالستثمارات في األوراق المالية والحسابات الدائنة والمصاريف الُمستَحقة الدفع 

 والمطلوبات األخرى.

 

  



 

500 

          “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

           (شركة ذات مسؤولية محدودة)

     دل القدائم المالية ستتمة إةضاحات ح

               0160يةسمبر  36في 

      (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 إيار  المخاطر المالية ستتمة  01-

               مخاطر االئتمان

ق بالشركة في حال عدم وفاء عميل أو طرف آخر في أداة مالية تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسارة المالية التي تلح

بالتزاماته التعاقدية٭ وتنشأ بصفٍة رئيسٍة من حسابات الشركة التجارية المدينة المستَحقة من العمالء واألوراق المالية 

بنوك ذات تصنيفات ائتمانية  الُمستثَمرة. وال تتعّرض الشركة لمخاطر ائتمان هامة. والنقد وما في حكمه مودع بوجه عام لدى

قوية٭ وتتم معظم مبيعات الشركة بصفة عامة إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)ٮ وهي جهة ذات عالقة 

 تتمتع بسمعة قوية في السوق.

 

           جدي  مخاطر االئتمان *

 0160يةسمبر  36    

القيمة   أخرى  -أ  أ+  أ  -أأ  أأ  أأ+  تقييم خارجي

الةفترةة 

في قائمة 

المركز 

 المالي

                   
 020٫000  -  -  008٫011  2٫011  -  -  -  نقد وما في حكمه

حسابات مدينة 

 مستحقة من 

 جهات ذات عالقة

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

500 ٫800 

  

500 ٫800 

 ٫004 661  ٫410 060  -  624٫100  0٫106  -  -  -  اإلجمالي

    
 0164يةسمبر  36

 تقييم خارجي

 

القيمة   أخرى  -أ  أ+  أ  -أأ  أأ  أأ+ 

الةفترةة 

في قائمة 

المركز 

 المالي

 05,815  -  -  05,008  008  -  -  -  نقد وما في حكمه

حسابات مدينة 

 مستحقة من 

 جهات ذات عالقة

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

555,015 

  

555,015 

 508,501  555,015  -  05,008  008  -  -  -  اإلجمالي

    
 0164ةناةر  6

 -أ  أ+  أ  -أأ  أأ  أأ+  تقييم خارجي

 

القيمة   أخرى 

الةفترةة 

في قائمة 

المركز 

 المالي

 501,082  -  -  505,152  050  -  -  -  نقد وما في حكمه

حسابات مدينة 

 مستحقة من 

 جهات ذات عالقة

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

000,285 

  

000,285 

 128,050  000,285  -  505,152  050  -  -  -  اإلجمالي

 .* المصدر: موديز العالمية

  



 

508 

      “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

       (شركة ذات مسؤولية محدودة)

     إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

         0160يةسمبر  36في 

     (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 إيار  المخاطر المالية ستتمة  01-

          مخاطر السيدلة

د عن  تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي ُتسّدَ

نقدية أو أصل مالي آخر. وتتمثل منهجية الشركة في إدارة السيولة في أنها تضمن٭ قدر اإلماكن٭ أن يتوفر طريق تسليم 

لديها دوًما سيولة نقدية اكفية لديها للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها٭ في ظل الظروف العادية أو الصعبة٭ دون أن 

د خسائر غير مقبولة أو تتعرض لمخاطر تضّرُ بسم  عة الشركة.تتكبِّ

وتتأكد الشركة بأن لديها نقدية اكفية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة٭ وال يشمل ذلك التأثير المحتمل 

 للظروف الصعبة التي يتعذر التنبؤ بها بصورة معقولة مثل الكوارث الطبيعية.

           

رى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو ينشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخ

رات في الظروف  لديها خصائص اقتصادية تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تأثرا مماثال بالتغّيُ

ية ألداء الشركة تجاه التطورات التي االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. ويشير تركز المخاطر إلى الحساسية النسب

ر على صناعة معينة.  تؤثِّ

           

ولتجنب التركيز الزائد للمخاطر٭ تشتمل سياسات الشركة وإجراءاتها على توجيهات محددة بغرض التركيز على المحافظة على 

د  ص ا وفقاً محفظة متنوعة. وُيراقب وُيدار تركيز المخاطر الُمحّدَ لجدول التالي تواريخ استحقاق التزامات الشركة لذلك. ويلخِّ

فعات غير المخصومة التعاقدية. ً على الّدُ
 المالية بناء

           

 0160يةسمبر  36    

 خالل    

 مسنة واحة 
 

 يين

 مسندات 6-0
 

 أكثر

 مسندات 0من 
 اإلجمالي 

 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

 ودائنون آخرون

 

001,200 

  

- 

  

- 

  

001,200 

    616,016  -  -  616,016 

           

 0164يةسمبر  36    

 خالل    

 مسنة واحة 
 

 يين

 مسندات 6-0
 

 أكثر

 مسندات 0من 
 اإلجمالي 

           
 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

 ودائنون آخرون

 

25,001 

  

- 

  

- 

  

25,001 

    25,001  -  -  25,001 

           

 0164 ةناةر 6    

 خالل    

 مسنة واحة 
 

 يين

 مسندات 6-0
 

 أكثر

 مسندات 0من 
 اإلجمالي 

           
 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

 ودائنون آخرون

 

508,502 

  

- 

  

- 

  

508,502 

    508,502  -  -  508,502 

 

  



 

501 

        “اين البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

       محدودة)(شركة ذات مسؤولية 

     إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

         0160يةسمبر  36في 

     (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 إيار  المخاطر المالية ستتمة  01-

          مخاطر السدق

رات التي تطرأ على أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعر  تتمثل مخاطر السوق في التغّيُ

األسهم التي تؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تملكه من أدوات مالية. ويتمثل الغرض من إدارة مخاطر السوق في إدارة 

ض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن المعطيات المقبولة مع تحسين العائد.  التعّرُ

           

          مخاطر العمالت

تتمثل مخاطر العمالت في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. وال 

ل تتعرض الشركة٭ بصورة جوهرية٭ للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العاديٮ حيث أنها لم تجر خال

 السنة معامالت هامة بعمالت غير الريال السعودي والدوالر األمريكي الثابت سعر صرفه مقابل الريال السعودي.

           

          مخاطر السلع

ض الشركة لتأثير التقلبات في أسعار مختلف مدخالت اإلنتاج٭ بما في ذلك حمض الفوسفوريك. وتدير الشركة من حين إلى  تتعّرَ

 بعض عناصر مخاطر أسعار السلع من خالل استخدام العقود ذات األسعار الثابتة واألدوات المالية المشتقة.آخر 

           

         إيار  رأس المال

يمثل رأس المال حقوق الملكية العائدة للشراكء في الشركة. يتمثل الغرض الرئيسي إلدارة رأسمال الشركة في تدعم أعمالها 

 العائد للشراكء. ورفع قيمة

           

وتتمثل سياسة مجلس اإلدارة في المحافظة على قاعدة رأسمال قوية للحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق ودعم 

رات في الظروف االقتصادية.  تطورات العمل المستقبلية. وتدير الشركة هيلك رأسمالها وتجري تعديالٍت عليه في ضوء التغّيُ

ده الشركة نتيجة أنشطتها التشغيلية مقسوًما على إجمالي حقوق ويراقب مجل س اإلدارة العائد على رأس المال الذي ُتحدِّ

رات في منهجية الشركة المتعلقة بإدارة رأس المال خالل السنة. كما يراقب مجلس اإلدارة  الشراكء. ولم تكن هناك أي تغّيُ

وال تخضع الشركة لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج. وقد اكنت  المال. مستوى توزيعات األرباح على الشراكء وإدارة رأس

ل في نهاية  السنة المالية المفصح عنها على النحو التالي: نسبة دين الشركة إلى نسبة رأسمالها الُمعّدَ

           

 ةناةر 6  0164يةسمبر  36  0160يةسمبر  36      

 0164 

إجمالي 

 المطلوبات

    
620٫146 

 
508 ٫812 

 
010٫510 

 )501٫082(  )05,815(   600٫606س    : نقد وما في حكمهناقصاً 

 ٫115 550  051٫001   2٫101س     صافي الدين

           

 0,005,550  ٫588٫000 0   6,303,622  إجمالي حقوق الملكية

           

ل كما في   50نسبة الدين إلى نسبة رأس المال الُمعّدَ

 ديسمبر

 
-1٫41٪ 

 
00٪ 

 
50٪ 

 

  



 

500 

      “ابن البيطار”الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة س

       (شركة ذات مسؤولية محدودة)

     إةضاحات حدل القدائم المالية ستتمة 

         0160يةسمبر  36في 

     (اكفة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم ُيذَكر خالف ذلك)

 ارتباطات والتزامات محتملة 06-

         التزامات رأمسمالية

مليـون ريال  005: 5008مليون ريال سعودي ( 005بلغت التزامات الشركة لقاء المصاريف الرأسمالية كما في نهاية السنة 

 سعودي) فيما يتعلق بمشاريع المصنع.

 

     عقدي إةجار تمدةلي

 مليون ريال سعودي. 0.2تتعلق ببعض المصانع والماكئن بمبلغ لدى الشركة عقود إيجار تمويلي 

فيما يلي الحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقد اإليجار التمويلي٭ باإلضافة إلى القيمة الحالية لصافي 

 الحد األدنى من دفعات اإليجار:

           

يةسمبر  36      

0160 

يةسمبر  36 

0164 

 ةناةر 6 

 0164 

 501  501  320     خالل سنة واحدة

 0,258  0,258  6٫026  بعد سنة واحدة وليس أكثر من خمس سنوات

 102  55  -    أكثر من خمس سنوات

      6,042  5,500  5,115 

           

إجمالي الحد األدنى من دفعات 

 اإليجار

   
6,042  5,500  5,115 

 )801(  )120(   300س  ل تاكليف التمويل: المبالغ التي تمثناقصاً 

 5,000  ٫080 0   6,463  القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار

           

         التزامات عقدي إةجار تشغيلي

           

من اإليجارات أبرمت الشركة عقود إيجار تشغيلي (عقود إيجار أراٍض) مع الهيئة الملكية. وفيما يلي الحد األدنى 

 ديسمبر: 50المستقبلية المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لئللغاء كما في 

 

يةسمبر  36      

0160 

يةسمبر  36 

0164 

 ةناةر 6 

 0164 

 

 خالل سنة واحدة

     

 0٫662 

  

 5٫110 

  

 5٫110 

 05,515  05,515  60,060  بعد سنة واحدة وليس أكثر من خمس سنوات

 ٫121 2  1٫510   ٫200 6  أكثر من خمس سنوات

      60٫020  55,050  51٫101 

           

         أحةاث الحقة -00

٭ والتي قد يكون 5001ديسمبر  50حسب وجهة نظر اإلدارة٭ لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ السنة المنتهية في 

ن في هذه القوائم المالية.لها تأثير جوهري على المركز المالي لل  شركة كما هو مبّيَ

 

  



 

502 

  الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 القدائم المالية وتقرةر مراجع الحسايات المستقل

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 



 

520 

 



 

520 

 



 

525 

 ر الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطا

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 قائمة المركز المالي

 5000ديسمبر  50كما في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 

 يةسمبر 36 يةسمبر 36  

  0162 0160 

سيالرةال  اةضاح 

 السعديي 

سيالرةال 

 السعديي 

    مدجديات

 010٫020 001٫100 8 مدجديات غير متةاولة 

    ممتلاكت ومصنع ومعدات

    

    مدجديات متةاولة 

 005٫050 006٫322 0 مخزون

جهات ذات عالقة  ‟ذمم مدينة تجارية   02 000٫036 500٫800 

 82٫558 00٫341 2 دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

 020٫000 666٫610 00 نقد وما في حكمه

 885٫005 461٫222  تةاولةمجمدع المدجديات الم

 0٫001٫021 6٫431٫060  مجمدع المدجديات

    

    حقدق الملوية والمطلديات 

    حقدق الملوية 

 121٫100 606٫011 00 رأس المال

 010٫100 662٫661 05 احتياطي نظامي

 100٫510 060٫606  أرباح مستبقاه

 0٫505٫100 6٫320٫006  مجمدع حقدق الملوية 

    

    مطلديات غير متةاولة 

 0٫510 6٫100 50 التزامات بموجب عقد ايجار تمويلي

 0,510 6,100  مجمدع المطلديات غير المتةاولة

    

    مطلديات متةاولة

 580 001 50 التزامات بموجب عقود ايجار تمويلي

 005٫001 602٫006 05 ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى

ى جهات ذات عالقةمطلوب إل  02 02٫326 11٫050 

 0٫200 0٫463 00 مخصص زاكة

    

 001٫080 066٫002  مجمدع المطلديات المتةاولة

 000٫108 060٫433  مجمدع المطلديات

 0٫010٫021 6٫431٫060  مجمدع حقدق الملوية والمطلديات

تشلك اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 

525 

 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 قائمة الةخل والةخل الشامل اآلخر

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 

  0162 0160 

سيالرةال  اةضاح 

 السعديي 

 سيالرةال

 السعديي 

 0٫001٫011  6٫130٫000  مبيعات

    

 )821,201(  400٫013س 01 تلكفة المبيعات

 502٫020 366٫100  إجمالي الريح

    

 )٫815 50(  00,003س 00 مصاريف بيع وتوزيع

 )20٫500(  02,634س 08 مصاريف إدارية وعمومية 

 000,008 060,233  الريح من العمليات

 8٫125  0,436س 01 الصافي ٫خرى(خسائر) أرباح أ

 021٫020 061٫600  الريح قبل الزاك 

    

 )1٫050 (  2٫613س 00 زاكة

    

 001,110 036٫004  صافي الريح للسنة

 - -  الدخل الشامل اآلخر

 001,110 036٫004  مجمدع الةخل الشامل للسنة

 

الماليةتشلك اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم 



 

521 

 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 قائمة التغيرات في حقدق الملوية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 

 المجمدع أرياح مستبقاه احتياطي نظامي رأس المالي 

 سيالرةال السعديي  سيالرةال السعديي  سيالرةال السعديي  سيالرةال السعديي  

 ٫588٫000 0  ٫280 055 511٫500 ٫100 121 5001يناير  0الرصيد في 

 001٫110 001٫110 - - مجموع الدخل الشامل للسنة

 )000٫000( )000٫000( - - توزيعات أرباح

 - ٫210 20 )٫210 20( - باح مستبقاهأر  نظامي إلى تحويل من احتياطي

 0٫505٫100  100٫510 010٫100 ٫100 121 5001ديسمبر  50الرصيد كما في 

     

 036٫004 036٫004 - - مجموع الدخل الشامل للسنة

  011٫111س  011٫111س - - )55توزيعات أرباح (ايضاح 

 6٫320٫026 060٫606 662٫661 ٫011 606 0162يةسمبر  36الرصية كما في 

 

 تشلك اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 

520 

 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 قائمة التةفقات النقةةة

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 ر خالف ذلك)(اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكَ 

 

 0162 0160 

 سيالرةال السعديي  سيالرةال السعديي  

   التةفقات النقةةة من عمليات التشغيل 

 021,020 510,022 الربح قبل الزاكة

   تعةةالت على:

 005,050 02,055 استهالك ممتلاكت ومصنع ومعدات

 5,501 5,001 مخصص مخزون

 555,010 500,000 

   مال العامل:الحركة في رأس ال

 10,110 )10,001( المخزون

 1,251 )1,058( جهات ذات عالقة ‟ذمم مدينة تجارية 

 )00,558( 05,088 دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

 )58,251( 11,110 ذمم دائنة تجارية وموجودات متداولة أخرى

 )1,850( )00,800( مطلوب إلى جهات ذات عالقة

 520,821 551,221  النقة من العمليات

 )5,505( )2,820( زاكة مدفوعة

 525,105 500,528 صافي النقة من عمليات التشغيل 

   التةفقات النقةةة من عمليات االمستثمار 

 )00,108( )500,110( شراء ممتلاكت ومصنع ومعدات 

   

 )٫108 00( )٫110 500( صافي النقة المستخةم في عمليات االمستثمار

   

   قات النقةةة من عمليات التمدةلالتةف

 )000٫000( )500٫000( توزيعات أرباح مدفوعة

 )511( )580( التزامات بموجب عقود ايجار تمويلي

   

 )٫511 000( )٫580 500( صافي النقة المستخةم في عمليات التمدةل

    

 005,112 )05,115( سالنقة  الزةاي  في النقة وما في حومه صافي

   

 05,815 020٫020 قد وما في حكمه بداية السنةالن

   

 020,000 000,102 النقة وما في حومه في نهاةة السنة

 

 تشلك اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 ماليةاةضاحات حدل القدائم ال

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 معلدمات عامة -6

) هي شركة ذات مسؤولية محدودة “ابن البيطار”أو  “الشركة”الشركة الوطنية لؤلسمدة الكيماوية (

) في 0200يونيو  5هـ (الموافق 0100رمضان  01ريخ بتا 5000000151مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 

المملكة العربية السعودية بمدينة الجبيل. ان الشركة مملوكة بالتساوي للشركة السعودية للصناعات 

 األساسية (سابك) وشركة األسمدة العربية السعودية (سافكو)٭ ولكاهما شراكت مساهمة سعودية.

بة٭ وأنواع مختلفة من األسمدة تعمل الشركة في إنتاج األمونيا والي وريا والفوسفات واألسمدة المرّكَ

 الكيماوية وتسويق إنتاجها داخل المملكة وخارجها.

فبراير  50لئلصدار بتاريخ  5000ديسمبر  50تم اعتماد القوائم المالية لشركة ابن البيطار للسنة المنتهية في 

5002. 

 أمساس االعةاي -0 

 بيان االلتزام

لقوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية٭ تم اعداد ا

والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية كما أقرتها واعتمدتها الهيئة السعودية 

 ملكة العربية السعودية.للمحاسبين القانونيين ومتطلبات القوانين واألنظمة المعمول بها في الم

 أساس االعداد

 كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه. ٭تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التلكفة التاريخية

 تستند التلكفة التاريخية عادة إلى القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل السلع والخدمات.

ستالمه من بيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم ا

معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس٭ بغض النظر عما إذا اكن هذا السعر يمكن 

مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام تقنية تقييم أخرى. عند تقدير القيمة العادلة٭ يجب على الشركة ان 

ص األصل أو االلتزام إذا أخذ المشاركون في السوق تلك الخصائص باالعتبار عند تسعير تأخذ باالعتبار خصائ

أغراض االفصاح في هذه  و/أواألصل أو االلتزام في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس 

ر المحاسبة الدولي القوائم المالية على هذا االساس باستثناء معامالت االيجار التي هي ضمن نطاق معيا

٭ والقياسات التي لها بعض أوجه التشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة٭ مثل صافي 01رقم 

المخزون أو القيمة المستخدمة في معيار  5للتحقيق في معيار المحاسبة الدولي رقم  القيمة القابلة

 انخفاض قيمة الموجودات. 58المحاسبة الدولي رقم 

 لمبالغ مقربة الى آالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك.اكفة ا
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  اةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 م يذَكر خالف ذلك)(اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما ل

 التقةةرات واالفتراضات واألحاكم المحامسبية الهامة -3

يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة إصدار أحاكم وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعترف 

ريخ القوائم بها لئليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات٭ واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة٭ في تا

المالية. غير أن عدم التيقن حيال هذه االفتراضات والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج قد تتطلب إجراء تعديل 

 جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في المستقبل.

ها معقولة في ظل وتستند هذه التقديرات واالفتراضات على الخبرة وعوامل أخرى مختلفة ُيعتَق  د بأّنَ

الظروف٭ وُتسَتخدم للحكم على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال يمكن تحديدها من مصادر 

أخرى. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشلك دوري. ويتم االعتراف بالتعديالت في التقديرات المحاسبية 

او يتم االعتراف بها في فترة التعديل٭ وفترات مستقبلية اذا في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات 

 .أدى التعديل الى تغيير الفترات الحالية والمستقبلية

 المصاير الرئيسية لتقةةر الشودك

ان االقتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل وأية مصادر رئيسية أخرى لتقدير الشكوك بتاريخ القوائم المالية 

جوهرية في أحداث فروقات جوهرية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل التي لها مخاطر 

المالية القادمة موضحة أدناه. لقد استخدمت الشركة هذه االفتراضات والتقديرات على االسس  الفترة

ورات قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة بشأن التط ٭المتوفرة عند اعداد القوائم المالية. ومع ذلك

المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف الناشئة خارج نطاق سيطرة الشركة. وتنعكس التغييرات في 

 االفتراضات عند حدوثها.

 مخصصات

تعتمد المخصصات٭ بحسب طبيعتها٭ على تقديرات وعمليات التقييم للتأكد من استيفاء معايير االعتراف٭ 

النقدية الخارجية. وتستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير بما في ذلك تقديرات احتمالية التدفقات 

التاكليف٭ بعد األخذ بعين االعتبار٭ المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا. وتتضمن 

المخصصات المتعلقة بالمطلوبات غير المؤكدة أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا اكن من المحتمل وقوع 

 نقدية الخارجية.التدفقات ال

 احاكم هامة في تطبيق المعاةير المحامسبية

فيما يلي األحاكم المحاسبية الهامة التي لها تأثير هام للغاية على المبالغ الُمعتَرف بها في القوائم 

 المالية:
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  م الماليةاةضاحات حدل القدائ

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 التقةةرات واالفتراضات واألحاكم المحامسبية الهامة ستتمه  -3

 أجزاء مودنات الممتلاكت والمصنع والمعةات

الممتلاكت والمصنع والمعدات باستخدام طريقة القسط يتم استهالك موجودات الشركة المصنفة ضمن 

الثابت على عمرها االنتاجي االقتصادي. عند تحديد العمر اإلنتاجي االقتصادي ألصل٭ يتم تقسيمه إلى أجزاء 

رئيسية بحيث يتم استهالك لك جزء رئيسي بشلك منفصل. هناك حاجة للقيام بتقديرات للتحقق من االجزاء 

ألكبر٭ وأثناء تحديد أهمية المكون٭ تدرس اإلدارة المادية الكمية للجزء المكون وكذلك الرئيسية لؤلصل ا

العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي مقارنة بالموجودات األساسية ونمط االستهالك الخاص بها 

 وجدول االستبدال / الصيانة.

 معةلةتطبيق المعاةير الةولية للتقرةر المالي الجةةة  وال -6

 المعاةير الةولية للتقرةر المالي الجةةة  والمعةلة مسارةة المفعدل للعام الحالي

 األيوات المالية 0أثر التطبيق األولي للمعيار الةولي للتقرةر المالي رقم 

األدوات المالية (كما تم  2في العام الحالي٭ قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

الالحقة ذات الصلة للمعايير الدولية للتقرير المالي التي يسري مفعولها  ) والتعديالت5001في يوليو تنقيحه 

. تسمح االحاكم االنتقالية للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 5000يناير  0للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 للمنشآة بعدم تعديل ارقام المقارنة. 2

األدوات المالية:  1نت الشركة تعديالت الحقة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم اضافة إلى ذلك٭ تب

 وعلى الفترة المقارنة. 5000اإلفصاحات التي تم تطبيقها على اإلفصاحات لعام 

 متطلبات جديدة الى: 2قدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 * تصنيف وقياس الموجودات المالية٭

 ياس واستبعاد المطلوبات المالية٭* تصنيف و ق

 * انخفاض قيمة الموجودات المالية و

 .* محاسبة التحوط العامة

 فيما يلي تفاصيل هذه المتطلبات الجديدة وأثرها على القوائم المالية للشركة.

عيار لالحاكم االنتقالية المنصوص عليها في الم وفقاً  2تبنت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 .2الدولي للتقرير المالي رقم 

 ) تصنيف وقياس الموجودات المالية0(

إن تاريخ التطبيق األولي (أي التاريخ الذي قامت فيه الشركة بتقييم موجوداتها المالية والمطلوبات المالية 

ت الشركة . وعليه٭ قام5000يناير  0) هو 2الحالية من حيث متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

يناير  0على االدوات التي سيستمر االعتراف بها في  2بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

. تم تعديل ارقام المقارنة 5000يناير  0ولم تطبق المتطلبات على األدوات التي تم استبعادها بالفعل في  5000

  ٭ ولم يكن لها أي اثر على التطبيق. 5000يناير  0في  المتعلقة باألدوات التي سيستمر االعتراف بها كما
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  اةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 ف ذلك)(اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خال

 الجةةة  والمعةلة ستتمه  تطبيق المعاةير الةولية للتقرةر المالي -6

 المعاةير الةولية للتقرةر المالي الجةةة  والمعةلة مسارةة المفعدل للعام الحالي ستتمه 

 األيوات المالية ستتمه  0 أثر التطبيق األولي للمعيار الةولي للتقرةر المالي رقم

 (تتمه) دات المالية) تصنيف وقياس الموجو0(

 2يجب قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي

الحقا بالتلكفة المطفأة أو القيمة العادلة بناء على اساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية 

 المالية. بالتحديد:وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات 

 ٭يتم االحتفاظ بأدوات الدين ضمن نموذج عمل يهدف إلى جمع التدفقات النقدية التعاقدية 

ويكون له تدفقات نقدية تعاقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على مبلغ أصل 

 الدين القائم٭ والتي يتم قياسها بشلك عام بالتلكفة المطفأة الحقا.

  بأدوات الدين ضمن نموذج عمل يهدف إلى جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع يتم االحتفاظ

أدوات الدين٭ ويكون له تدفقات نقدية تعاقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على 

 مبلغ أصل الدين القائم٭ والتي يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرٮ و

  جميع استثمارات الدين األخرى واالستثمارات في حقوق الملكية الحقا بالقيمة العادلة يتم قياس

 من خالل الربح أو الخسارة.

 على رغم ما سبق٭ يجوز للشركة القيام باختيار/تخصيص ال رجعه فيه بعد االعتراف األولي باألصل المالي:

 تغيرات الالحقة في القيمة العادلة كما يمكن للشركة أن تقوم باختيار ال رجعه فيه بأن تعرض ال

الستثمار في اسهم والتي ال هي محتفظ بها للمتاجرة وال هي مقابل محتمل تم إثباته من قبل 

 المنشأة المستحوذة ضمن تجميع أعمال في الدخل الشامل اآلخر٭ و

 لمطفأة ل ال رجعة فيه والتي تستوفي معايير التلكفة ابشکن یدلر استثماأن تصنف اکة رللشن یمک

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى 

 ذلك إلى تقليل عدم التطابق المحاسبي أو تقليله بشلك ملحوظ.

في العام الحالي٭ لم تقم الشركة يتصنيف اية استثمارات دين تستوفي معايير التلكفة المطفأة أو القيمة 

 دلة من خالل الدخل الشامل األخر كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.العا

عندما يتم الغاء االعتراف باستثمار الدين المقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٭ يتم إعادة 

ق الملكية إلى الربح أو تصنيف االرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا في الدخل الشامل من حقو

المقاس بالقيمة العادلة  الخسارة كتعديل إعادة تصنيف. عندما يتم الغاء االعتراف باستثمار حقوق الملكية

من خالل الدخل الشامل اآلخر٭ فانه يتم تحويل االرباح أو الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بها سابقا في 

 باح المستبقاه.قائمة الدخل الشامل الحقا الى االر 

تخضع أدوات الدين التي يتم قياسها الحقًا بالتلكفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 األخر الى انخفاض القيمة.

بناء على الحقائق  5000يناير  0قام مدراء الشركة بمراجعة وتقييم الموجودات المالية الحالية للشركة كما في 

موجودة في ذلك التاريخ وتوصلوا الى أنه اكن لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  والظروف التي اكنت

 على القوائم المالية للشركة فيما يتعلق بتصنيف وقياس الموجودات المالية: 2رقم 
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  ليةاةضاحات حدل القدائم الما

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 الجةةة  والمعةلة ستتمه  تطبيق المعاةير الةولية للتقرةر المالي -6

 تمه المعاةير الةولية للتقرةر المالي الجةةة  والمعةلة مسارةة المفعدل للعام الحالي ست

 األيوات المالية ستتمه  0 أثر التطبيق األولي للمعيار الةولي للتقرةر المالي رقم

 (تتمه) ) تصنيف وقياس الموجودات المالية0(

 52يتم قياس الموجودات المالية المصنفة كقروض وذمم مدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

حيث  2طفأة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم والتي تم قياسها بالتلكفة المطفأة بالتلكفة الم

أنها محتفظ بها ضمن نموذج أعمال لتجميع التدفقات النقدية التعاقدية وتتكون هذه التدفقات النقدية 

 فقط من مدفوعات رأس المال٭ والفائدة على المبلغ األساسي القائم.

ير على المركز المالي للشركة أو األرباح أو الخسائر أو لم يكن ألي من إعادة تصنيف الموجودات المالية أي تأث

 الدخل الشامل اآلخر أو إجمالي الدخل الشامل في أي من العامين.

 ) تصنيف وقياس المطلوبات المالية5(

في تصنيف وقياس المطلوبات  2يتعلق التغيير الجوهري الذي طرأ على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

اسبة عن التغيرات في القيمة العادلة اللتزام مالي المعين مصنف بالقيمة العادلة من خالل المالية بالمح

 الربح أو الخسارة بالتغيرات في مخاطر االئتمان للمصدر.

أن يكون مقدار التغير في القيمة العادلة للمطلوبات  2 وتحديدا٭ يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

ى تغيرات في مخاطر اإلئتمان لهذه االلتزامات في الدخل الشامل٭ ما لم يكن االعتراف المالية المنسوبة إل

بهذه التغييرات في الدخل الشامل اآلخر سيقوم باحداث أو تضخيم عدم تماثل محاسبي ضمن الربح أو 

ن الربح أو الخسارة. ال يتم اعادة تصنيف التغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بمخاطر االئتمان الحقا ضم

الخسارة٭ ولكن يتم تحويلها إلى األرباح المستبقاة عندما يتم استبعاد المطلوبات المالية. سابقا٭ بموجب 

اكن يتم عرض اكمل قيمة التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المالية  ٭52معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ي قائمة الربح أو الخسارة.المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ف

 لم يكن لهذا التغيير في السياسة المحاسبية أي تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للشركة.

 ) انخفاض قيمة الموجودات المالية5(

نموذج خسارة  2فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية٭ يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

. يتطلب نموذج 52متوقع٭ على عكس نموذج خسارة االئتمان بموجب معيار المحاسبة الدولي ائتمان 

خسارة اإلئتمان المتوقع أن تقوم الشركة بحساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في خسائر االئتمان 

عتراف األولي المتوقعة بتاريخ لك قائمة مركز مالي وذلك لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان عند اال

 ليس من الضروري ان يقع حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان. ٭بالموجودات المالية. وبعبارة أخرى

من الشركة االعتراف بمخصص خسارة لخسائر االئتمان  2وتحديدا٭ يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 المتوقعة على:

 تلكفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:استثمارات الدين المقاسة الحقا بال 

 ذمم مدينة من عقود ايجارٮ 

 ذمم مدينة تجارية وأصول عقودٮ و 

  عقود الضمانات المالية تنطبق عليها متطلبات انخفاض القيمة الخاصة بالمعيار الدولي للتقرير

 .2المالي رقم 
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 ن البيطار الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساي

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  اةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 الجةةة  والمعةلة ستتمه  تطبيق المعاةير الةولية للتقرةر المالي -6

 ة للتقرةر المالي الجةةة  والمعةلة مسارةة المفعدل للعام الحالي ستتمه المعاةير الةولي

 األيوات المالية ستتمه  0 أثر التطبيق األولي للمعيار الةولي للتقرةر المالي رقم

 ) انخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمه)5(

مخصص الخسارة الداة مالية من الشركة قياس  2وبشلك خاص٭ يتطلب المعيار الدولية للتقرير المالي رقم 

ما بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االداة خاصة اذا زادت مخاطر االئتمان على تلك 

االداة المالية بشلك كبير منذ االعتراف األولي٭ او إذا اكنت األداة المالية عبارة عن أصل مالي تم شراؤه أو ذات 

 قيمة متدنية األصل.

ذا لم تزيد مخاطر االئتمان على االدوات المالية بشلك كبير منذ االعتراف األولي (باستثناء االدوات ومع ذلك٭ ا

المالية التي تم شراؤها أو الموجودات المالية ذات قيمة متدنية األصل)٭ فإن على الشركة قياس مخصص 

. اضافة لذلك٭ يتطلب المعيار شهرا من خسائر االئتمان المتوقعة 05الخسارة لالداة المالية بمبلغ يساوي 

اتباع اسلوب مبسط لقياس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل خسائر االئتمان  2الدولية للتقرير المالي رقم 

 المتوقعة مدى الحياة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود وذمم عقود االيجار في بعض الظروف.

أو  لية والتي كتان لها أي تأثير على المركز المالي للشركةال توجد خسائر ائتمانية اضافية للموجودات الما

 صافي الربح الشامل اآلخر أو إجمالي الدخل الشامل في أي من العامين.

 0اإلفصاحات المتعلقة يالتطبيق االولي للمعيار الةولي للتقرةر المالي رقم 

تها سابقًا بالقيمة العادلة من لم تكن هناك أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية اكنت الشركة قد صنف

والتي اكنت خاضعة إلعادة التصنيف أو التي  52خالل الربح والخسارة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

. لم تكن هناك موجودات 2اختارت الشركة إعادة تصنيفها عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ  مالية أو مطلوبات مالية اختارت الشركة

 .2التطبيق األولي للمعيار الدولية للتقرير المالي رقم 
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  اةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 الجةةة  والمعةلة ستتمه  تطبيق المعاةير الةولية للتقرةر المالي -6

 المعاةير الةولية للتقرةر المالي الجةةة  والمعةلة مسارةة المفعدل للعام الحالي ستتمه 

 (تتمه) 2رقم  عايير الدولية للتقرير المالياإلفصاحات المتعلقة بالتطبيق االولي للم

يوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بالموجودات المالية التي تم إعادة تصنيفها كنتيجة للتحول إلى 

 .2المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
 

التصنيف وفقًا 

لمعيار 

المحامسبة 

 30الةولي 

 

التصنيف وفقا 

للمعيار الةولي 

مالي للتقرةر ال

 ۹رقم 

 

القيمة 

الةفترةة 

وفقا لمعيار 

المحامسبة 

 30الةولي 

 

القيمة 

الةفترةة 

وفقا للمعيار 

الةولي 

للتقرةر 

 0المالي رقم 

         المدجديات المالية:

 -ذمم مدينة تجارية 

 جهات ذاتعالقة

 

 تلكفة مطفأة  تلكفة مطفأة

 

500 ٫800  500 ٫800 

 

 نقد وما في حكمه

 

 لكفة مطفأةت  تلكفة مطفأة

 

020٫000  020٫000 
 .على األداء المالي 2 أثر التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم

 اي اثر على االداء المالي او المركز المالي للشركة. 2لم ينتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 اإلةرايات من العقدي مع العمالء 60 تقييم أثر تطبيق المعيار الةولي للتقرةر المالي رقم

اإليرادات من العقود مع  00في العام الحالي٭ قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
يناير  0) والذي يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 5008العمالء (كما تم تعديله في ابريل 

بشلك محدد منهجًا لالعتراف باإليرادات بناء على خمس  00للتقرير المالي رقم  . وقدم المعيار الدولي5000
للتعامل مع  00خطوات. وقد تمت إضافة إرشادات أكثر إلزامية في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 سيناريوهات محددة. فيما يلي تفاصيل المتطلبات الجديدة وتأثيرها على القوائم المالية للشركة.

للمنهج االنتقالي بأثر رجعي بالاكمل دون  وفقاً  00امت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ق
(أ) و (ب)٭ أو  0: ج00استخدام الوسائل العملية للعقود المكتملة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ولكن باستخدام الطريقة المناسبة في  (ج) 0: ج00للعقود المعدلة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
(د) مما يسمح بعدم اإلفصاح عن مبلغ سعر المعاملة المخصص  0:ج00المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

اللتزامات األداء المتبقية٭ وتوضيح للموعد الذي تتوقع فيه االعتراف بهذا المبلغ إكيراد لجميع فترات القوائم 
 .5000يناير  0أي في  ٭يخ تقديم الطلب األوليالمالية المقدمة قبل تار 

ولكنه يمنع  “التزام العقد”و “أصل العقد” مصطلحي 00يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
المنشأة من استخدام أوصاف بديلة في قائمة المركز المالي لهذين البندين. اعتمدت الشركة المصطلحات 

 لوصف هذه األرصدة. 00تقرير المالي رقم المستخدمة في المعيار الدولي لل

. فيما عدا 0تم اإلفصاح بالتفصيل عن السياسات المحاسبية للشركة لتدفقات اإليرادات في ايضاح رقم 
تقديم المزيد من اإلفصاحات الشاملة لمعامالت اإليرادات الخاصة بالشركة٭ لم يكن لتطبيق المعيار الدولي 

 األداء المالي للشركة. و/أوعلى المركز المالي  أي اثر 00للتقرير المالي رقم 

 تطبيق تعةةالت وتفسيرات المعاةير الةولية للتقرةر المالي

طبقت الشركة في العام الحالي عددا من التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيرات الصادرة عن 

. لم يكن 5000يناير  0السنوية التي تبدأ في أو بعد  مجلس معايير المحاسبة الدولية التي يسري مفعولها للفترة

 لتطبيقها أي اثر جوهري على االفصاحات أو على المبالغ الواردة في هذه القوائم المالية.
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  اةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36هية في للسنة المنت

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 الجةةة  والمعةلة ستتمه  تطبيق المعاةير الةولية للتقرةر المالي -6

 المعاةير الةولية للتقرةر المالي الجةةة  والمعةلة مسارةة المفعدل للعام الحالي ستتمه 

 يرات المعاةير الةولية للتقرةر المالي ستتمه تطبيق تعةةالت وتفس

 .5008 - 5001 دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي

 : االستثمار في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة:50تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

یة علی ولسنت التحسیناالمشمولة ضمن دورة ا 50رقم معيار المحاسبة الدولي علی ت یالدلتعاکة رلشتبنت ا

توضح التعديالت أن خيار مؤسسة لحالیة. السنة الی في وألرة اللم 5008 - 5001للتقرير المالي لیة دولر المعاییا

رأس المال اإلستثماري والكيانات المماثلة األخرى لقياس اإلستثمارات في شراكت زميلة ومشاريع مشتركة 

ادلة من خالل الربح أو الخسارة متاح بشلك منفصل للك شركة زميلة أو مشروع مشترك ويجب ان بالقيمة الع

 يتم اختيار االعتراف األولي.

بالنسبة لخيار كيان غير كيان استثماري يحتفظ بقياس القيمة العادلة المطبقة من قبل الشراكت الزميلة 

ارية عند تطبيق طريقة حقوق الملكية٭ تقدم والمشاريع المشتركة والتي هي عبارة عن كيانات استثم

 التعديالت توضيًحا مشابه بأن هذا الخيار متاح للك شركة زميلة أو مشروع مشترك للكيان االستثماري.

المعامالت بالعمالت األجنبية والمقابل  55رقم  تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي

 المدفوع مقدما.

لغرض  “تاريخ المعاملة”كيفية تحديد  55 لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقميتناول تفسير 

تحديد سعر الصرف المستخدم عند االعتراف األولي بأصل أو مصروف أو ايراد٭ عندما يتم دفع هذا البند أو 

المثال: التأمينات غير  استالمه مقدما بعملة أجنبية مما أدى الى االعتراف بالتزام غير نقدي (على سبيل

 المستردة أو االيرادات المؤجلة).

ويحدد التفسير أن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تعترف فيه المنشأة مبدئيا بالموجودات غير النقدية أو 

المطلوبات غير النقدية الناشئة عن دفع أو االستالم مقدما. إذا اكنت هناك دفعات أو إيصاالت متعددة 

 إن التفسير يتطلب من الكيان تحديد تاريخ المعاملة للك دفعة أو إيصال دفع مسبقا.مقدما٭ ف

 المعاةير الةولية للتقرةر المالي الجةةة  والمعةلة قية اإلصةار والتي لم تصبح مسارةة المفعدل يعة

ير المالي الجديدة بتاريخ التصريح بإصدار هذه القوائم المالية٭ لم تقم الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقر 

 والمعدلة الصادرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد.

 الجةةة  والمعةلة المعاةير الةولية للتقرةر المالي

 مساري المفعدل

 للفترات السندةة

 يةءا من أو يعة

 عقود االيجار 08المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

وذجا شامال لتعريف ترتيبات نم 08يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

عقود االيجار ومعالجتها في القوائم المالية للمؤجر والمستأجر. سوف يحل 

محل اإلرشادات الحالية بما في ذلك  08 المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

عقود االيجار عندما تصبح سارية المفعول  01معيار المحاسبة الدولي رقم 

. سيكون تاريخ التطبيق 5002يناير  0دأ في أو بعد للفترات المحاسبية التي تب

 .5002يناير  0للشركة هو  08األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

وعلى النقيض من محاسبة المستأجرين٭ فإن المعيار الدولي للتقرير المالي 

ينقل إلى حد كبير متطلبات المحاسبة للمؤجر في معيار المحاسبة  08رقم 

 .01رقم  الدولي

 

 5002يناير  0
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  اةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 لةولية للتقرةر المالي الجةةة  والمعةلة ستتمه تطبيق المعاةير ا -6

 المعاةير الةولية للتقرةر المالي الجةةة  والمعةلة قية اإلصةار والتي لم تصبح مسارةة المفعدل يعة ستتمه 

 الجةةة  والمعةلة المعاةير الةولية للتقرةر المالي

 مساري المفعدل

 للفترات السندةة

 يةءا من أو يعة

  

 

الشكوك حول معالجات  55 فسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقمتفسير لجنة ت

 .ضريبة الدخل

يوضح التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية)٭ واالساس الضريبي٭ 

والخسائر الضريبية غير المستخدمة٭ واالرصدة والمعدالت الضريبية غير المستخدمة 

. 05رقم  يبة الدخل بموجب معيار المحاسبة الدوليعند وجود شك حول معامالت ضر 

 يأخذ بعين االعتبار مايلي:

 ما إذا اكن ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشلك جماعيٮ 

 أفتراضات اختبارات السلطات الضريبيةٮ 

 (الخسارة الضريبية) االساس الضريبي٭ الخسائر  ٭تحديد الربح الخاضع للضريبة

مة٭ االرصدة الضريبية غير المستخدمة والمعدالت الضريبية غير المستخد

 الضريبية. و

 .أثر التغيرات في الحقائق والظروف 

 

 

 5002يناير  0

: االستثمار في الشراكت الزميلة 50رقم  تعديالت على معيار المحاسبة الدولي

والمشاريع المشتركة المتعلقة بالمصالح طويلة األجل في الشراكت الزميلة والمشاريع 

 لمشتركة. توضح هذه التعديالت أن المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقما

األدوات المالية على الحصص طويلة األجل في شركة زميلة أو مشروع مشترك والتي  2

تشلك جزءا من صافي االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ولكن لم يتم 

 تطبيق طريقة حقوق الملكية.

 

 5002يناير  0

التي تتضمن  5001 - 5000دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 

 و معيار المحاسبة الدولي 00و  5رقم  التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي

 .55و  05رقم 

 5002يناير  0

 

 .لموظفينمنفعة ا 02معيار المحاسبة الدولي رقم  التعديالت على

توضح التعديالت أن تلكفة الخدمة السابقة (أو الربح أو الخسارة عند التسوية) يتم 

احتسابها عن طريق قياس مطلوبات االستحقاقات المحددة (الموجودات) باستخدام 

افتراضات جديدة ومقارنة المنافع المقدمة وموجودات الخطة قبل وبعد تعديل 

ولكن تجاهل تأثير سقف الموجودات (التي قد  )الخطة (أو تقليصها أو تسويتها)

 تنشأ عندما يكون هناك فائض في خطة المنافع المحددة).

بأن التغيير في تأثير سقف االصل الذي قد ينتج  02يوضح معيار المحاسبة الدولي رقم 

عن تعديل الخطة (أو التقليص أو التسوية) يتم تحديده في خطوة ثانية ويتم إدراجه 

 لعادية في الدخل الشامل اآلخر.بالطريقة ا

 

 5002يناير  0
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  اةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 تطبيق المعاةير الةولية للتقرةر المالي الجةةة  والمعةلة ستتمه  -6

 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار والتي لم تصبح سارية المفعول بعد (تتمه)

 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة

 ساري المفعول

 للفترات السنوية

 بعدبدءا من أو 

 
 0ومعيار المحاسبة الدولي رقم  0تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

  تهدف التعديالت إلى جعل تعريف المادة في المعيار المحاسبي

أسهل للفهم وليس المقصود به تغيير المفهوم  0الدولي رقم 

 األساسي لؤلهمية المادية في المعايير الدولية للتقرير المالي.

 على المعلومات الهامة مع  “التعتيم”فهوم تم إدراج م

 المعلومات غير الهامة كجزء من التعريف الجديد.

  تم تغيير حد األهمية النسبية الذي يؤثر على المستخدمين من

 .“من المرجح أن يؤثر بشلك معقول”إلى  “قابل للتأثير”

  0تم استبدال تعريف المادة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

. 0الى تعريف المادة في معيار المحاسبة الدولي رقم استنادا 

باإلضافة إلى ذلك٭ قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل 

المعايير األخرى واإلطار المفاهيمي الذي يحتوي على تعريف المادة 

 لضمان توافقها. “المادة”أو يشير إلى مصطلح 

 

 

 5050يناير  0

 في المعايير الدولية للتقرير المالي تعديالت على مراجع إطار مفاهيم

 
 .تعيد ادخال شروط اإلشراف والتعقل 

  تقدم تعريف جديد الموجودات يركز على الحقوق٭ وتعريف جديد

للمطلوبات من المحتمل أن تكون اشمل من التعريف الذي تحل 

 محله٭ ولكنه ال يغير التمييز بين االلتزام وأداة حقوق الملكية.

 لموجودات والمطلوبات الرجوع إلى التدفقات يزيل من تعاريف ا

وهذا يخفف من صعوبة تحديد  -المتوقعة للمنافع االقتصادية 

 وجود أصل أو التزام ويركز أكثر اظهار حالة عدم التأكد في القياس.

  يناقش التلكفة التاريخية ومقاييس القيمة الحالية٭ ويقدم بعض

حاسبة الدولية التوجيهات حول كيفية قيام مجلس معايير الم

 باختيار أساس القياس ألصل معين أو التزام معين.

 وأن ٭ينص على أن المقياس األساسي لؤلداء المالي هو قائمة الدخل 

مجلس معايير المحاسبة الدولية سيستخدم في الحاالت االستثنائية 

فقط الدخل الشامل اآلخر فقط بالنسبة لئليرادات أو المصروفات 

 ر القيمة الحالية ألصل أو التزام.التي تنشأ عن تغيي

 والكيان الذي  ٭مناقشة عدم التأكد٭ وإلغاء االعتراف٭ ووحدة الحساب

 يعد القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة.

كما قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتحديث المراجع في المعايير بحيث 

تعديالت الحقة على المعايير  تشير إلى اإلطار الجديد٭ إال أنه لم يقم بإجراء

لتعكس التغييرات في اإلطار مثل تغيير تعريفات الموجودات والمطلوبات في 

 المعايير.

 

 5050يناير  0
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 سننمه  اةضاحات حدل القدائم المالية

 0162سمبر ية 36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 تطبيق المعاةير الةولية للتقرةر المالي الجةةة  والمعةلة ستتمه  -6

 المعاةير الةولية للتقرةر المالي الجةةة  والمعةلة قية اإلصةار والتي لم تصبح مسارةة المفعدل يعة ستتمه 

 لية للتقرير المالي الجديدة والمعدلةالمعايير الدو

 ساري المفعول

 للفترات السنوية

 بدءا من أو بعد

  

 عقود التأمين 01المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
أن يتم قياس مطالبات التأمين  01يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ة لجميع عقود بالقيمة الحالية للوفاء٭ ويوفر طريقة قياس وعرض موحد

التأمين. ان وضع هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة الثابتة٭ 

والمحاسبة على أساس مبدأ عقود التأمين. يستبدل المعيار الدولي للتقرير 

 0عقود التأمين اعتبارا من  1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  01المالي رقم 

 .5050يناير 

 5050يناير  0

 

 00لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ا تعديالت على

 

: 50القوائم المالية الموحدة المعاد اصدارها ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

) المتعلق بمعالجة 5000االستثمار في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة (

البيع او المساهمة في الموجودات من المستثمر لشركته الزميلة أو 

 مشروعه المشترك.

 

 

تاريخ التطبيق لم يحدد بعد 

 التطبيق ما زال مسموحا.

 
 5تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 لكي يتم اعتباره كنشاط تجاري٭ يجب أن تتضمن ٭وتعني التعديالت أنه 

مجموعة من األنشطة واألصول المكتسبة٭ كحد أدنى٭ على ادخاالت 

 قدرة على إنشاء المخرجات.وعملية جوهرية تساهم بشلك كبير في ال

  يتم تقديم إرشادات إضافية تساعد على تحديد ما إذا اكن قد تم

الحصول على عملية جوهرية. وتساعد أمثلة توضيحية جديدة في 

 تفسير ما الذي يتم اعتباره نشاط تجاري.

  الغى مجلس معايير المحاسبة الدولية تقييم ما إذا اكن المشاركون في

استبدال أي مدخالت أو عمليات مفقودة  السوق قادرين على

 واالستمرار في إنتاج المخرجات.

  وتم حصر تعريفات األعمال والمخرجات من خالل التركيز على السلع

والخدمات المقدمة للعمالء. وتم الغاء اإلشارة إلى القدرة على خفض 

 التاكليف.

 ياري قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإدخال اختبار تركيزي اخت

يسمح بتقييم مبسط لمعرفة ما إذا اكنت مجموعة األنشطة 

فهي ليست شركة إذا  -والموجودات المكتسبة ليست أعمااًل تجارية

اكنت لك القيمة العادلة للموجودات اإلجمالية المكتسبة تتركز في 

 تعريف واحد أصل أو مجموعة أصول مشابهة.

 

 5050يناير  0

يق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت في القوائم المالية للشركة تتوقع اإلدارة بانه سيتم تطب

عندما تصبح قابلة للتطبيق٭ وإن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت٭ باستثناء ما تم 

يق توضيحه في الفقرات السابقة٭ لن يكون لها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطب

 األولي.
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 (ننمه) ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية -0

 ان السياسات المحاسبية الهامة المتبعة موضحة أدناه.

 تحقيق االيرادات

تعترف الشركة بااليرادات من بيع البضائع. يتم قياس االيرادات على اساس المقابل الذي تتوقع الشركة أن 

يكون لها الحق في استالمه بموجب عقد مع عميل وتستبعد المبالغ المحصلة بالنيابة عن أطراف ثالثة. 

الشركة باإليرادات عندما انتقال السيطرة على البضائع إلى العميل. وتتحقق اإليرادات من بيع البضائع  تعترفو

عند تسليم البضائع إلى العميل٭ ويتم قيدها كذمم مدينة الى حين تسليمها الى العميل. يتم االعتراف 

 ان تستحق الدفعة.بالذمم المدينة في هذه المرحلة٭ حيث ال يلزم سوى مرور الوقت قبل 

 ال يتم تقديم التزام لالسترداد ألن المصاريف السابقة للشركة تشير إلى أن مستوى العائدات غير ذي أهمية.

 عقود اإليجار

 .الشركة كمستأجر

يتم االعتراف بالموجودات المملوكة بموجب عقود ايجار تمويلي كموجودات للشركة بقيمها العادلة٭ أو إذا 

مة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار٭ لك منها يحدد عند بداية عقد اإليجار. ويدرج اكنت أقل٭ بالقي

 االلتزام المقابل على المؤجر ضمن قائمة المركز المالي اكلتزام عقد ايجار تمويلي.

ى يتم توزيع دفعات اإليجار بين مصاريف مالية وتخفيض في التزام عقد اإليجار لتحقيق معدل فائدة ثابت عل

الرصيد المتبقي من االلتزام. يتم االعتراف بالمصاريف المالية في قائمة الدخل ما لم تتعلق مباشرة 

بموجودات مؤهلة٭ وفي هذه الحالة يتم رسملتها وفقا لسياسة الشركة المحاسبية المتعلقة بتاكليف 

 كبدها فيها.االقتراض. يتم االعتراف بااليجارات المحتملة كمصاريف في الفترات التي يتم ت

يتم تحميل االيجارات المستحقة بموجب دفعات اإليجار التشغيلي على قائمة الدخل باستخدام طريقة 

القسط الثابت على أساس فترة عقد اإليجار٭ إال عندما يكون هناك أساس منهجي أكثر نموذجية للمخطط 

ويتم االعتراف بااليجارات الطارئة الناشئة الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المؤجر. 

 عن عقود االيجار التشغيلي كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

في حال استالم حوافز البرام عقود اإليجار التشغيلي٭ يتم االعتراف بهذه الحوافز كمطلوبات. يتم االعتراف 

ا لطريقة القسط الثابت على طول فترة االيجار٭ بإجمالي المنافع من الحوافز كتخفيض لمصروف اإليجار وفق

 إال إذا اكن هناك أساس منهجي آخر أكثر مالئمة لتوزيع المنافع االقتصادية من األصل المؤجر.

 العمالت األجنبية

بتاريخ لك قائمة مركز مالي٭ يتم اعادة تحويل الموجودات والمطلوبات المالية القائمة بعمالت أخرى غير 

فية للمنشأة (العمالت األجنبية) بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. يتم ترجمة البنود غير العملة الوظي

النقدية المدرجة بالقيمة العادلة القائمة بعمالت أجنبية باالسعار السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد 

 بالتلكفة التاريخية بعملة أجنبية. القيمة العادلة. ال يتم اعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها

 ويتم قيد الفروق الناشئة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل.
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 (ننمه) ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 فة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)(اك

 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية ستتمه  -0

 تاكليف االقتراض

إن تاكليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج لموجودات المؤهلة والتي هي أصول تتطلب 

م المرجو منها أو بيعها يتم اضافتها الى تلكفة تلك فترة زمنية جوهرية لتكون جاهزة لالستخدا

 الموجودات حتى تصبح جاهزة بشلك جوهري لالستخدام أو البيع.

إلى الحد الذي يتم فيه استخدام القروض ذات األسعار المتغيرة لتمويل أصل مؤهل ويتم التحوط له بشلك  

الجزء الفعال من المشتقات في قائمة الدخل يتم إثبات  ٭فعال للتدفقات النقدية من مخاطر أسعار الفائدة

الشامل اآلخر وإعادة تصنيفها إلى صافي الربح عندما يكون األصل المؤهل يؤثر على صافي الربح. إلى الحد الذي 

يتم فيه استخدام القروض ذات األسعار الثابتة لتمويل أصل مؤهل ويتم التحوط له بشلك فعال للتدفقات 

 ر الفائدة٭ فإن تاكليف االقتراض المرسملة تعكس سعر الفائدة المتحوط له.النقدية من مخاطر أسعا

يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة حتى يتم إنفاقها على 

  .الموجودات المؤهلة من تاكليف االقتراض المؤهلة للرسملة

 .قائمة الدخل في الفترة التي يتم تكبدها فيهايتم االعتراف باكفة تاكليف االقتراض األخرى في 

 الزاكة

تخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزاكة والدخل في المملكة العربية السعودية. يتم قيد الزاكة في 

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر على أساس االستحقاق. تحتسب الزاكة على وعاء الزاكة أو صافي الربح 

ى وتحمل على قائمة الدخل. يجري تسجيل أية فروقات في التقدير عند اعتماد الربط المعدل أيهما أعل

 النهائي وحينها يتم إقفال المخصص.

 الممتلاكت والمصنع والمعدات

يتم قيد الممتلاكت والمصنع والمعدات بالتلكفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة٭ 

ن تلك التاك ليف تلكفة استبدال ِقطع غيار الممتلاكت والمصنع والمعدات وتاكليف االقتراض ان وجد. وتتضّمَ

المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل (الموجودات المؤهلة) في حال استيفاء معايير االعتراف. وفي 

وقعه ووضعه حالة إنشاء هذه الموجودات داخليا٭ تتضمن تلكفتها اكفة المبالغ الالزمة إلحضار األصل إلى م

الحاليين كي يصبح جاهًزا لالستخدام المستهَدف له من ِقبل اإلدارة٭ وُتستبعد اكفة التاكليف مثل المصاريف 

دها ما لم  العمومية واإلدارية وتاكليف التدريب. ويتم قيد أي تاكليف دراسة جدوى على المصاريف عند تكبِّ

دة بأنه ُمشيَّ  د داخليا وتتعلق به مباشرة. ويتم ادراج تاكليف ما قبل تتعلق بأصل قابل للتمييز بصور محّدَ

التشغيل خالل فترة بدء التشغيل بالصافي بعد خصم المتحصالت من بيع اإلنتاج التجريبي كجزء من تلكفة بند 

الممتلاكت والمصنع والمعدات٭ شريطة أن تكون التلكفة متعلقة به مباشرة والتي تستوفي معايير 

 المرحلة التي يصبح فيها األصل جاهًزا لالستخدام المرجو منه. االعتراف٭ وحتى فقط

وعندما تكون تلكفة أجزاء من الممتلاكت والمصنع والمعدات هامة مقارنة مع إجمالي تلكفة البند٭ وعندما 

يكون لهذه األجزاء / المكونات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين استبدالها على فترات زمنية 

فة٭ تعترف الشركة بهذه األجزاء أكصول لها أعمار إنتاجية محددة٭ وُتسَتهلك وفقا لذلك. بالمثل٭ عند مختل

القيام بفحص رئيسي (دوران / إغالق مخطط له)٭ يتم إثبات التلكفة المباشرة المنسوبة إليه في القيمة 

كعنصر منفصل بعمر انتاجي عادة  الدفترية للمصنع والمعدات إذا تم استيفاء معايير االعتراف. يتم قيد ذلك

ما يكون مساويا للفترة الزمنية الى ان يتم الفحص الرئيسي التالي (الدوران). وفي حالة إجراء الصيانة الدورية 

د القيمة الدفترية الحالية للصيانة الدورية السابقة كمصروف  . فوراً التالية قبل التاريخ المخطط لها٭ ُتقّيَ

دها.ويتم االعتراف باكفة   تاكليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل عند تكبِّ
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 (ننمه) ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 يذَكر خالف ذلك) (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم

 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية ستتمه  -0

 الممتلاكت والمصنع والمعدات (تتمه)

ا من الخدمة بعد استخدامه في تلكفة ذلك  وُتدَرج القيمة الحالية للتلكفة المتوقعة على سحب أصٍل ّمَ

ييما للتوقعات األصل في حال استيفاء معايير االعتراف بمخصص. وستقوم الشركة بصفة دورية تق

 والتقديرات المتعلقة بالتزام السحب من الخدمة.

يتم احتساب االستهالك من تاريخ توفر بند الممتلاكت والمصنع والمعدات لالستخدام المخصص لها أو فيما 

 يتعلق بالموجودات المنشأة ذاتيا من تاريخ تجهيز هذه الموجودات لالستخدام المرجو منها.

لطريقة القسط الثابت على مدى العمر  وفقاً ك على الموجودات٭ باستثناء االرض٭ ويتم احتساب االستهال

 اإلنتاجي لؤلصل على النحو التالي:

  العمر االنتاجي لألصل

 سنة 10 - 05 مباني

 سنة 00 - 1 مصنع ومعدات

 سنوات 5 قطع غيار الصيانة الرئيسية

 سنوات 1  أثاث وتركيبات

 سنوات 00 - 1 سيارات

 سنوات 00 ىأخر 

ويتم في نهاية لك سنة مالية القيام بمراجعة للقيم المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية وطرق 

ل بأثر مستقبلي متى اكن ذلك مناسًبا.  استهالكها٭ وُتعّدَ

 وال يتم استهالك الموجودات قيد االنشاء٭ غير الجاهزة للغرض المرجو منها.

الممتلاكت والمصانع والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع ان تنشأ اية يتم الغاء االعتراف بأحد بنود 

الخسارة الناشئة من الغاء  منافع اقتصادية من االستخدام المستمر لؤلصل أو استبعاده. يتم ادراج الربح أو

والقيمة التي يتم احتسابها على اساس الفرق بين صافي المتحصل من عملية االستبعاد (االعتراف باألصل 

 في قائمة الدخل عند الغاء االعتراف باالصل. )الدفترية لالصل المستبعد

يتم تخفيض القيمة الدفترية لؤلصل على الفور إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا اكنت القيمة الدفترية لؤلصل 

 .أكبر من قيمته المقدرة القابلة لالسترداد

 موجودات غير متداولة محتفط بها للبيع

قياس الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة األقل  يتم

 تاكليف البيع.ناقصًا 

تصنف الموجودات غير المتداولة كمحتفظ بها للبيع إذا تم استرداد قيمتها الدفترية من خالل معاملة بيع 

رط مستوفيا فقط عندما يكون البيع محتمال جدا ويكون بدال من االستخدام المستمر. يتم اعتبار هذا الش

األصل الفوري وفي حالته الراهنة. ويجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع التي يتوقع أن تكون مؤهلة لالعتراف بها 

 كعملية بيع مكتملة خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.

 المخزون

جات التامة الصنع والمواد المستهلكة (قطع الغيار) يتم تقييم المخزون٭ بما في ذلك المواد الخام والمنت

بالتلكفة٭ أي أسعار الشراء التاريخية على أساس مبدأ المتوسط المرجح زائًدا التاكليف المتعلقة بها مباشرة 

 (بشلك أساسي الرسوم والنقل) أو بصافي القيمة القابلة للتحقق٭ أيهما أقل.



 

100 

 ن البيطار الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساي

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 (ننمه) ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية ستتمه  -0

 المخزون (تتمه)

مة الصنع على تلكفة المواد والعمالة ونسبة مالئمة من المصاريف غير ويشتمل مخزون المنتجات التا

 المباشرة المتغيرة والثابتة.

دة خالل  وُتسَتبعد خسائر المخزون غير االعتيادية بسبب الجودة أو أمور أخرى والمصاريف غير المباشرة المتكّبَ

ع المصاريف غير فترة الصيانة الدورية / التوقف عن العمل غير المخطط لهما٭ من تاك ليف المخزون. وُتوّزَ

المباشرة في نهاية الفترة بغرض تقييم المخزون على أساس الطاقة العادية أو اإلنتاج الفعلي لتلك الفترة٭ 

د  ح من التاكليف. وُتحّدَ ص التاكليف لبنود المخزون الفردية على أساس المتوسط المرّجَ أيهما أعلى. وُتخّصَ

ى بعد حسم الخصومات والتخفيضات. إن صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر تاكليف المخزون المشترَ 

 البيع المقدر في دورة األعمال االعتيادية ناقصا التاكليف المقدرة للقيام بعملية البيع.

 مخزون الخردة والمنتج المشترك والمنتج الثانوي

ك في آن واحد٭ أو قد تؤدي إلى بعض قد تؤدي عملية اإلنتاج في الشركة أحيانا إلى إنتاج منتج مشتر 

المنتجات الثانوية أو الخردة (إما غير قابلة لالستخدام أو قابلة إلعادة التدوير). وعندما ال تكون تاكليف تحويل 

الخردة قابلة للتحديد تحديدا مستقال عن تلكفة المنتج الرئيس٭  و/أوهذه المنتجات المشتركة / الثانوية 

ع على أ ساس منطقي وثابت على هذه المنتجات والمنتجات المشتركة / الثانوية والخردة. ويستند فإنها ُتوّزَ

التوزيع إلى القيمة النسبية للمبيعات للك منتج إما في مرحلة من عملية اإلنتاج وذلك عندما تصبح المنتجات 

 قابلة للتحديد تحديدا مستقال أو عند إتمام اإلنتاج.

ر توزيع التاكليف عليها أو في حالة عدم وعندما تكون المنتجات الثانو ية والخردة غير جوهرية وعندما يتعّذَ

كفايتها إلجراء ذلك٭ ُتَقاس هذه المواد ضمن المخزون بصافي القيمة القابلة للتحقق٭ وُتخصم هذه 

ا عن القيمة من تلكفة المنتج الرئيس. ونتيجة لذلك٭ فإن القيمة الدفترية للمنتج الرئيسي ال تختلف جوهريً 

 تلكفته.

ض صافي القيمة القابلة للتحقق للمنتجات الثانوية والُخردة تلكفة المبيعات للفترة في قائمة الدخل  وُيخفِّ

والدخل الشامل اآلخر. وعند البيع الالحق لهذا المنتج الثانوي٭ تسجل المتحصالت إكيرادات٭ ويتم تسجيل 

بلة للتحقق المسجل سابقا٭ أما بالنسبة للخردة٭ فيتم تلكفة البيع المقابلة على أساس صافي القيمة القا

 تسجيل المتحصالت٭ بعد خصم التلكفة٭ إكيرادات أخرى.

 قطع الغيار االستهالكية

تمثل المواد االستهالكية المواد المساعدة التي ُتسَتهلك في إنتاج المنتجات شبه المصنعة والتامة 

ى المواد الهندسية ومواد التعبئة والتغليف لمرة واحدة الصنع. وقد تشتمل هذه المواد االستهالكية عل

 وبعض المحفزات.

 قطع الغيار الرأسمالية

تمثل قطع الغيار األجزاء القابلة للتبديل من المصانع والمعدات التي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة الروتينية 

حات. وتحتفظ الشركة بأنواع وإصالح وعمرة المصانع والمعدات أو استخدامها في حاالت الطوارئ لئلصال

 مختلفة من قطع الغيار التالية:

  ها تتعلق بمصنع الحقًا ُتَعّدُ بنود المعدات االحتياطية المشتَراة مع المصنع / خط اإلنتاج أو المشتَراة ولكّنَ

ما تصبح الزمة مستقبال٭ ضرورية لتشغيل المصنع٭ ويجب أن تتوفر كبد ن٭ وقّلَ ن أو خط إنتاج معّيَ يل معيِّ

جاهز لالستخدام في جميع األوقات. وُتَرسمل هذه البنود كجزء من الممتلاكت والمصنع والمعدات٭ 

وُتسَتهلك من تاريخ الشراء على مدى فترة العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع التي من 

ر استخدمها خاللها٭ أيهما أقصر. وال تشلك هذه البنود جزءا  من المخزون شريطة استيفاء معايير الُمقّرَ

 الرسملة ضمن الممتلاكت والمصنع والمعدات.
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 (ننمه) ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 سعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)(اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت ال

 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية ستتمه  -0

 مخزون الخردة والمنتج المشترك والمنتج الثانوي (تتمه)

 قطع الغيار الرأسمالية (تتمه)

  البنود القابلة لئلصالح المتمثلة في مصنع / خط إنتاج محدد ذي فترات زمنية طويلة وسُيجَرى

لى نحو متكرر (خالل فترات الصيانة الدورية في األغلب). وُتَرسمل هذه البنود استبدالها وتجديدها ع

كجزء من الممتلاكت والمصنع والمعدات عند استيفاء معايير الرسملة. ويبدأ االستهالك اعتباًرا من يوم 

نتاجي تركيب هذه البنود بالمصنع٭ وتتمثل فترة االستهالك في فترة العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإل

ا من المخزون.
ً
 المتبقي للمصنع والمعدات التي ُيجَرى تركيبها٭ أيهما أقصر. وال تشلكِّ هذه البنود جزء

  قطع الغيار العامة الرأسمالية والمواد االستهالكية األخرى التي ليست ذات طبيعة طارئة والتي تعتبر

ي مصانع متعددة أو خطوط ذات طبيعة عامة٭ أي ليست محددة لمصنع محدد ويمكن استخدامها ف

ف عموما كـ  إنتاج وأي بنود أخرى قد تكون مطلوبة في أي وقت لتسهيل عمليات المصنع. وُتصّنَ

ضمن المخزون٭ إال إذا تجاوزت المستوى ولها عمر إنتاجي أكثر من سنة  “مواد مستهلكة وقطع غيار”

ل ضمن الممتلاكت والمصانع والمعد لة ضمن واحدة٭ وفي هذه الحالة ُتسّجَ ات. وتخضع البنود الُمسّجَ

ل على قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر عند تركيبها أو  المخزون لتقييم مخصص التقادم٭ وُتحّمَ

استخدامها. وعندما تستوفي هذه البنود معايير الرسملة٭ تكون طريقة استهالكها مماثلة للبنود 

 القابلة لئلصالح كما هو مذكور أعاله.

 ليةاالدوات الما

يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي للشركة عندما تصبح الشركة طرفا 

 في الشروط التعاقدية لؤلداة.

تم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. يتم إضافة تاكليف المعامالت التي 

دار موجودات مالية ومطلوبات مالية (باستثناء الموجودات المالية تعود مباشرة إلى شراء أو إص

والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات 

ئدة المالية أو المطلوبات المالية٭ أيهما أنسب٭ عند االعتراف األولي. يتم االعتراف بتاكليف المعاملة العا

مباشرة إلى اقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في 

 قائمة الدخل.

 الموجودات المالية

يتم إثبات أو إلغاء االعتراف بجميع مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية االعتيادية على أساس تاريخ 

بيعات الطريقة االعتيادية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي إن مشتريات أو م .المتاجرة

 تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية المحددة بموجب األنظمة أو عرف السوق.

يتم قياس اكفة الموجودات المالية الحقا إما بالتلكفة المطفأة أو القيمة العادلة٭ اعتماًدا على تصنيف 

 مالية.الموجودات ال
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 (ننمه) ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 مه ملخص ألهم السيامسات المحامسبية ستت -0

 االدوات المالية (تتمه)

 الموجودات المالية (تتمه)

 تصنيف الموجودات المالية

 يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحقا بالتلكفة المطفأة:

  ان األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل يهدف الى االحتفاظ بالموجودات المالية لجمع

 و التدفقات النقدية التعاقديةٮ

  ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية عنها تدفقات في تواريخ محددة وما هي إال دفعات

 من أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي غير المسدد.

يتم بعد ذلك قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 األخر:

 لي محتفظ به ضمن نموذج عمل تم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية ان األصل الما

 التعاقدية وبيع األصول المالية ٮ و

  الشروط التعاقدية للموجودات المالية تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي فقط

 مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي القائم.

 جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.بشلك افتراضي٭ يتم قياس 

 وعلى الرغم مما سبق٭ يجوز للشركة اختيار / تخصيص ال رجعة فيه بعد االعتراف األولي بأصل مالي:

  يجوز للشركة أن تختار بشلك ال رجعة فيه عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة الستثمار حقوق

 ) ادناه٭ و5ية في قائمة الدخل الشامل اآلخر اذا تم استيفاء معايير محددة (انظر (ملك

  يجوز للشركة أن تختار بشلك ال رجعة فيه تصنيف استثمار ادوات الدين التي تستوفي معايير التلكفة

لخسارة المطفأة أو القيم العادلة من خالل الشامل اآلخر كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا

 ) أدناه).1إذا أدى ذلك إلى تقليل أو الغاء وجود عدم تطابق في الحسابات (انظر (

 ) التلكفة المطفأة وطريقة سعر الفائدة الفعلية0(

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التلكفة المطفأة ألدوات الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على 

 .الفترة المرتبطة بها

للموجودات المالية غير الموجودات المالية المشتراة أو ذات القيمة المتدنية األصل المشتراة٭ فإن  بالنسبة

سعر الفائدة الفعلي هو السعر الذي يخصم بشلك فعلي دفعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

جزأ من معدل الفائدة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشلك جزءا ال يت

الفعلي وتاكليف المعاملة وأقساط أو خصومات أخرى) باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة من خالل العمر 

المتوقع لاللتزام المالي أو حيثما يكون مالئما فترة أقصر٭ إلى صافي القيمة المدرجة عند االعتراف األولي. 

القيمة المتدنية األصل٭ يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي ذات  النسبة للموجودات المالية المشتراة أو

إلى التلكفة  ٭بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة ٭المعدل بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

 المطفأة ألداة الدين عند االعتراف األولي.

األصل عند االعتراف األولي ناقصا تتمثل التلكفة المطفأة لؤلصل المالي بالمبلغ الذي يتم به قياس هذا 

الدفعات االساسية٭ زائدا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك المبلغ 

معداًل بأي مخصص خسارة. تمثل القيمة الدفترية اإلجمالية لؤلصل المالي  ٭االساسي ومبلغ االستحقاق

 تعديل أي مخصص خسارة. التلكفة المطفأة لؤلصل المالي قبل
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 المحامسبية ستتمه  ملخص ألهم السيامسات -0

 االدوات المالية (تتمه)

 الموجودات المالية (تتمه)

 ) التلكفة المطفأة وطريقة سعر الفائدة الفعلية (تتمه)0(

يتم االعتراف بايرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية الدوات الدين التي يتم قياسها الحقا 

الدخل الشامل اآلخر. بالنسبة للموجودات المالية بخالف  بالتلكفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل

الموجودات المالية المشتراة أو منخفضة القيمة٭ يتم حساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة 

الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي٭ باستثناء الموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد 

بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد منخفضة القيمة٭ يتم إثبات إيرادات  منخفضة القيمة.

الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التلكفة المطفأة لؤلصل المالي. اذا تحسنت مخاطر 

الي منخفض االئتمان ألداة مالية منخفضة القيمة في فترات قوائم مالية الحقة بحيث ال يكون االصل الم

القيمة٭ يتم قيد إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية 

 لؤلصل المالي.

بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل  بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو منخفضة القيمة٭ تعترف الشركة

فة المطفأة لؤلصل المالي من االعتراف األولي. ال يقوم الحساب الفائدة الفعلي المعدل باالئتمان على التلك

بحيث ال يعود األصل المالي الحقًا بعكس اإلجمالي حتى إذا تحسنت مخاطر االئتمان للموجودات المالية 

 منخفض القيمة٭ وتتحقق ايرادات الفوائد في قائمة الدخل.

 دخل الشامل اآلخر) ادوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل ال5(

يتم قياس هذه األدوات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تاكليف المعاملة. الحقا يتم االعتراف بالتغيرات 

في القيمة الدفترية لهذه األدوات الناتجة عن ارباح وخسائر صرف عمالت اجنبية٭ وايرادات فوائد التي تم 

قائمة الدخل هي في المعترف بها لمبالغ قائمة الدخل. ا حسابها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية في

نفس المبالغ التي اكن ممكن االعتراف بها في قائمة الدخل فيما لو تم قياس هذه االدوات بالتلكفة 

 المطفأة.

يتم االعتراف بجميع التغييرات أخرى في القيمة الدفترية لهذه االدوات المالية في الدخل الشامل اآلخر 

مة ضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمارات. عند الغاء االعتراف بهذه االدوات٭ يتم إعادة تصنيف والمتراك

 األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل.

من خالل الدخل الشامل كما بتاريخ القوائم المالية٭ ال تمتلك الشركة اية أدوات دين مصنفة بالقيمة العادلة 

 اآلخر.

 ) أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.5(

على اساس لك أداة على حدة) لتصنيف (عند االعتراف األولي يجوز للشركة القيام بخيار ال رجعة فيه 

ل الشامل اآلخر. ان تصنيف االداة االستثمارات في ادوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخ

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير مسموح اذا اكن استثمار حقوق الملكية محتفظ به 

 للمتاجرة أو اذا اعترف المشتري بالمقابل الذي سيتم دفعه في عملية تجميع أعمال.

 يتم تصنيف األصل المالي كمحتفظ بها للمتاجرة إذا:

 واذ عليه مبدئيا بهدف بيعه في المستقبل القريبٮتم االستح 

  عند االعتراف األولي كونها جزءا من محفظة أدوات مالية محددة تقوم الشركة بإدارتها ولديها دليل

 على نمط فعلي حديث يتم من خالله تحصيل أرباح قصيرة األجلٮ أو

 داة تحوط محددة وفعالة).اذا اكنت مشتقة (باستثناء المشتقات التي هي عقد ضمان مالي أو أ 
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 مسات المحامسبية ستتمه ملخص ألهم السيا -0

 االدوات المالية (تتمه)

 الموجودات المالية (تتمه)

 ) أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تتمه)5(

يتم قياس االستثمارات في ادوات حقوق الملكية مبدئيا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

ليف المعاملة. وبعد ذلك٭ يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف باالرباح والخسائر الناتجة اضافة الى تاك

عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات. 

بل يتم  ٭ع استثمارات األسهموال يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة في قائمة الدخل عند بي

 تحويلها إلى األرباح المستبقاه.

يتم االعتراف بتوزيعات االرباح من االستثمارات في ادوات حقوق الملكية في قائمة الدخل وفقا للمعيار 

 ما لم تمثل توزيعات االرباح بوضوح استرداد لجزء من تلكفة االستثمار. 2الدولية للتقرير المالي رقم 

ركة بتصنيف جميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لمتاجرة اكستثمارات قامت الش

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 .2رقم 

 ) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر1(

لموجودات المالية التي ال تستوفي معايير قياسها بالتلكفة المطفأة أو بالقيمة العادلة العادلة من خالل ا

 الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر. بالتحديد:

  أو الخسارة ما لم يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح

تصنف الشركة استثمارات حقوق الملكية٭ التي هي ال محتفظ بها للمتاجرة وال المقابل المحتمل 

 الناشيء عن عملية تجميع اعمال٭ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عن االعتراف األولي.

 أو معايير القيمة العادلة من خالل  يتم تصنيف ادوات الدين٭ التي ال تستوفي معايير التلكفة المطفأة

الدخل الشامل اآلخر٭ بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر. اضافة لذلك٭ يجوز تصنيف أدوات الدين 

التي تستوفي معايير التلكفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة 

عند االعتراف األولي اذا اكن هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشلك كبير من عدم من خالل االرباح أو الخسائر 

) الذي قد ينشأ من قياس “عدم التطابق الحسابي”التوافق في القياس أو االعتراف (ما يسمى 

الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باالرباح أو الخسائر منها على اسس مختلفة. لم تقم الشركة 

 وات دين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.بتصنيف اية اد

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة بنهاية فترة 

القوائم المالية مع أي أرباح أو خسائر بالقيمة العادلة يتم االعتراف بها في قائمة الدخل إلى الحد الذي ال 

ا من عالقة التحوط المحددة (راجع سياسة محاسبة التحوط). يتضمن صافي الربح أو الخسارة تكون ف
ً
يه جزء

المعترف به في قائمة الدخل أي توزيعات أرباح أو فوائد محققة من األصل المالي وتكون مشمولة ضمن 

 .“االيرادات األخرى٭ الصافي”

 ارباح و خسائر صرف عمالت أجنبية

الدفترية للموجودات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة االجنبية ويتم تحويلها يتم تحديد القيمة 

 بسعر الصرف الفوري السائد بنهاية لك فترة قوائم مالية. وتحديداٮ

  ا
ً
يتم االعتراف بفروق الصرف المتعلقة بالموجودات المالية المقاسة بالتلكفة المطفأة والتي ليست جزء

 دة٭ في قائمة الدخلٮمن عالقة تحوط محد
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 المحامسبية ستتمه ملخص ألهم السيامسات  -0

 المالية (تتمه)االدوات 

 ات المالية (تتمه)الموجود

  بالنسبة ألدوات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي ليست جزءا من عالقة

تحوط محددة٭ يتم االعتراف بفروق الصرف للتلكفة المطفأة الداة الدين في قائمة الدخل. ويتم 

 ق الصرف األخرى في الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات.االعتراف بفرو

  بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر التي ليست جزءا من

 عالقة تحوط محددة٭ يتم االعتراف بفروق الصرف في قائمة الدخلٮ و

 ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٭ يتم االعتراف بفروق بالنسبة ألدوات الدين المقاس

 الصرف في الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم استثمارات. 

 المالية الموجوداتانخفاض قيمة 

تعترف الشركة بمخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

امل اآلخر والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة اآلخرى و يتم تعديل قيمة خسارة االئتمان المتوقعة الش

 بتاريخ لك قوائم مالية الظهار التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي لالداة المالية ذات العالقة.

مدى الحياة للذمم المدينة التجارية والذمم  تقوم الشركة باستمرار باالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة

المدينة اآلخرى. يتم تقدير خسائر اإلئتمان المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة 

 على تجربة الخسارة االئتمانية السابقة للشركة٭ معدلة بعوامل خاصة بالمدينين٭ والظروف 
ً
مخصصات بناء

 من االتجاه الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ القوائم المالية٭ بما في ذلك االقتصادية العامة٭ وتقييم لك

 القيمة الزمنية للنقود عند الحاجة.

تعترف الشركة بخسائر ائتمانية متوقعة طوال فترة وجود زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ االعتراف 

ئتمان على األدوات المالية بشلك كبير منذ االعتراف األولي لاكفة االدوات المالية. لكن إذا لم تزيد مخاطر اإل

 .شهراً  05االولي٭ تقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة لالدوات المالية بمبلغ خسارة ائتمان لفترة 

تمثل خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ستنتج عن جميع األحداث 

 05ى مدى العمر المتوقع لؤلداة المالية. وبالعكس٭ تمثل خسارة االئتمان البالغة االفتراضية المحتملة عل

شهرًا الجزء من خسائر اإلئتمان طول الحياة المتوقعة والتي من المتوقع أن تنتج عن حاالت تعثر افتراضية 

 بعد تاريخ القوائم المالية.شهرًا  05على أداة مالية ممكنة خالل 

 في مخاطر االئتمان) الزيادة الكبيرة 0(

عند تقييم ما إذا اكنت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشلك كبير منذ االعتراف األولي٭ تقوم 

الشركة بمقارنة بين مخاطر حدوث تعثر في األداة المالية في تاريخ القوائم المالية مع مخاطر حدوث تعثر 

تأخذ الشركة في االعتبار المعلومات  ٭لي. عند إجراء هذا التقييمفي األداة المالية في تاريخ االعتراف االو

بما في ذلك التجربةالسابقة والمعلومات المستقبلية  ٭الكمية والنوعية التي تعتبر معقولة وقابلة للدعم

التي تتوفر بدون تلكفة أو جهد ال داعي لهما. تشمل المعلومات التي يتم دراستها في المستقبل 

ناعات التي يعمل فيها المدينون للشركة٭ ويتم الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين التوقعات للص

والمحللين الماليين والهيئات الحكومية والمراكز ذات االختصاص وغيرها من المنظمات المماثلة٭ اضافة الى 

 ات األساسية للشركة.دراسة مصادر خارجية مختلفة٭ وتوقع المعلومات االقتصادية التي تتعلق بالعملي
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 لمحامسبية ستتمه ملخص ألهم السيامسات ا -0

 االدوات المالية (تتمه)

 الموجودات المالية (تتمه)

 ) الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان (تتمه)0(

وعلى وجه الخصوص٭ تؤخذ المعلومات التالية في االعتبار عند تقييم ما إذا اكنت مخاطر االئتمان قد زادت 

 بشلك كبير منذ االعتراف األولي:

  متوقع في التصنيف الخارجي لؤلداة المالية (إن وجد) أو التصنيف االئتماني الداخليٮتراجع كبير فعلي أو 

  تراجع ملحوظ في مؤشرات األسواق الخارجية لمخاطر االئتمان الخاصة بأداة مالية معينة٭ على سبيل

مدين٭ أو المثال: زيادة كبيرة في توسع االئتمان٭ أو أسعار مقايضة العجز عن سداد االئتمان بالنسبة لل

 طول الوقت أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادلة ألصل مالي أقل من التلكفة المطفأةٮ

  التغيرات السلبية الحالية أو المتوقعة في األعمال أو األوضاع المالية أو االقتصادية التي يتوقع أن

 ديونٮتتسبب في انخفاض كبير في قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بال

 تراجع كبير فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية للمدينٮ 

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدينٮ 

  حدوث تغير معاكس فعلي أو متوقع كبير في البيئة التنظيمية واالقتصادية أو التقنية للمدين٭ مما

 على الوفاء بالتزامات ديونه.يؤدي إلى انخفاض كبير في قدرة المدين 

بصرف النظر عن نتيجة التقييم السابق٭ تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت بشلك 

ما لم يكن لدى الشركة معلومات  ٭يوًما 20كبير منذ االعتراف األولي عندما تتجاوز مدفوعات العقد أكثر من 

 معقولة وقابلة للدعم تثبت خالف ذلك.

تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان على األدوات المالية لم ترتفع بشلك كبير منذ  ٭لى الرغم مما سبقع

االعتراف األولي إذا تم تحديد أن األداة المالية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ القوائم المالية. يتم 

 ا:تحديد األدوات المالية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذ

 ٭أداة مالية لديها مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد 

 يتمتع المدين بقدرة قوية على الوفاء بالتزاماته الخاصة بالتدفق النقدي التعاقدي في األجل القريب 

 ولكن ليس  ٭قد تؤدي التغييرات السلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل

 قترض على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية.بالضرورة٭ إلى تقليل قدرة الم

تعتبر الشركة أن األصل المالي له مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون لدى األصل تصنيف ائتماني خارجي 

فإن األصل له تقييم  ٭للتعريف المفهوم عالمًيا أو إذا اكن التقييم الخارجي غير متوفر  وفقاً  “درجة استثمار”

 . يعني األداء أن الطرف المقابل لديه مركز مالي قوي وليس هناك مبالغ مستحقة.“داءاأل”داخلي لـ 

بالنسبة لعقود الضمان المالي٭ يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرًفا في االلتزام غير القابل لئللغاء هو 

يم ما إذا اكنت هناك زيادة تاريخ االعتراف المبدئي ألغراض تقييم األداة المالية النخفاض القيمة. عند تقي

فإن الشركة تأخذ التغيرات في  ٭ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف االولي بعقود الضمان المالي

 المخاطر باالعتبار وتعتبر أن المدين المحدد سوف يتخلف عن سداد مستحقات العقد.

ديد ما إذا اكنت هناك زيادة كبيرة في تقوم الشركة بشلك منتظم بمراقبة فعالية المعايير المستخدمة لتح 

مخاطر االئتمان وتقوم بمراجعتها حسب الحاجة لضمان أن تكون المعايير قادرة على تحديد مستوى الزيادة 

 الكبيرة في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح المبلغ متأخر السداد.
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 محدودة) (شركة ذات مسؤولية

 (ننمه) ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية ستتمه  -0

 االدوات المالية (تتمه)

 الية (تتمه)الموجودات الم

 سداد) تعريف التعثر في ال5(

تعتبر الشركة ما يلي بمثابة حدث تعثر في السداد ألغراض ادارة مخاطر االئتمان الداخلية ألن التجارب السابقة 

 تشير أن الموجودات المالية التي تفي بأي من المعايير التالية غير قابلة لالسترداد بشلك عام:

 عندما يكون هناك عدم التزام بالتعهدات المالية للمقترضٮ 

 ومات التي يتم اعدادها داخليا أو التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية تشير إلى أنه من غير المعل

المحتمل أن يقوم المدين بتسديد دينه٭ بما في ذلك الشركة بالاكمل (دون مراعاة أي ضمانات تحتفظ 

 بها الشركة).

قد حدث عندما تجاوز أصل األصل المالي بصرف النظر عن التحليل السابق٭ تعتبر الشركة أن التعثر عن السداد 

ما لم يكن لدى الشركة معلومات معقولة وقابلة للدعم إلثبات وجود معيار أفضل افتراضي يوماً  20أكثر من 

 لذلك.

 ) الموجودات المالية منخفضة القيمة5(

قدية المستقبلية يعتبر األصل المالي منخفض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات الن

المقدرة لذلك األصل المالي. األدلة على أن األصل المالي منخفض القيمة يتضمن بيانات يمكن مالحظتها 

 حول األحداث التالية:

 صعوبات مالية كبيرة لمصدر األوراق أو المقرضٮ أو

 خرق للعقد٭ مثل حدوث تأخر أو تعثر في السداد ٮ 

 اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض٭  منح مقرض (مقرضون) المقترض٭ ألسباب

 امتياز (أو امتيازات) ال يأخذها المقرض باالعتبار (األطراف)ٮ

 يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيلكة مالية اخرىٮ أو أن 

 .اختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية 

 شطب) سياسة ال1(

تقوم الشركة بشطب أصل مالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين في ضائقة مالية 

شديدة وليس هناك احتمال واقعي للتعافي٭ على سبيل المثال: عندما يكون المدين تحت التصفية أو دخل 

اوزت سنتين مستحقة٭ في إجراءات اإلفالس٭ أو في حالة الذمم المدينة التجارية٭ عندما تكون المبالغ تج

أيهما أول. قد تظل الموجودات المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ بموجب إجراءات االسترداد 

الخاصة بالشركة٭ مع مراعاة المشورة القانونية حيثما اكن ذلك مناسبا. يتم االعتراف بأي مبالغ مستردة في 

 صافي الربح.

 واالعتراف بها ) قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة0(

يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دالة على احتمال التخلف عن السداد٭ أو الخسارة االفتراضية (بمعنى 

حجم الخسارة إذا اكن هناك تخلف عن السداد) والتعرض عند التعثر عن السداد. يستند تقييم احتمالية 

اريخية المعدلة بواسطة معلومات مستقبلية كما التخلف عن السداد والخسارة االفتراضية على البيانات الت

تعرض لمخاطر التخلف عن السداد بالنسبة للموجودات المالية٭ يتمثل ذلك ما بالنسبة للهو موضح أعاله. أ

للموجودات بتاريخ القوائم المالية. بالنسبة لعقود الضمان المالي٭ يشمل التعرض إلجمالیة بالقيمة الدفترية ا

تاريخ القوائم المالية٭ باإلضافة إلى أي مبالغ إضافية يتوقع سحبها في المستقبل  المبلغ المسحوب في

حسب التاريخ اإلفتراضي المحدد بناء على االتجاه التاريخي٭ فهم الشركة للحاجات التمويلية المستقبلية 

 المحددة لمدينين٭ وغيرها من المعلومات المنظورة.
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 ين البيطار الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة سا

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 (ننمه) ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية ستتمه  -0

 االدوات المالية (تتمه)

 (تتمه) الموجودات المالية

 ) قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة واالعتراف بها (تتمه)0(

يتم تقدير خسارة اإلئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات  ٭بالنسبة للموجودات المالية

للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة  وفقاً النقدية التعاقدية المستحقة للشركة 

فإن التدفقات  ٭والتي يتم خصمها بسعر الفائدة الفعلي األصلي. بالنسبة لعقود اإليجار المدينة استالمها٭

النقدية المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة تتوافق مع التدفقات النقدية المستخدمة في 

 .01قياس مبلغ اإليجار المستحق وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

نات المالية٭ حيث أن الشركة مطالبة بسداد الدفعات فقط في حالة حدوث تقصير من بالنسبة لعقود الضما

لشروط االداة٭ فإن مخصص الخسارة المتوقعة هي الدفعات المتوقعة لتعويض حامل  وفقاً جانب المدين 

دين العقد عن خسارة االئتمان التي يتكبدها ناقص أي مبالغ تتوقع الشركة أستالمه من حامل العقد أو الم

 أو أي طرف آخر.

اذا قامت الشركة بقياس مخصص الخسارة ألداة مالية بقيمة تعادل خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة 

في فترة القوائم المالية السابقة لكنها تحدد بتاريخ القوائم المالية الحالية بأن شروط خسارة االئتمان 

شهرا  05لشركة بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل المتوقعة مدى الحياة غير مستوفاة٭ عندها تقوم ا

لخسارة االئتمان المتوقعة في فترة القوائم المالية الحالية باستثناء الموجودات التي تم استخدام اسلوب 

 مبسط فيها.

تعترف الشركة بأرباح أو خسائر االنخفاض في صافي الربح لجميع األدوات المالية مع إجراء تعديل مقابل على 

تها الدفترية من خالل حساب مخصص الخسارة٭ باستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها قيم

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي فيها يتم االعتراف بمخصص الخسارة في الدخل الشامل 

ة الدفترية لؤلصل المالي في قائمة اآلخر والمتراكم في احتياطي إعادة تقييم االستثمار٭ وال يقلل من القيم

 المركز المالي.

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من 

ألصل إلى منشأة آخرى. األصل أوعندما تقوم بتحويل األصل المالي واكفة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية ا

إذا لم تقم الشركة بتحويل أو االحتفاظ باكفة مخاطر ومزايا الملكية واستمرت في السيطرة على األصل 

المحول٭ تقوم الشركة بإثبات حصتها المحتفظ بها في الموجودات والمطلوبات المرتبطة بها عن المبالغ 

اطر ومزايا ملكية األصل المالي المحول٭ تستمر التي قد تضطر لتسويتها. إذا احتفظت الشركة باكفة مخ

 بالقروض المضمونة للعائدات المستلمة. الشركة في االعتراف باألصل المالي كما تعترف أيضا

عند الغاء االعتراف بالموجودات المالية المقاسة بالتلكفة المطفأة٭ يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية 

ستلم والمستحق في قائمة الدخل. اضافة لذلك٭ عند الغاء االعتراف باستثمار لؤلصل ومجموع المقابل الم

في اداة دين مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٭ يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة 

المتراكمة التي سبق تجميعها في احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات في قائمة الدخل. وبالعكس٭ عند 

الغاء االعتراف باالستثمار في أداة حقوق الملكية التي اختارتها الشركة عند االعتراف األولي لقياسها 

في  سابقاُ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٭ ال يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة 

 ويلها إلى األرباح المستبقاة.احتياطي إعادة تقييم االستثمارات إلى قائمة الدخل٭ ولكن يتم تح
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 (ننمه) ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 السيامسات المحامسبية ستتمه ملخص ألهم  -0

 االدوات المالية (تتمه)

 المطلوبات المالية وحقوق الملكية

 التصنيف كدين أو حقوق ملكية

يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى مع جوهر الترتيبات 

 التعاقدية وتعريفات االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية.

 أدوات حقوق الملكية

إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن على حصة متبقية في موجودات منشأة بعد طرح اكفة 

مطلوباتها. يتم تسجيل أدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل الشركة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل 

 .مصاريف اإلصدار المباشرة

ال يتم  .لكية الخاصة بالشركة وخصمها مباشرة من حقوق الملكيةيتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الم

االعتراف بأي مكسب أو خسارة في قائمة الدخل عند شراء٭ بيع٭ إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة 

 بالشركة.

 المطلوبات المالية

أو بالقيمة العادلة من  ليةتقاس المطلوبات المالية الحقا بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفع

 خالل الربح أو الخسارة.

لكنه يتم قياس المطلوبات المالية التي تنشأ عندما يتم تحويل األصل المالي دون استبعاده أو عند تطبيق 

للسياسات المحاسبية  وفقاً طريقة المشاركة المستمرة٭ وعقود الضمان المالي الصادرة عن الشركة٭ 

 .المحددة الموضحة أدناه

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند يكون االلتزام المالي:

 مقابل محتمل من المستحوذ في عملية دمج أعمال٭ 

 محتفظ بها للمتاجرة أو 

 أو الخسائر. مصنف بالقيمة العادلة من خالل االرباح 

 يتم تصنيف المطلوبات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا:

 تم اقتناؤها باألساس بهدف اعادة شرائها في المستقبل القريبٮ أو 

  عند االعتراف األولي كونه جزء من محفظة أدوات مالية محددة تقوم المجموعة بإدارته ولها نمط

 فعلي حديث يظهر تحصيل أرباح قصيرة األجلٮ أو

 باستثناء المشتقات التي هي عقد ضمان مالي أو أداة تحوط محددة وفعالة. ٭مشتق 

المطلوبات المالية غير المطلوبات المالية المحتفظ به للمتاجرة أو المقابل الذي يمكن أن يدفعه المشتري 

 ي إذا:في عملية تجميع األعمال بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر عند االعتراف األول
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 (ننمه) ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 مه ملخص ألهم السيامسات المحامسبية ستت -0

 االدوات المالية (تتمه)

 المطلوبات المالية وحقوق الملكية (تتمه)

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (تتمه)

  اكن هذا التصنيف يزيل أو يخفض بشلك كبير حالة تناقض في القياس أو االعتراف والتي يمكن نشوؤها

 فيما لو لم يتم هذا التصنيفٮ أو

 شلك المطلوبات المالية جزءا من مجموعة موجودات أو مطلوبات مالية أو االثنين معا٭ والتي تتم ت

إدارتها وتقييم أداءها على أساس القيمة العادلة٭ وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة الموثقة 

لمجموعات يتم المتعلقة بإدارة المخاطر أو االستثمار بحيث أن المعلومات المتعلقة بتشكيل هذه ا

 تزويدها داخليا على هذا األساسٮ أو

  2تشلك جزءا من عقد يتضمن أداة مشتقة مدمجة أو أكثر٭ ويسمح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 بتصنيف العقد المجمع بالاكمل بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

لة من خالل صافي الربح٭ وأية ارباح او خسائر ناشئة عن يتم قياس المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العاد

القيمة العادلة المعترف بها في صافي الربح الى الحد الذي ال تكون فيه جزءا من عالقة تحوط محددة. 

يتضمن صافي الربح أو الخسارة المعترف به في االرباح أو الخسائر أي فوائد مدفوعة على المطلوبات المالية 

 في قائمة الدخل. وتكون مشمولة

لكن المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٭ يتم االعتراف بمقدار التغير في 

القيمة العادلة للمطلوبات المالية المنسوب إلى تغيرات في مخاطر اإلئتمان لهذه المطلوبات في الدخل 

طر ائتمان المطلوبات المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر من الشامل اآلخر٭ ما لم تأثيرات التغيرات في مخا

شأنه أن يؤدي إلى حدوث أو عدم تطابق محاسبي في صافي الربح. يتم عرض القيمة المتبقية من التغير في 

القيمة العادلة للمطلوبات في صافي االربح. إن التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر ائتمان 

الدخل.  ت المالية المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى قائمةالمطلوبا

 يتم تحويلها إلى أرباح مستبقاة عند إلغاء االعتراف بااللتزام المالي. ٭وبداًل من ذلك

لتي صنفتها الناتجة عن عقود الضمانات المالية الصادرة من الشركة وا ح أو الخسائربارأليتم االعتراف با

 الشركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الدخل.

 المطلوبات المالية المقاسة الحقا بالتلكفة المطفأة

 المطلوبات المالية التي ليست:

 مقابل محتمل من المستحوذ في عملية دمج أعمال٭ 

 محتفظ بها للمتاجرة٭ أو 

  أو الخسارة والتي يتم قياسها الحقا بالتلكفة المطفأة باستخدام مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح

 طريقة الفائدة الفعلية.

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التلكفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد 

فعات التدفقات على الفترة المرتبطة بها. إن سعر الفائدة الفعلي هو السعر الذي يخصم بشلك فعلي د

النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشلك جزءا 

ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتاكليف المعاملة وأقساط أو خصومات أخرى) من خالل العمر المتوقع 

 لتلكفة المطفأة اللتزام مالي.لاللتزام المالي أو حيثما يكون مالئما فترة أقصر٭ إلى ا
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 (ننمه) ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 السيامسات المحامسبية ستتمه ملخص ألهم  -0

 االدوات المالية (تتمه)

 المطلوبات المالية وحقوق الملكية (تتمه)

 مطلوبات عقود الضمانات المالية

إن عقود الضمانات المالية هي عبارة عن عقود تتطلب من المصدر دفع مبالغ محددة لتعويض حامل 

في الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها وفقًا الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب إخفاق مقرض معين 

 لشروط أدارة الدين.

يتم قياس مطلوبات عقود الضمانات المالية أوليا بقيمتها العادلة٭ واذا لم تكن مصنفة بالقيمة العادلة 

 من خالل الربح أو الخسارة ولم تنشأ عن تحويل أصل٭ فيتم قياسها الحقا بما يلي أيهما أعلى:

 انظر الموجودات  2ارة الذي تم تحديده وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم قيمة مخصص الخس)

 المالية أعاله)ٮ و

  المبلغ المعترف به أوليا مخصوما منه٭ عند الحاجة٭ االطفاء المتراكم المعترف به وفقا لسياسات تحقق

 االيرادات المبينة اعاله.

 ارباح وخسائر صرف عمالت أجنبية

وبات المالية المقومة بعملة أجنبية ويتم قياسها بالتلكفة المطفأة في نهاية لك قوائم بالنسبة للمطل

 على التلكفة المطفأة لؤلدوات المالية. ويتم 
ً
مالية٭ يتم تحديد أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية بناء

ا من  االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في قائمة الدخل للمطلوبات المالية
ً
التي ال تشلك جزء

عالقة تحوط محددة. وبالنسبة لتلك التي تم تصنيفها أكداة تحوط لمخاطر العمالت األجنبية٭ فيتم االعتراف 

بأرباح وخسائر العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في مكون منفصل من حقوق 

 الملكية.

الية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة االجنبية ويتم تحويلها يتم تحديد القيمة العادلة للمطلوبات الم

بسعر الصرف الفوري بنهاية فترة القوائم المالية. بالنسبة للمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة 

ا من أرباح أو خسائر القيمة 
ً
العادلة من خالل الربح أو الخسارة٭ فيشلك عنصر صرف العمالت األجنبية جزء

ا من عالقة التحوط المحددة في قائمة الدخل.ال
ً
 عادلة ويتم إدراج المطلوبات المالية التي ال تشلك جزء

 الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات الشركة أو إلغائها أو 

بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء االعتراف بها  يتم االعتراف .انتهاء صالحيتها

 والمبلغ المدفوع والمستحق في قائمة الدخل.

عندما يتم استبدال اداة دين بأخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة بشلك جوهري أو عندما يتم تعديل 

تعديل باعتباره إلغاء لمطلوبات أصلية مثبتة شروط المطلوبات٭ فعندها يعتبر مثل هذا االستبدال أو ال

وتسجيال لمطلوبات جديدة٭ وبالمثل٭ تقوم الشركة بتعديالت جوهرية لمصروف قائم أو جزء منه إكطفاء 

للمطلوبات المالية األصلية واالعتراف بالتزام جديد. من المفترض أن تختلف الشروط اختالفًا جوهريًا إذا اكنت 

بما في ذلك أي رسوم مدفوعة  ٭ضة للتدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدةالقيمة الحالية المخف

٪ على األقل مختلفة عن 00بالصافي بعد خصم أي رسوم مستلمة وخصم باستخدام السعر الفعلي األصلي٭ 

يل القيمة الحالية المخفضة. قيمة التدفقات النقدية المتبقية للمطلوبات المالية األصلية. إذا لم يكن التعد

 فإن الفرق بين: ٭جوهرًيا

 القيمة الدفترية لاللتزام قبل التعديل ٮ و 

 أكرباح أو خسارة تعديل  يجب االعتراف بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل في قائمة الدخل

 ضمن االرباح والخسائر األخرى.
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 لية محدودة)(شركة ذات مسؤو

 (ننمه) ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 ستتمه  المحامسبيةملخص ألهم السيامسات  -0

 مخصصات

لى الشركة ناتج عن حدث سابق٭ ومن يتم قيد المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو استداللي) ع

 .المحتمل أن ان تحتاج الشركة لسداد االلتزام مع إماكنية عمل تقدير موثوق لقيمة االلتزام

إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ القوائم 

وك المحيطة بااللتزام. عند قياس المخصص باستخدام التدفقات المالية مع األخذ في االعتبار المخاطر والشك

النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي٭ فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية 

 (عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا).

يتم  ٭لمطلوبة لتسوية مخصص ما من طرف ثالثعندما يتوقع استرداد بعض أو اكفة المنافع االقتصادية ا

إدراج المديونية المستحقة أكصل إذا اكن من المؤكد استالم المبلغ المستحق وإماكنية قياس المديونية 

 .بشلك موثوق

 نقد وما في حكمه

يتألف النقد وما في حكمه من ارصدة بنكية وودائع قصيرة األجل واستثمارات ذات سيولة عالية تستحق 

ل ثالثة اشهر أو اقل قابلة للتحويل الى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع لمخاطر قليلة من التغيرات خال

 في القيمة.

ألغراض قائمة التدفقات النقدية٭ يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وودائع لدى البنوك 

ف ذلك٭ وتستحق خالل ثالثة اشهر أو جميعها وجميعها متاحة لالستخدام من قبل الشركة ما لم يذكر خال

 أقل.

 توزيعات ارباح

 يتم قيد توزيعات األرباح في القوائم المالية في الفترة التي تم اعتمادها.
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 (ننمه) ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 ممتلاكت ومصنع ومعةات -4

 أراضي 

 ومباني

 مصنع

 ومعةات

 أثاث

 وتركيبات
 أخرى مسيارات

مدجديات 

 قية االنشاء
 المجمدع

        التلكفة

 5,005,018 002,051 5,518 5,055 58 5,008,210 052,500 5000يناير  0

 ٫110 500 000٫000 - - - 02,501 5,110 اضافات

 - )15,121( - - - 85,515 2٫051 تحويالت

 )10,115( - - - - )10,115( - استبعادات

 5,215,015 028,555 5,518 5,055 58 5,801,050 000,005 5000ديسمبر  50

        استهالك متراكم

 0,251,000 - 5,555 5,000 58 0,005,250 000,500 5000يناير  0

 02,055 - 558 020 - 01,801 0,121 المحمل للسنة

 )10,115( - - - - )10,115( - استبعادات

 0,205,011 - 5,102 5,118 58 ٫120 ٫002 0  001,005 5000ديسمبر  50

        صافي القيمة الدفترية

 220٫052 ٫555 028 201 118 - 100٫051 51,010 5000ديسمبر  50

 

 أراضي 

 ومباني

 مصنع

 ومعةات

 أثاث و

 تركيبات
 أخرى مسيارات

مدجديات 

 قية االنشاء
 المجمدع

        التلكفة

 5,005,105 011٫005 5,518 5,055 58 5٫055,001  ٫500 052 5001يناير  0

 00,108 10,851 - - - 5,055 - إضافات

 - )25,185( - - - 25,185 - تحويالت

 )050,085( - - - - )050,085( - استبعادات

 5,005,018 002,051 5,518 5,055 58 5,008,210 052,500 5001ديسمبر  50

        استهالك متراكم

 0,200,200 - 5,001 5,508 58 0,051,021 005,125 5001يناير  0

 005,050 - 558 020 - 000,008 0,055 المحمل للسنة

 )050,085( - - - - )050,085( - استبعادات

 0,251,000 - 5,555 5,000 58 0,005,250 000,500 5001ديسمبر  50

        صافي القيمة الدفترية

 010,020 002,051 0,015 210 - 825,000 55,020 5001ديسمبر  50
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 (ننمه) ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 ممتلاكت ومصنع ومعةات ستتمه  -4

 ديسمبر 50  

5000 

 يةسمبر 36 

0160 

     

 005٫050  02,055  مجموع االستهالك

 1٫120  0,281  يضاف: معاد تحميله من شركة شقيقة

     

  20,122  001 ٫850 

     مخصص

 000٫080  00,515  )01تلكفة المبيعات (ايضاح 

 8٫080  1٫051   )08مصاريف ادارية وعمومية (ايضاح 

 
 

20 ٫122  001 ٫850 

 االراضي والمباني

ية السعودية بالمملكة العرب التابعة شراكتالإّنَ األرض المقام عليها المصنع والمرافق ذات العالقة لبعض 

هـ 0108رجب  0سنة ابتداء من تاريخ  50مستأَجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع نظير إيجار رمزي لمدة 

 ). وعقد اإليجار قابل للتجديد باالتفاق المشترك بين الطرفين.0208مارس  00(الموافق 

 موجودات قيد االنشاء

سمالية عدة. وااللتزامات الرأسمالية ذات العالقة ُمفَصح تتعلق األعمال اإلنشائية قيد االنشاء بمشروعات رأ

 .50عنها في ايضاح رقم 

 المدجديات والمطلديات المالية -0

 5000ديسمبر  50 

 

 المجموع

موجودات 

مالية 

بالتلكفة 

 المطفأة

الموجودات 

المالية بالقيمة 

العادلة من 

خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

    

    الموجودات المالية

 - 000٫102 000,102 د وما في حكمهنق

 - 555,150 555,150 ذمم مدينة من جهات ذات عالقة

 - 05,205 05,205 موجودات مالية أخرى

    

 - 500,055 500,055 المجموع
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 مه)(نن ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 المدجديات والمطلديات المالية ستتمه  -0

 5000ديسمبر  50  

 

 المجموع 

موجودات 

مالية بالتلكفة 

 المطفأة

الموجودات 

المالية بالقيمة 

العادلة من 

خالل قائمة 

 لالدخ

 

      المطلوبات المالية

  - 50٫050 50,050  ذمم دائنة تجارية

  - 00٫500 00,500  مطلوب إلى جهات ذات عالقة

  - 1,215 1,215  مطلوبات مالية أخرى

  - 05,000 05,000  المجموع

 

 0160يةسمبر  36 

 

 المجمدع

مدجديات 

مالية 

يالتلكفة 

 المطفأ 

المدجديات 

المالية يالقيمة 

لعايلة من ا

خالل الةخل 

 الشامل اآلخر

    الموجودات المالية

 - 020٫000 020٫000 نقد وما في حكمه

 - ٫800 500 ٫800 500 جهات ذات عالقة -ذمم مدينة تجارية 

 - 81,220 81,220 موجودات مالية أخرى

 - ٫111 110 ٫111 110 المجموع

 

 0160يةسمبر  36  

 

 المجمدع 

المطلديات 

المالية 

التلكفة ي

 المطفأ 

مطلديات مالية 

يالقيمة العايلة 

من خالل الريح أو 

 الخسار 

     المطلوبات المالية

 - 50٫500 50٫500  ذمم دائنه

  11٫050 11٫050  مطلوب الى جهة ذات عالقة

  0٫120 0٫120  مطلوبات مالية أخرى 

 - 001,200 001,200  المجموع

 المخزون -2

 
 5000ديسمبر  50

 
 0160يةسمبر  36

    

 15,055  15,211 بضاعة جاهزة

 15,010  ٫128 22 مواد خام

 001,050  001٫001 قطع غيار

 101  5,155 بضاعة في الطريق

 581 ٫505  025,850 

 )2,001(  )05,051( مخصص مواد بطيئة الحركة ومتقادمة :ينزل

 500,500  005,050 
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 ساين البيطار  الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 (ننمه) ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 مخزون ستتمه  -2

 إن حركة مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم اكنت كما يلي:

 

 

ةسمبر ي 36

0162 

يةسمبر  36 

0160 

 1,100  2,001  يناير 0الرصيد في 

 5,501  5,001  المحمل للسنة

 ٫001 2  05,051  ديسمبر 50الرصيد في 

 يفعات مقةمة ومدجديات متةاولة أخرى -0

 0160يةسمبر  36  0162يةسمبر  36 

 ٫000 02  11,550 ذمم مدينة أخرى من جهات ذات عالقة

 ٫550 0   0,511 قدمامصاريف مدفوعة م

 0٫020  ٫885 2 أخرى

 00٫580  82 ٫558 

 نقة وما في حومه -61

يةسمبر  36 

 0160يةسمبر  36  0162

 001,100  01,202 ارصدة بنكية

 11,525  25,000 ودائع ألجل

 000٫102  020٫000 

ة أشهر. وهي تخضع تمثـــل الودائع ألجل ودائع لدى بنوك تبلغ تواريخ استحقاقها األصلية أقل من ثالث

م الجدول التالي تفاصيل المبالغ 5001٪ عام  5٫2٪ إلى  0٫0٪ ( 5٫25٪ إلى  0٫00لفوائد تتراوح ما بين  ) سنويا. يقدِّ

 الُموَدعة بمختلف العمالت:

يةسمبر  36 

 0160يةسمبر  36  0162

 80٫000  10٫000 (بالريال السعودي)

 01,525  55,000 (بالدوالر األمريكي)

 25,000  11,525 

 رأس المال -66

ريـال  0000سهم قيمة كـل سهم  121,100ريـال سعودي وهو مقسم الى  ٫100٫000 121يبلغ رأس المال 

.5001و  5000ديسمبر  50سعودي كما في 
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 مه)(نن ايضاحات حول القوائم المالية

 5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 احتياطي نظامي -60

تماشيا مع متطلبات نظام الشراكت في المملكة العربية السعودية٭ قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 

من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. وبتطبيق التغيير  ٪00طي من صافي الربح حتى بلغ هذا االحتيا 00٪

من رأس المال٭ اعتمدت الشركة  ٪00بدال من  ٪50األخير في نظام الشراكت٭ يتوقف التحويل عند وصول االحتياطي إلى 

من خالل تحويل  5001م في عا ٪50الى  ٪00على التغير في قانون الشراكت وقامت بتقليل األحتياطي النظامي من 

 القيمة من األحتياطي النظامي الى األرباح المستبقاه.

 ذمم يائنة تجارةة ومطلديات متةاولة أخرى -63

يةسمبر  36  

0162 

 يةسمبر 36 

0160 

 50,500  50,050  ذمم دائنة تجارية

 15,201  005,051  مصاريف مستحقة

 0٫120  1,215  أخرى

 ٫001 005  ٫521 010  المجموع

من هذه  50ان تعرض الشركة لمخاطر العمالت والسيولة المتعلقة بالذمم الدائنة تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم 

 القوائم المالية.

 تلكفة المبيعات -66

 يةسمبر 36  

0162 

يةسمبر  36 

0160 

 ٫850 110  ٫515 521   مواد خام ومواد استهالكية

 )٫200 1 01(  )008٫001(  التغير في البضائع الجاهزة

 ٫180 21  ٫501 050  تاكليف موظفين

 05,015  81,215   صيانة وفحص

 000٫080  00,515  )8استهالك (ايضاح 

  أخرى
 

010,505  050٫550 

  820٫005  821,201 

 مصارةف البيع والتدزةع -60

 يةسمبر 36  

0162 

يةسمبر  36 

0160 

 50٫011  55,150  شحن وتخزين

 128  55  أخرى

  55,105  50,815 

 مصارةف ايارةة وعمدمية -64

 يةسمبر 36  

0162 

يةسمبر  36 

0160 

 ٫500 52  50٫515  تاكليف موظفين

 8٫080  1٫051   )8استهالك (ايضاح 

 2,201  00,515  تلكفة تقنية وابتاكر

 2,000  05,000  )02مصاريف خدمات مشتركة (ايضاح 

 8,080  -  صيانة وتوريد قوى عاملة

 55,510  05,100  أخرى

  10,158  20٫500 
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  اةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 ياح أخرى، الصافيسخسائر  ار  -60

 يةسمبر 36  

0162 

 

 0160يةسمبر  36

 1٫050  -  عوائد تأمين

 1٫022  6٫300  فوائد على ودائع ألجل

 )٫055 0 (   6٫166س  مصاريف أخرى

 8٫125   0٫436س  

 الزاك  -62

 تتضمن العناصر الرئيسية لوعاء الزاكة ما يلي:

 يةسمبر 36  

0162 

 

 0160يةسمبر  36

 010٫020  001٫100  متداولةموجودات غير 

 0٫510   6٫100  مطلوبات غير متداولة

 ٫588٫000 0   6٫303٫622  الرصيد االفتتاحي لحقوق الشراكء

 021٫020  061٫600  الربح قبل الزاكة

 000٫000  011٫111  توزيعات أرباح

 تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى الزاكة المحملة للسنة.

 :ة هي كما يليإن حركة الزاك

 يةسمبر 36  

0162 

يةسمبر  36 

0160 

 1٫000  2٫012  يناير 0

 1٫050   2٫613  مخصص للسنة

 )5,505(   0٫402س  مدفوع خالل السنة

 0,200  0٫463  ديسمبر 50

 يلي: ان الزاكة المحملة للسنة هي كما

 يةسمبر 36  

0162 

يةسمبر  36 

0160 

 1٫050   2٫613  الزاكة للسنة الحالية

 1٫050   2٫613  المحمل على قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر

وحصلت على شهادات الزاكة المطلوبة وااليصاالت الرسمية.  5001قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى عام 

لتزام زاكة اضافي والتي نتج عنها ا 5000و  5001٭ استلمت الشركة ربط الزاكة النهائي للسنوات 5000في عام 

وقامت الشركة بتقديم اعتراض على هذا الربط. الحقا لنهاية العام٭ ال يزال  ريـال سعودي. 0٫008٫001 بمبلغ 

ال  5001الى  5008والربوط الزكوية لالعوام من من  االعتراض قيد الدراسة لدى الهيئة العامة للزاكة والدخل.

 اكة والدخل.تزال قيد المراجعة لدى الهيئة العامة للز 
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  اةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 قةمعامالت وأرصة  مع جهات ذات عال -60

أو تسيطر عليها بشلك مشترك أو تتأثر  ٭تمثل الجهات ذات العالقة الشركة األم وشراكتها الزميلة٭ والموظفين الرئيسيين للشركة والكيانات التي تسيطر عليها الشركة

 :بشلك كبير من قبل هذه الجهات. فيما يلي الجهات ذات العالقة الرئيسية للشركة

 الجهة ذات العالقة
 

 القةطبيعة الع
            

 سابك
 

 شريك 
              

 سافكو
 

 شريك
              

               الجهات ذات العالقة  شراكت شقيقة لسابك

م الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة خالل السنة المنتهية في  دة مع الجهات ذات ٭ اضافة الى األرص5001و  5000ديسمبر  50يقدِّ

 :5001و  5000ديسمبر  50العالقة كما في 

 

مبيعات 

إلى جهات 

 ذات عالقة

مشترةات 

من جهات 

 ذات عالقة

مسةاي 

الُةفعات 

مة  الُمقّةَّ

فرق مسعر 

مرتبط يشراء 

يضائع من 

 شرةك

التقنية 

 وااليتاكر

الخةمات 

المشتركة 

لة  المحّمَّ

مصارةف إيار  

 وخةمات

 خةمات

 اخرى

مبالغ 

مطلدية 

من جهات 

 ذات عالقة

مبالغ 

مطلدية 

إلى جهات 

 ذات عالقة

0162           

 01,304 643,101 613,404 - 60,212 61,003 6,060 0,026 662,436 6٫100,206 سابك

 36,222 02,620 306,666 630,630 - - - - 66,016 66,460 سافكو

شراكت شقيقة 

 لسابك
30 42,266 - - - - - 63,600 6,604 3,630 

5001           

 11,221 505,002 08,050 - 2,000 0,210 5,281 2,120 501,002 0٫005,011  سابك

 50,055 05,510 085,002 28,018 - - - 55,000 05,005 0,515 سافكو

شراكت شقيقة 

 لسابك
08 55,511 - - - - - 105 010 500 

مة لشركة ساب 0-51 ُل  ٪ 0ك ألغراض البحث واالبتاكر نسبة تبلغ مساهمة الشركة السنوية الُمقّدَ  على قائمة الدخل. حالياً من إجمالي المبيعات لسابك٭ وُتَحّمَ

 ) بموجب اتفاقيات تسويق وشراء اإلنتاج. “سابك”تتم معظم مبيعات الشركة إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية ( 5-51

م٭ ولم يؤثر ذلك على الهيلك القانوني ألي من الشركتين. 0221) خالل عام “ابن البيطار”) و (“سافكو”شركتي ( تم توحيد النشاطات اإلدارية والتشغيلية للك من 5-51

 وقد تم تحويل جميع الموظفين وأرصدتهم إلى شركة سافكو.

 .تعتمد أسعار المعامالت أعاله وشروط الدفع المتعلقة بها على الموافقة من قبل اإلدارة
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 ة  الويماوةة ساين البيطار الشركة الدطنية لألمسم

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  اةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 معامالت وأرصة  مع جهات ذات عالقة ستتمه  -60

من جهات ذات عالقة ال تخضع للفائدة وتستحق السداد عادة خالل فترة تتراوح من ان الذمم المدينة االخرى 

 ديسمبر٭ ان تحليل اعمار الذمم المدينة االخرى من جهات ذات عالقة هو كما يلي: 50كما في  يوما 80 - 50

     
 متأخر  السةاي لون غير منخفضة القيمة

 

  المجمدع

ليست 

متأخر  

السةاي وال 

منخفضة 

  مةالقي

 أقل من

  ةدما 41

 01إلى  46

  ةدما

-إلى  06

  ةدما 601

ةدما  606

 وأكثر

            

 -  0  3  60  000,010  000,036 0162يةسمبر  36

 5  00  50  58  500٫055  ٫800 500 5001ديسمبر  50

خسارة  تقوم الشركة بقياس مخصص خسارة الذمم المدينة األخرى من جهات ذات عالقة بمبلغ يعادل

االئتمان المتوقعة مدى الحياة. يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة االخرى من جهات 

ذات عالقة باستخدام مصفوفة تستند الى تجربة التخلف عن السداد السابقة للمدين وتحليل للمركز المالي 

االقتصادية العامة للقطاع الذي يعملون فيه  الحالي للمدين٭ معدلة بالعوامل الخاصة بالمدينين والظروف

وتقييم لك من االتجاه الحالي وكذلك التوقعات للظروف في تاريخ القوائم المالية. لم تقم الشركة باالعتراف 

 بأية مخصصات ألن اثر االعتراف االئتمانية المتوقعة اكنت غير جوهرية كما بتاريخ القوائم المالية.

لم  .غير مضمونة وال تخضع للفائدة ويتم تسويتها نقدا 5001و  5000ديسمبر  50ا في ان المبالغ القائمة كم

للسنة  يتم تقديم أو استالم ضمانات بخصوص الذمم المدينة أو الدائنة مرتبطة بجهات ذات عالقة.

 ٭ لم تقم الشركة بتسجيل أي انخفاض في الذمم المدينة المتعلقة5001و  5000ديسمبر  50المنتهية في 

ويتم إجراء هذا االختبار في لك سنة مالية عن طريق فحص المركز  بالمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة.

 المالي للجهة ذات العالقة والسوق الذي يعمل فيه الجهة ذات العالقة.

 إيار  المخاطر المالية -01

 نظر  عامة

اء استخدامها األدوات المالي ض الشركة للمخاطر التالية جّرَ  ة:تتعّرَ

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 

 المخاطر التشغيلية 

ض الشركة للك من المخاطر المذكورة أعاله وأهداف الشركة  م هذا اإليضاح معلومات بشأن تعّرُ يقدِّ

وسياساتها وإجراءاتها المتعلقة بالقياس المخاطر وإدارتها وإدارة رأس المال بالشركة. وُمدَرج طوال هذه 

 م إفصاحات كمية إضافية.القوائ
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  اةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 ية ستتمه إيار  المخاطر المال -01

 اطار عمل إيار  المخاطر

ُتوَضع سياسات إدارة المخاطر بالشركة من أجل تحديد المخاطر التي تواجهها الشركة وتحليلها بهدف 

وضع الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود. وتخضع سياسات إدارة 

رات في أحوال السوق وأنشطة الشركة. ومن خالل المخاطر وأنظمتها للمراجعة الدورية بغرض د راسة التغّيُ

ها تهدف إلى إنشاء بيئة رقابية انضباطية  الدورات التدريبية والمعايير واإلجراءات اإلدارية لدى الشركة٭ فإّنَ

اءة فيها يفهم الموظفون اكفة واجباتهم والتزاماتهم.  وبّنَ

تنتهجها اإلدارة في مراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة وتراقب لجنة المراجعة بالشركة الطريقة التي 

المخاطر لدى الشركة٭ ومراجعة كفاية إطار عمل إدارة المخاطر التي تجابهها الشركة. ويساعد قسم 

ى قسم المراجعة الداخلية إجراء  المراجعة الداخلية لجنة المراجعة بالشركة في دورها اإلشرافي. ويتوّلَ

صة الغرض على ضوابط إدارة المخاطر وإجراءاتها وإبالغ النتائج التي تسفر عنها المراجعات الد ورية والمخّصَ

ن األدوات المالية بصفٍة رئيسٍة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية  إلى لجنة المراجعة. وتتضّمَ

 قة ومطلوبات أخرى.واالخرى واستثمارات في اوراق مالية ودفعات مقدمة وذمم دائنة ومصاريف مستح

 مخاطر االئتمان

ف عميل أو طرف آخر في  تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسارة المالية التي تلحق بالشركة إذا ما تخّلَ

أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية٭ وتنشأ بصفٍة رئيسٍة من الحسابات التجارية المدينة المستَحقة 

يتم  رها في األوراق المالية. ان الشركة غير معرضة بشلك كبير لمخاطر االئتمان.للشركة من العمالء واستثما

ايداع النقد وما في حكمه عادة لدة بنوك ذات تصنيف ائتماني جديد٭ وتتم المبيعات بشلك عام الى شركة 

 سابك٭ وهي جهة ذات عالقة ذات سمعة ممتازة في السوق. 

 جدي  مخاطر االئتمان *
       

 0162مبر يةس 36

 أخرى -AA+ AA AA- A A+ A   التصنيف الخارجي

القيمة 

الةفترةة في 

قائمة المركز 

 المالي
 نقد وما في حكمه          

 
- - - - 005,050 1,000 - 000,102 

ذمم مدينة تجارية من 

  جهات ذات عالقة
- - - - - - 555,150 555,150 

 551,010 555,150 1,000 005,050 - - - -  المجموع

 

 جدي  مخاطر االئتمان *
       

 0160يةسمبر  36

 أخرى -AA+ AA AA- A A+ A   التصنيف الخارجي

القيمة 

الةفترةة في 

قائمة المركز 

 المالي

 نقد وما في حكمه
 

- - - 2,011 008,011 - - 020,000 

ذمم مدينة تجارية من 

  جهة ذات عالقة
- - - - - - 500,800 500,800 

 المجموع
 

- - - 2,011 008,011 - 500,800 100,108 

 * المصدر: موديز العالمية.
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  اةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 رياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)(اكفة المبالغ مدرجة بآالف ال

 إيار  المخاطر المالية ستتمه  -01

 مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية 

د عن طريق تسليم النقدية أو أصل مالي آخر. وتتمثل المنهجية التي تتبعها ا لشركة في إدارة التي ُتسّدَ

السيولة في أنها تضمن٭ قدر اإلماكن٭ وجود دوًما سيولة نقدية اكفية لديها للوفاء بالتزاماتها عند 

ض لمخاطر نضر  د خسائر غير مقبولة أو تتعّرَ استحقاقها٭ في ظل الظروف العادية أو الصعبة٭ دون أن تتكبِّ

 بسمعة الشركة.

النقدية عند الطلب من أجل الوفاء بالمصاريف التشغيلية وتتأكد الشركة بأن لديها ما يكفيها من 

المتوقعة٭ وال يشمل ذلك التأثير المحتمل للظروف الصعبة التي يتعذر التنبؤ بها بصورة معقولة مثل 

 الكوارث الطبيعية.

وينشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة 

ي إلى أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات ال جغرافية ذاتها أو عندما يكون لديها خصائص اقتصادية تؤدِّ

ز  رات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. ويشير ترّكُ التعاقدية تأثًرا مماثال بالتغّيُ

ر على صناعة معينة. المخاطر إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات  التي تؤثِّ

ز  دة تركِّ ن سياسات الشركة وإجراءاتها مبادئ توجيهية ُمحّدَ ز٭ تتضّمَ وللحلول دون مخاطر التضخم في الترّكُ

دة للمراقبة واإلدارة  ز الُمحّدَ  وفقاً على المحافظة على محفظة متنوعة من السندات. وتخضع مخاطر الترّكُ

فعات غير لذلك. يلخص الجدول التالي تو ً على الّدُ
اريخ استحقاق االلتزامات المالية على الشركة بناء

 المخصومة التعاقدية.

 
 0162يةسمبر  36 

 ال تخضع للفائة 
 

خالل مسنة 

  واحة 
 مسندات 0- 6من 

 
 مسندات 0أكثر من 

 
 المجمدع

ذمم دائنة ومطلوبات 

 متداولة

 اخرى

00,601  -  -  00,601 

مطلوب الى جهات ذات 

 ةعالق
02,326  -  -  02,326 

  
23,206  -  -  23,206 

 

 
 0160يةسمبر  36 

 ال تخضع للفائة 
 

خالل مسنة 

  واحة 
 مسندات 0- 6من 

 
 مسندات 0أكثر من 

 
 المجمدع

ذمم دائنة ومطلوبات 

 متداولة

  أخرى

31,201 
 

- 
 

- 
 

31,201 

ذات  مطلوب الى جهات

 عالقة
06,136      06,136 

  
616,016 

 
- 

 
- 

 
616,016 

 مخاطر السوق

رات التي تطرأ على أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار  تتمثل مخاطر السوق في التغّيُ

ر على دخل الشركة أو قيمة ما تملكه من أدوات مالية. ويتمثل الغرض من  الفائدة وأسعار األسهم التي تؤثِّ

ض لمخ اطر السوق والسيطرة عليها في ضوء المعطيات المقبولة مع إدارة مخاطر السوق في إدارة التعّرُ

تحسين العائد. لم يطرأ أي تغيير على تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطريقة التي يتم بها إدارة هذه 

 المخاطر وقياسها.
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  ائم الماليةاةضاحات حدل القد

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 (اكفة المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)

 إيار  المخاطر المالية ستتمه  -01

 مخاطر العمالت

الصرف  مخاطر العمالت تمثل المخاطر الناتجة من تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار

ض الشركة بصورٍة جوهريٍة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق  العمالت األجنبية. وال تتعّرَ

أعمالها العاديٮ حيث إّنَ الشركة لم تجر خالل السنة معامالت هامة بعمالت غير الريال السعودي والدوالر 

 األمريكي الثابت سعر صرفه مقابل الريال السعودي. 

 ر السلعمخاط

ض الشركة لتأثير تقلبات السوق في أسعار مختلف مدخالت اإلنتاج٭ بما في ذلك حمض الفوسفوريك.  تتعّرَ

وتدير الشركة من حين إلى آخر بعض عناصر مخاطر أسعار السلع من خالل استخدام العقود ذات األسعار 

 الثابتة.

 إيار  رأس المال

في الشركة. ويتمثل الغرض الرئيس من إدارة رأسمال الشركة في  إّنَ رأس المال هو حق ملكية عائد للشراكء

 دعم أعمالها وتحقيق أقصى قيمة لعائد الشراكء.

ة بحيث تبقى هي المستثمر والجهة  وتتمثل سياسة مجلس اإلدارة في المحافظة على قاعدة رأسمال قوّيَ

وتدير الشركة هيلك رأسمالها  الدائنة وتحافظ على ثقة السوق لها ولدعم تطورات العمل المستقبلية.

ر في الظروف االقتصادية. ويراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس  وتجري تعديالتها عليه في ضوء التغّيُ

ده الشركة نتيجة أنشطتها التشغيلية مقسوًما على إجمالي حقوق الشراكء٭ باستثناء  المال الذي ُتحدِّ

رات في منهجية األسهم الممتازة غير القابلة لالسترداد وال حصة غير الُمسيِطرة. ولم تكن هناك أي تغّيُ

الشركة المتعلقة بإدارة رأس المال خالل السنة. كما يراقب مجلس اإلدارة مستوى توزيعات األرباح على 

الشراكء وإدارة رأس المال. وال تخضع الشركة لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجًيا. وقد اكنت نسبة دين 

ل في نهاية فترة القوائم المالية على النحو التالي: الشركة إلى  نسبة رأسمالها الُمعّدَ

  

 

يةسمبر  36

0162 

 يةسمبر 36 

 0160 

 مجمدع المطلديات
 

060,433  000٫108 

 )020,000(   666,610س نقد وما في حكمه :ينزل

 صافي الدين

 

636,006  )8,110( 

    
  

 مجمدع حقدق الملوية
 

6,320,026   0٫505,100 

 ديسمبر 50 نسبة الدين إلى نسبة رأس المال المعدل كما في
 

61٪  ) 0٫12٪( 

 ارتباطات والتزامات -06

مليون ريـال  510مليون ريـال سعودي ( 580بلغت التزامات الشركة للمصاريف الرأسمالية بنهاية العام 

 )٭ وهي مصاريف متعلقة بمشاريع مرتبطة بالمصنع. 5001سعودي عام 

) على مشروع اعتمادية لمجمع 5000يوليو  05(الموافق  هـ0152شوال  50مجلس االدارة بتاريخ  وافق

 مليون ريـال سعودي. 050٫5الشركة بمجمع الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بتلكفة تقديرية بمبلغ 

 مليون ريـال سعودي. 21٫0بلغت المصاريف المتكبدة المتعلقة بهذا المشروع 

 ان خطايات الضم

 .) لصالح المورد5001مليون ريال سعودي  5,5مليون ريال سعودي ( 1٫0اصدرت الشركة ضمانات بنكية بقيمة 
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 الشركة الدطنية لألمسمة  الويماوةة ساين البيطار 

 (شركة ذات مسؤولية محدودة)

 سننمه  اةضاحات حدل القدائم المالية

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في 

 الغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذَكر خالف ذلك)(اكفة المب

 ارتباطات والتزامات ستتمه  -06

 عقدي االةجار التشغيلي

ان الحد األدنى لدفعات عقود االيجار  ابرمت الشركة عقود ايجار تشغيلي (ايجار ارض) مع الهيئة الملكية.

 يلي:  ديسمبر هي كما 50التشغيلي غير قابلة لاللغاء كما في 

 5001ديسمبر  50  5000ديسمبر  50  

 5٫110   5٫110   خالل سنة واحدة

 05,515  05,515  بعد سنة واحدة وليس أكثر من خمس سنوات

 1,028  5,110  اكثر من خمس سنوات

  01,050  02,008 

 عقدي االةجار التمدةلي

 0,0مليون ريال سعودي ( 0٫25ت بمبلغ لدى الشركة عقود إيجار تمويلي لبنود مختلفة من المصنع واآلال

 ).5001مليون ريال سعودي عام 

وفيما يلي الحد األدنى من ُدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التمويلي مع القيمة الحالية 

 لصافي الحد األدنى من ُدفعات اإليجار:

 
 5001ديسمبر  50  5000ديسمبر  50

 501  501 خالل سنة واحدة

 0٫000   0٫021  عد سنة واحدة وليس أكثر من خمس سنواتب

 -  -  اكثر من خمس سنوات

 
 0٫000   0 ٫280 

  إجمالي الحد األدنى من ُدفعات اإليجار
 

 
 0٫000  0,280 

 )500(  )558( ناقًصا: مبالغ تمثل تاكليف تمويل

 0,805  0٫510  القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

 عات ارياحتدزة -00

 500)٭ توزيع أرباح نقدية بمبلغ 5000مارس  00(الموافق  هـ0152 جمادى الثاني 55اقترح مجلس اإلدارة٭ بتاريخ 

مليون ريـال سعودي. وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

 ).5000مارس  00(الموافق  هـ0152جمادى الثاني  55المنعقد بتاريخ 

 أحةاث الحقة -03

والتي قد  5000ديسمبر  50منذ الفترة المنتهية في  جوهريةبرأي اإلدارة٭ لم تكن هناك أحداث الحقة 

 يكون لها أثر جوهري على المركز المالي للشركة في هذه القوائم المالية.

 أرقام المقارنة -06

 لية.لتتوافق مع العرض للسنة الحا 5001تم إعادة تصنيف بعض أرقام سنة 
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  0الملحق رقم س

 القدائم المالية السندةة المراجعة لشركة جيبك للسندات المالية الثالثة الماضية

 

 

 

 

 يرجى المالحظة بأن القوائم المالية في هذا الملحق مترجمة من األصل باللغة اإلنجليزية
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 شركة الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 0164يةسمبر  36القدائم المالية للسنة المنتهية في 
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 شركة الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 0164يةسمبر  36القدائم المالية للسنة المنتهية في 

 معلومات عن الشركة

 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

 تقرير مراجع الحسابات المستقل

 قائمة المركز المالي

 قائمة الربح والخسارة

 قائمة الدخل الشامل

 وق الملكيةقائمة التغييرات في حق

 قائمة التدفقات النقدية

 إيضاحات حول القوائم المالية
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 شركة الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 معلومات عن الشركة

 0-00500رقم السجل التجاري 

 رئيس مجلس اإلدارة ‟سعادة الدكتور أحمد علي الشريان  أعضاء مجلس اإلدارة

 5008مارس  08س مجلس اإلدارة حتى نائب رئي ‟سعادة السيد سعد محمد العجمي  

 5008مايو  50نائب رئيس مجلس اإلدارة حتى  ‟سعادة السيد إبراهيم محمد المسيتير  

 5008مايو  52نائب رئيس مجلس اإلدارة حتى  ‟سعادة السيد يوسف عبد الرحمن الزامل  

 5008مايو  50عضو منتدب حتى  ‟سعادة السيد يوسف عبد الرحمن الزامل  

 5008مايو  52عضو منتدب من  ‟سعادة السيد إبراهيم محمد المسيتير  

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة الشيخ فهد بن سلمان آل خليفة  

 5008مايو  52عضو مجلس إدارة من  ‟سعادة السيد أحمد العمر  

 5008مارس  01من  ‟سعادة السيد غانم ناصر العتيبي  

 5008مايو  52عضو مجلس إدارة من  ‟يري سعادة السيد عبد هللا سعيد المط 

 5008مارس  01عضو مجلس إدارة من  ‟سعادة السيد شفيع طالب العجمي  

 5008مايو  50عضو مجلس إدارة حتى  ‟سعادة السيد محمد بن علي اليمني  

 5008مارس  08عضو مجلس إدارة حتى  ‟سعادة السيد إبراهيم محمد المسيتير  

 5008مايو  50عضو مجلس إدارة حتى  ‟الناصر أحمد البطين سعادة السيد عبد  

 5008مارس  08عضو مجلس إدارة حتى  ‟سعادة السيد عماد محمود سلطان  

  

 الدكتور عبد الرحمن الجواهري الرئيس

  

 ٭ سيترا٭ مملكة البحرين58150ص ب  المكتب المسجل

  

 البنك األهلي المتحد المصارف

 كويتبنك البحرين وال 

 بنك الخليج الدولي 

 بنك البحرين الوطني 

 المؤسسة العربية المصرفية 

 بنك البحرين اإلسالمي 

  

 برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق األوسط المحدودة المراجع الحسابي

 0٭ برج جيرا 05الطابق  

 حي السيف 

 50011ص ب  

 مملكة البحرين 
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 ةاتشركة الخليج لصناعة البتروكيماو

 0164يةسمبر  36للسنة المنتهية في  تقرةر أعضاء مجلس اإليار 

) “الشركة”يسر مجلس اإلدارة تقديم تقريرهم والقوائم المالية المراجعة لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (

 .5008ديسمبر  50للسنة المنتهية في 

 األنشطة الرئيسية

ماويات ومرافق للتخزين والتصدير والتحميل لغرض تصنيع وتصدير تمتلك الشركة وتشغل مجمع لمعالجة البتروكي

 منتجات األمونيا واليوريا والميثانول ألسواق العالم.

 النتائج والمركز المالي

والمركز المالي للشركة في ذلك  5008ديسمبر  50تتضمن القوائم المالية المرفقة نتائج السنة المالية المنتهية في 

 التاريخ.

 ألرياحتدزةعات ا

قرر أعضاء مجلس اإلدارة عدم تقديم تزكية للجمعية العمومية السنوية بمنح أي توزيعات أرباح للسنة المالية 

 : ال يوجد).5000( 5008ديسمبر  50المنتهية في 

 أعضاء مجلس اإليار 

وحتى تاريخ  5008ديسمبر  50سيشغل أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم مناصبهم خالل السنة المنتهية في 

 هذا التقرير:

 رئيس مجلس اإلدارة ‟سعادة الدكتور أحمد علي الشريان 

 5008مارس  08نائب رئيس مجلس اإلدارة حتى  ‟سعادة السيد سعد محمد العجمي 

 5008مايو  50نائب رئيس مجلس اإلدارة حتى  ‟سعادة السيد إبراهيم محمد المسيتير 

 5008مايو  52نائب رئيس مجلس اإلدارة حتى  ‟امل سعادة السيد يوسف عبد الرحمن الز 

 5008مايو  50عضو منتدب حتى  ‟سعادة السيد يوسف عبد الرحمن الزامل 

 5008مايو  52عضو منتدب من  ‟سعادة السيد إبراهيم محمد المسيتير 

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة الشيخ فهد بن سلمان آل خليفة 

 5008مايو  52مجلس إدارة من عضو  ‟سعادة السيد أحمد العمر 

 5008مارس  01من  ‟سعادة السيد غانم ناصر العتيبي 

 5008مايو  52عضو مجلس إدارة من  ‟سعادة السيد عبد هللا سعيد المطيري 

 5008مارس  01عضو مجلس إدارة من  ‟سعادة السيد شفيع طالب العجمي 

 5008مايو  50حتى عضو مجلس إدارة  ‟سعادة السيد محمد بن علي اليمني 

 5008مارس  08عضو مجلس إدارة حتى  ‟سعادة السيد إبراهيم محمد المسيتير 

 5008مايو  50عضو مجلس إدارة حتى  ‟سعادة السيد عبد الناصر أحمد البطين 

 5008مارس  08عضو مجلس إدارة حتى  ‟سعادة السيد عماد محمود سلطان 

 المراجعين الحساييين

هاوس كوبرز الشرق األوسط المحدودة عن رغبتهم في إعادة تعيينهم  لحسابيون برايس ووترعبر المراجعون ا

 .5001ديسمبر  50كمراجعين حسابيين للشركة خالل السنة المنتهية 

 اإلقرارات ومراجعة الحسايات

مات حافظت الشركة على قيود حسابية اكملة وصحيحة ولقد تمت إتاحة تلك القيود إضافة إلى اكفة المعلو

 واإليضاحات بحرية للمراجعين الحسابيين برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق األوسط المحدودة.

 بقرار من مجلس اإلدارة:

 (توقيع) (توقيع)

 إبراهيم محمد المسيتير الدكتور أحمد علي الشريان

 عضو منتدب رئيس مجلس اإلدارة

  5001مارس  55
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 الخليج لصناعة البتروكيماوةاتتقرةر مراجع الحسايات المستقل للمساهمين في 

 تقرةر حدل مراجعة القدائم المالية

 رأةنا

برأينا فإن القوائم المالية تمثل عرض عادل من اكفة النواحي الجوهرية للمركز المالي لشركة الخليج لصناعة 

ة عن السنة وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدي 5008ديسمبر  50البتروكيماويات (الشركة أو جبيك) كما هو في 

 المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

 ما الذي قمنا بمراجعته:

 تشمل القوائم المالية للشركة ما يلي: 

  ٮ5008ديسمبر  50قائمة المركز المالي كما هي في 

 قائمة الربح والخسارة للسنة المنتهية في ذلك التاريخٮ 

 مل للسنة المنتهية في ذلك التاريخٮقائمة الدخل الشا 

 قائمة التغييرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخٮ 

 قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخٮ و 

 .إيضاحات حول القوائم المالية تشمل ملخص عن السياسات المحاسبية الهامة 

 أمساس الرأي

عايير الدولية الخاصة بمراجعة الحسابات. إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير موصوفة قمنا بالمراجعة وفقًا للم

 بشلك أكبر في قسم مسؤوليات مراجع الحسابات المتعلقة بمراجعة القوائم المالية ضمن تقريرنا.

 باعتقادنا فإن إثبات المراجعة الذي حصلنا عليه يعتبر مهم ومالئم ليكون أساس لرأينا. 

 ليةاالمستقال

إننا مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك 

 األخالقي الدولية للمحاسبين وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك القواعد.

 معلدمات أخرى

ألخرى. تشمل المعلومات األخرى تقرير أعضاء مجلس اإلدارة يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة المسؤولية عن المعلومات ا

(لكنها ال تشمل القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات الخاص بها) الذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير مراجع 

 الحسابات هذا.

 ها.إن رأينا حول القوائم المالية ال يغطي المعلومات األخرى ونحن ال ولن نقدم أي ضمانات بخصوص

فيما يخص مراجعتنا للقوائم المالية٭ فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المذكورة أعاله ومن خالل القيام 

بذلك ندرس ما إذا اكنت المعلومات األخرى تتعارض بشلك جوهري مع القوائم المالية أو المعرفة التي حصلنا عليها 

طأ جوهري فيها. في حال واعتمادًا على العمل الذي قمنا به٭ استنتجنا أثناء المراجعة أو تبدو بخالف ذلك أن هناك خ

أن هناك خطأ جوهري في هذه المعلومات األخرى٭ يتوجب علينا أن نعلن عن تلك الحقيقة. ليس هناك ما يجب أن 

  نقدم تقرير به بهذا الخصوص.

  لمالیةالقدائم المولفین يالحدكمة عن الئك يار  و اوإلمسؤوليات أعضاء مجلس ا

إلعداد لیة ولدافقاً للمعاییر ولة دعارة عرضھا بصوولمالیة ت البیانااد اعدإعن إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين 

مالیة تخلو اد قوائم عدض إیاً لغرورضريراه أعضاء مجلس اإلدارة خلي داقابة م رلى توفیر نظاإضافة ٭ إلمالیةایر رلتقاا

 خطأ. ل أو حتیااتجة عن كانت نااء سو٭ الجوهريةء ألخطاامن 

ة كمنشأار الستمراعلى رة الشركة عن تقییم قد٭ يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين لمالیةاد القوائم اعدإعند 

ة لمحاسبي للمنشأس األساام استخدوایة ارلمتعلقة باالستمرر األمواعن ٭ ألمراحیثما یتطلب ح٭ إلفصاة وامستمر

قعي وابدیل لديهم لیس ٭ أو قف عملیاتھاأو ولجمعیة اتصفیة ة ينوون إذا اكن أعضاء مجلس اإلدار ال ة إلمستمرا

 بذلك.م لقیاى اسو

 إن اؤلئك الملكفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.
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  لمالیةمراجعة القدائم افیما یخص مسؤوليات مراجع الحسايات 

اء سو٭ الجوهريةء ألخطاالمالیة ككل تخلو من القوائم اكانت إذا فیما ل معقو على تأكیدل لحصوافي أهدافناتتمثل 

ــابات اتقریر ار صد٭ وإخطأل أوحتیااكانت ناتجة عن  ــع الحس عالي ى مستول لمعقوالتأكید ا ینا. یعتبررأیتضمن ي لذمراج

ــه٭ لتأكیدامن  ــة٭ اتكشف عملیة أن ال یضمن  لكن ــفقاً لمعاییر ولتي تتم المراجع ء ألخطاائماً عن ٭ دالیةولدة االمراجع

مجتمعة تؤثر دة أو كانت منفرإذا  جوهريـةتعتبر ٭ وخطأل أوحتیاإعن ء ألخطااتنشأ أن . یمكن وجودهاعند  الجوهرية

 بنان لمستخدموا يتخذهالتي ایة دإلقتصاارات القراعلى ل بشكل معقو
ً
  لمالیة.هذه القوائم اعلى ء

على ظ لحفااالجتهاد المهني واسة ربممام نقو٭ لیةولدالمراجعة المعاییر  فقاًولتي تتم المراجعة امن عملیة ء كجز

 بما یلي:م كذلك فإننا نقوالمراجعة. حل افي جمیع مرالمهني لشك ا

 تصمیم ٭ وخطأل أو حتیااكانت ناتجة عن اء سو٭ لمالیةالقوائم افي  الجوهريةء ألخطاار طتقییم مخاتحديد و

ساساً أمناسبة لتوفر وكافیة مراجعة لة أدعلى ل لحصو٭ وارطلمخااتلك  تدقیق تتناسب معاءات جرإتنفیذ و

حیث قد ٭ لناتجة عن خطأاعلى من تلك ل أحتیاإلناتجة عن ا الجوهريةء ألخطاف اكتشام اینا. یعتبر خطر عدألر

  خلیة.الداللرقابة وز تجاأو تحریف أو متعمد ف حذأو یر وتزأو ؤ اطعلى تول إلحتیاي اینطو

 اءات مراجعة جرإتصمیم المراجعة بهدف لصلة بعملیة ذات اخلیة للجمعیة الداللرقابة فهم  علىل لحصوا

 ة.ـّ خلیالدالرقابة افعالیة ل حواء رأي بدض إلیس لغروف٭ ولظرامناسبة حسب 

 لعالقة ت ذات اإلفصاحاوالمحاسبیة ات التقدیرامعقولیة ولمتبعة المحاسبیة ت السیاساامة ءمالى تقییم مد

 ا أعضاء مجلس اإلدارة.قام بهلتي ا

 ة٭ لمستمرة المحاسبي للمنشأس الؤلساام أعضاء مجلس اإلدارة ستخدامة ءمالى مدل حوج ستنتاالى إلتوصل ا

 بنا٭ جوهريةك شكو هناككانت إذا في ما و
ً
اث أو متعلقة بأحدل عليها٭ لحصوالتي تم المراجعة الة أدعلى ء

٭ ریةهجوك شكود جووستنتجنا ة. إذا امستمرة شأكمنار الستمراعلى رة الشركة قد تشكك في قدوف رظ

تعدیل ٭ أو لمالیةالقوائم العالقة في ت ذات اإلفصاحاالى مراجع الحسابات إفي تقریر االنتباه فیتوجب علینا لفت 

یخ رلغایة تاعليها لتي حصلنا المراجعة الة أدلى إستنتاجاتنا إغیر كافیة. تستند ت إلفصاحااكانت تلك إذا ینا رأ

ة كمنشأأعمالها قف ولى دي بالشركة إتؤأن مستقبلیة وف راث أو ظلكن یمكن ألحدمراجع الحسابات. وتقریر 

 ة. مستمر

  لمالیة القوائم اكانت إذا ما ت٭ وإلفصاحاالك ذبما في ٭ محتواهاوبنيتها ولمالیة للقوائم الشامل ض العراتقییم

 اث بطريقة بتحقق عرضًا عاداًل.ألحدت والمعامالاتعكس 

لها لمخطط المراجعة اتوقیت ق ونطابينها من ر٭ موة أعدل لمكلفین بالحوكمة حوالئك أوصل مع اونتإننا 

ل خال بتحديدهام خلیة نقوالدالرقابة اامة في ر ھجھ قصوأي أولك ذبما في ت المراجعة الهامة٭ مالحظاو

  المراجعة.عملیة 

 تقرةر حدل المتطلبات القاندنية والتنظيمية األخرى

 لوب وفقًا لقانون الشراكت التجارية البحريني٭ نعلن عما يلي:حسب ما هو مط

 أننا حصلنا على اكفة المعلومات التي نعتبرها ضرورية لغرض مراجعتناٮ 

  أن الشركة احتفظت بدفاتر حسابات وقوائم مالية صحيحة وأن المعلومات المالية المذكورة في تقرير أعضاء

 مجلس اإلدارة متوافقة معها. 

 أي شيء يؤدي بنا إلى أن نعتقد أن الشركة أخلت بأي من األحاكم النافذة لقانون الشراكت التجارية  لم يبلغنا

البحريني أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساسي ويمكن أن يؤثر بشلك جوهري على أنشطتها أو مركزها 

 ٮ و5008ديسمبر  50المالي كما هو في 

  ومعلومات مرضية ردًا على اكفة طلباتنا.قدم لنا أعضاء مجلس اإلدارة إيضاحات 

 (توقيع)

 028رقم تسجيل الشريك: 

 المنامة٭ مملكة البحرين

 5001مارس  55
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 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 قائمة المركز المالي

 (معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)

 36كما في    

 يةسمبر

 36كما في  

 يةسمبر

 0160  0164  حاتإةضا 

      

      المدجديات

      مدجديات غير متةاولة

 ٫155 010  643,043  0 عقارات وماكئن ومعدات

      مدجديات متةاولة

 ٫011 0  ٫460 0   8 مخزون

 08٫520  02٫000  1 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 ٫810 0   00٫800  0 نقد وما في حكمه

   63,102  55 ٫208 

 ٫852 020  014,006   مجمدع المدجديات

      المطلديات وحقدق الملوية

 80٫000  41٫111  2 رأس المال

 50٫000  31٫111  00 احتياطي نظامي

 ٫100 05  06٫064   أرباح مبقاة

 ٫100 015  666٫064   مجمدع حقدق الملوية

      المطلديات

      مطلديات غير متةاولة

 -  63,301  05 الجزء غير المتداول ‟مرابحة مستحقة 

 2٫118  4,403  05 مستحقات موظفين

   01٫003  2٫118 

      مطلديات متةاولة

 ٫880 52  32٫060  01 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 -  6٫600  05 الجزء المتداول ‟مرابحة مستحقة 

 ٫111 5   661  00و 0 سحب على المكشوف من البنك

   60,620  15٫100 

 ٫000 00  40,000   مجمدع المطلديات 

 ٫852 020  014,006   مجمدع حقدق الملوية والمطلديات

وتـم توقيعهـا نيابـة عنـه  5001مـارس  55تم اعتماد إصدار هـذه القـوائم الماليـة مـن قبـل مجلـس اإلدارة فـي 

 من قبل:

 (توقيع) (توقيع)

 لمسيتيرإبراهيم محمد ا الدكتور أحمد علي الشريان

 عضو منتدب رئيس مجلس اإلدارة

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 55إلى  00تشلك اإليضاحات ضمن الصفحات من 
ً
 جزء
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 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 قائمة الربح والخسارة

 (معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)

 36كما في    

 يةسمبر

 36كما في  

 سمبرية

 0160  0164  إةضاحات 

 000,055  06٫664  08 العوائد

  40,600س   ٫002 01س  01 لكفة بيع بضائع

 15,500  01٫622   الربح اإلجمالي

      

 )0,085(   0٫310س  00 مصاريف بيع وتسويق

 )01,010(   ٫260 60س  02 مصاريف عامة وإدارية

 )00(  341   صافي-دخل آخر/(مصاريف)

 ٫880 02   002س   خسارة)/ربح تشغيلي خالل السنة(

 )502(  ٫210 6  50 ربح/(خسارة) من بيع عقارات وماكئن ومعدات

 01  000   دخل تمويلي

 )05(   022س  50 تاكليف تمويلية

 02٫108  6٫134   ربح السنة

 وتم توقيعها نيابة عنه من قبل: 5001مارس  55تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في 

 (توقيع) (توقيع)

 إبراهيم محمد المسيتير  الدكتور أحمد علي الشريان

 عضو منتدب  رئيس مجلس اإلدارة

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 55إلى  00تشلك اإليضاحات ضمن الصفحات من 
ً
 جزء
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 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 قائمة الدخل الشامل

 بر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)(مع

 36كما في    

 يةسمبر

 36كما في  

 يةسمبر

 0160  0164  إةضاحات 

 02٫108  0٫058    ربح السنة

      خسارة شاملة أخرى في السنة

      بنود أخرى لن تصنف على أنها ربح أو خسارة

 )0٫102 (   412س  0-05 حددةإعادة تقدير المطالبة ذات المنفعة الم

 )0٫102 (   412س   خسارة شاملة أخرى في السنة

 01,211  602   إجمالي الدخل الشامل في السنة

 وتم توقيعها نيابة عنه من قبل: 5001مارس  55اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في 

 (توقيع) (توقيع)

 إبراهيم محمد المسيتير  الدكتور أحمد علي الشريان

 عضو منتدب  رئيس مجلس اإلدارة

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 55إلى  00تشلك اإليضاحات ضمن الصفحات من 
ً
 جزء
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 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 قائمة التغييرات في حقوق الملكية 

 (معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)

 

 رأس المال حاتإةضا
االحتياطي 

 القاندني
 أرياح مبقا 

احتياطي 

تدزةعات 

 األرياح

 اإلجمالي

 663,022 - 03,022 31٫111 41٫111  5008يناير  0الرصيد في 

 6٫134 - 6٫134 - -  الربح في السنة

خسارة شاملة أخرى في 

 السنة
  412س -  412س - - 

إجمالي الةخل الشامل في 

 السنة
 - - 602 - 602 

 666٫064 - 06٫064 31٫111 41٫111  0164يةسمبر  36الرصية في 

       

 600,460 ٫006 06 ٫266 30 31٫111 41٫111  5000يناير  0الرصيد في 

 60٫614 - 60٫614 - -  الربح في السنة

خسارة شاملة أخرى في 

 السنة
  6٫600س -  6٫600س - - 

إجمالي الةخل الشامل في 

 السنة
   60,060  60,060 

  06,006س  06,006س  - - 55و  00 5001توزيعات األرباح لسنة 

يةسمبر  36الرصية في 

0160 
 41٫111 31٫111 03,022 - 663,022 
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 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 قائمة الدخل الشامل

 (معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)

 36في  كما   

 يةسمبر

 36كما في  

 يةسمبر

 0160  0164  إةضاحات 

      تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية

 60٫614  6٫134   ربح السنة

      

      التعديالت

 05,218  60٫130  0 مصروف االستهالك

(ربح)/خسارة من بيع عقارات وماكئن 

 ومعدات
50 

 
  ٫210 6س

 
502 

 5,251  6٫600  05 مخصص مستحقات الموظفين

 )01(   000س   دخل تمويلي

 05  022  50 تاكليف تمويلية

 28   602س   (ربح)/خسارة صرف عمالت أجنبية

   60 ٫000  50,882 

      

      تغييرات على رأس المال العامل

 )0,012(   ٫040 6س   مخزون 

 01,151   3,663س   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 120   6٫664س   ارية وذمم دائنة أخرىذمم دائنة تج

 05,050  0٫626   نقد متولد عن األنشطة التجارية

 )5,518(   6٫313س   مستحقات الموظفين المدفوعة

صافي النقد المتولد عن األنشطة 

 التشغيلية
 

 
6 ٫202 

 
12٫112 

      

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

      

 )58,851(   66,412س  0 وماكئن ومعدات شراء عقارات

 2,855  4٫634   عوائد بيع عقارات وماكئن ومعدات

 01  000   إيرادات فوائد تم استالمها

صافي النقد المستخدم في األنشطة 

 االستثمارية
 

 
  0٫600س

 
)58,221( 

تدفقات نقدية من/(مستخدمة في) 

 أنشطة تمويلية
 

 
- 

 
)52,855( 

 )05(   022س   ح مدفوعةتوزيعات أربا

 -  01٫111   عوائد من مرابحة

 -   0,013س   سداد مرابحة

صافي النقد المتولد من/(المستخدم في) 

 أنشطة تمويلية
 

 
64 ٫010 

 
)52,810( 

      

صافي الزيادة/(االنخفاض) في النقد وما في 

 حكمه
 

 
64٫661 

 
)01,550( 

 08,515   6٫103س   النقد وما في حكمه في بداية السنة

 )28(  602   ربح/(خسارة) صرف العمالت األجنبية

 )0,015(  60٫600  0 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

  



 

111 

 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 5008ديسمبر  50إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 الف ذلك)(معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خ

 الخلفية واألنشطة الرئيسية -6

 00500وتم تسجيلها تحت الرقم  0212) في ديسمبر “الشركة”تأسست الخليج لصناعة البتروكيماويات (

كشركة بحرينية مساهمة مغلقة في مملكة البحرين. تمتلك الشركة وتشغل مجمع لمعالجة 

نيع وتصدير منتجات األمونيا واليوريا البتروكيماويات ومرافق للتخزين والتصدير والتحميل لغرض تص

. يجري 0208وبدأ باإلنتاج التجاري الاكمل في  0200والميثانول ألسواق العالم. بدأ تشغيل المجمع في يونيو 

 ).“ولكاء التسويق”التسويق لمنتجات الشركة من قبل اثنين من مساهميها (

نفط والغاز ش م ب م وشركة الصناعات إن رأس مال الشركة موزع بالتساوي بين الشركة القابضة لل

 البتروكيماوية٭ دولة الكويت وشركة الصناعات األساسية السعودية سابك٭ المملكة العربية السعودية. 

 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية -0

هذه لمالیة. لقد تم تطبیق اد هذه القوائم اعدإلمتبعة في المحاسبیة ت السیاساام أھیلي فيما 

  لك.ف ذما لم یذكر خال٭ ضةولمعرات السنوامنتظم على جمیع  بشكلٍت لسیاساا

  ايالعةامسس أ 6-0

 یخیة. رلتاالتكلفة أ المالیة حسب مبدایر رلیة للتقاولدافقاً للمعاییر ولمالیة القوائم اتم تحضیر 

يرات محاسبية إن إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقد

معينة. كما يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. يتم اإلفصاح عن 

المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات 

 .1والتقديرات مهمة للقوائم المالية في اإليضاح رقم 

المعايير والتعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية  ) أ(

 5008يناير  0الدولية النافذة على المدة الحسابية للشركة التي تبدأ اعتبارًا من 

  والمعيار  “العقارات والماكئن والمعدات” ‟ 08التعديل على المعيار المحاسبي الدولي

). هذا التعديل 5008يناير  0(اعتبارًا من  “الموجودات غير الملموسة” ‟ 50الدولي  المحاسبي

 يوضح أن أي طريقة استهالك أو هالك تعتمد على العائد تكون بشلك عام غير مالئمة.

  إن 5008يناير  0(اعتبارًا من  “عرض القوائم المالية” ‟ 0التعديل على المعيار المحاسبي الدولي .(

يل يساعد المؤسسات على إبداء الرأي عند تحقيق متطلبات العرض واإلفصاح هذا التعد

 المحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية وهو ال يؤثر على التقدير والقياس. 

  0(اعتبارًا من  “األدوات المالية: اإلفصاحات” ‟ 1التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 

ا التعديل يوفر دليل محدد للموجودات المالية المحولة من أجل مساعدة ). إن هذ5008يناير 

وبالتالي  “تدخل مستمر”اإلدارة على تحديد ما إذا اكنت األحاكم الخاصة بأي ترتيب خدمة يشلك 

 ما إذا اكن األصل قابل لئلستبعاد.

  5008يناير  0(اعتبارًا من  “منافع الموظفين” ‟ 02التعديل على المعيار المحاسبي الدولي .(

يوضح هذا التعديل أنه عند تحديد نسبة الخصم اللتزامات منافع ما بعد التوظيف فإن 

 المسألة الهامة هنا هي العملة التي تكون بها االلتزامات وليس الدولة التي نشأت بها. 

معايير  ليست هناك معايير دولية أخرى للتقارير المالية أو تفسيرات أخرى صادرة عن لجنة تفسيرات

ويتوقع  5008يناير  0التقارير المالية الدولية تسري للمرة األولى بالنسبة للسنة المالية التي تبدأ في 

 أن يكون لها تأثير كبير على القوائم المالية للشركة.

 0المعايير والتعديالت على المعايير المنشورة السارية على المدة الحسابية للشركة التي تبدأ بعد  ) ب(

 ولم يتم اعتمادها في وقت سابق من قبل الشركة 5008يناير 

  إن 5000يناير  0(اعتبارًا من  “عوائد العقود مع العمالء” ‟ 00المعيار الدولي للتقارير المالية .(

هذا المعيار يتعامل مع االعتراف بالعائد ويضع معايير إلبالغ مستخدمي القوائم المالية عن 

توقيت وعدم التيقن من العوائد والتدفقات النقدية معلومات مفيدة عن طبيعة وقيمة و

 الناتجة عن عقود المؤسسة مع العمالء.
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  يحل المعيار 5000يناير  0(اعتبارًا من  “األدوات المالية” ‟ 2المعيار الدولي للتقارير المالية .(

يار محل األشاكل المتعددة للتصنيف والقياس المذكورة في المع 2الدولي للتقارير المالية 

: األدوات المالية: االعتراف والقياس بشلك واحد يكون بشلك مبدئي 52المحاسبي الدولي 

 فقط من فئتي تصنيف: اللكفة المستهلكة والقيمة العادلة. 

  يحل المعيار 5002يناير  0(اعتبارًا من  “عقود اإليجار” ‟ 08المعيار الدولي للتقارير المالية .(

والتفسيرات  “عقد اإليجار” 01محل المعيار المحاسبي الدولي  08المحاسبي للتقارير المالية 

 ذات الصلة.

  5001يناير  0(اعتبارًا من  “مبادرة اإلفصاح” -1التعديل على المعيار المحاسبي الدولي.( 

إن اإلدارة بصدد تقييم آثار ما جاء أعاله على قوائمها المالية. ليست هناك معايير وتعديالت 

المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية التي جديدة أخرى على 

ويتوقع  5008يناير  0صدرت لكنها غير نافذة للمرة األولى على السنة المالية للشركة التي تبدأ في 

 أن يكون لها أثر كبير على القوائم المالية للشركة.

 تحدةل العمالت األجنبية 0-0

 وظيفية وعملة العرضالعملة ال ) أ(

تقاس البنود في القوائم المالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها 

). تم عرض القوائم المالية بالدينار البحريني وهي العملة الوظيفية “العملة الوظيفية”الشركة (

 للشركة وعملة عرض القوائم المالية.

 المعامالت واألرصدة ) ب(

ل معامالت العملة األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ يتم تحوي

المعامالت. يتم تحويل الموجودات وااللتزامات بالعملة األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام 

نتيجة سعر الصرف السائد بتاريخ قائمة المركز المالي. تظهر أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية 

 تحويل البنود المالية في قائمة األرباح والخسائر.

 العقارات والماكئن والمعةات 3-0

يتم بيان اكفة العقارات والماكئن والمعدات باللكفة التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم والخسائر 

ستحواذ على المتراكمة لئلنخفاض في القيمة. تشتمل التلكفة على المصاريف المتعلقة مباشرة باال

 البنود. 

تكون التاكليف التالية مشمولة في المبلغ المرحل لؤلصل أو تظهر أكصل منفصل٭ حسب ما هو مالئم٭ 

فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند على الشركة ويكون 

ة تاكليف اإلصالح والصيانة األخرى ضمن هناك إماكنية لقياس لكفة البند بشلك موثوق. يتم احتساب اكف

 الربح أو الخسارة خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها

ال تنخفض قيمة األرض المملوكة ملكية خالصة. يتم تحميل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة لتوزيع 

 ر اإلنتاجية المقدرة التالية:تلكفة الموجودات المعنية ناقصًا القيمة المتبقية لها على مدى األعما

 عدد السنوات 

 00 لكفة تطوير األرض المملوكة ملكية خالصة

  الماكئن واآلالت

 10-00 الماكئن واآلالت الرئيسية -

 00 قطع الغيار بالمخازن -

 50 المباني

  تركيبات وتجهيزات ومعدات للماكتب

 ERP 0برمجيات  -

 0 بناء صغير -

 0 للماكتب تركيبات وتجهيزات ومعدات -

 5 برمجيات حاسوبية صغيرة -

 5 مركبات آلية

العمر المتوقع للعامل المحفز يكون عادة  عوامل محفزة وراتنجات

 سنوات 00و 0ما بين 
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يتم تقدير أرباح وخسائر البيع من خالل مقارنة العوائد مع المبلغ المرحل ويتم ضمها إلى قائمة الربح 

 والخسارة.

تبقية والعمر اإلنتاجي المقدر للموجودات وتتم التسوية عند الضرورة في نهاية لك تتم مراجعة القيم الم

فترة تقرير. تخفض القيمة الدفترية لؤلصل مباشرة إلى القيمة القابلة لالسترداد في حالة زيادة قيمته 

 الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد له.

ة المرتفعة والمهمة لعمليات الماكئن والتي يكون تقوم الشركة برسملة قطع غيار اآلالت ذات القيم

 عمرها مساوي لعمر اآللة. تستهلك هذه القطع حسب عمر اآللة المعنية. 

 مشارةع رأمسمالية قية التنفيذ 6-0

تشمل المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ المصاريف التي يتم تكبدها عند االستحواذ على وتركيب وإنشاء 

المعدات والتي تتحول إلى الفئة المالئمة من الموجودات وتستهلك بعد وضعها العقارات والماكئن و

 ضمن االستخدام التجاري.

 المخزون 0-0

يتم تقييم المنتجات والمواد االستهالكية والمواد الكيماوية والمواد األخرى التي تم االنتهاء منها بالتلكفة 

للكفة التي يتم تحديدها على أساس متوسط أو صافي القيمة الممكن تحقيقها٭ أيهما أقل. تشمل ا

التلكفة المرجح المصاريف التي يتم تكبدها ضمن سياق العمل االعتيادي من أجل وصول المخزون إلى ماكنه 

ووضعه الحالي٭ عندما يكون ذلك ضروريًا٭ يتم تقدير مخصص المواد المتقادمة وبطيئة الحركة٭ إذا وجد٭ 

 ة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر ناقصًا مصروفات البيع.في تاريخ لك تقرير. صافي القيم

 انخفاض قيمة المدجديات غير المالية 4-0

تقوم الشركة باختبار الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لالنخفاض في القيمة عن 

ًا أو عندما يكون هناك مؤشر أن طريق مقارنة قيمتها القابلة لالسترداد مع قيمتها الدفترية إما سنوي

الموجودات غير الملموسة قد انخفضت قيمتها. تتم مراجعة انخفاض قيمة الموجودات الخاضعة للهالك 

عند حدوث تغييرات أو أحداث على الظروف تشير إلى إماكنية عدم استرداد المبلغ المرحل. يتم عرض أي 

بها القيمة المرحلة لؤلصل قيمته القابلة لالسترداد. إن  خسارة نتيجة انخفاض القيمة بالقيمة التي تتجاوز

القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لؤلصل ناقصًا تاكليف البيع أو القيمة قيد االستخدام٭ أيهما 

أعلى. وألغراض تقييم االنخفاض في القيمة٭ يتم تجميع الموجودات لدى أدنى المستويات التي تتوفر لها 

قدية يمكن تحديدها بشلك منفصل (وحدات توليد النقد). تتم مراجعة الموجودات غير المالية تدفقات ن

التي تعرض النخفاض في قيمتها (بخالف الشهرة) لتحري احتمال عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ لك 

 تقرير.

 المدجديات المالية 0-0

يعتمد التصنيف على الغرض الذي من أجله تصنف الشركة موجوداتها المالية حاليًا كقروض وذمم مدينة. 

تم شراء الموجودات المالية. إن القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة لها دفعات 

ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشطة. يتم إدراج القروض والذمم المدينة تحت بند 

شهر بعد تاريخ التقرير حيث يتم  05استحقاق تزيد عن  موجودات متداولة باستثناء تلك التي لها فترات

ذمم مدينة تجارية ”تصنيفها كموجودات غير متداولة. تتكون القروض والذمم المدينة الخاصة بالشركة 

 كما في قائمة المركز المالي.  “نقد وما في حكمه”و “وذمم مدينة أخرى

 االعتراف والقياس واالمستبعاي 6-0-0

وهو التاريخ الذي  ‟والمبيعات االعتيادية للموجودات المالية بتاريخ المعاملة تحتسب المشتريات 

تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل. تحتسب االستثمارات مبدئيًا بالقيمة العادلة والحقًا 

 بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقص االنخفاض في القيمة٭ إن وجد.

تساب الموجودات المالية عند انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من يتم إيقاف اح

االستثمارات أو عندما يتم تحويلها مع قيام المجموعة بتحويل اكفة مخاطر وعوائد الملكية بشلك 

 اكمل.

 الذمم المةةنة التجارةة واألخرى 0-0-0

نظير البضائع المبيعة في سياق العمل الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء 

االعتيادي. فإذا اكن من المتوقع تحصيل هذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل (أو خالل دورة 

التشغيل العادلة للمنشأة إذا اكنت أطول) يتم تصنيفها كموجودات متداولة٭ وخالف لذلك يتم 
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مة الذمم المدينة التجارية عندما عرضها كموجودات غير متداولة. يتم وضع مخصص النخفاض قي

يكون هناك دليل موضوعي لعدم قدرة الشركة على تحصيل اكفة المبالغ المستحقة ضمن 

 الفترات األصلية للذمم المدينة. 

 األرصة  في البندك والنقة 3-0-0

لغرض عرض قائمة التدفقات النقدية٭ يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق 

ي البنوك والودائع المصرفية القصيرة األجل والتي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة والنقد ف

 أشهر أو أقل وتسهيل السحب على المكشوف.

 االنخفاض في قيمة المدجديات المالية 2-0

تقوم الشركة في نهاية لك فترة تقرير بتقييم ما إذا اكن هناك دليل موضوعي على تعرض األصل المالي أو 

موعة من الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة. ال يعتبر أن األصل المالية أو مجموعة الموجودات مج

المالية قد تعرض أو تعرضت لالنخفاض في القيمة وتم تكبد خسائر االنخفاض في القيمة إال إذا توفر دليل 

االعتراف المبدئي باألصل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة نتيجة لحدث واحد أو أكثر يحصل بعد 

) ويكون لذلك الحدث (أو تلك األحداث) أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة “حدث خسارة”(

 لؤلصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية بشلك يمكن تقديره على نحو موثوق به.

ن أو مجمدعة من قة ةشمل الةليل على االنخفاض في القيمة مؤشرات تةل على مداجهة المةة

، السةاد أو التأخر في مسةاد الفدائة أو المةفدعات الرئيسيةعن المةةنين لصعديات مالية كبيرة أو عجز 

أو عنةما تشير البيانات ، ماليةهيلكة أو احتمالية أن المةةن مسيةخل في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة 

التغييرات في ، مثل ةفقات النقةةة المقةرةالجةةرة يالمالحظة يأن هناك انخفاض قايل للقياس في الت

 المتأخرات أو الظروف االقتصادةة المرتبطة يالتخلف عن السةاد.

يالنسبة لفئة القروض والذمم المةةنة، ةتم قياس مقةار الخسار  على أمساس الفرق يين القيمة 

ناء خسائر االئتمان الةفترةة لألصل والقيمة الحالية للتةفقات النقةةة المستقبلية المقةر  سيامستث

المستقبلية التي لم ةتم توبةها  مخصدمة وفقًا لمعةل الفائة  األصلي الفعلي لألصل المالي. ةتم 

 خفض القيمة الةفترةة لألصل واالعتراف يمبلغ الخسار  في قائمة الريح والخسار .

النقص بشكل وكان باإلمكان ربط هذا ٭ إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقة

احتساب خسارة االنخفاض في القيمة (مثل تحسن في التقييم االئتماني تم موضوعي بحدث يحصل بعد أن 

 قائمة الربح والخسارة.سابقاً في احتسابها يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة التي تم ٭ للمدين)

 المطلديات المالية 0-0

الشركة التزام تعاقدي لتسليم نقد أو موجودات مالية  المطلوبات المالية هي المطلوبات عندما تكون لدى

أخرى أو تبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع مؤسسة أخرى تحت شروط معينة قد تكون في غير 

يتم االعتراف مبدئيًا بالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة ناقص تاكليف التعامل المترتبة بشلك  .صالح الشركة

عتراف المبدئي٭ يتم قياس المطلوبات المالية الحقًا باللكفة المطفأة باستخدام طريقة سعر مباشر. بعد اال

الفائدة الفعلي. يتم إسقاط المطلب المالي عندما يتم إبراء االلتزام أو إلغائه أو انتهائه. تشمل التزامات 

ذمم ”و “ن البنك على المكشوفالسحب م”و “الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى”الشركة المالية 

 .“المرابحة الدائنة

 الذمم الةائنة التجارةة 6-0-0

إن الذمم الدائنة التجارية هي التزامات بالسداد عن البضائع أو الخدمات التي تم الحصول عليها 

خالل مساق العمل العادي من الموردين. ويتم تصنيفها بمثابة موجودات متداولة إذا اكن ً 

يلها في غضون عام واحد أو أقل (أو خالل الدورة التشغيلية لؤلعمال إن لم تكن متوقعا تحص

  .أطول)٭ وإن لم يكن كذلك٭ يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة

 ذمم المرايحة الةائنة 0-0-0

ذمم المرابحة الدائنة هي مبلغ يستحق على أساس تسوية آجلة للموجودات التي يتم شراؤها 

ة. إن ذمم المرابحة الدائنة معروضة بالقيمة اإلجمالية للذمم الدائنة ناقص الربح وفقًا لترتيب مرابح

المؤجل المستحق. يتم صرف الربح المستحق على أساس تجزئة الوقت مع مراعاة سعر الربح 

 المترتب والرصيد غير المسدد.
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 منافع المدظفين 61-0

 خطة المنافع المعرفة 6-61-0

فع الذي يحصل عليه أي موظف عند التقاعد وعادة ما يعتمد هذا يبين هذا البند مبلغ المنا

المبلغ على واحد أو أكثر من العوامل مثل العمر وسنة بدء العمل والتعويض. قامت الشركة 

بتعريف خطة المنافع الموجودة بالنسبة لموظفيها من المواطنين البحرينيين واألجانب. يحصل 

ويض نهاية خدمة وفقًا ألحاكم قانون العمل البحريني الموظفون األجانب في الشركة على تع

 وذلك اعتمادًا على طول مدة الخدمة والتعويض النهائي. 

يتم عرض إعادة قياس صافي استحقاق المنافع المعرف والمكون من أرباح وخسائر اكتوارية 

ن وجدت٭ والعائد من موجودات الخطة (باستثناء الفائدة) وأثر الحدود القصوى للموجودات (إ

باستثناء الفائدة) على الفور في الدخل الشامل اآلخر. تقوم الشركة بتحديد صافي مصروف (دخل) 

الفائدة على صافي استحقاق المنافع المعرف (األصل) خالل الفترة من خالل تطبيق الخصم 

نافع المستخدم لقياس التزام المنافع المعرف عند بداية الفترة السنوية على صافي التزام الم

المعرف حينه (األصل) مع مراعاة أي تغييرات على صافي التزام المنافع المعرف (األصل) خالل المدة 

 نتيجة المساهمات ودفعات المنافع.

يتم عرض صافي مصاريف الفائدة والمصاريف األخرى المرتبطة بخطط المنافع المعرفة في األرباح 

 والخسائر.

ى الفور في قائمة الربح والخسارة ما لم تكن التغييرات على يتم عرض تاكليف الخدمة السابقة عل

خطة التعويضات مشروطة ببقاء الموظف على رأس عمله لمدة محددة (مدة االستفادة من 

المنافع). في هذه الحالة٭ تكون تاكليف الخدمة السابقة مستهلكة بمعدل ثابت خالل مدة 

 االستفادة من المنافع.

 معرفةخطة المساهمة ال 0-61-0

تساهم الشركة في خطة التقاعد للمواطنين البحرينيين والتي تدار من قبل مؤسسة الضمان 

االجتماعي في مملكة البحرين. إن هذه الخطة هي خطة معرفة للمساهمة في التقاعد ويتم 

إدراج مساهمات الشركة في قائمة الربح والخسارة في السنة التي ترتبط بها. فيما يخص هذه 

كون على الشركة التزام قانوني وبناء لدفع المساهمات التي تستحق ولن يكون عليها الخطة٭ ي

 التزامات بدفع المنافع المستقبلية. 

تساهم الشركة أيضًا في خطة االدخار للمواطنين البحرينيين والتي تدار من قبل مجلس أمناء 

ن ويتم إدراج الخطة وتساهم الشركة بمبلغ يعادل مبلغ المساهمات من قبل الموظفي

 مساهمات الشركة في قائمة الربح والخسارة في السنة التي ترتبط بها. 

 منافع إنهاء العمل ومنافع المدظف األخرى 3-61-0

يتم عرض المنافع واالستحقاقات األخرى للموظف بالنسبة لئلجازة السنوية وتذاكر الطيران والمنافع 

 األخرى حسب استحقاقها للموظف.

 تالمخصصا 66-0

يتم احتساب المخصصات عندما ينشأ لدى الشركة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداث سابقة ويكون 

من المحتمل خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويكون باإلماكن وضع تقدير موثوق لمبلغ 

 كون مطلوبة لتسوية االلتزام.االلتزام. يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للمصاريف المتوقع أن ت

 مقاصة األيوات المالية 60-0

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وصافي المبلغ المعلن عنه في قائمة المركز المالي عندما 

يكون هناك حق قانوني قابل للتنفيذ من أجل مقاصة المبالغ المعروضة واكنت هناك نية للتسوية على 

ألصل وتسوية االلتزام بشلك متزامن. يجب أال يتوقف الحق القابل للتنفيذ بشلك أساس صافي أو تحقق ا

قانوني على األحداث المستقبلية ويجب أن يكون قابل للتنفيذ ضمن السياق االعتيادي لؤلعمال وفي حال 

 وجود حالة إخالل أو إعسار أو إفالس للشركة أو الطرف المقابل. 

 االعتراف ياإلةرايات 63-0

ياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو المدين وتمثل المبالغ المستحقة عن البضائع يتم ق

 الموردة مخصومًا منها الخصومات والعوائد. 
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تعترف الشركة باإليرادات عندما يكون باإلماكن قياس مبلغ اإليرادات بشلك موثوق به٭ وعندما يكون من 

فع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة٭ وعندما يتم استيفاء معايير محددة المحتمل أن تتدفق إلى الشركة منا

للك نشاط من أنشطة الشركة على النحو المبين أدناه. ال يعتبر مبلغ العوائد أنه قابل للقياس بشلك موثوق 

 حتى يتم حل اكفة النفقات الطارئة.

 ييع البضائع 6-63-0

يتم تحويل المخاطر والمزايا الهامة الناتجة  جزة عندمايتم االعتراف باإليرادات من بيع المنتجات المن

عن الملكية إلى المشتري. يتم تحويل المخاطر والمزايا الهامة للمشتري عندما يتم تسليم/شحن 

 البضائع المنجزة.

 يخل آخر 0-63-0

 يتم عرض دخل الفائدة من الودائع لدى البنوك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

 ةجار التشغيليعقة اإل 66-0

يكون أي عقد إيجار تشغيلي عقد إيجار غير عقد اإليجار المالي. يتم االعتراف بعقد اإليجار التشغيلي على 

 أساس معدل ثابت طوال مدة عقد اإليجار.

 تاكليف التمدةل 60-0

لمؤهل تتم إن تاكليف التمويل العامة والمحددة المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج األصل ا

رسملتها خالل الفترة الزمنية المطلوبة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المقصود منه أو بيعه. 

الموجودات المؤهلة هي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لكي تصبح جاهزة 

 لالستخدام المرجو منها أو بيعها. 

ستثمار المؤقت للقروض المحددة والتي لم تدفع على تأهيل كما أن إيرادات االستثمار المحققة من اال

الموجودات يتم خصمها من تاكليف التمويل المؤهلة للرسملة. تدرج تاكليف التمويل األخرى ضمن 

 المصاريف في القترة التي يتم تكبدها فيها.

 تدزةعات األرياح 64-0

 يتم خاللها اعتمادها من قبل المساهمين.يتم االعتراف بتوزيعات األرباح اكلتزام خالل الفترة التي 

 األيوات المالية وإيار  المخاطر  -3

إن هذا اإليضاح يعرض معلومات عن تعرض الشركة للك من المخاطر أعاله وأغراض الشركة وسياسات 

وعمليات قياس وإدارة المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال. إن هذا اإليضاح أيضًا يتضمن إفصاحات كمية 

 نة باإلضافة إلى اإلفصاحات خالل القوائم المالية. معي

إن أنشطة الشركة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية وتنطوي على تحليل وتقييم وقبول 

وإدارة بعض درجات المخاطر أو مجموعة من المخاطر. إن المخاطرة تعتبر أساسية في العمل وتكون 

 يمكن تفاديها لممارسة األعمال.  المخاطر التشغيلية بمثابة عاقبة ال

 على ذلك٭ يكون هدف الشركة هو تحقيق رصيد مناسب بين المخاطر والعوائد وتخفيض اآلثار السلبية 
ً
بناء

 المحتملة على أداء الشركة المالي. 

تتحمل اإلدارة األولى المسؤولية عن مراقبة التقيد بمعايير وسياسات وقيود المخاطر ضمن الشركة 

ة إلى إدارة موجودات ومطالبات الشركة وهيلكها المالي بشلك عام. باإلضافة إلى ذلك٭ تكون باإلضاف

 اإلدارة األولى مسؤولة بشلك أساسي عن مخاطر التمويل والسيولة. 

تتم مراجعة عمليات إدارة المخاطر في الشركة من قبل المراجع الداخلي الذي يقوم بفصح لك من كفاية 

ركة باإلجراءات. إن المراجعة الداخلية تناقش نتائج اكفة التقديرات مع اإلدارة وتقدم اإلجراءات وتقيد الش

 تقارير بالنتائج التي تتوصل لها وتوصياتها لرئيس الشركة. 

 إن الشركة معرضة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لؤلدوات المالية:

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السوق 

 مخاطر السيولة 
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 ئتمانمخاطر اال 6-3

هي عبارة عن مخاطر الخسارة المالية للشركة إذا فشل العميل أو الطرف المقابل لؤلداة المالية في الوفاء 

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى للشركة  بالتزاماته التعاقدية وتنشأ بشلك أساسي من

 والودائع قصيرة االجل واألرصدة لدى البنوك.

 طر االئتمانالتعرض لمخا 6-6-3

إن المبلغ المرحل للموجودات المالية يمثل أقصى انكشاف ائتماني. إن أقصى انكشاف ائتماني بتاريخ 

 إعداد التقرير اكن:

 يةسمبر 36كما في  

 5000 5008 القروض والذمم المدينة

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى 

 )1(اإليضاح 
08 ٫582 05,050 

 0,818 00٫002 )0البنوك (اإليضاح ودائع لدى 

 50,000 01,000 

 الذمم المةةنة التجارةة والذمم المةةنة األخرى 0-6-3

إن الذمم المدينة التجارية تمثل المبالغ المستحقة من ولكاء التسويق فيما يخص المبيعات المرتبة 

حالية المتفق عليها بين من قبلهم وفقًا ألحاكم اتفاقيات التسويق. وفقًا لترتيبات التسويق ال

المساهمين٭ يتم تسليم اكفة المنتجات المصدرة من األمونيا واليوريا المتبلورة من قبل 

مساهم/شريك تسويق٭ شركة الصناعات البتروكيماوية في الكويت٭ واكفة المنتجات المصدرة من 

اك تصنيف الميثانول من قبل شركة الصناعات األساسية السعودية سابك. حيث أنه ليس هن

مستقل٭ يتم تقييم الجودة االئتمانية للعميل اعتمادًا على مركزه المالي وتجربته السابقة وعدد 

وال تعتبر أن قيمتها  “عالية”من العوامل األخرى. يتم تقييم الجودة االئتمانية للعمالء على أنها 

لسعودية تنخفض حيث أنها مملوكة من قبل حكومات دولة الكويت والمملكة العربية ا

الموجودة في الشرق األوسط. إن مخاطر االئتمان على الذمم المدينة من األطراف المعنية 

محدودة٭ نظرًا لحقيقة أنها مبينة بقيمها المقدرة القابلة للتحقيق. إن اكفة الذمم المدينة غير 

تتعلق المسددة من شركة الصناعات البتروكيماوية وشركة الصناعات األساسية السعودية سابك 

. إن الذمم المدينة األخرى تمثل المبلغ 5008بمعامالت البيع الخاصة بشهري نوفمبر وديسمبر 

 المستحق من الموظفين فقط.

حسب هذه االتفاقيات وقبل االنتهاء من لك تعامل بيع٭ يجب على شركة الصناعات البتروكيماوية 

مان وشروط الدفع األخرى وتواريخ وسابك الحصول على موافقة الشركة على األسعار وشروط االئت

 على ذلك٭ يتم االتفاق بشلك مشترك على القيود االئتمانية والخصومات وفروق 
ً
الشحن. بناء

األسعار الخاصة بالبضائع والعمالء بين لك من الشركة وشراكء التسويق قبل الموافقة على لك أمر 

القات العمالء وممارسات األعمال من أوامر البيع وتكون معتمدة على شروط السوق السائدة وع

 والحصافة. 

 النقة والديائع لةى البندك 3-6-3

تقوم الشركة بإدارة القيود ومراقبة تركيزات المخاطر عند ظهورها. ضمن السياق االعتيادي 

لؤلعمال٭ تقوم الشركة بوضع مبالغ وودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ذات جودة ائتمانية 

 عالية. 

 ي  االئتمانية أليوات المدجديات الماليةالجد 6-6-3

يبين الجدول أدناه المعلومات المتعلقة باالنكشاف على مخاطر االئتمان من خالل الجودة االئتمانية 

 50و  5008ديسمبر  50للموجودات المالية عن طريق فئة ودرجة وحالة الموجودات المالية بتاريخ 

على  “مصنف”ع خسارة مالية والذي يظهر على أنه . يصنف أقصى خطر الحتمال وقو5000ديسمبر 

يعتمد تصنيف  .“المصنفة”أنه أعلى من الخطر الخاص باالنكشافات المصنفة ضمن نطاق الجودة 

هذه التسهيالت على تصنيف اإلدارة الداخلية وعلى السجل التاريخي السابق مع األطراف المقابلة 

 والذي تقرر أن تكون درجته أو درجته قياسية.
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 ليس متأخر وال انخفضت قيمته 

 اإلجمالي غير مصنف +A-/BBB+/BB 0164يةسمبر  36

الذمم المدينة التجارية والذمم 

 المدينة األخرى

8,821 05,001 02,000 

 00,002 - 00,002 النقد والودائع لدى البنوك

 50,100 05,001 55,508 اإلجمالي

 

 ليس متأخر وال انخفضت قيمته 

 اإلجمالي غير مصنف +A-/BBB+/BB 0160يةسمبر  36

الذمم المدينة التجارية والذمم 

 المدينة األخرى

1,500 2,000 08,520 

 0,818 - 0,818 النقد والودائع لدى البنوك

 00,011 2,000 0,208 اإلجمالي

: ال 5000( 5008ديسمبر  50لم يكن على الشركة أي ذمم مدينة متأخرة وال انخفضت قيمتها في 

 وجد).ي

 ديسمبر٭ اكن تقادم الذمم المدينة التجارية واألخرى اكآلتي: 50في 

 تأخرت لون لم تنخفض قيمتها 

ال متأخر  وال  اإلجمالي

انخفضت 

 قيمتها

 601إلى  4 ةدم 6-41

 ةدم

إلى  606

 ةدم 621

أكثر من 

 ةدم 621

5008 02,000 01,010 5,185 - - - 

5000 08,520 08,520 - - - - 

 خاطر السدقم 0-3

رات التي تطرأ على أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار  تتمثل مخاطر السوق في التغّيُ

 الفائدة وأسعار السلع التي تؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تملكه من أدوات مالية. 

ر السلع والتي تكون تنشأ مخاطر السوق نتيجة األوضاع المفتوحة في سعر الفائدة والعمالت وأسعا

مكشوفة على تحراكت وتغييرات عامة ومحددة في السوق على مستوى تذبذب أسعار السوق أو أسعار 

 مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية.

 مخاطر العمالت األجنبية 6-0-3

 5000و  5008ديسمبر  50لم تتعرض الشركة بشلك كبير ألي مخاطر تتعلق بالعمالت األجنبية في 

وذلك ألن مبيعات الشركة اكنت بمعظمها بالدوالر األمريكي الذي يرتبط به الدينار البحريني. معظم 

 الدفعات التي سددتها الشركة اكنت بالدينار البحريني.

 مخاطر مسعر الفائة  0-0-3

صادر إن مخاطر سعر فائدة الشركة تنشأ بشلك رئيسي عن إيداعات وتمويل الشركة. إن التمويل ال

بأسعار متغيرة يعرض الشركة لخطر تغير سعر الفائدة والذي يتم تعويضه جزئيًا عن طريق نقد 

اكنت تمويالت الشركة بأسعار متغيرة بالدينار البحريني  5008موجود بأسعار متغيرة. خالل عام 

 والدوالر األمريكي. 

ب تغير أسعار الفائدة. يعتمد يلخص الجدول أدناه األثر التقريبي على الربح وحقوق الملكية بسب

 وأن اكفة التغيرات األخرى ثابتة.  ٪0 -التحليل على افتراض أن سعر الفائدة يتحرك ما بين +/

 يةسمبر 36األثر على الريح للسنة المنتهية في  

 0164 0160 

 - 011 -+/ مرابحة مستحقة

 - 000 -+/ ودائع ثابتة
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 مخاطر أمسعار السلع 3-0-3

أسعار السلع عن التذبذب في أسعار السوق للمنتجات والمواد األولية التي تنتجها تنشأ مخاطر 

الشركة. إن الشركة تراقب انكشافها من التذبذبات في أسعار السلع على أساس ديناميكي. تمت 

محااكة مختلف السيناريوهات اعتمادًا على التحراكت المتوقعة في األسعار الدولية. ال تستخدم 

 حوط من أسعار السلع أو المشتقات.الشركة الت

 حساسية أسعار السلع

يلخص الجدول أدناه األثر التقريبي على الربح وحقوق الملكية بسبب تغير أسعار السلع. يعتمد 

للك طن متري وأن اكفة التغييرات  ٪00 -التحليل على افتراض أن معدل األسعار يتحرك ما بين +/

 األخرى ثابتة.

 يةسمبر 36لسنة المنتهية في األثر على الريح ل 

 0164 0160 

 8,020 -+/ 0,552 -+/ يوريا

 5,120 -+/ 5,005 -+/ ميثانول

 800 -+/ 000 -+/ امونيا

 /+- 2,015 /+- 00,001 

 مخاطر السيدلة 3-3

تتمثل منهجية الشركة في إدارة مخاطر السيولة في أنها تضمن أن يتوفر لديها دوًما سيولة نقدية اكفية 

لديها للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وتقوية وضعها في السوق. في نهاية فترة التقرير المالي 

احتفظت الشركة بنقد وما يعادله وذمم مدينة تجارية والتي من المتوقع أن تولد تدفقات نقدية إلدارة 

 ري. مخاطر السيولة. تراقب الشركة التدفقات النقدية المستقبلية والسيولة بشلك دو

 إن عملية إدارة مخاطر السيولة المنفذة من قبل الشركة والتي تراقبها اإلدارة األولى تشمل:

  التمويل اليومي المدار من خالل مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إماكنية الوفاء

 بالمطلوبات.

 .إدارة التركيز وملف تواريخ استحقاق المطلوبات في المستقبل 

لجدول أدناه المطلوبات المالية غير المشتقة للشركة إلى مجموعات ذات أهمية مبنية على المدة يحلل ا

المتبقية بتاريخ المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن المبلغ المفصح عنه في الجدول هو 

 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:

 3أقل من  0164

 أشهر

إلى  6يين مسنة 

 0نتين مس

إلى  0يين مسنتين 

 مسندات 0

الذمم المدينة التجارية 

 واألخرى

50,510 - - 

 05,510 1,051 - ذمم المرابحة الدائنة

سحب على المكشوف 

 من البنوك

000 - - 

 50 050 - خطاب اعتماد/ضمانات

 50,500 1,501 05,520 

    

 3أقل من  0160

 أشهر

إلى  6يين مسنة 

 0مسنتين 

إلى  0يين مسنتين 

 مسندات 0

الذمم المدينة التجارية 

 واألخرى

52,880 - - 

سحب على المكشوف 

 من البنوك

5,111 - - 

 - - 50 خطاب اعتماد/ضمانات

 15,150 - - 
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 إيار  مخاطر رأس المال 6-3

يكون غرض الشركة عند إدارة رأسمالها الذي يشلك حقوق ملكية المساهمين المحافظة على قاعدة 

ة لدعم نمو أعمالها. من أجل تحقيق هذا الغرض٭ تحافظ الشركة على الهيلك الرأسمالي. يجوز رأسمالية قوي

للشركة تعديل قيمة توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين. ليس لدى الشركة سياسة للمحافظة على 

) تتطلب أن يتم 05ح أدنى نسبة للدين إلى رأس المال. خالل العام قامت الشركة بإبرام اتفاقيات مرابحة (اإليضا

 على ذلك٭ توجه الشركة تعليماتها 
ً
توجيه عوائد مبيعات الشركة مباشرة إلى البنك األهلي المتحد. بناء

لولكاء التسويق للقيام بشلك مباشر بإيداع عوائد اإليرادات في الحساب المصرفي للشركة المفتوح لدى البنك 

ييرات على طريقة الشركة في إدارة رأس المال خالل العام. األهلي المتحد. بخالف ذلك٭ لم تكن هناك أي تغ

 إضافة إلى االحتياطي القانوني٭ ال تخضع الشركة ألي متطلبات رأسمالية أخرى مفروضة خارجيًا. 

 المخاطر التشغيلية 0-3

تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر التعرض لخسارة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لعدة أسباب تتعلق 

عمليات الشركة والموظفين والتكنولوجيا والبنية التحتية وعوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر االئتمان ب

ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل المخاطر الناجمة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير 

 عمليات الشركة.االنضباط المؤسسي المتعارف عليها بشلك عام. تنتج المخاطر التشغيلية عن اكفة 

إن هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل حدوث توازن بين تفادي الخسائر المالية واإلضرار 

لتفادي اإلجراءات الرقابية التي تقيد المبادرة  أيضاً بسمعة الشركة مع االقتصاد بشلك عام في التاكليف و

 واالبتاكر.

الضوابط الرقابية لمواجهة المخاطر التشغيلية على عاتق  تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتطبيق

اإلدارة العليا للك وحدة من وحدات األعمال. يتم دعم هذه المسؤولية من خالل القيام بشلك عام بتطوير 

 معايير الشركة الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية ضمن المجاالت التالية: 

 في ذلك التفويض المستقل الخاص بالمعامالتٮ متطلبات الفصل المالئم بين الواجبات٭ بما 

 متطلبات التصالح على ومراقبة المعامالتٮ 

 التقيد بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرىٮ و 

 .توثيق الضوابط واإلجراءات 

تتم مراقبة مدى االلتزام بمعايير الشركة من خالل برنامج مراجعات دورية يتم تنفيذه من قبل قسم التدقيق 

داخلي. تتم مناقشة نتائج مراجعات قسم التدقيق الداخلي مع إدارة وحدة األعمال المعنية مع تقديم ال

 .تقارير موجزة إلى لجنة التدقيق واإلدارة العليا للشركة

 تقةةر القيم العايلة 4-3

 تم تحديد مختلف المستويات اكآلتي:

 دات أو المطلوبات المتطابقة األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجو

 )ٮ0 (المستوى

  وجديرة بالمالحظة بالنسبة للموجودات أو  0معطيات بخالف األسعار المعلنة المذكورة في المستوى

 بشلك مباشر (اكألسعار) أو غير مباشر (مشتقة من األسعار) (المستوى 
ً
 )ٮ5المطلوبات سواء

 ند إلى بيانات يمكن مالحظتها في السوق معطيات بالنسبة للموجودات أو المطلوبات ال تست

 ). 5(معطيات ال يمكن مالحظتها) (المستوى 

ليس لدى الشركة أي موجودات أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك فإن القيم العادلة 

 لؤلدوات المالية للشركة ال تختلف بشلك كبير عن قيمتها الدفترية المعنية. 

 راء المحامسبية الهامةالتقةةرات واآل -6

إن إعداد القوائم المالية المتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة أن تصدر القرارات 

والتقديرات واآلراء التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبين وقيم الموجودات والمطلوبات والدخل 

 لية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات.والمصاريف المعلن عنها. إن النتائج الفع

تتم مراجعة التقديرات واآلراء بشلك متواصل. يتم عرض التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي 

 يتم خاللها مراجعة التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بذلك. 
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 عةاتالعمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للعقارات والماكئن والم 6-6

تقوم الشركة بمراجعة العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للعقارات والماكئن والمعدات في لك تاريخ إلعداد 

التقارير وذلك لتحديد ما إذا اكنت هناك حاجة إلجراء تعديل على العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية. تقوم 

اآلالت والمعدات بعد استنزال قيمتها الشركة باحتساب المخصص الالزم الستهالك تلكفة الممتلاكت و

المتبقية بطريقة القسط الثابت وبمعدالت استهالك اكفية لتغطية عمرها اإلنتاجي المتوقع. يقدر العمر 

اإلنتاجي والقيمة المتبقية اعتمادًا على الموجودات المشابهة ضمن المجال وتوقعات اإلدارة لجهة 

إعداد التقرير تقوم إدارة الشركة بتقييم ما إذا اكن هناك أي مؤشر  المنفعة االقتصادية المستقبلية. بتاريخ

 على أن الموجودات التي لها أعمار محددة يمكن أن تنخفض قيمتها. 

 مخصص المخزون القليل الحركة 0-6

تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية للمخزون بتاريخ لك تقرير مالي لتحديد ما إذا اكن المخزون انخفضت 

ته. تقوم الشركة بتحديد المخزون الذي انخفضت قيمته اعتمادًا على عمر المخزون وتقدير الطلب قيم

المستقبلي عليه. في حال وجود أي مؤشر على انخفاض القيمة٭ تقدر القيمة القابلة لالسترداد فيما يخص 

 المخزون اعتمادًا على الخبرة السابقة المتعلقة ببيع ذلك المخزون. 

 ذمم المةةنة المشودك في تحصيلهامخصص ال 3-6

تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية للذمم المدينة بتاريخ لك تقرير مالي لتحديد ما إذا اكنت الذمم 

المدينة انخفضت قيمتها. تقوم الشركة بتحديد الذمم المدينة الذي انخفضت قيمتها اعتمادًا على عمر 

قابل وتقدير التدفقات النقدية المستقبلية. في حال وجود أي الذمم المدينة والمركز المالي للطرف الم

انخفاض في القيمة٭ تقدر القيمة القابلة لالسترداد فيما يخص الذمم المدينة التي انخفضت قيمتها 

 اعتمادًا على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. 

 ترتيب التسعير المؤقت 6-6

قد يتم احتساب سعر مؤقت بتاريخ تسليم الميثانول واليوريا.  عادة ما يتم وضع سعر مؤقت للمبيعات.

عادة ما يكون السعر النهائي متوسط سعر السوق لفترة مستقبلية معينة. يتم االعتراف بالعائد من بيع 

السلع المسعرة مؤقتًا بمجرد تحويل المخاطر وفوائد الملكية إلى العميل والذي يكون عادة تاريخ التسليم. 

بيعات المسعرة مؤقتًا لتعكس األسعار المحققة فيما بعد في لك تاريخ تقرير مالي ويتم عرض أي تعدل الم

 تعديالت في قائمة الدخل.
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 العقارات والماكئن والمعةات -0

لكفة تطدةر  0164التلكفة مسنة 

األراضي 

 المؤجر 

أراضي 

الملوية 

 الخالصة

الماكئن  المباني

 واآلالت

التركيبات 

والتجهيزا

معةات ت و

 الماكتب

المركبات 

 اآللية

عدامل 

محفز  

 وراتنجات

مشارةع 

رأمسمالية 

 قية التنفيذ

 اإلجمالي

 518,500 1,085 1,500 0,012 0,000 555,880 51,505 0,005 8,000 5008يناير  0كما في 

 00,800 0,500 011 005 015 2,802 500 - - إضافات 

 - )0,001( 001 - 010 5,228 520 - - تحويالت

 )1,100( - )00( )00( - )1,501( - )550( - مبيعات

 505,021 5,152 1,125 0,000 2,121 550,258 51,210 0,501 8,000 5008ديسمبر  50كما في 

          االستهالك المتراكم

 )501,010( - )0,200( )005( )8,200( )015,055( )02,050( - )5,181( 5008يناير  0كما في 

 )00,052( - )118( )000( )801( )05,105( )215( - )051( سنةالمحمل لل

 508 - 00 00 - 508  -  فيما يخص المبيعات

 )502,550( - )5,818( )255( )1,000( )001,010( )50,000( - )5,000( 5008ديسمبر  50كما في 

 085,285 5,152 0,008 080 0,215 011,110 1,211 0,501 5,525 صافي القيمة الدفترية

 - - - - - - - - - 5000التلكفة سنة 

 580,515 00,225 0,005 251 01,001 528,111 55,000 0,005 8,000 5000يناير  0كما في 

 58,851 1,801 0,550 000 050 50,001 510 - - إضافات 

 - )0,015( 85 - 288 8,085 205 - - تحويالت

 )50,018(  )5,581( - )2,555( )2,212(  - - مبيعات

 518,500 1,085 1,500 0,012 0,000 555,880 51,505 0,005 8,000 5000ديسمبر  50كما في 

          االستهالك المتراكم

 )505,558( - )5,505( )122( )00,800( )080,055( )00,185( - )5,851( 5000يناير  0كما في 

 )05,218( - )155( )01( )852( )00,018( )080( - )050( المحمل للسنة

 00,151 - 5,011 00 2,555 501 - - - فيما يخص المبيعات

 )501,010( - )0,200( )005( )8,200( )015,055( )02,050( - )5,181( 5000ديسمبر  50كما في 

 010,155 1,085 5,550 088 0,201 000,818 0,510 0,005 5,108 صافي القيمة الدفترية

 

  



 

102 

 ك خالل السنة باآلتي:تم تخصيص لكفة االستهال

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0164 0160 

 00,201 05,058 )01لكفة بيع البضائع (اإليضاح 

 000 215 )00مصاريف البيع (اإليضاح 

 502 010 )02مصاريف إدارية (اإليضاح 

 00,052 05,218 

 0سنة تبدأ اعتبارًا من  80امت بإنشاء مرافقها عليها لمدة تم منح الشركة عقد إيجار على أرض ق

. يتم استهالك التحسينات الرئيسية على األرض طوال المدة المتبقية من عقد اإليجار. 0201يناير 

 5008دينار بحريني تقيد في قائمة الربح والخسارة عند استحقاقها. في فبراير  00تبلغ قيمة اإليجار 

 00لمدة إضافية تبلغ  بمملكة البحرين يجار مع الهيئة الوطنية للنفط والغازمددت الشركة عقد اإل

. تشمل المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ مختلف أعمال اإلنشاء 5011نوفمبر  0سنوات٭ أي حتى 

 وعمليات التطوير والتجديد لمباني الشركة وماكئنها وآالتها. 

 المخزون -4

 ةسمبري 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0164 0160 

 5,050 1,250 المنتجات المنجزة

المواد االستهالكية 

 والكيميائية وغيرها
5,820 5,105 

 1,805 0,011 

 الذمم المةةنة التجارةة والذمم المةةنة األخرى -0

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0164 0160 

مستحقة من األطراف المعنية 

 )55٫5(اإليضاح 
00,500 00,525 

 0,052 0,080 مبالغ مسددة

 5,551 5,111 سلف للبائعين

 0,015 200 ذمم مدينة أخرى

 02,000 08,520 

على معلومات حول انكشاف الشركة على االئتمان ومخاطر السوق  5يمكن االطالع في اإليضاح 

 وخسائر انخفاض القيمة بالنسبة للذمم المدينة التجارية.

 مهالنقة وما في حو -2

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0164 0160 

 50 08 النقد في الصندوق

 0,818 25 النقد لدى البنوك

الودائع المصرفية القصيرة 

 األجل
00,121 - 

األرصدة المصرفية وما في 

حكم النقد حسب قائمة المركز 

 المالي

00,800 0,810 

ناقص: السحب على المكشوف 

 )00 من البنك (اإليضاح
)000( )5,111( 

النقد وما في حكمه حسب 

 قائمة التدفقات النقدية
00,120 )0,015( 
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أشهر أو أقل وتتراوح أسعار  5إن فترات االستحقاق األصلية للودائع المصرفية القصيرة األجل هي 

في  ٪0٫00و  ٪0٫00: 5000( 5008ديسمبر  50في السنة كما في  ٪0٫10و  ٪0٫10الفائدة الفعلية ما بين 

 السنة). 

 عمالت النقد وما في حكمه هي:

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0164 0160 

 122 0٫001 الدوالر األمريكي

 555 1٫050  الدينار البحريني

 212 10 أخرى

 00 ٫800  0 ٫810 

 رأس المال -0

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0164 0160 

والصادر رأس المال المصرح به 

 80٫000٫000والمدفوع بالاكمل: 

دينار  0سهم عادي بقيمة 

 بحريني للك سهم

80٫000 80٫000 

 االحتياطي القاندني -61

من ربح الشركة خالل  ٪00وفقًا لمتطلبات قانون الشراكت التجارية البحريني٭ يجب تحويل مبلغ يعادل 

الوقت الذي تصبح فيه نسبة هذا السنة قبل إجراءات التخصيصات إلى احتياطي قانوني حتى 

من قيمة رأس المال. ال يجوز توزيع االحتياطي القانوني إال وفقًا للمادة  ٪00االحتياطي ال تقل عن 

من قانون الشراكت التجارية البحريني. لم يتم تحويل أي أموال إلى االحتياطي القانوني حيث أن  551

ديسمبر  50و  5008ديسمبر  50ة رأس المال في من قيم ٪00االحتياطي القانوني وصل إلى نسبة 

5000 . 

 احتياطي تدزةعات األرياح -66

تخصص الشركة جزء من أرباحها المبقاة كتوزيعات أرباح تستحق للمساهمين فيها وتضم احتياطي 

 على موافقة المساهمين. ال يمكن 
ً
توزيعات األرباح الذي يتحول ليصبح مستحق الدفع بناء

ذا االحتياطي ألي غرض باستثناء توزيعات األرباح على المساهمين. لم يقترح مجلس االستفادة من ه

 . 5000ديسمبر  50و  5008ديسمبر  50اإلدارة أي توزيعات أرباح عن السنوات المنتهية في 

 ذمم المرايحة الةائنة -60

 تتكون ذمم المرابحة الدائنة مما يلي: 

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36منتهية في السنة ال

 يةسمبر

 0164 0160 

 - 00٫001 مرابحة مستحقة (إجمالي)

 - )001( ناقص: (لكفة تمويل مؤجلة)

 - 01٫121 صافي ذمم المرابحة الدائنة

   

 - 05,510 الجزء غير المتداول

 - 1,051 الجزء المتداول

 01,121 - 

حة مع بنكين لتمويل شراء سلع. فيما يلي قامت الشركة بإبرام اتفاقيات تسهيل مراب 5008في يناير 

 ملخص عن شروط وأحاكم هذه االتفاقيات:
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مؤمسسات 

 التمدةل

مبلغ التسهيل  ندع التسهيل

 يالةوالر األمرةوي

 مسعر الفائة  المة 

البنك األهلي 

 المتحد
 0 81٫000 مرابحة سلع

سعر الفائدة 

السائد بين البنوك 

 5في لندن لمدة 

 ٪5٫10أشهر + 

بحرين بنك ال

 اإلسالمي
 0 50٫000 مرابحة سلع

سعر الفائدة 

السائد بين البنوك 

 0في لندن لمدة 

 ٪5٫10واحد + 

إن اتفاقيات المرابحة المذكورة أعاله مع لك من البنك األهلي المتحد وبنك البحرين اإلسالمي غير 

 مضمونة وتستحق لك أساس ربع سنوي وشهري على التوالي.

 منافع المدظفين -63

أعلنت الشركة عن أنها ستقوم بتخصيص منافع إنهاء الخدمة للموظفين من  5000أكتوبر  في

البحرين. تم التفويض بمنح القيمة الحالية لاللتزام المتحسبة من قبل اكتواري  مملكة مواطني دولة

 00خالل ما تبقى من مدة التفويض البالغة  5000ديسمبر  50دينار بحريني كما في  ٫508 5 والبالغة 

 سنة. 

دينار بحريني) تنفيذًا اللتزامها  1٫528: 5000دينار بحريني ( ٫100 0 قامت الشركة بتخصيص مبلغ وقدره 

بموجب خطة المنافع المعرفة خالل السنة الحالية. تم تحديد قيمة االلتزام من قبل االكتواري الذي 

ص ومعدل العائد ومعدل يقوم بدراسة مختلف االفتراضات مثل نمو الراتب الشهري ومعدل التناق

دينار بحريني  02الخصم ومعدل الوفيات. سيزيد/سينخفض المخصص المحتسب خالل العام بمعدل 

 . ٪0دينار بحريني) في حال زيادة/خفض المخصص بنسبة  550: 5000(

 التزامات الموازنة العمومية بالنسبة إلى:

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0164 0160 

لمنافع المعرفة خطة ا

 )0-05(اإليضاح 
8,255 2٫118 

 قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر:

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0164 0160 

خطة المنافع المعرفة 

 )0-05(اإليضاح 
 0 ٫100 1٫528 

: 5000دينار بحريني ( 0٫011 عبارة عن  دينار بحريني وهو ٫100 0 ذكر في الجدول أعاله مبلغ وقدره 

دينار بحريني) حيث ضم هذين المبلغين إلى  0٫100 : 5000دينار بحريني ( 101دينار بحريني) و 1٫528

 لكفة المبيعات والمصاريف اإلدارية على التوالي. 

 خطة المنافع المعرفة 6-63

تي حددها االكتواري خالل السنة بمبلغ وال 5008ديسمبر  50تم االعتراف بالقيمة الحالية لاللتزام في 

 دينار بحريني) في قائمة المركز المالي اكآلتي:  ٫050 01: 5000دينار بحريني ( 01٫550وقدره 

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0164 0160 

 ٫050 01 01٫550 القيمة الحالية لاللتزام

القيمة العادلة لموجودات 

 الخطة
)1,501( )0 ٫501( 

  1٫018 2 ٫851 

لكفة الخدمة السابقة غير 

 المعترف بها
)005( )010( 

 2٫118 8,255 صافي االلتزام
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 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0164 0160 

القيمة الحالية لاللتزام كما في 

 يناير 0
01 ٫050 05,001 

 0٫102  800 خسارة إعادة قياس

 100 108 لمتداولةلكفة الخدمة ا

 108 520 لكفة الفائدة

 )0,215( )٫508 5 ( المنفعة المدفوعة

القيمة الحالية لاللتزام كما في 

 ديسمبر 50
01,550 01,050 

 

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0164 0160 

القيمة العادلة لموجودات 

 الخطة
 1 ٫501 0 ٫501 

 ئمة الربح والخسارة:فيما يلي المبالغ المعترف بها في قا

 
 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0164 0160 

 100 108 لكفة الخدمة المتداولة

 108 520 لكفة الفائدة

 0,150 50 لكفة الخدمة السابقة

 0,015 5,251 

 فيما يلي المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل الشامل:

 
 36ي السنة المنتهية ف

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0164 0160 

 0٫102  800 خسارة إعادة قياس

تم تحديد القيمة الحالية لاللتزامات من قبل االكتواري. فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية التي 

 تم استخدامها:

 0164 0160 

 ٪ ٪ 

 0٫00 0٫00 نسبة الخصم

 0٫50 0٫50 اتبزيادات مستقبلية على الر 

 0٫00 0٫00 نسبة العائد على الموجودات

 AMإن معةل الدفيات المستقبلي للمدظفين ةتدافق مع جةول الدفيات البرةطاني  0-63

 مسنة. 41. العمر التقاعةي للرجال والنساء هد 01

 خطة المساهمة المعرفة 3-63

حرينيين والتي تدار من قبل تم ضم مساهمات الشركة في خطة التقاعد الخاصة بالمواطنين الب

والبالغة  5008ديسمبر  50مؤسسة الضمان االجتماعي في مملكة البحرين للسنة المنتهية في 

دينار بحريني) إلى لكفة الموظفين ضمن لكفة المبيعات والمصاريف  0٫022 : 5000دينار بحريني ( 0٫025 

 اإلدارية على التوالي.

 خطة التدفير الخاصة يالمدظفين 6-63

تدفع الشركة مساهمات في خطة التوفير الخاصة بموظفيها اعتمادًا على المساهمات الحالية 

 على ووفقًا ألحاكم خطة التوفير. تتم إدارة خطة التوفير من قبل مجلس أمناء 
ً
للمشاركين بناء

مؤلف من عضوين من اإلدارة وممثلين اثنين عن الموظفين. بلغت إجمالي المساهمات التي تم 

دينار بحريني) وتم ضم تلك المساهمات إلى لكفة  150: 5000دينار بحريني ( 110ها خالل السنة تقديم

الموظفين ضمن لكفة المبيعات والمصاريف اإلدارية. بلغت قيمة مجمل صافي الموجودات غير 
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يس دينار بحريني). ل ٫215 0: 5000دينار بحريني ( 0٫502 5008ديسمبر  50المراجعة ضمن الخطة كما في 

 على الشركة أي التزام تجاه خطة التوفير باستثناء المساهمات الشهرية. 

 الذمم الةائنة التجارةة والذمم الةائنة األخرى -66

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0164 0160 

ذمم توزيعات أرباح دائنة 

 )55(اإليضاح 
55,000 55,000 

مستحق لؤلطراف المعنية 

 )5-55(اإليضاح 
5,500 5,080 

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة 

 أخرى
5,115 5,185 

 810 101 متأخرات متعلقة بالموظفين

 515 02 مطالبات أخرى

 50,510 52,880 

 مسحب على الموشدف من البندك -60

مليون دوالر أمريكي مـن  00خالل العام حصلت الشركة على تسهيل سحب على المكشوف بقيمة 

تحـد ش م ب لتمويـل متطلبـات رأسـمالها العامـل. التسـهيل متـوفر بالـدوالر البنك األهلي الم

واحدة ويتم تسديده عنـد الطلـب. تسـتحق  0األمريكي والدينار البحريني. مدة هذا التسهيل سنة 

 الفائدة على أساس شهري حسب األسعار التالية: 

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0164 0160 

 5,111 000 جلتمويل قصير األ

 السعر 

 بالنسبة للمبالغ بالدوالر األمريكي
 ٪5+  0سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن لمدة شهر 

 في السنة

 بالنسبة للمبالغ بالدينار البحريني
البحرين لمدة  مملكة سعر الفائدة السائد بين البنوك في

 في السنة ٪5+  0شهر 

 العائة -64

 36 السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0164 0160 

 80,212 05,520 يوريا

 51,211 50,051 ميثانول

 8,011 0,001 امونيا

 20,118 000,055 

 لكفة ييع البضائع -60

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0164 0160 

 55,110 52,151 )05-55الغاز (اإليضاح 

 05,550 00,525 تاكليف الموظفين

 00,201 05,058 )0االستهالك (اإليضاح 

الصيانة والتاكليف األخرى ذات 

 الصلة
5,522 1,885 

 5,021 5,225 الكهرباء

 0,000 501 مصاريف أخرى

 10,200 81,105 

إطفاء هذه تتولى الشركة عملية إصالح الماكئن مرة واحدة لك سنتين إلى ثالث سنوات وتقوم ب

التاكليف طوال المدة حتى عملية اإلصالح التالية. بلغت اللكفة اإلجمالية التي تم تكبدها من أجل 
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: 5000صفر دينار بحريني ( 5008دينار بحريني وفي عام  8٫005مبلغ وقدره  5005إصالح الماكئن في عام 

 دينار بحريني). 5٫001 : 5008دينار بحريني خالل العام ( 5٫001 دينار بحريني) وتم إطفاء  ٫885 1 

 مصارةف البيع والتسدةق -62

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0164 0160 

 0,081 0,150 مصاريف البيع

 مصاريف التسويق 

 )0-0-55(اإليضاح 
5,852 5,022 

 000 215 )0االستهالك (اإليضاح 

 0,502 0,085 

 مة واإليارةةالمصارةف العا -60

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0164 0160 

 0,055 0,001 تاكليف الموظفين

 502 010 )0االستهالك (اإليضاح 

 0,502 0,055 الصيانة والتاكليف األخرى

 5,580 0,102 مصاريف التدريب والتطوير

 0,118 0,018 مصاريف التأمين

 8,508 0,015 رية أخرىمصاريف إدا

 00,001 01,010 

 ريح/سخسار   ييع العقارات والماكئن والمعةات -01

دينار  5٫050 /0 خالل العام٭ قامت الشركة ببيع أرض إلى وزارة اإلساكن مقابل مبلغ إجمالي وقدره

ينار د ٫001 0 دينار بحريني وحققت ربح يقدر بـ  550بحريني وبلغت صافي القيمة الدفترية لؤلرض 

 دينار بحريني).  502: خسارة بيع العقارات والماكئن والمعدات 5000بحريني (

 تاكليف التمدةل -06

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0164 0160 

 )10( )112( تاكليف التمويل

 )00( )2( مصاريف بنكية

 )100( )05( 

 تدزةعات األرياح للسهم -00

بلغت توزيعات األرباح المقترحة  5000يتم دفع أي توزيعات أرباح خالل السنة الحالية. في عام  لم

في حين تم دفع مبلغ وقدره  5001ديسمبر  50دينار بحريني فيما يخص السنة المنتهية في  ٫111 10

نعقد في دينار بحريني للك سهم). أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه الم 0٫88دينار بحريني ( ٫855 52

دينار بحريني  55٫000بعكس الدفعة المتبقية من توزيعات األرباح المستحقة والبالغة  5001مارس  55

) إلى أرباح مبقاة للشركة. تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين في الجمعية 01(اإليضاح 

 العمومية السنوية. 

 معامالت األطراف ذات الصلة -03

ة إذا اكن واحد منهم قادرًا على السيطرة على الطرف اآلخر أو له تأثير كبير تعتبر األطراف ذات عالق

 على الطرف اآلخر بالنسبة التخاذ القرارات المالية والتشغيلية. 

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين في الشركة (شركة الصناعات األساسية السعودية 

اإلدارة الرئيسية ومورد المواد الخام (شركة نفط  سابك وشركة الصناعات البتروكيماوية) وموظفي

 البحرين). تكون المعامالت مع األطراف ذات العالقة حسب األحاكم المتفق عليها.
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 ييع البضائع والخةمات 6-6-03

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0164 0160 

 000,118 20,520 مبيعات

 )5,022( )5,852( مصاريف تسويق

وفقًا ألحاكم اتفاقيات التسويق٭ تمثل المبيعات قيمة المنتجات المباعة من قبل ولكاء التسويق إلى 

عمالئهم مخصومًا منها تاكليف الشحن والتاكليف األخرى التي يتكبدها ولكاء التسويق. ولكاء 

عموالت التي يتم التسويق هم اثنان من المساهمين في الشركة. تمثل مصاريف التسويق ال

دفعها إلى ولكاء التسويق فيما يخص المبيعات المذكورة أعاله ويتم احتسابها كنسبة من األسعار 

 ). FOBصافية من تلكفة الشحن والتأمين (

 شراء البضائع والخةمات  0-6-03

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0164 0160 

شركة نفط  ‟ شراء غاز طبيعي

 البحرين
52,151 55,110 

 تعدةض اإليار  الرئيسية ألعضاء مجلس اإليار  ومدظفي اإليار  الرئيسية 0-03

موظفي اإلدارة الرئيسية هم األشخاص المفوضين والمسؤولين عن تخطيط وتوجيه واإلشراف على 

 أنشطة الشركة. 

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 ةسمبري

 0164 0160 

الرواتب ومنافع الموظفين األخرى 

 القصيرة األجل
500 500 

 50 50 منافع ما بعد انتهاء الخدمة

 508 550 

 أرصة  األطراف ذات العالقة 3-03

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0164 0160 

ذمم مدينة من األطراف ذات 

 )1العالقة (اإليضاح 
  

 1,505 8,828 سابك (مساهم)

شركة الصناعات البتروكيماوية 

 (مساهم)
0,855 1,012 

 00,500 00,525 

   

مستحقات لؤلطراف ذات العالقة 

 )01(اإليضاح 
  

شركة نفط البحرين (شركة تابعة 

 للمساهم*)
5,500 5,080 

تي تمتلك *شركة نفط البحرين هي شركة تابعة مملوكة بالاكمل للشركة القابضة للنفط والغاز ال

 حصة مماثلة لرأس مال الشركة مع شركة الصناعات البتروكيماوية وسابك. 
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 التزامات ونفقات الطارئة -06

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0164 0160 

 0,051 0,250 أوامر شراء

التزام رأسمالي للمشاريع 

 الرأسمالية

08,101 00,581 

 50 000 خطابات اعتماد/ضمانات

 مقارنات -00

عند الضرورة٭ تمت إعادة تجميع األرقام المقابلة لتتفق مع عرض مبالغ السنة الحالية. ال تنطوي 

إعادة التجميع المذكورة على أي أثر على الربح أو الخسارة أو حقوق الملكية المعلن عنها سابقًا 

 للشركة.
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 شركة الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 0160يةسمبر  36المنتهية في القدائم المالية للسنة 
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 شركة الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 0160يةسمبر  36القدائم المالية للسنة المنتهية في 

 معلومات عن الشركة

 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

 تقرير مراجع الحسابات المستقل

 قائمة المركز المالي

 قائمة الربح والخسارة

 قائمة الدخل الشامل

 التغييرات في حقوق الملكية قائمة

 قائمة التدفقات النقدية

 إيضاحات حول القوائم المالية
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 شركة الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 معلومات عن الشركة

 0-00500رقم السجل التجاري 

 رئيس مجلس اإلدارة ‟سعادة الدكتور أحمد علي الشريان  أعضاء مجلس اإلدارة

 نائب رئيس مجلس اإلدارة ‟لرحمن الزامل سعادة السيد يوسف عبد ا 

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة السيد إبراهيم محمد المسيتير  

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة الشيخ فهد بن سلمان آل خليفة  

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة السيد أحمد العمر  

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة السيد غانم ناصر العتيبي  

 عضو مجلس إدارة ‟ سعيد المطيري سعادة السيد عبد هللا 

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة السيد شفيع طالب العجمي  

  

 الدكتور عبد الرحمن الجواهري الرئيس

  

 ٭ سيترا٭ مملكة البحرين58150ص ب  المكتب المسجل

  

 البنك األهلي المتحد المصارف

 بنك البحرين والكويت 

 بنك الخليج الدولي 

 الوطني بنك البحرين 

 المؤسسة العربية المصرفية 

 بنك البحرين اإلسالمي 

  

 برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق األوسط المحدودة المراجع الحسابي

 0٭ برج جيرا 05الطابق  

 حي السيف 

 50011ص ب  

 مملكة البحرين 
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 شركة الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 0160يةسمبر  36نتهية في للسنة الم تقرةر أعضاء مجلس اإليار 

يسر مجلس اإلدارة تقديم تقريرهم والقوائم المالية المراجعة لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 

 .5001ديسمبر  50) للسنة المنتهية في “الشركة”(

 األنشطة الرئيسية

ل لغرض تصنيع تمتلك الشركة وتشغل مجمع لمعالجة البتروكيماويات ومرافق للتخزين والتصدير والتحمي

 وتصدير منتجات األمونيا واليوريا والميثانول ألسواق العالم.

 النتائج والمركز المالي

والمركز المالي للشركة  5001ديسمبر  50تتضمن القوائم المالية المرفقة نتائج السنة المالية المنتهية في 

 في ذلك التاريخ.

 تدزةعات األرياح

جمعية العمومية السنوية بدفع توزيعات أرباح للسنة المالية المنتهية قدم أعضاء مجلس اإلدارة توصية لل

 : ال يوجد).5008دينار بحريني ( 00٫550تبلغ  5001ديسمبر  50في 

 أعضاء مجلس اإليار 

وحتى  5001ديسمبر  50سيشغل أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم مناصبهم خالل السنة المنتهية في 

 تاريخ هذا التقرير:

 رئيس مجلس اإلدارة ‟عادة الدكتور أحمد علي الشريان س

 نائب رئيس مجلس اإلدارة ‟سعادة السيد يوسف عبد الرحمن الزامل 

 عضو منتدب ‟سعادة السيد إبراهيم محمد المسيتير 

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة الشيخ فهد بن سلمان آل خليفة 

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة السيد أحمد العمر 

 عضو مجلس إدارة ‟ة السيد غانم ناصر العتيبي سعاد

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة السيد عبد هللا سعيد المطيري 

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة السيد شفيع طالب العجمي 

 المراجعين الحساييين

 سيتم طرح قرار على األعضاء في الجمعية العمومية يقترح تعيين مراجعين حسابيين خارجيين.

 ومراجعة الحساياتاإلقرارات 

حافظت الشركة على قيود حسابية اكملة وصحيحة ولقد تمت إتاحة تلك القيود إضافة إلى اكفة المعلومات 

 واإليضاحات بحرية للمراجعين الحسابيين برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق األوسط المحدودة.

 يقرار من مجلس اإليار :

 (توقيع) (توقيع)

 إبراهيم محمد المسيتير الدكتور أحمد علي الشريان

 عضو منتدب رئيس مجلس اإلدارة

 5000مارس  55
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 تقرةر مراجع الحسايات المستقل للمساهمين في الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 تقرةر حدل مراجعة القدائم المالية

 رأةنا

لشركة الخليج لصناعة برأينا فإن القوائم المالية تمثل عرض عادل من اكفة النواحي الجوهرية للمركز المالي 

وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية عن  5001ديسمبر  50البتروكيماويات (الشركة أو جبيك) كما هو في 

 السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

 ما الذي قمنا بمراجعته:

 تشمل القوائم المالية للشركة ما يلي: 

  ٮ5001ديسمبر  50المركز المالي كما هي في قائمة 

 قائمة الربح والخسارة للسنة المنتهية في ذلك التاريخٮ 

 قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخٮ 

 قائمة التغييرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخٮ 

 خٮ وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاري 

 .إيضاحات حول القوائم المالية تشمل ملخص عن السياسات المحاسبية الهامة 

 أمساس الرأي

قمنا بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بمراجعة الحسابات. إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير 

 مالية ضمن تقريرنا.موصوفة بشلك أكبر في قسم مسؤوليات مراجع الحسابات المتعلقة بمراجعة القوائم ال

 باعتقادنا فإن إثبات المراجعة الذي حصلنا عليه يعتبر مهم ومالئم ليكون أساس لرأينا. 

 االمستقاللية

إننا مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير 

 ؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك القواعد.السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين وقد استوفينا مس

 معلدمات أخرى

يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى. تشمل المعلومات األخرى تقرير أعضاء مجلس 

ر اإلدارة (لكنها ال تشمل القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات الخاص بها) الذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقري

 مراجع الحسابات هذا.

 إن رأينا حول القوائم المالية ال يغطي المعلومات األخرى ونحن ال ولن نقدم أي ضمانات بخصوصها.

فيما يخص مراجعتنا للقوائم المالية٭ فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المذكورة أعاله ومن خالل 

تتعارض بشلك جوهري مع القوائم المالية أو المعرفة التي  القيام بذلك ندرس ما إذا اكنت المعلومات األخرى

حصلنا عليها أثناء المراجعة أو تبدو بخالف ذلك أن هناك خطأ جوهري فيها. في حال واعتمادًا على العمل 

الذي قمنا به٭ استنتجنا أن هناك خطأ جوهري في هذه المعلومات األخرى٭ يتوجب علينا أن نعلن عن تلك 

  هناك ما يجب أن نقدم تقرير به بهذا الخصوص.الحقيقة. ليس 

  لمالیةالقدائم المولفین يالحدكمة عن الئك يار  و اوإلمسؤوليات أعضاء مجلس ا

لیة ولدافقاً للمعاییر ولة دعارة عرضھا بصوولمالیة ت البیانااد اعدإعن إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين 

اد عدض إیاً لغرورضريراه أعضاء مجلس اإلدارة خلي داقابة م رظالى توفیر نإضافة ٭ إلمالیةایر رلتقاإلعداد ا

 خطأ. ل أو حتیااكانت ناتجة عن اء سو٭ ریةھلجوء األخطاامالیة تخلو من قوائم 

ار الستمراعلى رة الشركة عن تقییم قد٭ يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين لمالیةاد القوائم اعدإعند 

س ألساام استخدوایة ارلمتعلقة باالستمرر األمواعن ٭ ألمرالب حیثما یتطح٭ إلفصاة وامستمرة كمنشأ

عملياتها٭ أو قف أو ولجمعیة اتصفیة إذا اكن أعضاء مجلس اإلدارة ينوون ال ة إلمستمرة المحاسبي للمنشأا

 بذلك.م لقیاى اقعي سووابدیل لديهم لیس 

 ير المالية للشركة.إن اؤلئك الملكفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقار 

  لمالیةمراجعة القدائم افیما یخص مسؤوليات مراجع الحسايات 

ء ألخطاالمالیة ككل تخلو من القوائم اكانت إذا فیما ل على تأكید معقول لحصوافنا في ادأھتتمثل 

لتأكید اتبرینا. یعرأیتضمن ي لذمراجع الحسابات اتقریر ار صد٭ وإخطأل أوحتیااكانت ناتجة عن اء سو٭ ریةھلجوا

فقاً لمعاییر ولتي تتم المراجعة٭ اتكشف عملیة أن لكنھ ال یضمن ٭ لتأكیداعالي من ى مستول لمعقوا

تعتبر ٭ وخطأل أوحتیاإعن ء ألخطااتنشأ أن ا. یمكن دھجووریة عند ھلجوء األخطاائماً عن ٭ دالیةولدالمراجعة ا

ا ھلتي یتخذایة دإلقتصاارات اقرلاعلى ل مجتمعة تؤثر بشكل معقودة أو كانت منفرإذا ریة ھجو

 بنان لمستخدموا
ً
  لمالیة.هذه القوائم اعلى ء

االجتهاد المهني سة ربممام نقو٭ لیةولدالمراجعة افقاً لمعاییر ولتي تتم المراجعة امن عملیة ء كجز

 بما یلي:م كذلك فإننا نقوالمراجعة. حل افي جمیع مرالمهني لشك اعلى ظ لحفاوا
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 ٭ خطأل أو حتیااكانت ناتجة عن اء سو٭ لمالیةالقوائم اریة في ھلجوء األخطاا رطتقییم مخاتحديد و

كافیة مراجعة لة أدعلى ل لحصو٭ وارطلمخااتدقیق تتناسب مع تلك اءات جرإتنفیذ وتصمیم و

على من ل أحتیاإلناتجة عن اریة ھلجوء األخطاف اكتشام اینا. یعتبر خطر عدأساساً لرأمناسبة لتوفر و

أو تحریف أو متعمد ف حذأو یر وتزأو ؤ اطعلى تول إلحتیاي احیث قد ینطو٭ عن خطألناتجة اتلك 

  خلیة.الداللرقابة وز تجا

 اءات جرإتصمیم المراجعة بهدف لصلة بعملیة ذات اخلیة للجمعیة الداللرقابة فهم على ل لحصوا

 ة.ـّ خلیالدالرقابة افعالیة ل حواء رأي بدض إلیس لغروف٭ ولظرامناسبة حسب مراجعة 

 ت إلفصاحاوالمحاسبیة ات التقدیرامعقولیة ولمتبعة المحاسبیة ت السیاساامة ءمالى تقییم مد

 قام بها أعضاء مجلس اإلدارة.لتي العالقة ذات ا

 ة لمحاسبي للمنشأس الؤلساام أعضاء مجلس اإلدارة ستخدامة ءمالى مدل حوج ستنتاالى إلتوصل ا

 بنا ٭ریةھجوك شكوك ناھكانت إذا في ما ة٭ ولمستمرا
ً
ل لحصوالتي تم المراجعة الة أدعلى ء

ة. مستمرة كمنشأار الستمراعلى رة الشركة قد تشكك في قدوف راث أو ظمتعلقة بأحدعليها٭ 

لى مراجع الحسابات إفي تقریر االنتباه فیتوجب علینا لفت ٭ ریةھجوك شكود جووستنتجنا إذا ا

غیر كافیة. ت إلفصاحااكانت تلك إذا ینا رأتعدیل ٭ أو لمالیةالقوائم العالقة في ت ذات اإلفصاحاا

لكن مراجع الحسابات. ویخ تقریر رلغایة تاعليها لتي حصلنا المراجعة الة أدلى إستنتاجاتنا إتستند 

 ة. مستمرة كمنشأأعمالها قف ولى دي بالشركة إتؤأن مستقبلیة وف راث أو ظیمكن ألحد

  كانت إذا ما ت٭ وإلفصاحاالك ذبما في ٭ ااھمحتووبنيتها ولمالیة للقوائم الشامل ض العراتقییم

 اث بطريقة بتحقق عرضًا عاداًل.ألحدت والمعامالالمالیة تعكس القوائم ا

لها لمخطط المراجعة اتوقیت ق ونطابينها من ر٭ موة أعدل لمكلفین بالحوكمة حوالئك أوصل مع انتوإننا 

ل ا خالھبتحدیدم خلیة نقوالداابة لرقاامة في ر ھجھ قصوأي أولك ذبما في ت المراجعة الهامة٭ مالحظاو

  المراجعة.عملیة 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 حسب ما هد مطلدب وفقًا لقاندن الشراكت التجارةة البحرةني، نعلن عما ةلي:

 أننا حصلنا على اكفة المعلومات التي نعتبرها ضرورية لغرض مراجعتناٮ 

 سابات وقوائم مالية صحيحة وأن المعلومات المالية المذكورة في أن الشركة احتفظت بدفاتر ح

 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة متوافقة معها. 

  لم يبلغنا أي شيء يؤدي بنا إلى أن نعتقد أن الشركة أخلت بأي من األحاكم النافذة لقانون الشراكت

يؤثر بشلك جوهري على التجارية البحريني أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساسي ويمكن أن 

 ٮ و5001ديسمبر  50أنشطتها أو مركزها المالي كما هو في 

 .قدم لنا أعضاء مجلس اإلدارة إيضاحات ومعلومات مرضية ردًا على اكفة طلباتنا 

 (توقيع)

 028رقم تسجيل الشريك: 

 المنامة٭ مملكة البحرين

 5001مارس  55
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 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 الماليقائمة المركز 

 (معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)

 36كما في    

 يةسمبر

 36كما في  

 يةسمبر

 0164  0160  إةضاحات 

      

      المدجديات

      مدجديات غير متةاولة

 643,043  641٫104  0 عقارات وماكئن ومعدات

      

      مدجديات متةاولة

 ٫460 0   0٫004   8 مخزون

 ٫000 02  00٫555  1 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 -  ٫250 1   0 ودائع محددة األجل

 ٫800 00  06,400  0 نقد وما في حكمه

   00,014  63,102 

 014,006  060,020   مجمدع المدجديات

      المطلديات وحقدق الملوية

 41٫111  41,111  2 رأس المال

 31٫111  31٫111  00 ياحتياطي نظام

 06,064  20,660   أرباح مبقاة

 -  66,306  00 احتياطي توزيعات أرباح

 666٫064  622٫642   مجمدع حقدق الملوية

      المطلديات

      مطلديات غير متةاولة

 63,301  61,200  05 الجزء غير المتداول ‟ذمم مرابحة دائنة 

 4,403  3,004  05 مستحقات موظفين

   66,662  01٫003 

      مطلديات متةاولة

 32٫060  ٫001 0   01 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 6٫600  ٫004 6  05 الجزء المتداول ‟ذمم مرابحة دائنة 

 661  -  00و 0 سحب على المكشوف من البنك

   60,044  60٫620 

 40,000  00٫666   مجمدع المطلديات 

 014,006  060٫020   لملوية والمطلدياتمجمدع حقدق ا

 

وتم تدقيعها نياية عنه  0160مارس  00تم اعتماي إصةار هذه القدائم المالية من قبل مجلس اإليار  في 

 من قبل:

 (توقيع) (توقيع)

 إبراهيم محمد المسيتير الدكتور أحمد علي الشريان

 عضو منتدب رئيس مجلس اإلدارة

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 55إلى  00حات من تشلك اإليضاحات ضمن الصف
ً
 جزء
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 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 قائمة الربح والخسارة

 (معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)

 36كما في    

 يةسمبر

 36كما في  

 يةسمبر

 0164  0160  إةضاحات 

 06,664  660,260  08 العوائد

  01,002س   00,106س  01 فة بيع بضائعلك

 01,622  30,066   الربح اإلجمالي

      

  0,310س   0,466س  00 مصاريف بيع وتسويق

  60,260س   60,000س  02 مصاريف عامة وإدارية

 580  001   صافي-دخل آخر/(مصاريف)

 )510(  01٫550   (خسارة)/ربح تشغيلي خالل السنة

 6,210   062س  50 بيع عقارات وماكئن ومعدات ربح/(خسارة) من

انخفاض في قيمة المشاريع الرأسمالية قيد 

 التنفيذ

 -   464س  50&  0

 000  460   دخل تمويلي

  022س   006س  55 تاكليف تمويلية

 6,134  60,424   ربح السنة

 

وتم تدقيعها نياية عنه  0160ارس م 00تم اعتماي إصةار هذه القدائم المالية من قبل مجلس اإليار  في 

 من قبل:

 (توقيع) (توقيع)

 إبراهيم محمد المسيتير الدكتور أحمد علي الشريان

 عضو منتدب رئيس مجلس اإلدارة

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 55إلى  00تشلك اإليضاحات ضمن الصفحات من 
ً
 جزء
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 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 املقائمة الدخل الش

 (معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)

 36كما في    

 يةسمبر

 36كما في  

 يةسمبر

 0164  0160  إةضاحات 

 0٫058   05,808   ربح السنة

      خسارة شاملة أخرى في السنة

      بنود أخرى لن تصنف على أنها ربح أو خسارة

  412س   026س  0-05 فعة المحددةإعادة تقدير المطالبة ذات المن

  412س   026س   خسارة شاملة أخرى في السنة

 602  60,610   إجمالي الدخل الشامل في السنة

 

وتم تدقيعها نياية عنه من  0160مارس  00اعتماي إصةار هذه القدائم المالية من قبل مجلس اإليار  في 

 قبل:

 

 (توقيع) (توقيع)

 إبراهيم محمد المسيتير يانالدكتور أحمد علي الشر 

 عضو منتدب رئيس مجلس اإلدارة

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 55إلى  00تشلك اإليضاحات ضمن الصفحات من 
ً
 جزء
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 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 قائمة التغييرات في حقوق الملكية 

 (معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)

 

االحتياطي  رأس المال إةضاحات 

 القاندني

احتياطي تدزةعات  أرياح مبقا 

 األرياح

 اإلجمالي

 666,064 - 06,064 31٫111 41٫111  5001يناير  0الرصيد في 

 60,424 - 60,424 - -  الربح في السنة

  026س -  026س - -  خسارة شاملة أخرى في السنة

إجمالي الةخل الشامل في 

 السنة

 - - 60,610 - 60,610 

 30,610 - 30,601 - - 00 عوس تدزةعات أرياح مستحقة

تدزةعات أرياح مقترحة لعام 

0160 

  66,306  66,306س - - 00

 622,642 66,306 20,660 31,111 41,111  0160يةسمبر  36الرصية في 

       

 663,022 - 03,022 31٫111 41٫111  5008يناير  0الرصيد في 

 6٫134 - 6٫134 - -  في السنةالربح 

  412س -  412س - -  خسارة شاملة أخرى في السنة

إجمالي الةخل الشامل في 

 السنة

 - - 602 - 602 

 666٫064 - 06٫064 31٫111 41٫111  0164يةسمبر  36الرصية في 

 

  



 

111 

 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 قائمة الدخل الشامل

 البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)(معبر عنها بآالف الدنانير 

 36كما في    

 يةسمبر

 36كما في  

 يةسمبر

 0164  0160  إةضاحات 

      تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية

 6,134  60,424   ربح السنة

      

      التعديالت

 60,130  66,606  0 مصروف االستهالك

  ٫210 6س  062  50 (ربح)/خسارة من بيع عقارات وماكئن ومعدات

انخفاض في قيمة المشاريع الرأسمالية قيد 

 التنفيذ

50  464  - 

 -  604  8 شطب مخزون مواد استهالكية وكيماوية

 -  001  8 مخصص للمخزون البطيء الحركة

 6٫600  6٫303  05 مخصص مستحقات الموظفين

  000س   460س   دخل تمويلي

 022  006   55 تاكليف تمويلية

  602س   660س   (ربح)/خسارة صرف عمالت أجنبية

   31٫303  60 ٫000 

      تغييرات على رأس المال العامل

  ٫040 6س   461س   مخزون 

  3,663س  6٫602   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

  6٫664س  ٫200 6   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 0٫626  34٫634   ةنقد متولد عن األنشطة التجاري

  6٫313س   0٫026س   مستحقات الموظفين المدفوعة

 ٫202 6  31٫000   صافي النقد المتولد عن األنشطة التشغيلية

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  66,412س   ٫463 66س  0 شراء عقارات وماكئن ومعدات

 4٫634  0,040   عوائد بيع عقارات وماكئن ومعدات

 000  460   إيرادات فوائد تم استالمها

 -   ٫000 0 س  0 وضع ودائع محددة األجل في البنك

صافي النقد المستخدم في األنشطة 

 االستثمارية

  0٫600س   60٫606س  

      تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية

  022س   006س   تاكليف تمويل مدفوعة

 01٫111  3,160   عوائد من ذمم مرابحة دائنة

  0,013س   6,422س   سداد ذمم مرابحة دائنة

صافي النقد المتولد من/(المستخدم في) 

 أنشطة تمويلية

 ٫010 64   0,303س  

صافي الزيادة/(االنخفاض) في النقد وما في 

 حكمه

  0٫130  64٫661 

  6٫103س  60٫600   النقد وما في حكمه في بداية السنة

 602  660   عمالت األجنبيةربح/(خسارة) صرف ال

 60٫600  ٫400 06  0 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 

دينار بحريني من ذمم دائنة  55٫000خالل السنة قامت الشركة بعكس توزيعات األرباح المستحقة والبالغة 

ر بحريني من األرباح دينا 00٫550). إضافة إلى ذلك٭ خصصت الشركة 00تجارية وأخرى إلى أرباح مبقاة (اإليضاح 

المبقاة كتوزيعات أرباح مقترحة وقامت بضمها إلى احتياطي توزيعات األرباح الذي سيتم تحويله إلى 

). هذه المبالغ ليست مذكورة في قائمة 00مستحقات بمجرد الحصول على موافقة المساهمين (اإليضاح 

 50( 5001ديسمبر  50السنة المنتهية في التدفقات النقدية. ليست هناك تعامالت أخرى غير نقدية خالل 

 : ال يوجد).5008ديسمبر 

  



 

110 

 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 5001ديسمبر  50إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 (معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)

 الخلفية واألنشطة الرئيسية -6

وتم تسجيلها تحت الرقم  0212) في ديسمبر “الشركة”ة البتروكيماويات (تأسست الخليج لصناع

كشركة بحرينية مساهمة مغلقة في مملكة البحرين. تمتلك الشركة وتشغل مجمع لمعالجة  00500

البتروكيماويات ومرافق للتخزين والتصدير والتحميل لغرض تصنيع وتصدير منتجات األمونيا واليوريا 

. 0208وبدأ باإلنتاج التجاري الاكمل في  0200العالم. بدأ تشغيل المجمع في يونيو  والميثانول ألسواق

 ).“ولكاء التسويق”يجري التسويق لمنتجات الشركة من قبل اثنين من مساهميها (

إن رأس مال الشركة موزع بالتساوي بين الشركة القابضة للنفط والغاز ش م ب م وشركة الصناعات 

الكويت وشركة الصناعات األساسية السعودية سابك٭ المملكة العربية  البتروكيماوية٭ دولة

 السعودية. 

 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية -0

هذه لمالیة. لقد تم تطبیق اد هذه القوائم اعدإلمتبعة في المحاسبیة ت السیاساام أھیلي فيما 

إضافة إلى ذلك٭ لك. ذف ما لم یذكر خال٭ ضةولمعرات السنوابشكلٍ منتظم على جمیع ت لسیاساا

 ).0-0راجعت الشركة العمر اإلنتاجي لماكئنها وآالتها عن طريق خبير خارجي مستقل (اإليضاح 

  ايالعةامسس أ 6-0

یخیة رلتاالتكلفة أ المالیة حسب مبدایر رلیة للتقاولدافقاً للمعاییر ولمالیة القوائم اتم تحضیر 

 ات المالية المشتقة التي تقاس بالقيمة العادلة.باستثناء موجودات خطة المنافع المعرفة واألدو

إن إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقديرات 

محاسبية معينة. كما يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية 

لتي تنطوي على درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو للشركة. يتم اإلفصاح عن المجاالت ا

 .1المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات مهمة للقوائم المالية في اإليضاح رقم 

المعايير والتعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات معايير التقارير  ) أ(

 5001يناير  0حسابية للشركة التي تبدأ اعتبارًا من المالية الدولية النافذة على المدة ال

  اعتبارًا من  “قائمة التدفقات النقدية” ‟ 1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي)

). ينص هذا التعديل على أنه يتوجب على أي مؤسسة تقديم إفصاحات 5001يناير  0

طالبات الناتجة عن تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغييرات على الم

أنشطة التمويل٭ بما في التغييرات الناتجة عن التدفقات النقدية والتغييرات غير 

 النقدية.

ليست هناك معايير دولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات 

 0معايير التقارير المالية الدولية تسري للمرة األولى عن السنة المالية التي تبدأ في 

 ويتوقع أن يكون لها تأثير كبير على القوائم المالية للشركة. 5001يناير 

المعايير والتعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات معايير التقارير  ) ب(

ولم  5001يناير  0المالية الدولية النافذة على المدة الحسابية للشركة التي تبدأ اعتبارًا من 

 ل ذلك من قبل الشركة.يتم اعتمادها قب

  يحل 5002يناير  0(اعتبارًا من  “عقود اإليجار” ‟ 08المعيار الدولي للتقارير المالية .(

 “عقد اإليجار” 01محل المعيار المحاسبي الدولي  08المعيار المحاسبي للتقارير المالية 

ئمة والتفسيرات ذات الصلة. سينتج عن ذلك االعتراف باكفة عقود اإليجار ضمن قا

المركز المالي حيث لم يعد هناك فرق بين عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية. وفقًا 

للمعيار الجديد٭ تم االعتراف بأصل (الحق في استخدام البند المؤجر) والتزام مالي 

بدفع اإليجارات. االستثناءات الوحيدة هي عقود اإليجار القصيرة األجل وذات القيمة 

 الخاصة بالمؤجل لن تتغير بشلك كبير.  المنخفضة. الحسابات

سيؤثر المعيار بشلك أساسي على الحسابات الخاصة بعقود اإليجار التشغيلية للشركة٭ لكن لم تقم 

الشركة بعد بتقييم الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها ذلك على قائمة المركز المالي وقائمة الربح 

 والخسارة.



 

112 

  يناير  0(اعتبارًا من  “عوائد العقود مع العمالء” ‟ 00المعيار الدولي للتقارير المالية

). إن هذا المعيار يتعامل مع االعتراف بالعائد ويضع معايير إلبالغ مستخدمي 5000

القوائم المالية عن معلومات مفيدة عن طبيعة وقيمة وتوقيت وعدم التيقن من 

 ء.العوائد والتدفقات النقدية الناتجة عن عقود المؤسسة مع العمال

قدرت الشركة أن تطبيق المعيار الجديد لن يكون له أثر كبير على القوائم المالية 

 للشركة.

  يحل 5000يناير  0(اعتبارًا من  “األدوات المالية” ‟ 2المعيار الدولي للتقارير المالية .(

محل األشاكل المتعددة للتصنيف والقياس  2المعيار الدولي للتقارير المالية 

: األدوات المالية: االعتراف والقياس 52المعيار المحاسبي الدولي  المذكورة في

بشلك واحد يكون بشلك مبدئي فقط من فئتي تصنيف: اللكفة المستهلكة 

 والقيمة العادلة. 

راجعت الشركة موجوداتها المالية والتزاماتها وتتوقع األثر التالي العتماد المعيار 

 :5000يناير  0الجديد في 

الشركة وذممها المدينة بالتلكفة المطفأة وتستمر بتحقيق تقاس قروض  -

. إضافة إلى 2تصنيف اللكفة المطفأة حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 

ذلك ال تمتلك الشركة أدوات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 على ذ
ً
لك٭ ال تتوقع الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. بناء

 الشركة أن يؤثر الدليل الجديد على تصنيف وقياس هذه الموجودات المالية.

لن يكون هناك أثر على حساب االلتزامات المالية للشركة حيث أن المتطلبات  -

الجديدة تؤثر فقط على حساب االلتزامات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من 

ركة مثل هذه االلتزامات. تم تحويل قواعد خالل الربح أو الخسارة وليس على الش

األدوات المالية: االعتراف والقياس  52االستبعاد من المعاير المحاسبي الدولي 

 ولم تتغير.

فرض نموذج انخفاض القيمة الجديد االعتراف بمخصصات انخفاض القيمة  -

 اعتمادًا على الخسائر االئتمانية المتوقعة وليس فقط الخسائر المتكبدة كما

. يسري ذلك على الموجودات 52هي الحالة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي 

المالية المصنفة باللكفة المطفأة وأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخل والموجودات التعاقدية بموجب المعيار الدولي 

م المدينة لعقود اإليجار : عوائد العقود مع العمالء والذم00للتقارير المالية 

والتزامات القروض وبعض عقود الضمان المالي. اعتمادًا على التقييم الذي أجري 

حتى تاريخه٭ ال تتوقع الشركة زيادة كبيرة على بدالتها الخاصة بالديون 

 المشكوك بحصيلها.

يغير من يفرض المعيار الجديد أيضًا متطلبات إفصاح موسعة وتغييرات على العرض. يتوقع أن 

طبيعة وحد إفصاحات عن أدواتها المالية وبشلك خاص خالل السنة التي يتم فيها اعتماد المعيار 

 الجديد.

ليست هناك معايير وتعديالت جديدة أخرى على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات 

على السنة المالية للشركة  معايير التقارير المالية الدولية التي صدرت لكنها غير نافذة للمرة األولى

 ويتوقع أن يكون لها أثر كبير على القوائم المالية للشركة. 5001يناير  0التي تبدأ في 

 تحدةل العمالت األجنبية 0-0

 العملة الدظيفية وعملة العرض   أس

تقاس البنود في القوائم المالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي 

). تم عرض القوائم المالية بالدينار البحريني “العملة الوظيفية”( تعمل فيها الشركة

 وهي العملة الوظيفية للشركة وعملة عرض القوائم المالية.

 المعامالت واألرصة    بس

يتم تحويل معامالت العملة األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف 

ت وااللتزامات بالعملة األجنبية إلى السائدة بتواريخ المعامالت. يتم تحويل الموجودا

العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف السائد بتاريخ قائمة المركز المالي. تظهر 

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية نتيجة تحويل البنود المالية في قائمة األرباح 

 والخسائر.
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 العقارات والماكئن والمعةات 3-0

اكئن والمعدات باللكفة التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم يتم بيان اكفة العقارات والم

والخسائر المتراكمة لئلنخفاض في القيمة. تشتمل التلكفة على المصاريف المتعلقة مباشرة 

 باالستحواذ على البنود. 

تكون التاكليف التالية مشمولة في المبلغ المرحل لؤلصل أو تظهر أكصل منفصل٭ حسب ما هو 

ط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند على مالئم٭ فق

الشركة ويكون هناك إماكنية لقياس لكفة البند بشلك موثوق. يتم احتساب اكفة تاكليف اإلصالح 

 والصيانة األخرى ضمن الربح أو الخسارة خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها

رض المملوكة ملكية خالصة. يتم تحميل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة ال تنخفض قيمة األ

لتوزيع تلكفة الموجودات المعنية ناقصًا القيمة المتبقية لها على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 

 التالية:

 عدد السنوات 

 00 لكفة تطوير األرض المملوكة ملكية خالصة

  الماكئن واآلالت

 10-00 )0-0اآلالت الرئيسية (اإليضاح الماكئن و -

 00 قطع الغيار بالمخازن -

 50 المباني

  تركيبات وتجهيزات ومعدات للماكتب

 ERP 0برمجيات  -

 0 بناء صغير -

 0 تركيبات وتجهيزات ومعدات للماكتب -

 5 برمجيات حاسوبية صغيرة -

 5 مركبات آلية

فز يتراوح العمر المتوقع للعامل المح عوامل محفزة وراتنجات

 سنوات 00و  0عادة ما بين 

يتم تقدير أرباح وخسائر البيع من خالل مقارنة العوائد مع المبلغ المرحل ويتم ضمها إلى قائمة الربح 

 والخسارة.

تتم مراجعة القيم المتبقية والعمر اإلنتاجي المقدر للموجودات وتتم التسوية عند الضرورة في 

قيمة الدفترية لؤلصل مباشرة إلى القيمة القابلة لالسترداد في حالة نهاية لك فترة تقرير. تخفض ال

 زيادة قيمته الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد له.

تقوم الشركة برسملة قطع غيار اآلالت ذات القيمة المرتفعة والمهمة لعمليات الماكئن والتي 

 اآللة المعنية. يكون عمرها مساوي لعمر اآللة. تستهلك هذه القطع حسب عمر 

 مشارةع رأمسمالية قية التنفيذ 6-0

تشمل المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ المصاريف التي يتم تكبدها عند االستحواذ على وتركيب 

وإنشاء العقارات والماكئن والمعدات والتي تتحول إلى الفئة المالئمة من الموجودات وتستهلك 

 بعد وضعها ضمن االستخدام التجاري.

 المخزون 0-0

يتم تقييم المنتجات والمواد االستهالكية والمواد الكيماوية والمواد األخرى التي تم االنتهاء منها 

بالتلكفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها٭ أيهما أقل. تشمل اللكفة التي يتم تحديدها على 

عتيادي من أجل أساس متوسط التلكفة المرجح المصاريف التي يتم تكبدها ضمن سياق العمل اال

وصول المخزون إلى ماكنه ووضعه الحالي٭ عندما يكون ذلك ضروريًا٭ يتم تقدير مخصص المواد 

المتقادمة وبطيئة الحركة٭ إذا وجد٭ في تاريخ لك تقرير. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر 

 البيع المقدر ناقصًا مصروفات البيع.

 ةانخفاض قيمة المدجديات غير المالي 4-0

تقوم الشركة باختبار الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لالنخفاض في 

القيمة عن طريق مقارنة قيمتها القابلة لالسترداد مع قيمتها الدفترية إما سنويًا أو عندما يكون 

هناك مؤشر أن الموجودات غير الملموسة قد انخفضت قيمتها. تتم مراجعة انخفاض قيمة 

لموجودات الخاضعة للهالك عند حدوث تغييرات أو أحداث على الظروف تشير إلى إماكنية عدم ا

استرداد المبلغ المرحل. يتم عرض أي خسارة نتيجة انخفاض القيمة بالقيمة التي تتجاوز بها القيمة 
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ة لؤلصل المرحلة لؤلصل قيمته القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادل

ناقصًا تاكليف البيع أو القيمة قيد االستخدام٭ أيهما أعلى. وألغراض تقييم االنخفاض في القيمة٭ 

يتم تجميع الموجودات لدى أدنى المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشلك 

نخفاض في منفصل (وحدات توليد النقد). تتم مراجعة الموجودات غير المالية التي تعرض ال

 قيمتها (بخالف الشهرة) لتحري احتمال عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ لك تقرير.

 المدجديات المالية 0-0

تصنف الشركة موجوداتها المالية حاليًا كقروض وذمم مدينة. يعتمد التصنيف على الغرض الذي 

ودات مالية غير من أجله تم شراء الموجودات المالية. إن القروض والذمم المدينة هي موج

مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشطة. يتم إدراج القروض 

 05والذمم المدينة تحت بند موجودات متداولة باستثناء تلك التي لها فترات استحقاق تزيد عن 

لذمم شهر بعد تاريخ التقرير حيث يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة. تتكون القروض وا

كما في  “نقد وما في حكمه”و “ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى”المدينة الخاصة بالشركة 

 قائمة المركز المالي. 

 االعتراف والقياس واالمستبعاي 6-0-0

وهو  ‟تحتسب المشتريات والمبيعات االعتيادية للموجودات المالية بتاريخ المعاملة 

راء أو بيع األصل. تحتسب االستثمارات مبدئيًا التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بش

بالقيمة العادلة والحقًا بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقص 

 االنخفاض في القيمة٭ إن وجد.

يتم إيقاف احتساب الموجودات المالية عند انقضاء الحقوق في استالم التدفقات 

تحويلها مع قيام المجموعة بتحويل اكفة  النقدية من االستثمارات أو عندما يتم

 مخاطر وعوائد الملكية بشلك اكمل.

 الذمم المةةنة التجارةة والذمم المةةنة األخرى 0-0-0

الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير البضائع المبيعة في 

في غضون سنة  سياق العمل االعتيادي. فإذا اكن من المتوقع تحصيل هذه الذمم

واحدة أو أقل (أو خالل دورة التشغيل العادلة للمنشأة إذا اكنت أطول) يتم تصنيفها 

كموجودات متداولة٭ وخالف لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. يتم وضع 

مخصص النخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي 

اكفة المبالغ المستحقة ضمن الفترات األصلية للذمم لعدم قدرة الشركة على تحصيل 

 المدينة. 

 األرصة  في البندك والنقة  3-0-0

لغرض عرض قائمة التدفقات النقدية٭ يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في 

الصندوق والنقد في البنوك والودائع المصرفية القصيرة األجل والتي تبلغ فترات 

 ة أشهر أو أقل وتسهيل السحب على المكشوف.استحقاقها األصلية ثالث

 االنخفاض في قيمة المدجديات المالية 2-0

تقوم الشركة في نهاية لك فترة تقرير بتقييم ما إذا اكن هناك دليل موضوعي على تعرض األصل 

المالي أو مجموعة من الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة. ال يعتبر أن األصل المالية أو 

ة الموجودات المالية قد تعرض أو تعرضت لالنخفاض في القيمة وتم تكبد خسائر االنخفاض مجموع

في القيمة إال إذا توفر دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة نتيجة لحدث واحد أو أكثر 

) ويكون لذلك الحدث (أو تلك األحداث) أثر على “حدث خسارة”يحصل بعد االعتراف المبدئي باألصل (

التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لؤلصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية بشلك يمكن 

 تقديره على نحو موثوق به.

قد يشمل الدليل على االنخفاض في القيمة مؤشرات تدل على مواجهة المدين أو مجموعة من 

لفوائد أو المدفوعات السداد أو التأخر في سداد اعن المدينين لصعوبات مالية كبيرة أو عجز 

أو عندما ٭ ماليةهيلكة أو احتمالية أن المدين سيدخل في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة ٭ الرئيسية

٭ تشير البيانات الجديرة بالمالحظة بأن هناك انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المقدرة

 التخلف عن السداد.التغييرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية المرتبطة بمثل 

بالنسبة لفئة القروض والذمم المدينة٭ يتم قياس مقدار الخسارة على أساس الفرق بين القيمة 

الدفترية لؤلصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (باستثناء خسائر االئتمان 
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صلي الفعلي لؤلصل المالي. يتم المستقبلية التي لم يتم تكبدها) مخصومة وفقًا لمعدل الفائدة األ

 خفض القيمة الدفترية لؤلصل واالعتراف بمبلغ الخسارة في قائمة الربح والخسارة.

وكان باإلمكان ربط هذا النقص بشكل ٭ إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقة

ي التقييم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة (مثل تحسن فتم موضوعي بحدث يحصل بعد أن 

قائمة الربح سابقاً في احتسابها يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة التي تم ٭ االئتماني للمدين)

 والخسارة.

 المطلديات المالية 0-0

المطلوبات المالية هي المطلوبات عندما تكون لدى الشركة التزام تعاقدي لتسليم نقد أو 

مطلوبات مالية مع مؤسسة أخرى تحت شروط  موجودات مالية أخرى أو تبادل موجودات مالية أو

يتم االعتراف مبدئيًا بالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة  .معينة قد تكون في غيرصالح الشركة

ناقص تاكليف التعامل المترتبة بشلك مباشر. بعد االعتراف المبدئي٭ يتم قياس المطلوبات المالية 

عر الفائدة الفعلي. يتم إسقاط المطلب المالي عندما الحقًا باللكفة المطفأة باستخدام طريقة س

الذمم الدائنة التجارية والذمم ”يتم إبراء االلتزام أو إلغائه أو انتهائه. تشمل التزامات الشركة المالية 

 .“ذمم المرابحة الدائنة”و “السحب من البنك على المكشوف”و “الدائنة األخرى

 الذمم الةائنة التجارةة 6-0-0

مم الدائنة التجارية هي التزامات بالسداد عن البضائع أو الخدمات التي تم إن الذ

الحصول عليها خالل مساق العمل العادي من الموردين. ويتم تصنيفها بمثابة 

موجودات متداولة إذا اكن ً متوقعا تحصيلها في غضون عام واحد أو أقل (أو خالل 

إن لم يكن كذلك٭ يتم عرضها كمطلوبات الدورة التشغيلية لؤلعمال إن لم تكن أطول)٭ و

  .غير متداولة

 ذمم المرايحة الةائنة 0-0-0

ذمم المرابحة الدائنة هي مبلغ يستحق على أساس تسوية آجلة للموجودات التي يتم 

شراؤها وفقًا لترتيب مرابحة. إن ذمم المرابحة الدائنة معروضة بالقيمة اإلجمالية 

جل المستحق. يتم صرف الربح المستحق على أساس للذمم الدائنة ناقص الربح المؤ

 تجزئة الوقت مع مراعاة سعر الربح المترتب والرصيد غير المسدد.

 منافع المدظفين 61-0

 خطة المنافع المعرفة 6-61-0

يبين هذا البند مبلغ المنافع الذي يحصل عليه أي موظف عند التقاعد وعادة ما يعتمد 

من العوامل مثل العمر وسنة بدء العمل والتعويض. هذا المبلغ على واحد أو أكثر 

قامت الشركة بتعريف خطة المنافع الموجودة بالنسبة لموظفيها من المواطنين 

البحرينيين واألجانب. يحصل الموظفون األجانب في الشركة على تعويض نهاية خدمة 

والتعويض  وفقًا ألحاكم قانون العمل البحريني وذلك اعتمادًا على طول مدة الخدمة

 النهائي. 

يتم عرض إعادة قياس صافي استحقاق المنافع المعرف والمكون من أرباح وخسائر 

اكتوارية والعائد من موجودات الخطة (باستثناء الفائدة) وأثر الحدود القصوى 

للموجودات (إن وجدت٭ باستثناء الفائدة) على الفور في الدخل الشامل اآلخر. تقوم 

ي مصروف (دخل) الفائدة على صافي استحقاق المنافع المعرف الشركة بتحديد صاف

(األصل) خالل الفترة من خالل تطبيق الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المعرف 

عند بداية الفترة السنوية على صافي التزام المنافع المعرف حينه (األصل) مع مراعاة 

صل) خالل المدة نتيجة المساهمات أي تغييرات على صافي التزام المنافع المعرف (األ

 ودفعات المنافع.

يتم عرض صافي مصاريف الفائدة والمصاريف األخرى المرتبطة بخطط المنافع المعرفة 

 في األرباح والخسائر.

يتم عرض تاكليف الخدمة السابقة على الفور في قائمة الربح والخسارة ما لم تكن 

ء الموظف على رأس عمله لمدة التغييرات على خطة التعويضات مشروطة ببقا

محددة (مدة االستفادة من المنافع). في هذه الحالة٭ تكون تاكليف الخدمة السابقة 

 مستهلكة بمعدل ثابت خالل مدة االستفادة من المنافع.
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 خطة المساهمة المعرفة 0-61-0

تساهم الشركة في خطة التقاعد للمواطنين البحرينيين والتي تدار من قبل مؤسسة 

ضمان االجتماعي في مملكة البحرين. إن هذه الخطة هي خطة معرفة للمساهمة ال

في التقاعد ويتم إدراج مساهمات الشركة في قائمة الربح والخسارة في السنة التي 

ترتبط بها. فيما يخص هذه الخطة٭ يكون على الشركة التزام قانوني وبناء لدفع 

 مات بدفع المنافع المستقبلية. المساهمات التي تستحق ولن يكون عليها التزا

تساهم الشركة أيضًا في خطة االدخار للمواطنين البحرينيين والتي تدار من قبل مجلس 

أمناء الخطة وتساهم الشركة بمبلغ يعادل مبلغ المساهمات من قبل الموظفين 

 ويتم إدراج مساهمات الشركة في قائمة الربح والخسارة في السنة التي ترتبط بها. 

 منافع إنهاء العمل ومنافع المدظف األخرى 3-61-0

يتم عرض المنافع واالستحقاقات األخرى للموظف بالنسبة لئلجازة السنوية وتذاكر 

 الطيران والمنافع األخرى حسب استحقاقها للموظف.

 المخصصات 66-0

اث سابقة يتم احتساب المخصصات عندما ينشأ لدى الشركة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحد

ويكون من المحتمل خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويكون باإلماكن وضع تقدير 

موثوق لمبلغ االلتزام. يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للمصاريف المتوقع أن تكون مطلوبة 

 لتسوية االلتزام.

 مقاصة األيوات المالية 60-0

وبات المالية وصافي المبلغ المعلن عنه في قائمة المركز المالي تتم مقاصة الموجودات والمطل

عندما يكون هناك حق قانوني قابل للتنفيذ من أجل مقاصة المبالغ المعروضة واكنت هناك نية 

للتسوية على أساس صافي أو تحقق األصل وتسوية االلتزام بشلك متزامن. يجب أال يتوقف الحق 

لى األحداث المستقبلية ويجب أن يكون قابل للتنفيذ ضمن السياق القابل للتنفيذ بشلك قانوني ع

 االعتيادي لؤلعمال وفي حال وجود حالة إخالل أو إعسار أو إفالس للشركة أو الطرف المقابل. 

 االعتراف ياإلةرايات 63-0

 يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو المدين وتمثل المبالغ المستحقة عن

 البضائع الموردة مخصومًا منها الخصومات والعوائد. 

تعترف الشركة باإليرادات عندما يكون باإلماكن قياس مبلغ اإليرادات بشلك موثوق به٭ وعندما 

يكون من المحتمل أن تتدفق إلى الشركة منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة٭ وعندما يتم 

لشركة على النحو المبين أدناه. ال يعتبر مبلغ استيفاء معايير محددة للك نشاط من أنشطة ا

 العوائد أنه قابل للقياس بشلك موثوق حتى يتم حل اكفة النفقات الطارئة.

 ييع البضائع 6-63-0

يتم تحويل المخاطر والمزايا  يتم االعتراف باإليرادات من بيع المنتجات المنجزة عندما

حويل المخاطر والمزايا الهامة للمشتري الهامة الناتجة عن الملكية إلى المشتري. يتم ت

 عندما يتم تسليم/شحن البضائع المنجزة.

 يخل آخر 0-63-0

 يتم عرض دخل الفائدة من الودائع لدى البنوك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

 عقة اإلةجار التشغيلي 66-0

عتراف بعقد اإليجار التشغيلي يكون أي عقد إيجار تشغيلي عقد إيجار غير عقد اإليجار المالي. يتم اال

 على أساس معدل ثابت طوال مدة عقد اإليجار.

 تاكليف التمدةل 60-0

إن تاكليف التمويل العامة والمحددة المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج األصل المؤهل 

مقصود منه أو تتم رسملتها خالل الفترة الزمنية المطلوبة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام ال

بيعه. الموجودات المؤهلة هي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لكي تصبح 

 جاهزة لالستخدام المرجو منها أو بيعها. 
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كما أن إيرادات االستثمار المحققة من االستثمار المؤقت للقروض المحددة والتي لم تدفع على 

ف التمويل المؤهلة للرسملة. تدرج تاكليف التمويل تأهيل الموجودات يتم خصمها من تاكلي

 األخرى ضمن المصاريف في القترة التي يتم تكبدها فيها.

 تدزةعات األرياح 64-0

 يتم االعتراف بتوزيعات األرباح اكلتزام خالل الفترة التي يتم خاللها اعتمادها من قبل المساهمين.

 األيوات المالية وإيار  المخاطر  -3

إليضاح يعرض معلومات عن تعرض الشركة للك من المخاطر أعاله وأغراض الشركة إن هذا ا

وسياسات وعمليات قياس وإدارة المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال. إن هذا اإليضاح أيضًا يتضمن 

 إفصاحات كمية معينة باإلضافة إلى اإلفصاحات خالل القوائم المالية. 

تنوعة من المخاطر المالية وتنطوي على تحليل وتقييم إن أنشطة الشركة تعرضها لمجموعة م

وقبول وإدارة بعض درجات المخاطر أو مجموعة من المخاطر. إن المخاطرة تعتبر أساسية في 

 العمل وتكون المخاطر التشغيلية بمثابة عاقبة ال يمكن تفاديها لممارسة األعمال. 

 على ذلك٭ يكون هدف الشركة هو تحقيق رصيد مناس
ً
ب بين المخاطر والعوائد وتخفيض اآلثار بناء

 السلبية المحتملة على أداء الشركة المالي. 

تتحمل اإلدارة األولى المسؤولية عن مراقبة التقيد بمعايير وسياسات وقيود المخاطر ضمن 

الشركة باإلضافة إلى إدارة موجودات ومطالبات الشركة وهيلكها المالي بشلك عام. باإلضافة إلى 

 ون اإلدارة األولى مسؤولة بشلك أساسي عن مخاطر التمويل والسيولة. ذلك٭ تك

تتم مراجعة عمليات إدارة المخاطر في الشركة من قبل المراجع الداخلي الذي يقوم بفصح لك من 

كفاية اإلجراءات وتقيد الشركة باإلجراءات. إن المراجعة الداخلية تناقش نتائج اكفة التقديرات مع 

 تقارير بالنتائج التي تتوصل لها وتوصياتها لرئيس الشركة. اإلدارة وتقدم 

 إن الشركة معرضة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لؤلدوات المالية:

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السوق 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر االئتمان 

المالية  هي عبارة عن مخاطر الخسارة المالية للشركة إذا فشل العميل أو الطرف المقابل لؤلداة

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة  في الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتنشأ بشلك أساسي من

 األخرى للشركة والودائع قصيرة االجل واألرصدة لدى البنوك.

 التعرض لمخاطر االئتمان 6-6-3

اف إن المبلغ المرحل للموجودات المالية يمثل أقصى انكشاف ائتماني. إن أقصى انكش

 ائتماني بتاريخ إعداد التقرير اكن:

 يةسمبر 36كما في  

 5008 5001 القروض والذمم المدينة

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى 

 )1(اإليضاح 
00 ٫580 08 ٫582 

 - ٫250 1  )0.0ودائع محددة األجل (اإليضاح 

 00٫002 51,801 )0نقد وودائع لدى البنوك (اإليضاح 

 15,015 50 ٫000 

 

 الذمم المةةنة التجارةة والذمم المةةنة األخرى 0-6-3

إن الذمم المدينة التجارية تمثل المبالغ المستحقة من ولكاء التسويق فيما يخص 

المبيعات المرتبة من قبلهم وفقًا ألحاكم اتفاقيات التسويق. وفقًا لترتيبات التسويق 

تسليم اكفة المنتجات المصدرة من األمونيا  الحالية المتفق عليها بين المساهمين٭ يتم

واليوريا المتبلورة من قبل مساهم/شريك تسويق٭ شركة الصناعات البتروكيماوية في 

الكويت٭ واكفة المنتجات المصدرة من الميثانول من قبل شركة الصناعات األساسية 
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تمانية السعودية سابك. حيث أنه ليس هناك تصنيف مستقل٭ يتم تقييم الجودة االئ

للعميل اعتمادًا على مركزه المالي وتجربته السابقة وعدد من العوامل األخرى. يتم 

وال تعتبر أن قيمتها تنخفض حيث  “عالية”تقييم الجودة االئتمانية للعمالء على أنها 

أنها مملوكة من قبل حكومات دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الموجودة 

مخاطر االئتمان على الذمم المدينة من األطراف المعنية في الشرق األوسط. إن 

محدودة٭ نظرًا لحقيقة أنها مبينة بقيمها المقدرة القابلة للتحقيق. إن اكفة الذمم 

المدينة غير المسددة من شركة الصناعات البتروكيماوية وشركة الصناعات األساسية 

. إن 5001مبر وديسمبر السعودية سابك تتعلق بمعامالت البيع الخاصة بشهري نوف

 الذمم المدينة األخرى تمثل المبلغ المستحق من الموظفين فقط.

حسب هذه االتفاقيات وقبل االنتهاء من لك تعامل بيع٭ يجب على شركة الصناعات 

البتروكيماوية وسابك الحصول على موافقة الشركة على األسعار وشروط االئتمان 

 على ذلك٭ يتم االتفاق بشلك مشترك على  وشروط الدفع األخرى وتواريخ الشحن.
ً
بناء

القيود االئتمانية والخصومات وفروق األسعار الخاصة بالبضائع والعمالء بين لك من 

الشركة وشراكء التسويق قبل الموافقة على لك أمر من أوامر البيع وتكون معتمدة 

 فة. على شروط السوق السائدة وعالقات العمالء وممارسات األعمال والحصا

 النقة والديائع لةى البندك 3-6-3

تقوم الشركة بإدارة القيود ومراقبة تركيزات المخاطر عند ظهورها. ضمن السياق 

االعتيادي لؤلعمال٭ تقوم الشركة بوضع مبالغ وودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية 

 ذات جودة ائتمانية عالية. 

 ةالجدي  االئتمانية أليوات المدجديات المالي 6-6-3

يبين الجدول أدناه المعلومات المتعلقة باالنكشاف على مخاطر االئتمان من خالل 

الجودة االئتمانية للموجودات المالية عن طريق فئة ودرجة وحالة الموجودات المالية 

. يصنف أقصى خطر الحتمال وقوع خسارة 5008ديسمبر  50و  5001ديسمبر  50بتاريخ 

على أنه أعلى من الخطر الخاصة باالنكشافات  “فمصن”مالية والذي يظهر على أنه 

يعتمد تصنيف هذه التسهيالت على  .“المصنفة”المصنفة ضمن نطاق الجودة 

تصنيف اإلدارة الداخلية وعلى السجل التاريخي السابق مع األطراف المقابلة والذي تقرر 

 أن تكون درجته أو درجته قياسية.

 ليس متأخر وال انخفضت قيمته 

 اإلجمالي غير مصنف +A-/BBB+/BB 5001مبر ديس 50

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة 

 األخرى

1,210 5,500 00,580 

 1,250 - 1,250 النقد والودائع لدى البنوك

 15,015 5,500 10,001 اإلجمالي

 

 ليس متأخر وال انخفضت قيمته 

 اإلجمالي غير مصنف +A-/BBB+/BB 5008ديسمبر  50

م المدينة التجارية والذمم المدينة الذم

 األخرى

8,821 2,015 08,582 

 00,002 - 00,002 النقد والودائع لدى البنوك

 50,000 2,015 55,508 اإلجمالي

 5001ديسمبر  50لم يكن على الشركة أي ذمم مدينة متأخرة وال انخفضت قيمتها في 

 : ال يوجد).5008(

 لمدينة التجارية والذمم المدينة األخرى اكآلتي:ديسمبر٭ اكن تقادم الذمم ا 50في 

 تأخرت لون لم تنخفض قيمتها 

ال متأخر  وال  اإلجمالي

انخفضت 

 قيمتها

6-41 

 ةدم

 601إلى  4

 ةدم

إلى  606

 ةدم 621

أكثر من 

 ةدم 621

5001 00,580 00,580 - - - - 

5008 08,582 05,008 5,185 - - - 
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 مخاطر السدق 0-3

رات التي تطرأ على أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية تتمثل مخاطر  السوق في التغّيُ

 وأسعار الفائدة وأسعار السلع التي تؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تملكه من أدوات مالية. 

تنشأ مخاطر السوق نتيجة األوضاع المفتوحة في سعر الفائدة والعمالت وأسعار السلع والتي 

فة على تحراكت وتغييرات عامة ومحددة في السوق على مستوى تذبذب أسعار تكون مكشو

 السوق أو أسعار مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية.

 مخاطر العمالت األجنبية 6-0-3

 5001ديسمبر  50لم تتعرض الشركة بشلك كبير ألي مخاطر تتعلق بالعمالت األجنبية في 

ت الشركة اكنت بمعظمها بالدوالر األمريكي الذي يرتبط به وذلك ألن مبيعا 5008و 

 الدينار البحريني. معظم الدفعات التي سددتها الشركة اكنت بالدينار البحريني.

تبرم الشركة مشتقات عقود عمالت آجلة يتم تداولها في سوق ثانوي مع أطراف 

اسية. يكون مقابلة مهنيين في السوق وفقًا للشروط واألحاكم التعاقدية القي

لمشتقات الشركة شروط (موجودات) مواتية فعليًا نتيجة إلبرام عقود عمالت آجلة لبيع 

دوالر الواليات المتحدة وشراء الدينار البحريني باألسعار المتفق عليها فوق تثبيت 

السعر. إن زوج الدوالر األمريكي/الدينار البحريني هو عبارة عن زوج عمالت ثابت. في حال 

لربط بشلك رسمي٭ يمكن أن تتذبذب القيم العادلة اإلجمالية لعقود العمالت هبوط ا

 5001ديسمبر  50اآلجلة بشلك كبير وستنكشف الشركة على الخسائر المحتملة. في 

 5002دوالر أمريكي في  012٫000٫000و 5000دوالر أمريكي في  505,000٫000التزمت الشركة ببيع 

 .5008ديسمبر  50و  5001ديسمبر  50عادلة كما في بدون أي فرق كبير في القيمة ال

 مخاطر مسعر الفائة  0-0-3

إن مخاطر سعر فائدة الشركة تنشأ بشلك رئيسي عن إيداعات وتمويل الشركة. إن 

التمويل الصادر بأسعار متغيرة يعرض الشركة لخطر تغير سعر الفائدة والذي يتم 

اكنت تمويالت  5001يرة. خالل عام تعويضه جزئيًا عن طريق نقد موجود بأسعار متغ

 الشركة بأسعار متغيرة بالدينار البحريني والدوالر األمريكي. 

يلخص الجدول أدناه األثر التقريبي على الربح وحقوق الملكية بسبب تغير أسعار 

 نقطة أساس 000الفائدة. يعتمد التحليل على افتراض أن سعر الفائدة يتحرك ما بين بـ 

 يرات األخرى ثابتة. وأن اكفة التغ

األثر على الريح للسنة المنتهية  

 يةسمبر 36في 

 0160 0164 

 000 -+/ 512 -+/ ودائع ثابتة

 011 -+/ 000 -+/ ذمم مرابحة دائنة

 مخاطر أمسعار السلع 3-0-3

تنشأ مخاطر أسعار السلع عن التذبذب في أسعار السـوق للمنتجـات والمـواد األوليـة 

ة. إن الشركة تراقب انكشافها من التذبذبات في أسعار السلع على التي تنتجها الشرك

أساس ديناميكي. تمت محااكة مختلف السيناريوهات اعتمادًا على التحراكت المتوقعـة 

 في األسعار الدولية. ال تستخدم الشركة التحوط من أسعار السلع أو المشتقات.

 حسامسية أمسعار السلع

يبي على الربح وحقوق الملكية بسبب تغير أسعار السلع. يلخص الجدول أدناه األثر التقر 

للك طن متـري وأن  ٪00 -يعتمد التحليل على افتراض أن معدل األسعار يتحرك ما بين +/

 اكفة التغييرات األخرى ثابتة.

األثر على الريح للسنة المنتهية  

 يةسمبر 36في 

 0160 0164 

 ٫552 0 -+/ ٫800 0 -+/ يوريا

 5,005 -+/ ٫000 1 -+/ ميثانول

 000 -+/ 150 -+/ امونيا

 /+- 00 ٫510 /+- 2٫015 
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 مخاطر السيدلة 3-3

تتمثل منهجية الشركة في إدارة مخاطر السيولة في أنها تضمن أن يتوفر لديها دوًما سيولة 

نقدية اكفية لديها للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وتقوية وضعها في السوق. في نهاية 

رير المالي احتفظت الشركة بنقد وما يعادله وذمم مدينة تجارية والتي من المتوقع أن فترة التق

تولد تدفقات نقدية إلدارة مخاطر السيولة. تراقب الشركة التدفقات النقدية المستقبلية 

 والسيولة بشلك دوري. 

 ولى تشمل:إن عملية إدارة مخاطر السيولة المنفذة من قبل الشركة والتي تراقبها اإلدارة األ

  التمويل اليومي المدار من خالل مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من

 إماكنية الوفاء بالمطلوبات.

 .إدارة التركيز وملف تواريخ استحقاق المطلوبات في المستقبل 

 يحلل الجدول أدناه المطلوبات المالية غير المشتقة للشركة إلى مجموعات ذات أهمية مبنية على

المدة المتبقية بتاريخ المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن المبلغ المفصح عنه في 

 الجدول هو التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:

0160 
 3أقل من 

 أشهر

إلى  6يين مسنة 

 0مسنتين 

 0إلى  0يين مسنتين 

 مسندات

الذمم المدينة التجارية والذمم 

 المدينة األخرى
 1 ٫220 - - 

 ٫502 00 0٫010 - ذمم المرابحة الدائنة

 10 - 10 خطاب اعتماد/ضمانات

 - - 0٫010  أوامر شراء

 ٫011 00 - - التزامات رأسمالية

 2 ٫850 0٫010 51٫015 

    

0164 
 3أقل من 

 أشهر

إلى  6يين مسنة 

 0مسنتين 

 0إلى  0يين مسنتين 

 مسندات

الذمم المدينة التجارية والذمم 

 ألخرىالمدينة ا
50 ٫510 - - 

 01٫001 ٫810 1 - ذمم المرابحة الدائنة

 - - 000 سحب على المكشوف

 50 050 - خطاب اعتماد/ضمانات

 ٫250 0  - ٫250 0  أوامر شراء

 08٫101 - - التزامات رأسمالية

 10 ٫518 1 ٫110 50 ٫800 

 إيار  مخاطر رأس المال 6-3

 حقوق ملكية المساهمين المحافظة على يكون غرض الشركة عند إدارة رأسمالها الذي يشلك

قاعدة رأسمالية قوية لدعم نمو أعمالها. من أجل تحقيق هذا الغرض٭ تحافظ الشركة على 

الهيلك الرأسمالي. يجوز للشركة تعديل قيمة توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين. ليس لدى 

 50خالل السنة المنتهية في  الشركة سياسة للمحافظة على أدنى نسبة للدين إلى رأس المال.

) تتطلب أن يتم توجيه عوائد مبيعات 05قامت الشركة بإبرام اتفاقيات مرابحة (اإليضاح  5008ديسمبر 

 على ذلك٭ توجه الشركة تعليماتها لولكاء التسويق 
ً
الشركة مباشرة إلى البنك األهلي المتحد. بناء

حساب المصرفي للشركة المفتوح لدى البنك للقيام بشلك مباشر بإيداع عوائد اإليرادات في ال

األهلي المتحد. بخالف ذلك٭ لم تكن هناك أي تغييرات على طريقة الشركة في إدارة رأس المال 

خالل العام. إضافة إلى االحتياطي القانوني٭ ال تخضع الشركة ألي متطلبات رأسمالية أخرى مفروضة 

 خارجيًا. 

 المخاطر التشغيلية 0-3

طر التشغيلية في مخاطر التعرض لخسارة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لعدة أسباب تتمثل المخا

تتعلق بعمليات الشركة والموظفين والتكنولوجيا والبنية التحتية وعوامل خارجية أخرى بخالف 

مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل المخاطر الناجمة عن المتطلبات القانونية 

ومعايير االنضباط المؤسسي المتعارف عليها بشلك عام. تنتج المخاطر التشغيلية عن والتنظيمية 

 اكفة عمليات الشركة.
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إن هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل حدوث توازن بين تفادي الخسائر المالية 

ءات الرقابية التي لتفادي اإلجرا أيضاً واإلضرار بسمعة الشركة مع االقتصاد بشلك عام في التاكليف و

 تقيد المبادرة واالبتاكر.

تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتطبيق الضوابط الرقابية لمواجهة المخاطر التشغيلية على 

عاتق اإلدارة العليا للك وحدة من وحدات األعمال. يتم دعم هذه المسؤولية من خالل القيام بشلك 

 المخاطر التشغيلية ضمن المجاالت التالية:  عام بتطوير معايير الشركة الخاصة بإدارة

 متطلبات الفصل المالئم بين الواجبات٭ بما في ذلك التفويض المستقل الخاص بالمعامالتٮ 

 متطلبات التصالح على ومراقبة المعامالتٮ 

 التقيد بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرىٮ و 

 .توثيق الضوابط واإلجراءات 

تزام بمعايير الشركة من خالل برنامج مراجعات دورية يتم تنفيذه من قبل قسم تتم مراقبة مدى االل

التدقيق الداخلي. تتم مناقشة نتائج مراجعات قسم التدقيق الداخلي مع إدارة وحدة األعمال 

 .المعنية مع تقديم تقارير موجزة إلى لجنة التدقيق واإلدارة العليا للشركة

 تقةةر القيم العايلة 4-3

 يد مختلف المستويات اكآلتي:تم تحد

  األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة

 )ٮ0(المستوى 

  وجديرة بالمالحظة بالنسبة  0معطيات بخالف األسعار المعلنة المذكورة في المستوى

 بشلك مباشر (اكألسعار) أو غير م
ً
باشر (مشتقة من األسعار) للموجودات أو المطلوبات سواء

 )ٮ5(المستوى 

  معطيات بالنسبة للموجودات أو المطلوبات ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها في السوق

 ). 5(معطيات ال يمكن مالحظتها) (المستوى 

)٭ ليس لدى الشركة أي موجودات أو 5بخالف عقود العمالت اآلجلة (المصنفة في المستوى 

مة العادلة. إضافة إلى ذلك فإن القيم العادلة لؤلدوات المالية للشركة ال مطلوبات مالية بالقي

 تختلف بشلك كبير عن قيمتها الدفترية المعنية. 

 التقةةرات واآلراء المحامسبية الهامة -6

إن إعداد القوائم المالية المتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة أن تصدر 

ت والتقديرات واآلراء التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبين وقيم الموجودات القرارا

والمطلوبات والدخل والمصاريف المعلن عنها. إن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه 

 التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واآلراء بشلك متواصل. يتم عرض التعديالت على التقديرات المحاسبية في 

 فترة التي يتم خاللها مراجعة التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بذلك. ال

 العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للعقارات والماكئن والمعةات 6-6

تقوم الشركة بمراجعة العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للعقارات والماكئن والمعدات في لك تاريخ 

ا إذا اكنت هناك حاجة إلجراء تعديل على العمر اإلنتاجي والقيمة إلعداد التقارير وذلك لتحديد م

المتبقية. تقوم الشركة باحتساب المخصص الالزم الستهالك تلكفة الممتلاكت واآلالت والمعدات 

بعد استنزال قيمتها المتبقية بطريقة القسط الثابت وبمعدالت استهالك اكفية لتغطية عمرها 

عمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية اعتمادًا على الموجودات المشابهة ضمن اإلنتاجي المتوقع. يقدر ال

المجال وتوقعات اإلدارة لجهة المنفعة االقتصادية المستقبلية. بتاريخ إعداد التقرير تقوم إدارة 

الشركة بتقييم ما إذا اكن هناك أي مؤشر على أن الموجودات التي لها أعمار محددة يمكن أن 

 تنخفض قيمتها. 
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 مخصص المخزون القليل الحركة 0-6

تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية للمخزون بتاريخ لك تقرير مالي لتحديد ما إذا اكن المخزون 

انخفضت قيمته. تقوم الشركة بتحديد المخزون الذي انخفضت قيمته اعتمادًا على عمر المخزون 

ى انخفاض القيمة٭ تقدر القيمة وتقدير الطلب المستقبلي عليه. في حال وجود أي مؤشر عل

 القابلة لالسترداد فيما يخص المخزون اعتمادًا على الخبرة السابقة المتعلقة ببيع ذلك المخزون. 

 مخصص الذمم المةةنة المشودك في تحصيلها 3-6

تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية للذمم المدينة بتاريخ لك تقرير مالي لتحديد ما إذا اكنت 

المدينة انخفضت قيمتها. تقوم الشركة بتحديد الذمم المدينة الذي انخفضت قيمتها  الذمم

اعتمادًا على عمر الذمم المدينة والمركز المالي للطرف المقابل وتقدير التدفقات النقدية 

المستقبلية. في حال وجود أي انخفاض في القيمة٭ تقدر القيمة القابلة لالسترداد فيما يخص 

 ة التي انخفضت قيمتها اعتمادًا على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. الذمم المدين

 ترتيب التسعير المؤقت 6-6

عادة ما يتم وضع سعر مؤقت للمبيعات. قد يتم احتساب سعر مؤقت بتاريخ تسليم الميثانول 

االعتراف  واليوريا. عادة ما يكون السعر النهائي متوسط سعر السوق لفترة مستقبلية معينة. يتم

بالعائد من بيع السلع المسعرة مؤقتًا بمجرد تحويل المخاطر وفوائد الملكية إلى العميل والذي 

يكون عادة تاريخ التسليم. تعدل المبيعات المسعرة مؤقتًا لتعكس األسعار المحققة فيما بعد في 

 لك تاريخ تقرير مالي ويتم عرض أي تعديالت في قائمة الدخل.

 نافع المعرفةالتزام الم 0-6

لدى الشركة خطة منافع معرفة بالنسبة للموظفين البحرينيين والموظفين المغتربين. يتم احتساب 

التزام المنافع المعرفة بشلك سنوي من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة 

يعتمد ذلك عادة المتوقع. يحدد ذلك قيمة المنافع التي سيحصل عليها أي موظف عند التقاعد و

على واحد أو أكثر من العوامل مثل العمر وعدد سنوات الخدمة ونسبة زيادة الراتب في المستقبل 

 ونسبة عائد الموظف ونسبة وفاة الموظف خالل فترة خدمته.
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 العقارات والماكئن والمعةات -0

لكفة تطدةر  0160التلكفة مسنة 

األراضي 

 المؤجر 

أراضي 

الملوية 

 الخالصة

الماكئن  مبانيال

 واآلالت

التركيبات 

والتجهيزات 

ومعةات 

 الماكتب

المركبات 

 اآللية

عدامل 

محفز  

 وراتنجات

مشارةع 

رأمسمالية 

 قية التنفيذ

 اإلجمالي

 505,021 5,152 1٫125 0٫000  2,121 550,258 ٫210 51 ٫501 0  8٫000 5001يناير  0كما في 

 01,805 8,110 005 501 500 1,105 05 - - إضافات 

 - )0,805( 01 - 100 055 551 - - تحويالت

 )1,285( - - )000( )521( )1,508( - - - مبيعات

 )808( )808( - - - - - - - )50انخفاض في القيمة (اإليضاح 

 502,550 1,222 1,150 0,010 2,128 555,110 50,520 0,501 8,000 5001ديسمبر  50كما في 

          االستهالك المتراكم

 )502,550( - )5,818( )255( )1,000( )001,010( )50,000( - )5,000( 5001يناير  0كما في 

 )01,010( - )852( )010( )105( )00,015( )285( - )051( المحمل للسنة

 1,500 - - 000 521 5,815 - - - فيما يخص المبيعات

 )552,005( - )5,500( )255( )1,010( )025,010( )50,285( - )1,005( 5001ديسمبر  50كما في 

 080,018 1,222 0,155 505 0,250 010,821 1,550 0,501 5,080 صافي القيمة الدفترية

          5008التلكفة سنة 

 518٫500 1٫085  ٫500 1 0٫012  0,000 555,880 51,505 0,005 8,000 5008يناير  0كما في 

 00,800 0,500 011 005 015 2,802 500 - - إضافات 

 - )0,001( 001 - 010 5,228 520 - - تحويالت

 )1,100( - )00( )00( - )1,501( - )550( - مبيعات

 505,021 5,152 1,125 0,000 2,121 550,258 51,210 0,501 8,000 5008ديسمبر  50كما في 

          االستهالك المتراكم

 )501,010( - )0,200( )005( )8,200( )015,055( )02,050( - )5,181( 5008يناير  0كما في 

 )00,052( - )118( )000( )801( )05,105( )215( - )051( المحمل للسنة

 508 - 00 00 - 508  -  فيما يخص المبيعات

 )502,550( - )5,818( )255( )1,000( )001,010( )50,000( - )5,000( 5008ديسمبر  50كما في 

 085,285 5,152 0,008 080 0,215 011,110 1,211 0,501 5,525 صافي القيمة الدفترية
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 تم تخصيص لكفة االستهالك خالل السنة باآلتي:

السنة المنتهية في  

 يةسمبر 36

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0160 0164 

 05,058 05,220 )01لكفة بيع البضائع (اإليضاح 

 215 052 )00مصاريف البيع (اإليضاح 

 010 805 )02إدارية (اإليضاح مصاريف 

 01,010 00,052 

 0سنة تبدأ اعتبارًا من  80تم منح الشركة عقد إيجار على أرض قامت بإنشاء مرافقها عليها لمدة 

. يتم استهالك التحسينات الرئيسية على األرض طوال المدة المتبقية من عقد اإليجار. 0201يناير 

 5008تقيد في قائمة الربح والخسارة عند استحقاقها. في فبراير  دينار بحريني 00تبلغ قيمة اإليجار 

 00لمدة إضافية تبلغ  بمملكة البحرين مددت الشركة عقد اإليجار مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز

. تشمل المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ مختلف أعمال اإلنشاء 5011نوفمبر  0سنوات٭ أي حتى 

 جديد لمباني الشركة وماكئنها وآالتها. وعمليات التطوير والت

 المخزون -4

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0160 0164 

 1,250 0,111 المنتجات المنجزة

 5,820 5,110 المواد االستهالكية والكيميائية وغيرها

 0,555 1,805 

شطب مخزون مواد استهالكية 

 وكيميائية
)058( - 

 - )050( الحركةمخصص المخزون البطيء 

 1,018 1,805 

ألف دينار  058خالل العام٭ شطبت الشركة مخزون مواد استهالكية وكيميائية متهالكة بقيمة 

). إضافة إلى ذلك خصصت الشركة مخصص للمخزون البطيء 01: ال يوجد) (اإليضاح 5008بحريني (

 ).01اإليضاح : ال يوجد) (5008ألف دينار بحريني ( 050الحركة والبالغة قيمته 

 الذمم المةةنة التجارةة والذمم المةةنة األخرى -0

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0160 0164 

مستحقة من األطراف المعنية (اإليضاح 

55.5( 
2,050 00,500 

 0,080 0,000 مبالغ مسددة

 5,111 5,280 سلف للبائعين

 200 0,052 ذمم مدينة أخرى

 00,555 02,000 

على معلومات حول انكشاف الشركة على االئتمان ومخاطر السوق  5يمكن االطالع في اإليضاح 

 وخسائر انخفاض القيمة بالنسبة للذمم المدينة التجارية.

 األرصة  المصرفية والنقة -2

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0160 0164 

 08 00 النقد في الصندوق

 25 800٭1 النقد لدى البنوك

 00٫121 08,222 الودائع المصرفية القصيرة األجل

األرصدة المصرفية وما في حكم النقد 

 حسب قائمة المركز المالي
51,815 00,800 

ناقص: السحب على المكشوف من 

 )00البنك (اإليضاح 
- )000( 

النقد وما في حكمه حسب قائمة 

 التدفقات النقدية
51,815 00,120 
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أشهر أو أقل وتتراوح أسعار  5 فية القصيرة األجل لها فترات استحقاق أصلية تبلغإن الودائع المصر 

في  ٪0٫10و  ٪0٫10: 5008( 5001ديسمبر  50في السنة كما في  ٪0٫00و  ٪0٫00الفائدة الفعلية ما بين 

 السنة). 

 عمالت النقد وما في حكمه هي:

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0160 0164 

 0٫001 55,252 الر األمريكيالدو

 1,050 0,850 الدينار البحريني

 10 005 أخرى

 51,815 00,800 

 ٫000 0 تحتفظ الشركة يديائع محةي  األجل لةى البنك يقيمة  0160يةسمبر  36كما في  6-2

أشهر وتوسب فائة  فعلية تبلغ  3يةنار يحرةني ولها فترات امستحقاق أصلية تزةة عن 

ةناةر  0: ال ةدجة . امستحقت هاتين الديةعتين وتم امستالمهما في 0164سفي السنة  3٫4٪

0162. 

 رأس المال -0

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0160 0164 

رأس المال المصرح به والصادر 

سهم عادي  80٫000٫000والمدفوع بالاكمل: 

 دينار بحريني للك سهم 0بقيمة 
80٫000 80٫000 

 القاندنياالحتياطي  -61

من ربح الشركة خالل  ٪00وفقًا لمتطلبات قانون الشراكت التجارية البحريني٭ يجب تحويل مبلغ يعادل 

السنة قبل إجراءات التخصيصات إلى احتياطي قانوني حتى الوقت الذي تصبح فيه نسبة هذا 

إال وفقًا للمادة  من قيمة رأس المال. ال يجوز توزيع االحتياطي القانوني ٪00االحتياطي ال تقل عن 

من قانون الشراكت التجارية البحريني. لم يتم تحويل أي أموال إلى االحتياطي القانوني حيث أن  551

ديسمبر  50و  5001ديسمبر  50من قيمة رأس المال في  ٪00االحتياطي القانوني وصل إلى نسبة 

5008 . 

 احتياطي تدزةعات األرياح -66

المبقاة كتوزيعات أرباح تستحق للمساهمين فيها وتضم احتياطي تخصص الشركة جزء من أرباحها 

 على موافقة المساهمين. ال يمكن 
ً
توزيعات األرباح الذي يتحول ليصبح مستحق الدفع بناء

االستفادة من هذا االحتياطي ألي غرض باستثناء توزيعات األرباح على المساهمين. اقترح مجلس 

 50( 5001ديسمبر  50دينار بحريني عن السنة المنتهية في  00٫550اإلدارة توزيعات أرباح تقدر بـ 

 : ال يوجد).5008ديسمبر 

بلغت توزيعات  5000لم تكن هناك أي توزيعات أرباح خالل السنة الحالية والسنة السابقة. في عام 

منها  5001ديسمبر  50دينار بحريني فيما يخص السنة المنتهية في  ٫111 10األرباح المقترحة 

دينار بحريني للك سهم) تم دفعها. أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه  0٫88دينار بحريني ( ٫855 52

باالحتفاظ بالدفعة المتبقية من توزيعات األرباح المستحقة والبالغة  5001مارس  55المنعقد في 

قبل  ) في األرباح المبقاة للشركة. تمت الموافقة على ذلك من01دينار بحريني (اإليضاح  55٫000

 المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. 
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 ذمم المرايحة الةائنة -60

 تتكون ذمم المرابحة الدائنة مما يلي: 

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0160 0164 

 ٫100 00 ٫051 08 ذمم مرابحة دائنة (إجمالي)

 )٫500 0 ( )0٫002 ( (لكفة تمويل مؤجلة)ناقص: 

 01٫121 ٫050 00 صافي ذمم المرابحة الدائنة

   

 05,510 00,005 الجزء غير المتداول

 1,051 1,218 الجزء المتداول

 00,050 01,121 

قامت الشركة بإبرام اتفاقيات تسهيل مرابحة مع بنكين في مملكة البحرين لتمويل  5008في يناير 

 ه االتفاقيات:شراء سلع. فيما يلي ملخص عن شروط وأحاكم هذ

مؤمسسات 

 التمدةل

مبلغ التسهيل  ندع التسهيل

 يالةوالر األمرةوي

 مسعر الفائة  المة 

البنك األهلي 

 المتحد
 0 81٫000 مرابحة سلع

سعر الفائدة السائد بين 

البنوك في لندن لمدة 

 ٪5٫10أشهر +  5

بنك البحرين 

 اإلسالمي
 0 50٫000 مرابحة سلع

سعر الفائدة السائد بين 

 0بنوك في لندن لمدة ال

 ٪5٫10واحد + 

  00٫000   

إن اتفاقيات المرابحة المذكورة أعاله مع لك من البنك األهلي المتحد وبنك البحرين اإلسالمي غير 

 مضمونة وتستحق لك أساس ربع سنوي وشهري على التوالي.

 فيما يلي حركة ذمم المرابحة الدائنة خالل السنة:

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

السنة المنتهية في 

 يةسمبر 36

 0160 0164 

 - 01,121 ذمم مرابحة دائنة (إجمالي)

 50,000 5,002 عوائد المرابحة خالل السنة زائة:

 )5,005( )1,800( (لكفة تمويل مؤجلة) ناقص:

 01,121 00,050 ديسمبر 50المرابحة المستحقة في 

 منافع المدظفين -63

ت الشركة عن أنها ستقوم بتخصيص منافع إنهاء الخدمة للموظفين من أعلن 5000في أكتوبر 

البحرين. تم التفويض بمنح القيمة الحالية لاللتزام المتحسبة من قبل اكتواري مملكة مواطني دولة 

 00خالل ما تبقى من مدة التفويض البالغة  5000ديسمبر  50دينار بحريني كما في  ٫508 5 والبالغة 

 سنة. 

دينار بحريني) تنفيذًا اللتزامها  ٫100 0 : 5008دينار بحريني ( ٫201 0 كة بتخصيص مبلغ وقدره قامت الشر 

بموجب خطة المنافع المعرفة خالل السنة الحالية. تم تحديد قيمة االلتزام من قبل االكتواري الذي 

عدل يقوم بدراسة مختلف االفتراضات مثل نمو الراتب الشهري ومعدل التناقص ومعدل العائد وم

دينار بحريني  25الخصم ومعدل الوفيات. سيزيد/سينخفض المخصص المحتسب خالل العام بمعدل 

 . ٪0دينار بحريني) في حال زيادة/خفض المخصص بنسبة  02: 5008(
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 خطة المنافع المعرفة 6-63

 التزامات الموازنة العمومية بالنسبة إلى:

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0160 0164 

 8,255 5,528 خطة المنافع المعرفة

 قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر:

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0160 0164 

خطة المنافع المعرفة 

 )05٫0(اإليضاح 
0,201 0,100 

دينار  181دينار بحريني و  201 دينار بحريني وهو عبارة عن٫201 0 ذكر في الجدول أعاله مبلغ وقدره 

دينار بحريني) حيث ضم هذين المبلغين إلى لكفة المبيعات  525دينار بحريني و  100: 5008بحريني (

 والمصاريف اإلدارية على التوالي. 

والتي حددها االكتواري خالل السنة بمبلغ  5001ديسمبر  50تم االعتراف بالقيمة الحالية لاللتزام في 

 دينار بحريني) في قائمة المركز المالي اكآلتي:  01٫550: 5008دينار بحريني (0 ٫000 5 وقدره 

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0160 0164 

 01,550 05,000 القيمة الحالية لاللتزام

 )1,501( )00,005( القيمة العادلة لموجودات الخطة

 5,528 1,018 

لكفة الخدمة السابقة غير 

 ف بهاالمعتر 
- )005( 

 8,255 5,528 صافي االلتزام

 

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0160 0164 

 0القيمة الحالية لاللتزام كما في 

 يناير
01,550 01,050 

 800 001 خسارة إعادة قياس

 108 188 لكفة الخدمة المتداولة

 520 101 لكفة الفائدة

 )5,508( )5,558( مدفوعةالمنفعة ال

 50القيمة الحالية لاللتزام كما في 

 ديسمبر
05,000 01,550 

 

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0160 0164 

 1,501 00,005 القيمة العادلة لموجودات الخطة

 فيما يلي المبالغ المعترف بها في قائمة الربح والخسارة:

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0160 0164 

 108 188 لكفة الخدمة المتداولة

 520 101 لكفة الفائدة

 50 005 لكفة الخدمة السابقة

 0,515 0,015 
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 فيما ةلي المبالغ المعترف يها في قائمة الةخل الشامل:

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 0160 0164 

 800 001 خسارة إعادة قياس

تم تحديد القيمة الحالية لاللتزامات من قبل االكتواري. فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية التي 

 تم استخدامها:

 0160 0164 

 ٪ ٪ 

 0٫00 0٫05 نسبة الخصم

 0٫50 0٫00 زيادات مستقبلية على الراتب

 0٫00 0٫00 نسبة العائد على الموجودات

. العمر AM 20ن معدل الوفيات المستقبلي للموظفين يتوافق مع جدول الوفيات البريطاني إ

 سنة. 80التقاعدي للرجال والنساء هو 

 خطة المساهمة المعرفة 0-63

تم ضم مساهمات الشركة في خطة التقاعد الخاصة بالمواطنين البحرينيين والتي تدار من قبل 

والبالغة  5001ديسمبر  50البحرين للسنة المنتهية في مؤسسة الضمان االجتماعي في مملكة 

دينار بحريني) إلى لكفة الموظفين ضمن لكفة المبيعات والمصاريف  0٫025 : 5008دينار بحريني ( 0٫050 

 اإلدارية على التوالي.

 خطة التدفير الخاصة يالمدظفين 3-63

على المساهمات الحالية  تدفع الشركة مساهمات في خطة التوفير الخاصة بموظفيها اعتماداً 

 على ووفقًا ألحاكم خطة التوفير. تتم إدارة خطة التوفير من قبل مجلس أمناء 
ً
للمشاركين بناء

مؤلف من عضوين من اإلدارة وممثلين اثنين عن الموظفين. بلغت إجمالي المساهمات التي تم 

م ضم تلك المساهمات إلى دينار بحريني) وت 110: 5008دينار بحريني ( 805تقديمها خالل السنة 

لكفة الموظفين ضمن لكفة المبيعات والمصاريف اإلدارية. بلغت قيمة مجمل صافي الموجودات 

دينار بحريني).  0٫502: 5008دينار بحريني ( ٫150 0 5001ديسمبر  50غير المراجعة ضمن الخطة كما في 

 ت الشهرية. ليس على الشركة أي التزام تجاه خطة التوفير باستثناء المساهما

 الذمم الةائنة التجارةة والذمم الةائنة األخرى -66

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0160 0164 

 55,000 - )00ذمم توزيعات أرباح دائنة (اإليضاح 

 5,500 5,850 )55٫5مستحق لؤلطراف المعنية (اإليضاح 

 5,115 5,055 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 101 005 رات متعلقة بالموظفينمتأخ

 50 51 مطالبات أخرى

 1,220 50,510 

 مسحب على الموشدف من البندك -60

مليون دوالر أمريكي من  00خالل العام حصلت الشركة على تسهيل سحب على المكشوف بقيمة 

البنك األهلي المتحد ش م ب لتمويل متطلبات رأسمالها العامل. التسهيل متوفر بالدوالر 

واحدة ويتم تسديده عند الطلب. تستحق  0األمريكي والدينار البحريني. مدة هذا التسهيل سنة 

 الفائدة على أساس شهري حسب األسعار التالية: 

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0160 0164 

 000 - تمويل قصير األجل

 السعر 

 بالنسبة للمبالغ بالدوالر األمريكي
لسائد بين البنوك في لندن لمدة سعر الفائدة ا

 في السنة ٪5+  0شهر 

 بالنسبة للمبالغ بالدينار البحريني
البحرين  مملكة سعر الفائدة السائد بين البنوك في

 في السنة ٪5+  0لمدة شهر 
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 العائة -64

السنة المنتهية في  

 يةسمبر 36

السنة المنتهية في 

 يةسمبر 36

 0160 0164 

 05,520 08,011 يوريا

 50,051 10,000 ميثانول

 0,001 1,505 امونيا

 005,000 20,118 

 لكفة ييع البضائع -60

السنة المنتهية في  

 يةسمبر 36

السنة المنتهية في 

 يةسمبر 36

 0160 0164 

 52,151 15,208 )55.0.5الغاز (اإليضاح 

 00,525 00,051 تاكليف الموظفين

 05,058 05,220 )0االستهالك (اإليضاح 

 5,522 5,500 الصيانة والتاكليف األخرى ذات الصلة

 5,225 5,200 الكهرباء

شطب مخزون مواد استهالكية 

 )8وكيميائية (اإليضاح 

058 - 

  050 )8مخصص مخزون بطيء الحركة (اإليضاح 

 501 5,001 مصاريف أخرى

 11,011 10,200 

نتين إلى ثالث سنوات وتقوم بإطفاء هذه تتولى الشركة عملية إصالح الماكئن مرة واحدة لك س

التاكليف طوال المدة حتى عملية اإلصالح التالية. بلغت اللكفة اإلجمالية التي تم تكبدها من أجل 

: ال 5008صفر دينار بحريني ( 5001دينار بحريني وفي عام  8٫005مبلغ وقدره  5000إصالح الماكئن في عام 

 دينار بحريني). 5٫001 : 5008ني خالل العام (دينار بحري ٫150 5 يوجد) وتم إطفاء 

 مصارةف البيع والتسدةق -62

السنة المنتهية في  

 يةسمبر 36

السنة المنتهية في 

 يةسمبر 36

 0160 0164 

 0,150 0,100 مصاريف البيع

 5,852 5,100 )55.0.0مصاريف التسويق (اإليضاح 

 215 052 )0االستهالك (اإليضاح 

 0,811 0,502 

 المصارةف العامة واإليارةة -60

السنة المنتهية في  

 يةسمبر 36

السنة المنتهية في 

 يةسمبر 36

 0160 0164 

 0,001 0,001 تاكليف الموظفين

 010 805 )0االستهالك (اإليضاح 

 0,055 0,050 الصيانة والتاكليف األخرى

 0,102 0,102 مصاريف التدريب والتطوير

 0,018 0,111 مصاريف التأمين

 0,015 0,155 مصاريف إدارية أخرى

 00,202 00,001 
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 ريح/سخسار   ييع العقارات والماكئن والمعةات -01

 لعقارات والماكئن والمعدات مقابل قيمة دفترية وقدرهاخالل العام٭ قامت الشركة ببيع عدد من ا

ينار بحريني د 210خسارة دينار بحريني وبلغت ال ٫180 5 دينار بحريني. بلغت عوائد هذا البيع  ٫105 5 

 دينار بحريني).  ٫001 0 : ربح بيع العقارات والماكئن والمعدات 5008(

 انخفاض قيمة المشارةع الرأمسمالية قية التنفيذ -06

دينار  808قامت الشركة بشطب عدد من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ والتي تبلغ قيمتها 

 : ال يوجد).5008هذه المشاريع في المستقبل (بحريني حيث قررت اإلدارة عدم المضي في 

 تاكليف التمدةل -00

السنة المنتهية في  

 يةسمبر 36

السنة المنتهية في 

 يةسمبر 36

 0160 0164 

 )112( )101( تاكليف التمويل

 )2( )00( مصاريف بنكية

 )151( )100( 

 معامالت وأرصة  األطراف ذات الصلة -03

إذا اكن واحد منهم قادرًا على السيطرة على الطرف اآلخر أو له تأثير كبير  تعتبر األطراف ذات عالقة

 على الطرف اآلخر بالنسبة التخاذ القرارات المالية والتشغيلية. 

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين في الشركة (شركة الصناعات األساسية السعودية 

اإلدارة الرئيسية ومورد المواد الخام (شركة نفط سابك وشركة الصناعات البتروكيماوية) وموظفي 

 البحرين). تكون المعامالت مع األطراف ذات العالقة حسب األحاكم المتفق عليها.

 ييع البضائع والخةمات 6-03

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

السنة المنتهية في 

 يةسمبر 36

 0160 0164 

 20,520 005,888 مبيعات

 )5,852( )5,100( مصاريف تسويق

وفقًا ألحاكم اتفاقيات التسويق٭ تمثل المبيعات قيمة المنتجات المباعة من قبل ولكاء التسويق إلى 

عمالئهم مخصومًا منها تاكليف الشحن والتاكليف األخرى التي يتكبدها ولكاء التسويق. ولكاء 

الت التي يتم التسويق هم اثنان من المساهمين في الشركة. تمثل مصاريف التسويق العمو

دفعها إلى ولكاء التسويق فيما يخص المبيعات المذكورة أعاله ويتم احتسابها كنسبة من األسعار 

 ). FOBصافية من تلكفة الشحن والتأمين (

 شراء البضائع والخةمات  0-03

 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

السنة المنتهية في 

 يةسمبر 36

 0160 0164 

كة نفط البحرين شر  ‟شراء غاز طبيعي 

 )01(اإليضاح 
15,208 52,151 

 تعدةض اإليار  الرئيسية ألعضاء مجلس اإليار  ومدظفي اإليار  الرئيسية 3-03

موظفي اإلدارة الرئيسية هم األشخاص المفوضين والمسؤولين عن تخطيط وتوجيه واإلشراف على 

 أنشطة الشركة. 
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 36السنة المنتهية في  

 يةسمبر

في  السنة المنتهية

 يةسمبر 36

 0160 0164 

الرواتب ومنافع الموظفين األخرى 

 القصيرة األجل

502 500 

 50 55 منافع ما بعد انتهاء الخدمة

 366 364 

 أرصة  األطراف ذات العالقة 6-03

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0160 0164 

ذمم مدينة من األطراف ذات العالقة 

 )1(اإليضاح 

  

 8,828 1,210 (مساهم) سابك

شركة الصناعات البتروكيماوية 

 (مساهم)

0,018 0,855 

 2,050 00,500 

   

مستحقات لؤلطراف ذات العالقة 

 )01(اإليضاح 

  

شركة نفط البحرين (شركة تابعة 

 للمساهم*)

5,850 5,500 

لغاز التي تمتلك *شركة نفط البحرين هي شركة تابعة مملوكة بالاكمل للشركة القابضة للنفط وا

 مع شركة الصناعات البتروكيماوية وسابك. كة حصة مماثلة لرأس مال الشر 

 التزامات ونفقات الطارئة -06

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36 في كما 

 0160 0164 

 000 10 خطابات اعتماد/ضمانات

 0,250 0,010 أوامر شراء

 08,101 00,011 التزام رأسمالي للمشاريع الرأسمالية
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 شركة الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 0162يةسمبر  36القدائم المالية للسنة المنتهية في 

  



 

000 

 شركة الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 0162يةسمبر  36القدائم المالية للسنة المنتهية في 

 معلومات عن الشركة

 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

 تقرير مراجع الحسابات المستقل

 المركز المالي قائمة

 قائمة الربح والخسارة

 قائمة الدخل الشامل

 قائمة التغييرات في حقوق الملكية

 قائمة التدفقات النقدية

 إيضاحات حول القوائم المالية
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 شركة الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 معلومات عن الشركة

 0-00500رقم السجل التجاري 

 رئيس مجلس اإلدارة ‟ر أحمد علي الشريان سعادة الدكتو أعضاء مجلس اإلدارة

 نائب رئيس مجلس اإلدارة ‟سعادة السيد يوسف عبد الرحمن الزامل  

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة السيد إبراهيم محمد المسيتير  

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة الشيخ فهد بن سلمان آل خليفة  

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة السيد أحمد العمر  

 عضو مجلس إدارة ‟السيد غانم ناصر العتيبي  سعادة 

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة السيد عبد هللا سعيد المطيري  

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة السيد شفيع طالب العجمي  

  

 الدكتور عبد الرحمن الجواهري الرئيس

  

 ٭ سيترا٭ مملكة البحرين58150ص ب  المكتب المسجل

  

 المتحد البنك األهلي المصارف

 بنك البحرين والكويت 

 بنك الخليج الدولي 

 بنك البحرين الوطني 

 المؤسسة العربية المصرفية 

 بنك البحرين اإلسالمي 

  

 برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق األوسط المحدودة المراجع الحسابي

 0٭ برج جيرا 05الطابق  

 حي السيف 

 50011ص ب  

 مملكة البحرين 
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 الخليج لصناعة البتروكيماوةات شركة

 0162يةسمبر  36للسنة المنتهية في  تقرةر أعضاء مجلس اإليار 

يسر مجلس اإلدارة تقديم تقريرهم والقوائم المالية المراجعة لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 

 .5000ديسمبر  50) للسنة المنتهية في “الشركة”(

 األنشطة الرئيسية

تشغل مجمع لمعالجة البتروكيماويات ومرافق للتخزين والتصدير والتحميل لغرض تصنيع تمتلك الشركة و

 وتصدير منتجات األمونيا واليوريا والميثانول ألسواق العالم.

 النتائج والمركز المالي

 والمركز المالي للشركة 5000ديسمبر  50تتضمن القوائم المالية المرفقة نتائج السنة المالية المنتهية في 

 في ذلك التاريخ.

 تدزةعات األرياح

دينار بحريني  55,815قدم أعضاء مجلس اإلدارة توصية للجمعية العمومية السنوية بمنح توزيعات أرباح تبلغ 

 دينار بحريني). 00٫550: 5001( 5000ديسمبر  50للسنة المالية المنتهية في 

 أعضاء مجلس اإليار 

وحتى  5000ديسمبر  50اؤهم مناصبهم خالل السنة المنتهية في سيشغل أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسم

 تاريخ هذا التقرير:

 رئيس مجلس اإلدارة ‟سعادة الدكتور أحمد علي الشريان 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة ‟سعادة السيد يوسف عبد الرحمن الزامل 

 عضو منتدب ‟سعادة السيد إبراهيم محمد المسيتير 

 عضو مجلس إدارة ‟مان آل خليفة سعادة الشيخ فهد بن سل

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة السيد أحمد العمر 

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة السيد غانم ناصر العتيبي 

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة السيد عبد هللا سعيد المطيري 

 عضو مجلس إدارة ‟سعادة السيد شفيع طالب العجمي 

 المراجعين الحساييين

 األعضاء في الجمعية العمومية يقترح تعيين مراجعين حسابيين خارجيين. سيتم طرح قرار على

 اإلقرارات ومراجعة الحسايات

حافظت الشركة على قيود حسابية اكملة وصحيحة ولقد تمت إتاحة تلك القيود إضافة إلى اكفة المعلومات 

 ط المحدودة.واإليضاحات بحرية للمراجعين الحسابيين برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق األوس

 بقرار من مجلس اإلدارة:

 (توقيع) (توقيع)

 عبد الرحمن الجواهري الدكتور أحمد علي الشريان

 الرئيس رئيس مجلس اإلدارة

 5002مارس  50
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 تقرةر مراجع الحسايات المستقل للمساهمين في الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 تقرةر حدل مراجعة القدائم المالية

 رأةنا

القوائم المالية تمثل عرض عادل من اكفة النواحي الجوهرية للمركز المالي لشركة الخليج لصناعة  برأينا فإن

وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية عن  5000ديسمبر  50البتروكيماويات (الشركة أو جبيك) كما هو في 

 ة. السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالي

 ما الذي قمنا بمراجعته:

 تشمل القوائم المالية للشركة ما يلي: 

  ٮ5000ديسمبر  50قائمة المركز المالي كما هي في 

 قائمة الربح والخسارة للسنة المنتهية في ذلك التاريخٮ 

 قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخٮ 

 ية في ذلك التاريخٮقائمة التغييرات في حقوق الملكية للسنة المنته 

 قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخٮ و 

 .إيضاحات حول القوائم المالية تشمل ملخص عن السياسات المحاسبية الهامة 

 أمساس الرأي

قمنا بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بمراجعة الحسابات. إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير 

 ة بشلك أكبر في قسم مسؤوليات مراجع الحسابات المتعلقة بمراجعة القوائم المالية ضمن تقريرنا.موصوف

 باعتقادنا فإن إثبات المراجعة الذي حصلنا عليه يعتبر مهم ومالئم ليكون أساس لرأينا. 

 االمستقاللية

صادرة عن مجلس معايير إننا مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين ال

 السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك القواعد.

 معلدمات أخرى

يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى. تشمل المعلومات األخرى تقرير أعضاء مجلس 

لمالية وتقرير مراجع الحسابات الخاص بها) الذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير اإلدارة (لكنها ال تشمل القوائم ا

 مراجع الحسابات هذا.

 إن رأينا حول القوائم المالية ال يغطي المعلومات األخرى ونحن ال ولن نقدم أي ضمانات بخصوصها.

المذكورة أعاله ومن خالل  فيما يخص مراجعتنا للقوائم المالية٭ فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى

القيام بذلك ندرس ما إذا اكنت المعلومات األخرى تتعارض بشلك جوهري مع القوائم المالية أو المعرفة التي 

حصلنا عليها أثناء المراجعة أو تبدو بخالف ذلك أن هناك خطأ جوهري فيها. في حال واعتمادًا على العمل 

وهري في هذه المعلومات األخرى٭ يتوجب علينا أن نعلن عن تلك الذي قمنا به٭ استنتجنا أن هناك خطأ ج

  الحقيقة. ليس هناك ما يجب أن نقدم تقرير به بهذا الخصوص.

عند قراءتنا للتقرير السنوي للشركة٭ في حال اكتشافنا وجود أي خطأ جوهري فيه٭ سنقوم بإبالغ الطرف 

 المسؤول عن الحوكمة بذلك.

  لمالیةالقدائم المولفین يالحدكمة عن الئك   و اويار إلمسؤوليات أعضاء مجلس ا

لیة ولدافقاً للمعاییر ولة دعارة عرضھا بصوولمالیة ت البیانااد اعدإعن إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين 

اد عدض إیاً لغرورضريراه أعضاء مجلس اإلدارة خلي داقابة م رلى توفیر نظاإضافة ٭ إلمالیةایر رلتقاإلعداد ا

 خطأ. ل أو حتیااكانت ناتجة عن اء سو٭ ریةھلجوء األخطاایة تخلو من مالقوائم 

ار الستمراعلى رة الشركة عن تقییم قد٭ يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين لمالیةاد القوائم اعدإعند 

س ألساام استخدوایة ارلمتعلقة باالستمرر األمواعن ٭ ألمراحیثما یتطلب ح٭ إلفصاة وامستمرة كمنشأ

عملياتها٭ أو قف أو ولجمعیة اتصفیة إذا اكن أعضاء مجلس اإلدارة ينوون ال ة إلمستمرة األمحاسبي للمنشا

 بذلك.م لقیاى اقعي سووابدیل لديهم لیس 

 إن اؤلئك الملكفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.



 

001 

  لمالیةمراجعة القدائم افیما یخص مسؤوليات مراجع الحسايات 

ء ألخطاالمالیة ككل تخلو من القوائم اكانت إذا فیما ل على تأكید معقول لحصوافنا في ادأھتتمثل 

لتأكید اینا. یعتبررأیتضمن ي لذمراجع الحسابات اتقریر ار صد٭ وإخطأل أوحتیااكانت ناتجة عن اء سو٭ ریةھلجوا

فقاً لمعاییر ولتي تتم المراجعة٭ اتكشف عملیة أن لكنھ ال یضمن ٭ لتأكیداعالي من ى مستول لمعقوا

تعتبر ٭ وخطأل أوحتیاإعن ء ألخطااتنشأ أن ا. یمكن دھجووریة عند ھلجوء األخطاائماً عن ٭ دالیةولدالمراجعة ا

ا ھلتي یتخذایة دإلقتصاارات القراعلى ل مجتمعة تؤثر بشكل معقودة أو كانت منفرإذا ریة ھجو

 بنان لمستخدموا
ً
  ة.لمالیهذه القوائم اعلى ء

االجتهاد المهني سة ربممام نقو٭ لیةولدالمراجعة افقاً لمعاییر ولتي تتم المراجعة امن عملیة ء كجز

 بما یلي:م كذلك فإننا نقوالمراجعة. حل افي جمیع مرالمهني لشك اعلى ظ لحفاوا

 ٭ أخطل أو حتیااكانت ناتجة عن اء سو٭ لمالیةالقوائم اریة في ھلجوء األخطاار طتقییم مخاتحديد و

مناسبة وكافیة مراجعة لة أدعلى ل لحصو٭ وارطلمخااتدقیق تتناسب مع تلك اءات جرإتنفیذ وتصمیم و

لناتجة اعلى من تلك ل أحتیاإلناتجة عن اریة ھلجوء األخطاف اكتشام اینا. یعتبر خطر عدأساساً لرألتوفر 

للرقابة وز تجاأو ف تحریأو متعمد ف حذأو یر وتزأو ؤ اطعلى تول إلحتیاي احیث قد ینطو٭ عن خطأ

  خلیة.الدا

 اءات جرإتصمیم المراجعة بهدف لصلة بعملیة ذات اخلیة للجمعیة الداللرقابة فهم على ل لحصوا

 ة.ـّ خلیالدالرقابة افعالیة ل حواء رأي بدض إلیس لغروف٭ ولظرامناسبة حسب مراجعة 

 ت ذات إلفصاحاوامحاسبیة لات التقدیرامعقولیة ولمتبعة المحاسبیة ت السیاساامة ءمالى تقییم مد

 قام بها أعضاء مجلس اإلدارة.لتي العالقة ا

 ة لمحاسبي للمنشأس الؤلساام أعضاء مجلس اإلدارة ستخدامة ءمالى مدل حوج ستنتاالى إلتوصل ا

 بنا٭ ریةھجوك شكوك ناھكانت إذا في ما ة٭ ولمستمرا
ً
ل عليها٭ لحصوالتي تم المراجعة الة أدعلى ء

ستنتجنا ة. إذا امستمرة كمنشأار الستمراعلى رة الشركة قد تشكك في قد وفراث أو ظمتعلقة بأحد

ت ذات إلفصاحاالى مراجع الحسابات إفي تقریر االنتباه فیتوجب علینا لفت ٭ ریةھجوك شكود جوو

لى إستنتاجاتنا إغیر كافیة. تستند ت إلفصاحااكانت تلك إذا ینا رأتعدیل ٭ أو لمالیةالقوائم العالقة في ا

وف راث أو ظلكن یمكن ألحدمراجع الحسابات. ویخ تقریر رلغایة تاعليها لتي حصلنا اجعة االمر لة أد

 ة. مستمرة كمنشأأعمالها قف ولى دي بالشركة إتؤأن مستقبلیة 

  القوائم كانت إذا ما ت٭ وإلفصاحاالك ذبما في ٭ ااھمحتووبنيتها ولمالیة للقوائم الشامل ض العراتقییم

 اث بطريقة بتحقق عرضًا عاداًل.ألحدت والمعامالالمالیة تعكس ا

لها لمخطط المراجعة اتوقیت ق ونطابينها من ر٭ موة أعدل لمكلفین بالحوكمة حوالئك أوصل مع انتوإننا 

ل ا خالھبتحدیدم خلیة نقوالدالرقابة اامة في ر ھجھ قصوأي أولك ذبما في ت المراجعة الهامة٭ مالحظاو

  المراجعة.عملیة 

 القاندنية والتنظيمية األخرىتقرةر حدل المتطلبات 

 حسب ما هو مطلوب وفقًا لقانون الشراكت التجارية البحريني٭ نعلن عما يلي:

 أننا حصلنا على اكفة المعلومات التي نعتبرها ضرورية لغرض مراجعتناٮ 

  أن الشركة احتفظت بدفاتر حسابات وقوائم مالية صحيحة وأن المعلومات المالية المذكورة في تقرير

 اء مجلس اإلدارة متوافقة معها. أعض

  لم يبلغنا أي شيء يؤدي بنا إلى أن نعتقد أن الشركة أخلت بأي من األحاكم النافذة لقانون الشراكت التجارية

البحريني أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساسي ويمكن أن يؤثر بشلك جوهري على أنشطتها أو 

 مركزها الماليٮ و

 إلدارة إيضاحات ومعلومات مرضية ردًا على اكفة طلباتنا.قدم لنا أعضاء مجلس ا 

 (توقيع)

 028رقم تسجيل الشريك: 

 المنامة٭ مملكة البحرين

 5002مارس  50

  



 

000 

 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 قائمة المركز المالي

 (معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)

 36كما في    

 يةسمبر

 36كما في  

 يةسمبر

 

  0160  0162  إةضاحات 

       

       المدجديات

       مدجديات غير متةاولة

  641,104  600,160  0 عقارات وماكئن ومعدات

   600,160  641,104  

       مدجديات متةاولة

  0,004  0,360  8 مخزون

  00٫555  00٫010  1 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

  ٫250 1   ٫080 00  0.0 محددة األجل ودائع

  06,400  63,020  0 نقد وما في حكمه

   00,020  00٫014  

  060٫020  031٫131   مجمدع المدجديات

       المطلديات وحقدق الملوية

  41٫111  41٫111  2 رأس المال

  31٫111  31٫111  00 احتياطي نظامي

  20,660  00٫023   أرباح مبقاة

  66,306  00,460  00 تياطي توزيعات أرباحاح

  622,642  012,000   مجمدع حقدق الملوية

       المطلديات

       مطلديات غير متةاولة

  61,200  0,001  05 الجزء غير المتداول ‟ذمم مرابحة دائنة 

  3,004  -  05 مستحقات موظفين

   0,001  66,662  

       مطلديات متةاولة

  0,001  61,246  01 مم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرىذ

  6,004  6,006  05 الجزء المتداول ‟ذمم مرابحة دائنة 

   60,230  60,044  

  00,666  06,210   مجمدع المطلديات 

  060,020  031,131   مجمدع حقدق الملوية والمطلديات

 

وتم توقيعها نيابة  5002مارس  50مجلس اإلدارة في تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل 

 عنه من قبل:

 (توقيع) (توقيع)

 عبد الرحمن الجواهري الدكتور أحمد علي الشريان

 الرئيس رئيس مجلس اإلدارة

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 58إلى  00تشلك اإليضاحات ضمن الصفحات من 
ً
 جزء

  



 

008 

 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 ئمة الربح والخسارةقا

 (معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)

 36كما في    

 يةسمبر

 36كما في  

 يةسمبر

 

  0160  0162  إةضاحات 

  660,260  602,260  08 العوائد

   00,106س   04,030س  01 لكفة بيع بضائع

  30,066  00,640   الربح اإلجمالي

       

   0,466س   0,224س  00 يف بيع وتسويقمصار 

   60,000س   64,140س  02 مصاريف عامة وإدارية

  001  005   صافي-دخل آخر/(مصاريف)

  01٫550  ٫881 50   (خسارة)/ربح تشغيلي خالل السنة

ربح/(خسارة) من بيع عقارات وماكئن 

 ومعدات
  062س   622س  50

 

لية انخفاض في قيمة المشاريع الرأسما

 قيد التنفيذ
  464س  -  50&  0

 

  460  410   دخل تمويلي

   006س   460س  55 تاكليف تمويلية

  60,424  31,640   ربح السنة

 

وتم توقيعها نيابة  5002مارس  50تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في 

 عنه من قبل:

 (توقيع) (توقيع)

 عبد الرحمن الجواهري ي الشريانالدكتور أحمد عل

 الرئيس رئيس مجلس اإلدارة

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 58إلى  00تشلك اإليضاحات ضمن الصفحات من 
ً
 جزء

  



 

001 

 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 قائمة الدخل الشامل

 (معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)

 36كما في   

 بريةسم

 36كما في 

 يةسمبر

 

  0160 0162 إةضاحات 

  ٫808 05 50٫180  ربح السنة

     خسارة شاملة أخرى في السنة

     بنود أخرى لن تصنف على أنها ربح أو خسارة

   026س 463 0-05 إعادة تقدير المطالبة ذات المنفعة المحددة

   026س 463  خسارة شاملة أخرى في السنة

  60,610 36,102  الشامل في السنةإجمالي الدخل 

 

وتــم توقيعهــا  5002مــارس  50اعتمــاد إصــدار هــذه القــوائم الماليــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي 

 نيابة عنه من قبل:

 (توقيع) (توقيع)

 عبد الرحمن الجواهري الدكتور أحمد علي الشريان

 الرئيس رئيس مجلس اإلدارة

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 58إلى  00تشلك اإليضاحات ضمن الصفحات من 
ً
 جزء

  



 

000 

 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 قائمة التغييرات في حقوق الملكية 

 (معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)

 
 رأس المال إةضاحات

االحتياطي 

 القاندني
 أرياح مبقا 

احتياطي تدزةعات 

 األرياح
 اإلجمالي

 622,642 66,306 20,660 31٫111 41٫111  5000يناير  0 الرصيد في

 31,640 - 31,640 - -  الربح في السنة

 463 - 463 - -  خسارة شاملة أخرى في السنة

 36,102 - 36,102 - -  إجمالي الةخل الشامل في السنة

  66,306س  66,306س - - -  عوس ذمم تدزةعات أرياح يائنة

 - 00,460  ٫460 00س - -  0162لعام  تدزةعات أرياح مقترحة

 012,000 00,460 00,023 31,111 41,111  0162يةسمبر  36الرصية في 

       

 666,064 - 06,064 31,111 41,111  5001يناير  0الرصيد في 

 60,424 - 60,424 - -  الربح في السنة

  026س -  026س - -  خسارة شاملة أخرى في السنة

 60,610 - 60,610 - -  ل الشامل في السنةإجمالي الةخ

 30,610 - 30,601 - -  عوس ذمم تدزةعات أرياح يائنة

  66,306  66,306س - -  0162تدزةعات أرياح مقترحة لعام 

 622,642 66,306 20,660 31,111 41,111  0162يةسمبر  36الرصية في 

 

  



 

002 

 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 ملقائمة الدخل الشا

 (معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
 36كما في 

 يةسمبر

 36كما في 

 يةسمبر

 0160 0162 إةضاحات 

    تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية

 60,424 31,640  ربح السنة
    

    التعديالت

 66,606 63,212 0 مصروف االستهالك

 062 622 50 ات وماكئن ومعدات(ربح)/خسارة من بيع عقار 

انخفاض في قيمة المشاريع الرأسمالية قيد 

 التنفيذ
50 - 464 

 604 - 8 شطب مخزون مواد استهالكية وكيماوية

 001 060 8 مخصص للمخزون البطيء الحركة

 6,303 041 0-05 مخصص مستحقات الموظفين

  460س  410س  دخل تمويلي

 006 460 55 تاكليف تمويلية

  660س  604س  (ربح)/خسارة صرف عمالت أجنبية

  60,204 31,303 
    

    تغييرات على رأس المال العامل

  461س  041س  مخزون 

 6,602  6,000س  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 0,130 3,111  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 34,634 64,410  نقد متولد عن األنشطة التجارية

  0,026س  6,606س 0-05 مستحقات الموظفين المدفوعة

 31,406 60,660  صافي النقد المتولد عن األنشطة التشغيلية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
    

  66,463س  00,040س 0 شراء عقارات وماكئن ومعدات

 0,040 -  عوائد بيع عقارات وماكئن ومعدات

 460 410  ت فوائد تم استالمهاإيرادا

  0,000س  61,063س 0 وضع ودائع محددة األجل في البنك

  60,606س  34,313س  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية

  006س  460س  تاكليف تمويل مدفوعة

 -  66,306س 00 توزيعات أرباح تم دفعها

 3,160 - 05 من ذمم مرابحة دائنةعوائد 

  6,422س  6,220س 05 سداد ذمم مرابحة دائنة

صافي النقد المتولد من/(المستخدم في) 

 أنشطة تمويلية
  0,303س  64,200س 

    

صافي الزيادة/(االنخفاض) في النقد وما في 

 حكمه
 0,600  0,160س 

 60,600 06,400  النقد وما في حكمه في بداية السنة

 06,400 63,400 0 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

دينار بحريني) من أرباحها المتبقاة كتوزيعات  00٫550: 5001ديسمبر  50دينار بحريني ( 55,815خصصت الشركة 

أرباح مقترحة وتم ضم هذا المبلغ إلى احتياطي توزيعات األرباح الذي سيتم تحويله إلى مستحقات بمجرد 

). هذه المبالغ ليست مذكورة في قائمة التدفقات النقدية. 00موافقة المساهمين (اإليضاح الحصول على 

٭ عكست الشركة ذمم توزيعات األرباح الدائنة 5001ديسمبر  50باإلضافة إلى ذلك٭ وخالل السنة المنتهية في 

). ليست هناك 00يضاح دينار بحريني من ذمم مدينة تجارية وأخرى إلى أرباح متبقاة (اإل 55,000والبالغة 

 .5001ديسمبر  50وفي  5000ديسمبر  50تعامالت أخرى غير نقدية خالل السنة المنتهية في 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 58إلى  00تشلك اإليضاحات ضمن الصفحات من 
ً
  جزء



 

000 

 الخليج لصناعة البتروكيماوةات

 5000ديسمبر  50إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 (معبر عنها بآالف الدنانير البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك)

 الخلفية واألنشطة الرئيسية -6

 00500وتم تسجيلها تحت الرقم  0212) في ديسمبر “الشركة”تأسست الخليج لصناعة البتروكيماويات (

ع لمعالجة كشركة بحرينية مساهمة مغلقة في مملكة البحرين. تمتلك الشركة وتشغل مجم

البتروكيماويات ومرافق للتخزين والتصدير والتحميل لغرض تصنيع وتصدير منتجات األمونيا واليوريا 

. 0208وبدأ باإلنتاج التجاري الاكمل في  0200والميثانول ألسواق العالم. بدأ تشغيل المجمع في يونيو 

 ).“التسويق ولكاء”يجري التسويق لمنتجات الشركة من قبل اثنين من مساهميها (

إن رأس مال الشركة موزع بالتساوي بين الشركة القابضة للنفط والغاز ش م ب م وشركة الصناعات 

 البتروكيماوية٭ دولة الكويت وشركة الصناعات األساسية السعودية سابك٭ المملكة العربية السعودية. 

 ملخص ألهم السيامسات المحامسبية -0

هذه لمالیة. لقد تم تطبیق اد هذه القوائم اعدإلمتبعة في المحاسبیة ت السیاساام أھیلي فيما 

). إضافة 5.0(اإليضاح لك ف ذما لم یذكر خال٭ ضةولمعرات السنوابشكلٍ منتظم على جمیع ت لسیاساا

إلى ذلك٭ راجعت الشركة العمر اإلنتاجي لماكئنها وآالتها عن طريق خبير خارجي مستقل خالل السنة 

 ).0.0(اإليضاح  5001ديسمبر  50المالية المنتهية في 

  ايالعةامسس أ 6-0

والمتطلبات النافذة لقانون الشراكت لمالیة ایر رلیة للتقاولدافقاً للمعاییر ولمالیة القوائم اتم تحضیر 

باستثناء موجودات خطة المنافع المعرفة یخیة رلتاالتكلفة أ احسب مبدالتجارية البحريني وذلك 

 تي تقاس بالقيمة العادلة.واألدوات المالية المشتقة ال

إن إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقديرات 

محاسبية معينة. كما يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. 

لية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي تعد يتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة عا

 .1فيها االفتراضات والتقديرات مهمة للقوائم المالية في اإليضاح رقم 

المعايير والتعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية  ) أ(

 5000يناير  0دأ اعتبارًا من الدولية النافذة على المدة الحسابية للشركة التي تب

  يحل المعيار 5000يناير  0(اعتبارًا من  “األدوات المالية” ‟ 2المعيار الدولي للتقارير المالية .(

المرتبط باالعتراف بـ  52محل أحاكم المعيار المحاسبي الدولي  2الدولي للتقارير المالية 

واستبعاد األدوات المالية وتصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 وانخفاض قيمة الموجودات المالية وحساب التحوط.

إلى تغييرات على  5000يناير  0اعتبارًا من  2أدى اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 

 السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية. يمكن االطالع

. وفقًا لؤلحاكم االنتقالية ضمن المعيار 5.1محاسبية الجديدة في اإليضاح على السياسات ال

 ٭ لم تتم إعادة صياغة أرقام المقارنة.2الدولي للتقارير المالية 

 التصنيف والقياس )0(

). يحل 5000يناير  0(اعتبارًا من  “األدوات المالية” ‟ 2المعيار الدولي للتقارير المالية 

محل األشاكل المتعددة للتصنيف والقياس المذكورة  2المالية  المعيار الدولي للتقارير

: األدوات المالية: االعتراف والقياس بشلك واحد يكون 52في المعيار المحاسبي الدولي 

 بشلك مبدئي فقط من فئتي تصنيف: اللكفة المستهلكة والقيمة العادلة. 

)٭ قدرت الشركة 2ير المالية (تاريخ أول تطبيق للمعيار الدولي للتقار  5000يناير  0في 

نماذج األعمال التي تسري على الموجودات المالية للشركة وصنفت أدواتها المالية 

. إن تصنيف 2ضمن الفئات المالئمة المذكورة في المعيار الدولي للتقارير المالية 

ة من ويصنف بالقيمة العادل 2المشتقات ال يتغير وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

خالل الربح أو الخسارة. تمت إعادة تصنيف اكفة األدوات المالية األخرى للشركة من 

باللكفة المطفأة وفقًا  52قروض وذمم مدينة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي 

. تشمل الموجودات المالية باللكفة المطفأة 2للمعيار الدولي للتقارير الدولية 
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والودائع المحددة األجل واألرصدة في البنوك والنقد  “رىالمدينة التجارية واألخ الذمم”

 ضمن قائمة المركز المالي.

بأثر رجعي لكنها اختارت عدم إعادة  2طبقت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية 

صياغة معلومات المقارنة حسب األحاكم المسموح بها ضمن المعيار. نتيجة لذلك٭ 

المقارنة التي تم تقديمها حسب السياسات تستمر المحاسبة على معلومات 

 المحاسبية السابقة للشركة.

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )5(

نموذج جديد لخسارة االئتمان المتوقعة قائم  2قدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 
ً
على أسلوب من ثالث مراحل تتحرك من خالله الموجودات المالية ضمن ثالث مراحل بناء

على تغير جودتها المالية. تشير المرحلة إلى الكيفية التي تقوم بها أي مؤسسة 

بقياس خسائر انخفاض القيمة وتطبق طريقة سعر الفائدة الفعلي. هناك طريقة 

مبسطة مسموح بها بالنسبة للموجودات المالية ليس فيها عنصر مالي مهم. عند 

وم واحد تعادل خسارة االئتمان االعتراف األولي٭ تقوم المؤسسات بقيد خسارة لي

شهر (أو خسارة االئتمان المتوقعة لمدى العمر) ما لم تعتبر  05المتوقعة لمدة 

 الموجودات ائتمان انخفضت قيمته.

المبسط لقياس الخسائر  2تطبق الشركة أسلوب المعيار الدولي للتقارير المالية 

لمدى العمر بالنسبة االئتمانية المتوقعة باستخدام بدل الخسارة المتوقعة 

لموجوداتها المالية. من أجل قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة٭ تم تجميع 

الموجودات المالية اعتمادًا على صفات المخاطر االئتمانية المشتركة وأيام التأخير. إن 

الشركة تستخدم الرأي في إصدار هذه االفتراضات واختيار المعطيات في حساب 

مة وذلك اعتمادًا على ماضي الشركة وظروف السوق الحالية االنخفاض في القي

 والتقديرات االستشرافية في نهاية لك فترة تقارير. 

إن األثر على بدل الخسارة بين نموذج الخسارة المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير 

تلف كثيرًا ال تخ 52ونموذج الخسارة المتكبدة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي  2المالية 

 على ذلك٭ لم تتم 
ً
حيث أنه ليس هناك سجل انتهااكت بالنسبة لموجودات الشراكت. بناء

 إعادة صياغة أي مبالغ من خالل فتح األرباح المبقاة.

  5000يناير  0(اعتبارًا من  “عوائد العقود مع العمالء” ‟ 00المعيار الدولي للتقارير المالية .( 

بية الدولية معيار جديد لالعتراف بالعوائد. يحل هذا المعيار أصدر مجلس المعايير المحاس

الذي يغطي عقود البضائع والخدمات والمعيار المحاسبي  00محل المعيار المحاسبي الدولي 

 الذي يغطي عقود اإلنشاء.  00الدولي 

يطرة إن المعيار الجديد يعتمد على معيار قائم على أن يتم االعتراف بالعائد عندما تتحول الس

 على أي بضاعة أو خدمة للعميل.

 خطوات قبل التمكن من االعتراف بالعائد: 0يجب تطبيق عملية جديدة مؤلفة من 

 تحديد العقود مع العمالء 

 تحديد التزام منفصل متعلق باألداء 

 تحديد سعر المعاملة حسب العقد 

 داء وتخصيص سعر المعاملة للك التزام من االلتزامات المنفصلة المتعلقة باأل 

  االعتراف بالعائد عند استيفاء لك التزام متعلق باألداء 

أجرت اإلدارة تمرين لتقييم األثر على القوائم المالية. تضم عوائد الشركة بيع البضائع والدخل 

 اآلخر ولم يتم قيد تعديالت على القوائم المالية.

لجنة تفسيرات معايير  ليست هناك معايير دولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة عن

 5000يناير  0التقارير المالية الدولية تسري للمرة األولى عن السنة المالية التي تبدأ في 

 ويتوقع أن يكون لها تأثير كبير على القوائم المالية للشركة.

المعايير والتعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية  ) ب(

ولم يتم اعتمادها قبل  5000يناير  0لدولية النافذة على المدة الحسابية للشركة التي تبدأ اعتبارًا من ا

 ذلك من قبل الشركة.

  5002يناير  0(اعتبارًا من  “عقود اإليجار” ‟ 08المعيار الدولي للتقارير المالية .( 
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لمحاسبة من قبل بشلك أساسي على ا 08سيؤثر المعيار المحاسبي للتقارير المالية 

المستأجرين وسينتج عنه االعتراف تقريبًا باكفة عقود اإليجار ضمن قائمة المركز المالي. إن 

المعيار يزيل الفرع الحالي بين العقود اإليجار التشغيلية والتمويلية ويتطلب االعتراف بأصل 

افتراضي باكفة  (الحق باستخدام البند المؤجر) والتزام مالي بدفع اإليجارات الخاصة بشلك

 عقود اإليجار. االستثناءات الوحيدة هي عقود اإليجار القصيرة األجل وذات القيمة المنخفضة. 

إن قائمة الربح والخسارة ستتأثر أيضًا ألن اللكفة اإلجمالية تكون أعلى عادة في السنوات 

اريف وأقل في السنوات الالحقة. إضافة إلى ذلك فإن المص السابقة من عقد اإليجار

التشغيلية سيتم استبدالها بالفائدة واالستهالك بحيث تتغير المؤشرات الرئيسية مثل 

 العوائد قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك والهالك.

تكون التدفقات النقدية التشغيلية أعلى حيث تصنف الدفعات النقدية الخاصة بالجزء 

التمويلية. يمكن فقط أن يستمر عرض الجزء  الرئيسي من التزام عقد اإليجار ضمن األنشطة

 من الدفعات الذي يعكس الفائدة كتدفقات نقدية تشغيلية.

لن تتغير المحاسبة من قبل المؤجرين بشلك كبير. يمكن أن تحدث بعض الفروق نتيجة الدليل 

عقد أو ٭ يكون ال08الجديد الخاص بتعريف عقد اإليجار. وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

يتضمن عقد إيجار إذا اكن العقد ينقل الحق باإلشراف على استخدام أصل معرف لمدة من 

 الزمن بمقابل.

سيؤثر المعيار بشلك أساسي على الحسابات الخاصة بعقود اإليجار التشغيلية للشركة٭ لكن 

المالي لم تقم الشركة بعد بتقييم الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها ذلك على قائمة المركز 

 وقائمة الربح والخسارة.

ليست هناك معايير وتعديالت جديدة أخرى على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة 

تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية التي صدرت لكنها غير نافذة للمرة األولى على 

ر كبير على القوائم ويتوقع أن يكون لها أث 5000يناير  0السنة المالية للشركة التي تبدأ في 

 المالية للشركة.

 تحدةل العمالت األجنبية 0-0

 العملة الدظيفية وعملة العرض   أس

تقاس البنود في القوائم المالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي 

). تم عرض القوائم المالية بالدينار البحريني “العملة الوظيفية”تعمل فيها الشركة (

 الوظيفية للشركة وعملة عرض القوائم المالية. وهي العملة

 المعامالت واألرصة    بس

يتم تحويل معامالت العملة األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف 

السائدة بتواريخ المعامالت. يتم تحويل الموجودات وااللتزامات بالعملة األجنبية إلى 

ائد بتاريخ قائمة المركز المالي. تظهر العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف الس

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية نتيجة تحويل البنود المالية في قائمة األرباح 

 والخسائر.

 العقارات والماكئن والمعةات 3-0

يتم بيان اكفة العقارات والماكئن والمعدات باللكفة التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم 

اكمة لئلنخفاض في القيمة. تشتمل التلكفة على المصاريف المتعلقة مباشرة والخسائر المتر 

 باالستحواذ على البنود. 

تكون التاكليف التالية مشمولة في المبلغ المرحل لؤلصل أو تظهر أكصل منفصل٭ حسب ما هو 

ى مالئم٭ فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند عل

الشركة ويكون هناك إماكنية لقياس لكفة البند بشلك موثوق. يتم احتساب اكفة تاكليف اإلصالح 

 والصيانة األخرى ضمن الربح أو الخسارة خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها

ال تنخفض قيمة األرض المملوكة ملكية خالصة. يتم تحميل االستهالك على قائمة الربح أو 

توزيع تلكفة الموجودات المعنية ناقصًا القيمة المتبقية لها على مدى األعمار اإلنتاجية الخسارة ل

 المقدرة التالية:
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 عدد السنوات 

 00 لكفة تطوير األرض المملوكة ملكية خالصة

  الماكئن واآلالت

 10-00 )0.0الماكئن واآلالت الرئيسية (اإليضاح  -

 00 قطع الغيار بالمخازن -

 50 المباني

  تركيبات وتجهيزات ومعدات للماكتب

 ERP 0برمجيات  -

 0 بناء صغير -

 0 تركيبات وتجهيزات ومعدات للماكتب -

 5 برمجيات حاسوبية صغيرة -

 5 مركبات آلية

العمر المتوقع للعامل المحفز  عوامل محفزة وراتنجات

 سنوات 00و  0يتراوح عادة ما بين 

مقارنة العوائد مع المبلغ المرحل ويتم ضمها إلى قائمة يتم تقدير أرباح وخسائر البيع من خالل 

 الربح والخسارة.

تتم مراجعة القيم المتبقية والعمر اإلنتاجي المقدر للموجودات وتتم التسوية عند الضرورة في 

نهاية لك فترة تقرير. تخفض القيمة الدفترية لؤلصل مباشرة إلى القيمة القابلة لالسترداد في 

 ته الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد له.حالة زيادة قيم

تقوم الشركة برسملة قطع غيار اآلالت ذات القيمة المرتفعة والمهمة لعمليات الماكئن والتي 

كما تقوم  يكون عمرها مساوي لعمر اآللة. تستهلك هذه القطع حسب عمر اآللة المعنية.

 ماكئن.الشركة برسملة تاكليف العائد المتكبدة خالل تعطل ال

 مشارةع رأمسمالية قية التنفيذ 6-0

تشمل المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ المصاريف التي يتم تكبدها عند االستحواذ على وتركيـب 

وإنشاء العقارات والماكئن والمعدات والتي تتحول إلى الفئة المالئمة من الموجودات وتسـتهلك 

 بعد وضعها ضمن االستخدام التجاري.

 المخزون 0-0

يتم تقييم المنتجات والمواد االستهالكية والمواد الكيماوية والمواد األخرى التي تم االنتهاء 

منها بالتلكفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها٭ أيهما أقل. تشمل اللكفة التي يتم تحديدها 

ن على أساس متوسط التلكفة المرجح المصاريف التي يتم تكبدها ضمن سياق العمل االعتيادي م

أجل وصول المخزون إلى ماكنه ووضعه الحالي٭ عندما يكون ذلك ضروريًا٭ يتم تقدير مخصص 

المواد المتقادمة وبطيئة الحركة٭ إذا وجد٭ في تاريخ لك تقرير. صافي القيمة القابلة للتحقق هي 

 سعر البيع المقدر ناقصًا مصروفات البيع.

 انخفاض قيمة المدجديات غير المالية 4-0

شركة باختبار الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لالنخفاض في تقوم ال

القيمة عن طريق مقارنة قيمتها القابلة لالسترداد مع قيمتها الدفترية إما سنويًا أو عندما 

يكون هناك مؤشر أن الموجودات غير الملموسة قد انخفضت قيمتها. تتم مراجعة انخفاض 

الخاضعة للهالك عند حدوث تغييرات أو أحداث على الظروف تشير إلى إماكنية قيمة الموجودات 

عدم استرداد المبلغ المرحل. يتم عرض أي خسارة نتيجة انخفاض القيمة بالقيمة التي تتجاوز بها 

القيمة المرحلة لؤلصل قيمته القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة 

اقصًا تاكليف البيع أو القيمة قيد االستخدام٭ أيهما أعلى. وألغراض تقييم االنخفاض في لؤلصل ن

القيمة٭ يتم تجميع الموجودات لدى أدنى المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية يمكن 

تحديدها بشلك منفصل (وحدات توليد النقد). تتم مراجعة الموجودات غير المالية التي تعرض 

 قيمتها (بخالف الشهرة) لتحري احتمال عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ لك تقرير.النخفاض في 

 0162ةناةر  6السيامسات المالية المطبقة منذ  –المدجديات المالية  0-0

صنفت الشركة موجوداتها المالية كموجودات مالية بتاكليف مستهلكة وأدوات  5000يناير  0منذ 

نموذج أعمال إدارة الموجودات المالية واألحاكم التعاقدية  مالية مشتقة. يعتمد التصنيف على

للتدفقات المالية. يقاص األصل المالي باللكفة المطفأة إذا اكن الغرض من نموذج األعمال 

االحتفاظ باألصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل التدفقات النقدية 

ل المبلغ والفائدة ويتم ضمها للموجودات المتداولة التعاقدية بموجب السند فقط دفعات أص
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شهر بعد تاريخ قائمة المركز المالي والتي  05باستثناء تلك التي تكون تواريخ استحقاقها أكثر من 

يتم تصنيفها على أنها موجودات غير متداولة. تشمل الموجودات المالية للشركة باللكفة 

 “األرصدة البنكية والنقد ”و “الودائع ألجل محدد ”و “رىالذمم المدينة التجارية واألخ”المطفأة 

ضمن قائمة المركز المالي. يتم احتساب األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

أو الخسارة ما لم يتم تخصيصها كتحوطات ويتم عرضها كموجودات أو مطلوبات متداولة إذا اكن 

ر بعد نهاية فترة التقرير. ال تقوم الشركة بتطبيق حساب شه 05من المتوقع تسويتها خالل 

 التحوط وتكون أدواتها المالية المشتقة شاملة عقود العمالت اآلجلة. 

 االعتراف والقياس واالمستبعاي 6-0-0

ال يتغير القياس عند االعتراف األولي والقياس الالحق واالستبعاد للموجودات 

(يرجى االطالع على  2ر الدولي للتقارير المالية للشركة عند اعتماد المعيا المالية

 ).0-0-5اإليضاح 

 االنخفاض في القيمة 0-0-0

تقيم الشركة على أساس نظرة استشرافية الخسائر االئتمانية  5000يناير  0اعتبارًا من 

المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين وذلك بالقيمة المطفأة. طبقت الشركة الطريقة 

. إن طريقة االنخفاض في 2ح بها المعيار الدولي للتقارير المالية المبسطة الذي يسم

 القيمة المطبق يعتمد على ما إذا اكنت هناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية.

وكان باإلمكان ربط ٭ مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقةفي حال انخفاض 

تساب خسارة االنخفاض في احتم هذا النقص بشكل موضوعي بحدث يحصل بعد أن 

يتم عكس خسارة االنخفاض في ٭ القيمة (مثل تحسن في التقييم االئتماني للمدين)

 قائمة الربح والخسارة.سابقاً في احتسابها القيمة التي تم 

 0160يةسمبر  36السيامسات المحامسبية المطبقة حتى  –المالية  الموجودات 2-0

اتها المالية كقروض وذمم مدينة وأدوات مالية ٭ صنفت الشركة موجود5001ديسمبر  50حتى 

مشتقة. يعتمد التصنيف على الغرض الذي تم من أجله الحيازة على الموجودات المالية. إن 

القروض والذمم المدينة هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة دفعاتها ثابتة أو قابلة 

ات إلى الموجودات المتداولة للتحديد وغير متداولة في سوق فعال. تم ضم هذه الموجود

شهر بعد تاريخ قائمة المركز المالي والتي يتم  05باستثناء تواريخ االستحقاق التي تزيد عن 

الذمم ”تصنيفها على أنها موجودات غير متداولة. تشمل قروض الشركة وذممها المدينة 

ضمن قائمة المركز  “النقداألرصدة البنكية و”و ”الودائع ألجل محدد”و “المدينة التجارية واألخرى

 المالي. 

يتم احتساب األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما لم يتم 

تخصيصها كتحوطات ويتم عرضها كموجودات أو مطلوبات متداولة إذا اكن من المتوقع 

يق حساب التحوط وتكون شهر بعد نهاية فترة التقرير. ال تقوم الشركة بتطب 05تسويتها خالل 

 أدواتها المالية المشتقة شاملة عقود العمالت اآلجلة. 

 االعتراف والقياس واالمستبعاي 6-2-0

 ‟يتم االعتراف بالمشتريات والمبيعات المنتظمة للموجودات المالية بتاريخ التداول 

ئي بالقروض التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل. يتم االعتراف بشلك مبد

والذمم المدينة بالقيمة العادلة والحقة يتم قيدها باللكفة المطفأة باستخدام 

طريقة الفائدة الفعلية ناقص االنخفاض في القيمة٭ إن وجد. يتم قيد اكفة السندات 

المشتقة بالقيمة العادلة وتصنف كموجودات عندما تكون القيمة العادلة إيجابية 

قيمة العادلة سلبية. يتم ضم التغييرات على القيمة وكمطلوبات عندما تكون ال

 العادلة لؤلدوات المالية إلى أرباح وخسائر السنة.

يتم استبعاد الموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق باستالم التدفقات النقدية من 

القروض والذمم المدينة أو يتم تحويلها وتقوم الشركة بتحويل إلى حد كبير اكفة 

 الماكفآت المرتبطة بالملكية.المخاطر و

 االنخفاض في القيمة 0-2-0

تقوم الشركة في نهاية لك فترة تقرير بتقييم ما إذا اكن هناك دليل موضوعي على 

تعرض األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة. ال يعتبر 

أو تعرضت لالنخفاض في  أن األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية قد تعرض

القيمة وتم تكبد خسائر االنخفاض في القيمة إال إذا توفر دليل موضوعي على وقوع 
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االنخفاض في القيمة نتيجة لحدث واحد أو أكثر يحصل بعد االعتراف المبدئي باألصل 

) ويكون لذلك الحدث (أو تلك األحداث) أثر على التدفقات النقدية “حدث خسارة”(

المقدرة لؤلصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية بشلك يمكن تقديره  المستقبلية

 على نحو موثوق به.

قة ةشمل الةليل على االنخفاض في القيمة مؤشرات تةل على مداجهة المةةن أو 

السةاد أو التأخر في مسةاد عن مجمدعة من المةةنين لصعديات مالية كبيرة أو عجز 

أو احتمالية أن المةةن مسيةخل في إجراءات إشهار ، ةالفدائة أو المةفدعات الرئيسي

أو عنةما تشير البيانات الجةةرة يالمالحظة يأن هناك ، ماليةهيلكة إفالس أو إعادة 

التغييرات في المتأخرات ، مثل انخفاض قايل للقياس في التةفقات النقةةة المقةرة

 أو الظروف االقتصادةة المرتبطة يالتخلف عن السةاد.

فئة القروض والذمم المدينة٭ يقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق ما بين بالنسبة ل

القيمة الدفترية لؤلصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بعد 

إجراء خصم عليها حسب سعر الفائدة الفعلي األصلي لؤلصل المالي. تخفض القيمة 

 رة في قائمة الربح والخسارة. الدفترية لؤلصل ويتم االعتراف بقيمة الخسا

وكان باإلمكان ربط ٭ مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقةفي حال انخفاض 

احتساب خسارة االنخفاض في تم هذا النقص بشكل موضوعي بحدث يحصل بعد أن 

يتم عكس خسارة االنخفاض في ٭ القيمة (مثل تحسن في التقييم االئتماني للمدين)

 قائمة الربح والخسارة.سابقاً في حتسابها االقيمة التي تم 

 الذمم المةةنة التجارةة والذمم المةةنة األخرى 0-0

الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير البضائع المبيعة في سياق العمل 

ل دورة االعتيادي. فإذا اكن من المتوقع تحصيل هذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل (أو خال

التشغيل العادلة للمنشأة إذا اكنت أطول) يتم تصنيفها كموجودات متداولة٭ وخالف لذلك يتم 

 عرضها كموجودات غير متداولة. 

 النقة وما في حومه 61-0

لغرض عرض قائمة التدفقات النقدية٭ يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق 

القصيرة األجل والتي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة  والنقد في البنوك والودائع المصرفية

 أشهر أو أقل وتسهيل السحب على المكشوف.

 المالية المطلديات 66-0

المطلوبات المالية هي المطلوبات عندما تكون لدى الشركة التزام تعاقدي لتسليم نقد أو 

مع مؤسسة أخرى تحت شروط  موجودات مالية أخرى أو تبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية

يتم االعتراف مبدئيًا بالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة  .معينة قد تكون في غيرصالح الشركة

ناقص تاكليف التعامل المترتبة بشلك مباشر. بعد االعتراف المبدئي٭ يتم قياس المطلوبات المالية 

علي. يتم إسقاط المطلب المالي عندما الحقًا باللكفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الف

الذمم الدائنة التجارية ”يتم إبراء االلتزام أو إلغائه أو انتهائه. تشمل التزامات الشركة المالية 

 .“ذمم المرابحة الدائنة”و “السحب من البنك على المكشوف”و “والذمم الدائنة األخرى

 الذمم الةائنة التجارةة 60-0

ارية هي التزامات بالسداد عن البضائع أو الخدمات التي تم الحصول عليها إن الذمم الدائنة التج

خالل مساق العمل العادي من الموردين. ويتم تصنيفها بمثابة موجودات متداولة إذا اكنً  

متوقعا تحصيلها في غضون عام واحد أو أقل (أو خالل الدورة التشغيلية لؤلعمال إن لم تكن 

  .يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة أطول)٭ وإن لم يكن كذلك٭

 ذمم المرايحة الةائنة 63-0

ذمم المرابحة الدائنة هي مبلغ يستحق على أساس تسوية آجلة للموجودات التي يتم شراؤها 

وفقًا لترتيب مرابحة. إن ذمم المرابحة الدائنة معروضة بالقيمة اإلجمالية للذمم الدائنة ناقص 

صرف الربح المستحق على أساس تجزئة الوقت مع مراعاة سعر الربح الربح المؤجل المستحق. يتم 

 المترتب والرصيد غير المسدد.
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 منافع المدظفين 66-0

 المنافع المعرفة خطة 6-66-0

يكون المطلب أو األصل المعترف فيه في المركز المالي بخصوص خطة تعويضات 

رفة بتاريخ التقرير المالي ناقس المنافع المعرفة هو القيمة الحالية اللتزام المنافع المع

القيمة العادلة ألصول الخطة. يتم احتساب التزام المنافع المعرفة بشلك سنوي من 

قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقع. يتم تحديد القيمة 

لمقدرة الحالية اللتزام المنافع المعرفة من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية ا

 باستخدام أسعار الفائدة المعنية والتي تكون بالعملة التي تم بها دفع المنافع.

يتم احتساب صافي لكفة الفائدة من خالل تطبيق سعر الخصم على صافي رصيد التزام 

 المنافع المعرفة والقيمة المستقبلية لموجودات الخطة.

ن التعديالت والتغييرات على التجربة يتم االعتراف بأرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة ع

في االفتراضات االكتوارية خالل المدة التي تحدث فيها على الفور في الدخل الشامل 

اآلخر ويتم ضمها إلى األرباح المبقاة في قائمة التغييرات على حقوق الملكية وفي 

 قائمة المركز المالي. 

خرى المرتبطة بخطط المنافع يتم االعتراف بصافي مصاريف الفائدة والمصاريف األ

المعرفة في الربح والخسارة. يتم االعتراف بالتغييرات على القيمة الحالية اللتزام المنافع 

المعرفة نتيجة تعديالت أو تخفيضات على الخطة على الفور في الربح أو الخسارة 

 كتاكليف خدمة سابقة.

 خطة المساهمة المعرفة 0-66-0

تقاعد للمواطنين البحرينيين والتي تدار من قبل مؤسسة تساهم الشركة في خطة ال

الضمان االجتماعي في مملكة البحرين. إن هذه الخطة هي خطة معرفة للمساهمة 

في التقاعد ويتم إدراج مساهمات الشركة في قائمة الربح والخسارة في السنة التي 

وبناء لدفع  ترتبط بها. فيما يخص هذه الخطة٭ يكون على الشركة التزام قانوني

 المساهمات التي تستحق ولن يكون عليها التزامات بدفع المنافع المستقبلية. 

تساهم الشركة أيضًا في خطة االدخار للمواطنين البحرينيين والتي تدار من قبل مجلس 

أمناء الخطة وتساهم الشركة بمبلغ يعادل مبلغ المساهمات من قبل الموظفين 

 في قائمة الربح والخسارة في السنة التي ترتبط بها. ويتم إدراج مساهمات الشركة 

 منافع إنهاء العمل ومنافع المدظف األخرى 3-66-0

يتم عرض المنافع واالستحقاقات األخرى للموظف بالنسبة لئلجازة السنوية وتذاكر 

 الطيران والمنافع األخرى حسب استحقاقها للموظف.

 المخصصات 60-0

ينشأ لدى الشركة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداث سابقة يتم احتساب المخصصات عندما 

ويكون من المحتمل خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويكون باإلماكن وضع تقدير 

موثوق لمبلغ االلتزام. يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للمصاريف المتوقع أن تكون مطلوبة 

 لتسوية االلتزام.

 مقاصة األيوات المالية 64-0

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وصافي المبلغ المعلن عنه في قائمة المركز المالي 

عندما يكون هناك حق قانوني قابل للتنفيذ من أجل مقاصة المبالغ المعروضة واكنت هناك نية 

زامن. يجب أال يتوقف الحق للتسوية على أساس صافي أو تحقق األصل وتسوية االلتزام بشلك مت

القابل للتنفيذ بشلك قانوني على األحداث المستقبلية ويجب أن يكون قابل للتنفيذ ضمن السياق 

 االعتيادي لؤلعمال وفي حال وجود حالة إخالل أو إعسار أو إفالس للشركة أو الطرف المقابل. 

 االعتراف ياإلةرايات 60-0

مع العمالء اعتمادًا على نموذج من خمس خطوات حسب ما  تعترف الشركة باإليرادات من العقود

 هو مبين في المعيار الدولي للتقارير المالية:
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  تحديد العقد (العقود) مع أي عميل: يتم تعريف أي عقد على أنه اتفاقية بين اثنين أو أكثر

واجب من األطراف يترتب عليها حقوق والتزامات قابلة للتنفيذ وتتضمن المعايير الخاصة ال

 تطبيقها فيما يخص لك عقد.

  تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في أي عقد مع أي عميل لنقل أي

 بضائع أو خدمات للعميل.

  تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو المقابل الذي تتوقع الشركة أن يستحق مقابل

يل٭ باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة نقل البضاعة أو الخدمات الموعود بها إلى أي عم

 عن الغير.

  تخصيص سعر المعاملة لتنفيذ االلتزامات بموجب العقد: بالنسبة ألي عقد يتضمن أكثر من

التزام تنفيذ واحد٭ تقوم الشركة بتخصيص سعر المعاملة للك التزام تنفيذ بمبلغ يشلك 

 وفاء بلك التزام باألداء. المقابل الذي تتوقع الشركة أن يستحق مقابل ال

  االعتراف باإليرادات عندما (أو كما) تقوم المؤسسة بالوفاء بأي التزام أداء في أي وقت أو مع

 الوقت.

يتم االعتراف باإليرادات في الوقت الذي يتم فيه الوفاء بالتزام األداء. تقوم الشركة بالوفاء بأي التزام 

 تقديم وعد بخصوصها.  أداء من خالل تسليم البضائع التي يتم

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو المدين مع مراعاة أحاكم الدفع المعرفة 

 تعاقديًا مخصومًا منها الضرائب واألتاوات. 

يتم االعتراف باإليرادات في قائمة الربح والخسارة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل جدًا أن 

كبير في قيمة اإليرادات التراكمية المعترف بها وعندما تكون اإليرادات والتاكليف يحدث عكس  ال

 قابلة للقياس بشلك موثوق٭ عند االقتضاء. 

 ييع البضائع 6-60-0

 يتم االعتراف ببيع المنتجات المنجزة عندما تنتقل ملكية البضائع إلى العميل.

 يخل آخر 0-60-0

 دى البنوك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم عرض دخل الفائدة من الودائع ل

 عقة اإلةجار التشغيلي 62-0

يكون أي عقد إيجار تشغيلي عقد إيجار غير عقد اإليجار المالي. يتم االعتراف بعقد اإليجار التشغيلي 

 اإلةجار.على أساس معدل ثابت طوال مدة عقد 

 تاكليف التمدةل 60-0

ة المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج األصل المؤهل إن تاكليف التمويل العامة والمحدد

تتم رسملتها خالل الفترة الزمنية المطلوبة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المقصود منه أو 

بيعه. الموجودات المؤهلة هي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لكي تصبح 

 نها أو بيعها. جاهزة لالستخدام المرجو م

كما أن إيرادات االستثمار المحققة من االستثمار المؤقت للقروض المحددة والتي لم تدفع على 

تأهيل الموجودات يتم خصمها من تاكليف التمويل المؤهلة للرسملة. تدرج تاكليف التمويل األخرى 

 ضمن المصاريف في القترة التي يتم تكبدها فيها.

 تدزةعات األرياح 01-0

 تم االعتراف بتوزيعات األرباح اكلتزام خالل الفترة التي يتم خاللها اعتمادها من قبل المساهمين.ي

 األيوات المالية وإيار  المخاطر  -3

إن هذا اإليضاح يعرض معلومات عن تعرض الشركة للك من المخاطر أعاله وأغراض الشركة 

رأس المال. إن هذا اإليضاح أيضًا يتضمن وسياسات وعمليات قياس وإدارة المخاطر وإدارة الشركة ل

 إفصاحات كمية معينة باإلضافة إلى اإلفصاحات خالل القوائم المالية. 

إن أنشطة الشركة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية وتنطوي على تحليل وتقييم 

ساسية في وقبول وإدارة بعض درجات المخاطر أو مجموعة من المخاطر. إن المخاطرة تعتبر أ

 العمل وتكون المخاطر التشغيلية بمثابة عاقبة ال يمكن تفاديها لممارسة األعمال. 
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 على ذلك٭ يكون هدف الشركة هو تحقيق رصيد مناسب بين المخاطر والعوائد وتخفيض اآلثار 
ً
بناء

 السلبية المحتملة على أداء الشركة المالي. 

لتقيد بمعايير وسياسات وقيود المخاطر ضمن الشركة تتحمل اإلدارة األولى المسؤولية عن مراقبة ا

باإلضافة إلى إدارة موجودات ومطالبات الشركة وهيلكها المالي بشلك عام. باإلضافة إلى ذلك٭ 

 تكون اإلدارة األولى مسؤولة بشلك أساسي عن مخاطر التمويل والسيولة. 

الداخلي الذي يقوم بفصح لك من تتم مراجعة عمليات إدارة المخاطر في الشركة من قبل المراجع 

كفاية اإلجراءات وتقيد الشركة باإلجراءات. إن المراجعة الداخلية تناقش نتائج اكفة التقديرات مع 

 اإلدارة وتقدم تقارير بالنتائج التي تتوصل لها وتوصياتها لرئيس الشركة. 

استخدامها لؤلدوات  إن الشركة معرضة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة نتيجة

 المالية. 

 مخاطر االئتمان 6-3

هي عبارة عن مخاطر الخسارة المالية للشركة إذا فشل العميل أو الطرف المقابل لؤلداة المالية في 

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى  الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتنشأ بشلك أساسي من

 جل واألرصدة لدى البنوك.للشركة والودائع قصيرة اال

 التعرض لمخاطر االئتمان 6-6-3

إن المبلغ المرحل للموجودات المالية يمثل أقصى انكشاف ائتماني. إن أقصى انكشاف 

 ائتماني بتاريخ إعداد التقرير اكن:

 يةسمبر 36كما في  

 0160 0162 القروض والذمم المدينة

خرى الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األ

 )1(اإليضاح 
01 ٫182 00 ٫580 

 ٫250 1  ٫080 00 )0.0ودائع محددة األجل (اإليضاح 

 ٫801 51 05,810 )0نقد وودائع لدى البنوك (اإليضاح 

 11,510 15,015 

 الذمم المةةنة التجارةة والذمم المةةنة األخرى 0-6-3

يق فيما يخص إن الذمم المدينة التجارية تمثل المبالغ المستحقة من ولكاء التسو

المبيعات المرتبة من قبلهم وفقًا ألحاكم اتفاقيات التسويق. وفقًا لترتيبات التسويق 

الحالية المتفق عليها بين المساهمين٭ يتم تسليم اكفة المنتجات المصدرة من األمونيا 

واليوريا المتبلورة من قبل مساهم/شريك تسويق٭ شركة الصناعات البتروكيماوية في 

اكفة المنتجات المصدرة من الميثانول من قبل شركة الصناعات األساسية الكويت٭ و

السعودية سابك. حيث أنه ليس هناك تصنيف مستقل٭ يتم تقييم الجودة االئتمانية 

للعميل اعتمادًا على مركزه المالي وتجربته السابقة وعدد من العوامل األخرى. يتم 

وال تعتبر أن قيمتها تنخفض حيث  “عالية”تقييم الجودة االئتمانية للعمالء على أنها 

أنها مملوكة من قبل حكومات دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الموجودة 

في الشرق األوسط. إن مخاطر االئتمان على الذمم المدينة من األطراف المعنية 

ها محدودة٭ نظرًا لحقيقة أنها مبينة بقيمها المقدرة القابلة للتحقيق ويتم تحصيل

خالل مدة قصيرة. إن الذمم المدينة األخرى تمثل بشلك أساسي المبلغ المستحق من 

 الموظفين فقط.

حسب هذه االتفاقيات وقبل االنتهاء من لك تعامل بيع٭ يجب على شركة الصناعات 

البتروكيماوية وسابك الحصول على موافقة الشركة على األسعار وشروط االئتمان 

 على ذلك٭ يتم االتفاق بشلك مشترك على وشروط الدفع األخرى وت
ً
واريخ الشحن. بناء

القيود االئتمانية والخصومات وفروق األسعار الخاصة بالبضائع والعمالء بين لك من 

الشركة وشراكء التسويق قبل الموافقة على لك أمر من أوامر البيع وتكون معتمدة 

 عمال والحصافة. على شروط السوق السائدة وعالقات العمالء وممارسات األ

 النقة والديائع لةى البندك 3-6-3

تقوم الشركة بإدارة القيود ومراقبة تركيزات المخاطر عند ظهورها. ضمن السياق 

االعتيادي لؤلعمال٭ تقوم الشركة بوضع مبالغ وودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية 

 ذات جودة ائتمانية عالية. 



 

002 

 جديات الماليةالجدي  االئتمانية أليوات المد 6-6-3

يبين الجدول أدناه المعلومات المتعلقة باالنكشاف على مخاطر االئتمان من خالل 

الجودة االئتمانية للموجودات المالية عن طريق فئة ودرجة وحالة الموجودات المالية 

. يصنف أقصى خطر الحتمال وقوع خسارة 5001ديسمبر  50و  5000ديسمبر  50بتاريخ 

على أنه أعلى من الخطر الخاصة باالنكشافات  “مصنف”على أنه مالية والذي يظهر 

يعتمد تصنيف هذه التسهيالت على  .“المصنفة”المصنفة ضمن نطاق الجودة 

تصنيف اإلدارة الداخلية وعلى السجل التاريخي السابق مع األطراف المقابلة والذي تقرر 

 أن تكون درجته أو درجته قياسية.

 يمتهليس متأخر وال انخفضت ق 

 -A+ A- B+ BB- BBB 5000ديسمبر  50
غير 

 مصنف
 اإلجمالي

الذمم المدينة التجارية والذمم 

 المدينة األخرى
-  1 ٫810 - - 00 ٫580  1٫021 01 ٫182 

 ٫080 00 - ٫215 00 - ٫250 1  - - الودائع المحددة األجل

 05,810 - ٫105 8 05 ٫010 8 - 10 النقد والودائع لدى البنوك

 11,510 1,021 01,808 05 5,500 10,001 10 اإلجمالي

 

 ليس متأخر وال انخفضت قيمته 

 -A+ A- B+ BB- BBB 5001ديسمبر  50
غير 

 مصنف
 اإلجمالي

الذمم المدينة التجارية والذمم 

 المدينة األخرى
- 1,210 - - - 5,500 00,580 

 1,250 - - - 1,250 - - الودائع المحددة األجل

 51,801 - 00,025 05 1,021 - 0,200 لبنوكالنقد والودائع لدى ا

 15,015 5,500 00,025 05 00,055 1,250 0,200 اإلجمالي

المبسط لقياس الخسائر  2تطبق الشركة أسلوب المعيار الدولي للتقارير المالية 

شهر بالنسبة  05االئتمانية المتوقعة باستخدام بدل الخسارة المتوقعة لمدة 

 لموجوداتها المالية. 

من أجل قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة٭ تم تجميع الموجودات المالية اعتمادًا على 

صفات المخاطر االئتمانية المشتركة وأيام التأخير. تعتمد الخسارة المتوقعة على 

يناير  0أو  5000ديسمبر  50شهر قبل  58معطيات الدفع الخاصة بالمبيعات خالل فترة 

ئر االئتمانية التاريخية المقابلة التي تم تكبدها خالل هذه على التوالي والخسا 5000

 الفترة. لم تتعرض الشركة لخسائر تاريخية خالل هذه الفترة.

تم تعديل نسب الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية واالستشرافية حول حول 

ائنة. حددت عوامل االقتصاد اللكي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم الد

الشركة الناتج المحلي اإلجمالي للدول التي تقوم فيها ببيع بضائعها بأنه العامل األهم 

(المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين) وبالتالي عدلت نسب 

الخسارة التاريخية اعتمادًا على التغييرات المتوقعة في هذا العامل. اكفة الدول لديها 

 على ذلك٭ لم يتم تحديد بدل خسارة في توقع إيج
ً
ابي لنمو الناتج المحلي اإلجمالي. بناء

  ).2(عند اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية  5000يناير  0و  5000ديسمبر  50

 مخاطر السدق 0-3

رات التي تطرأ على أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت  تتمثل مخاطر السوق في التغّيُ

ة وأسعار الفائدة وأسعار السلع التي تؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تملكه من أدوات األجنبي

 مالية. 

تنشأ مخاطر السوق نتيجة األوضاع المفتوحة في سعر الفائدة والعمالت وأسعار السلع والتي 

تكون مكشوفة على تحراكت وتغييرات عامة ومحددة في السوق على مستوى تذبذب أسعار 

 أسعار مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية.السوق أو 
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 مخاطر العمالت األجنبية 6-0-3

 5000ديسمبر  50لم تتعرض الشركة بشلك كبير ألي مخاطر تتعلق بالعمالت األجنبية في 

وذلك ألن مبيعات الشركة اكنت بمعظمها بالدوالر األمريكي الذي يرتبط به  5001و 

 م الدفعات التي سددتها الشركة اكنت بالدينار البحريني.الدينار البحريني. معظ

تبرم الشركة مشتقات عقود عمالت آجلة يتم تداولها في سوق ثانوي مع أطراف 

مقابلة مهنيين في السوق وفقًا للشروط واألحاكم التعاقدية القياسية. يكون 

الت آجلة لمشتقات الشركة شروط (موجودات) مواتية فعليًا نتيجة إلبرام عقود عم

لبيع دوالر الواليات المتحدة وشراء الدينار البحريني باألسعار المتفق عليها فوق تثبيت 

السعر. إن زوج الدوالر األمريكي/الدينار البحريني هو عبارة عن زوج عمالت ثابت. في 

حال هبوط الربط بشلك رسمي٭ يمكن أن تتذبذب القيم العادلة اإلجمالية لعقود 

ديسمبر  50بشلك كبير وستنكشف الشركة على الخسائر المحتملة. في  العمالت اآلجلة

: التزمت الشركة ببيع 5001( 5002دوالر أمريكي في  012٫000٫000التزمت الشركة ببيع  5000

 50) بدون أي فرق كبير في القيمة العادلة كما في 5000دوالر أمريكي في  505,000,000

 .5001ديسمبر  50و  5000ديسمبر 

 مخاطر مسعر الفائة  0-0-3

إن مخاطر سعر فائدة الشركة تنشأ بشلك رئيسي عن إيداعات وتمويل الشركة. إن 

التمويل الصادر بأسعار متغيرة يعرض الشركة لخطر تغير سعر الفائدة والذي يتم 

اكنت تمويالت  5000تعويضه جزئيًا عن طريق نقد موجود بأسعار متغيرة. خالل عام 

 يرة بالدينار البحريني والدوالر األمريكي. الشركة بأسعار متغ

يلخص الجدول أدناه األثر التقريبي على الربح وحقوق الملكية بسبب تغير أسعار 

 نقطة أساس 000الفائدة. يعتمد التحليل على افتراض أن سعر الفائدة يتحرك ما بين بـ 

 وأن اكفة التغيرات األخرى ثابتة. 

 يةسمبر 36ية في األثر على الريح للسنة المنته 

 0162 0160 

 512 -+/ 501 -+/ ودائع ثابتة

 000 -+/ 002 -+/ ذمم مرابحة دائنة

 مخاطر أمسعار السلع 3-0-3

تنشأ مخاطر أسعار السلع عن التذبذب في أسعار السوق للمنتجات والمواد األولية التي 

السلع على أساس  تنتجها الشركة. إن الشركة تراقب انكشافها من التذبذبات في أسعار

ديناميكي. تمت محااكة مختلف السيناريوهات اعتمادًا على التحراكت المتوقعة في 

 األسعار الدولية. ال تستخدم الشركة التحوط من أسعار السلع أو المشتقات.

يلخص الجدول أدناه األثر التقريبي على الربح وحقوق الملكية بسبب تغير أسعار السلع. 

للك طن متري وأن  ٪00 -افتراض أن معدل األسعار يتحرك ما بين +/ يعتمد التحليل على

 اكفة التغييرات األخرى ثابتة.

 يةسمبر 36األثر على الريح للسنة المنتهية في  

 0162 0160 

 0,800 -+/ 8,100 -+/ يوريا

 1,000 -+/ 0,010 -+/ ميثانول

 150 -+/ 051 -+/ امونيا

 /+- 05,010 /+- 00,510 

 مخاطر السيدلة 3-3

تتمثل منهجية الشركة في إدارة مخاطر السيولة في أنها تضمن أن يتوفر لديها دوًما سيولة 

نقدية اكفية لديها للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وتقوية وضعها في السوق. في نهاية 

المتوقع أن  فترة التقرير المالي احتفظت الشركة بنقد وما يعادله وذمم مدينة تجارية والتي من

تولد تدفقات نقدية إلدارة مخاطر السيولة. تراقب الشركة التدفقات النقدية المستقبلية 

 والسيولة بشلك دوري.
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 إن عملية إدارة مخاطر السيولة المنفذة من قبل الشركة والتي تراقبها اإلدارة األولى تشمل:

 ستقبلية للتأكد من إماكنية التمويل اليومي المدار من خالل مراقبة التدفقات النقدية الم

 الوفاء بالمطلوبات.

 .إدارة التركيز وملف تواريخ استحقاق المطلوبات في المستقبل 

يحلل الجدول أدناه المطلوبات المالية غير المشتقة للشركة إلـى مجموعـات ذات أهميـة مبنيـة 

ن المبلغ المفصح عنـه على المدة المتبقية بتاريخ المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إ

 في الجدول هو التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:

أقل من  0162

 أشهر 3

إلى  6يين مسنة 

 0مسنتين 

 0إلى  0يين مسنتين 

 مسندات

الذمم المدينة التجارية والذمم 

 المدينة األخرى
00,081 - - 

 8,011 0,111 - ذمم المرابحة الدائنة

 50 - - )51يضاح خطاب اعتماد/ضمانات (اإل

 - - 5,282 )51أوامر شراء (اإليضاح 

 00,210 - - )51التزامات رأسمالية (اإليضاح 

 05,282 0,111 00,011 

    

أقل من  0160

 أشهر 3

إلى  6يين مسنة 

 0مسنتين 

 0إلى  0يين مسنتين 

 مسندات

الذمم المدينة التجارية والذمم 

 المدينة األخرى
1,220 - - 

 00,502 0,010 - الدائنة ذمم المرابحة

 10 - - )51خطاب اعتماد/ضمانات (اإليضاح 

 - - 0,010 )51أوامر شراء (اإليضاح 

 00,011 - - )51التزامات رأسمالية (اإليضاح 

 2,850 0,010 51,015 

 إيار  مخاطر رأس المال 6-3

المحافظة على يكون غرض الشركة عند إدارة رأسمالها الذي يشلك حقوق ملكية المساهمين 

قاعدة رأسمالية قوية لدعم نمو أعمالها. من أجل تحقيق هذا الغرض٭ تحافظ الشركة على الهيلك 

الرأسمالي. يجوز للشركة تعديل قيمة توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين. ليس لدى الشركة 

 5008ديسمبر  50 سياسة للمحافظة على أدنى نسبة للدين إلى رأس المال. خالل السنة المنتهية في

) تتطلب أن يتم توجيه عوائد مبيعات الشركة 05قامت الشركة بإبرام اتفاقيات مرابحة (اإليضاح 

 على ذلك٭ توجه الشركة تعليماتها لولكاء التسويق للقيام 
ً
مباشرة إلى البنك األهلي المتحد. بناء

فتوح لدى البنك األهلي بشلك مباشر بإيداع عوائد اإليرادات في الحساب المصرفي للشركة الم

المتحد. بخالف ذلك٭ لم تكن هناك أي تغييرات على طريقة الشركة في إدارة رأس المال خالل العام. 

 إضافة إلى االحتياطي القانوني٭ ال تخضع الشركة ألي متطلبات رأسمالية أخرى مفروضة خارجيًا. 

 المخاطر التشغيلية 0-3

لتعرض لخسارة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لعدة أسباب تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر ا

تتعلق بعمليات الشركة والموظفين والتكنولوجيا والبنية التحتية وعوامل خارجية أخرى بخالف 

مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل المخاطر الناجمة عن المتطلبات القانونية 

ي المتعارف عليها بشلك عام. تنتج المخاطر التشغيلية عن والتنظيمية ومعايير االنضباط المؤسس

 اكفة عمليات الشركة.

إن هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل حدوث توازن بين تفادي الخسائر المالية 

لتفادي اإلجراءات الرقابية التي  أيضاً واإلضرار بسمعة الشركة مع االقتصاد بشلك عام في التاكليف و

 المبادرة واالبتاكر.تقيد 

تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتطبيق الضوابط الرقابية لمواجهة المخاطر التشغيلية على 

عاتق اإلدارة العليا للك وحدة من وحدات األعمال. يتم دعم هذه المسؤولية من خالل القيام 

 المجاالت التالية: بشلك عام بتطوير معايير الشركة الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية ضمن 

 متطلبات الفصل المالئم بين الواجبات٭ بما في ذلك التفويض المستقل الخاص بالمعامالتٮ 

 متطلبات التصالح على ومراقبة المعامالتٮ 
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 التقيد بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرىٮ و 

 .توثيق الضوابط واإلجراءات 

خالل برنامج مراجعات دورية يتم تنفيذه من قبل تتم مراقبة مدى االلتزام بمعايير الشركة من 

قسم التدقيق الداخلي. تتم مناقشة نتائج مراجعات قسم التدقيق الداخلي مع إدارة وحدة 

 .األعمال المعنية مع تقديم تقارير موجزة إلى لجنة التدقيق واإلدارة العليا للشركة

 تقةةر القيم العايلة 4-3

 تي:تم تحديد مختلف المستويات اكآل

  األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة

 )ٮ0(المستوى 

  وجديرة بالمالحظة بالنسبة  0معطيات بخالف األسعار المعلنة المذكورة في المستوى

 بشلك مباشر (اكألسعار) أو غير مباشر (مشتقة من األسعار)
ً
 للموجودات أو المطلوبات سواء

 )ٮ5(المستوى 

  معطيات بالنسبة للموجودات أو المطلوبات ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها في

 ). 5السوق (معطيات ال يمكن مالحظتها) (المستوى 

)٭ ليس لدى الشركة أي موجودات أو 5بخالف عقود العمالت اآلجلة (المصنفة في المستوى 

لك فإن القيم العادلة لؤلدوات المالية للشركة مطلوبات مالية بالقيمة العادلة. إضافة إلى ذ

 تختلف بشلك كبير عن قيمتها الدفترية المعنية.  ال

 التقةةرات واآلراء المحامسبية الهامة -6

إن إعداد القوائم المالية المتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة أن تصدر 

تي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبين وقيم الموجودات القرارات والتقديرات واآلراء ال

والمطلوبات والدخل والمصاريف المعلن عنها. إن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه 

 التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واآلراء بشلك متواصل. يتم عرض التعديالت على التقديرات المحاسبية في 

 اجعة التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بذلك. الفترة التي يتم خاللها مر 

 العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للعقارات والماكئن والمعةات 6-6

تقوم الشركة بمراجعة العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للعقارات والماكئن والمعدات في لك 

جراء تعديل على العمر اإلنتاجي تاريخ إلعداد التقارير وذلك لتحديد ما إذا اكنت هناك حاجة إل

والقيمة المتبقية. تقوم الشركة باحتساب المخصص الالزم الستهالك تلكفة الممتلاكت واآلالت 

والمعدات بعد استنزال قيمتها المتبقية بطريقة القسط الثابت وبمعدالت استهالك اكفية 

متبقية اعتمادًا على الموجودات لتغطية عمرها اإلنتاجي المتوقع. يقدر العمر اإلنتاجي والقيمة ال

المشابهة ضمن المجال وتوقعات اإلدارة لجهة المنفعة االقتصادية المستقبلية. بتاريخ إعداد 

التقرير تقوم إدارة الشركة بتقييم ما إذا اكن هناك أي مؤشر على أن الموجودات التي لها أعمار 

 محددة يمكن أن تنخفض قيمتها. 

 الحركة مخصص المخزون القليل 0-6

تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية للمخزون بتاريخ لك تقرير مالي لتحديد ما إذا اكن المخزون 

انخفضت قيمته. تقوم الشركة بتحديد المخزون الذي انخفضت قيمته اعتمادًا على عمر المخزون 

لقيمة وتقدير الطلب المستقبلي عليه. في حال وجود أي مؤشر على انخفاض القيمة٭ تقدر ا

 القابلة لالسترداد فيما يخص المخزون اعتمادًا على الخبرة السابقة المتعلقة ببيع ذلك المخزون. 

 انخفاض قيمة الذمم المةةنة واألخرى 3-6

لقياس  2تقوم الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة المذكورة في المعيار الدولي للتقارير المالية 

شهر بالنسبة  05تستخدم عالوة الخسارة المتوقعة لمدة الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي 

لاكفة الذمم المدينة التجارية واألخرى. لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة٭ تم تجميع الذمم 

المدينة التجارية واألخرى اعتمادًا على مواصفات المخاطر االئتمانية المشتركة وأيام التأخير. تعدل 

عكس المعلومات الحالية واالستشرافية حول عوامل االقتصاد اللكي التي نسب الخسارة التاريخية لت

 تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة. 
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 ترتيب التسعير المؤقت 6-6

عادة ما يتم وضع سعر مؤقت للمبيعات. قد يتم احتساب سعر مؤقت بتاريخ تسليم الميثانول 

متوسط سعر السوق لفترة مستقبلية معينة. يتم  واليوريا. عادة ما يكون السعر النهائي

االعتراف بالعائد من بيع السلع المسعرة مؤقتًا بمجرد تحويل المخاطر وفوائد الملكية إلى العميل 

والذي يكون عادة تاريخ التسليم. تعدل المبيعات المسعرة مؤقتًا لتعكس األسعار المحققة فيما 

 .الةخلأي تعديالت في قائمة  بعد في لك تاريخ تقرير مالي ويتم عرض

 التزام المنافع المعرفة 0-6

لدى الشركة خطة منافع معرفة بالنسبة للموظفين البحرينيين والموظفين المغتربين. يتم 

احتساب التزام المنافع المعرفة بشلك سنوي من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان 

افع التي سيحصل عليها أي موظف عند التقاعد ويعتمد الوحدة المتوقع. يحدد ذلك قيمة المن

ذلك عادة على واحد أو أكثر من العوامل مثل العمر وعدد سنوات الخدمة ونسبة زيادة الراتب 

 في المستقبل ونسبة عائد الموظف ونسبة وفاة الموظف خالل فترة خدمته.

 القيامسي لرمسملة التاكليف التحدل السعر 4-6

للتحول (إيقاف الماكئن الدوري واإللزامي عن التشغيل). قامت الشركة  اكن لدى الشركة مدة

برسملة تاكليف التحول التي تم تكبدها خالل إيقاف الماكئن عن التشغيل حسب السعر القياسي. 

تقدر اإلدارة المعطيات المستخدمة في حساب السعر القياسي. يتم احتساب السعر القياسي 

درة التي تم تكبدها خالل التحول. قدرت اإلدارة عدد أيام العمل في اعتمادًا على التاكليف المق

 الشهر وتاكليف الموظفين التي تعزى بشلك مباشر للتحول. 

 لمدجديات المنافع المعرفة  العادلةالقيمة  0-6

يتم تحديد القيمة العادلة لؤلدوات المالية التي ال يتم تداولها في سوق نشط باستخدام تقنيات 

 .5000ديسمبر  50. استعانت الشركة بخبير مستقل لتحديد القيمة العادلة في التقييم
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 العقارات والماكئن والمعةات -0

لكفة تطدةر  0162التلكفة مسنة 

األراضي 

 المؤجر 

أراضي 

الملوية 

 الخالصة

الماكئن  المباني

 واآلالت

التركيبات 

والتجهيزات 

ومعةات 

 الماكتب

المركبات 

 اآللية

عدامل 

 محفز 

 وراتنجات

مشارةع 

رأمسمالية 

 قية التنفيذ

 اإلجمالي

 502,550 1,222 1,150 0٫010  ٫128 2 ٫110 555 ٫520 50 ٫501 0  8٫000 5000يناير  0كما في 

 50,280 1,001 5,050 1 105 00,011 81 - - إضافات 

 - )0,022( 5 - 501 1,100 510 - - تحويالت

 )00,811( - )5,0500( -  )0,152( - - - مبيعات

 101,018 1,501 1,800 0,005 00,105 511,200 50,850 0,501 8,000 5000ديسمبر  50كما في 

          االستهالك المتراكم

 )552,005( - )5,500( )255( )1,010( )025,010( )50,285( - )1,005( 5000يناير  0كما في 

 )05,000( - )102( )005( )100( )00,055( )0,000( - )000( المحمل للسنة

 00,102 - )5,000 - - 0,511 - - - فيما يخص المبيعات

 )555,000( - )0,022( )0,018( )0,012( )021,001( )50,215( - )1,001( 5000ديسمبر  50كما في 

 015,010 1,501 5,100 008 0,055 005,011 5,801 0,501 5,085 صافي القيمة الدفترية

          5001التلكفة سنة 

 505٫021 5,152 1,125 0,000 2,121 550,258 51,210 0,501 8,000 5001يناير  0كما في 

 01,805 8,110 005 501 500 1,105 05 - - إضافات 

 - )0,805( 01 - 100 055 551 - - تحويالت

 )1,285( - - )000( )521( )1,508( - - - مبيعات

 )808( )808( - - - - - - - )50انخفاض في القيمة (اإليضاح 

 502,550 1,222 1,150 0,010 2,128 555,110 50,520 0,501 8,000 5001ديسمبر  50كما في 

          االستهالك المتراكم

 )502,550( - )5,818( )255( )1,000( )001,010( )50,000( - )5,000( 5001يناير  0كما في 

 )01,010( - )852( )010( )105( )00,015( )285( - )051( المحمل للسنة

 1,500 - - 000 521 5,815 - - - فيما يخص المبيعات

 )552,005( - )5,500( )255( )1,010( )025,010( )50,285( - )1,005( 5001ديسمبر  50كما في 

 080,018 1,222 0,155 505 0,250 010,821 1,550 0,501 5,080 صافي القيمة الدفترية

  



 

 

050 
 

 هالك خالل السنة باآلتي:تم تخصيص لكفة االست

 يةسمبر 36السنة المنتهية في  يةسمبر 36السنة المنتهية في  

 0162 0160 

 05,220 05,800 )01لكفة بيع البضائع (اإليضاح 

 052 120 )00مصاريف البيع (اإليضاح 

 805 855 )02مصاريف إدارية (اإليضاح 

 05,000 01,010 

 

. يتم 0201يناير  0سنة تبدأ اعتبارًا من  80رض قامت بإنشاء مرافقها عليها لمدة تم منح الشركة عقد إيجار على أ

استهالك التحسينات الرئيسية على األرض طوال المدة المتبقية من عقد اإليجار. تم استهالك تحسينات كبيرة على األرض 

السنة تقيد في قائمة الربح والخسارة عند  دينار بحريني في 00خالل المدة المتبقية من عقد اإليجار. تبلغ قيمة اإليجار 

لمدة إضافية  بمملكة البحرين مددت الشركة عقد اإليجار مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز 5008استحقاقها. في فبراير 

 . 5011نوفمبر  0سنوات٭ أي حتى  00تبلغ 

نة. قامت الشركة برسملة تاكليف التحول خالل السنة٭ قامت الشركة بإيقاف الماكئن بشلك إلزامي عن التشغيل لمدة معي

التي تم تكبدها خالل إيقاف الماكئن عن التشغيل حسب السعر القياسي للك دائرة على حدى. فيما يلي االفتراضات 

 الرئيسية التي تم استخدامها لحساب السعر القياسي:

  يوم عمل في الشهر. 50تم احتساب السعر القياسي اليومي اعتمادًا على 

 حتساب األجرة القياسية اليومية للفريق التقني اعتمادًا على المتوسط.تم ا 

 .تم احتساب األجرة القياسية اليومية للفريق غير التقني اعتمادًا على األفراد الفعليين 

شملت تاكليف التحول المتكبدة خالل توقف الماكئن عن العمل تاكليف المقاول الخارجي التي تمت رسملتها على أساس 

: ال يوجد) إلى لكفة 5008ألف ( 5٫580فة الفعلية. تم ضم رسم االستهالك على تاكليف التحول المرسملة والبالغة اللك

 مبيعات البضائع.

تشمل المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ مختلف أعمال اإلنشاء وعمليات التطوير والتجديد لمباني الشركة وماكئنها 

 وآالتها. 

 نتاجية للماكئن واآلالتمراجعة األعمار اإل 6-0

سنوات  00حصلت الشركة على تمديد لعقد تأجير أرض لمدة  5001ديسمبر  50خالل السنة المنتهية في 

إضافية والتي قامت الشركة بإنشاء الماكئن عليها. استعانت الشركة بخبير خارجي إلعادة تقييم األعمار اإلنتاجية 

 على ذلك٭ تمت م
ً
راجعة األعمال اإلنتاجية اإلجمالية المقدرة للماكئن واآلالت الرئيسية. لماكئنها وآالتها. بناء

مليون دينار بحريني.  5٫1إلى زيادة مصاريف االستهالك بمقدار  5001أدى أثر التغييرات خالل السنة المالية 

 فيما يخص هذه الموجودات بنفس القيمة. 5000ديسمبر  50انخفض االستهالك في 

 المخزون -4

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36 كما في 

 0162 0160 

 0٫111 ٫508 0 المنتجات المنجزة

 5,110 5,000 المواد االستهالكية والكيميائية وغيرها

 1,058 0,555 

 )058( - شطب مخزون مواد استهالكية وكيميائية

 )050( )001( مخصص المخزون البطيء الحركة

 1,502 1,018 

). 01ألف) (اإليضـاح  058: 5001( شركة أي مخزون مواد استهالكية وكيميائية متهالكةخالل العام٭ لم تشطب ال

: 5001ألف دينار بحريني ( 001إضافة إلى ذلك خصصت الشركة مخصص للمخزون البطيء الحركة والبالغة قيمته 

 ).01ألف دينار بحريني) (اإليضاح  050
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 الذمم المةةنة التجارةة والذمم المةةنة األخرى -0

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0162 0160 

 2,050 05,080 )5-55مستحقة من األطراف المعنية (اإليضاح 

 0,000 0,000 مبالغ مسددة

 5,280 0,155 سلف للبائعين

 0,052 0,500 ذمم مدينة أخرى

 - 000 )0-05أصل منافع معرف (اإليضاح 

 00,010 00,555 

على معلومات حول انكشاف الشركة على االئتمان ومخاطر السوق وخسائر انخفاض  5و  5ضاح يمكن االطالع في اإلي

 القيمة بالنسبة للذمم المدينة التجارية.

 األرصة  المصرفية والنقة -2

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0162 0160 

 00 08 النقد في الصندوق

 1,800 5,050 النقد لدى البنوك

 08,222 2,000 المصرفية القصيرة األجلالودائع 

األرصدة المصرفية وما في حكم النقد حسب 

 قائمة المركز المالي
05,801 51,815 

النقد وما في حكمه حسب قائمة التدفقات 

 النقدية
05,801 51,815 

أشهر أو أقل  5 إن الودائع المصرفية القصيرة األجل هي بالدوالر األمريكي ولها فترات استحقاق أصلية تبلغ

في  ٪0٫00و  ٪0٫00: 5001( 5000ديسمبر  50في السنة كما في  ٪5٫00و  ٪0٫00وتتراوح أسعار الفائدة الفعلية ما بين 

 السنة). 

 عمالت األرصدة المصرفية النقد:

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0162 0160 

 55,252 2,050 الدوالر األمريكي

 0,850 5,118 الدينار البحريني

 005 18 أخرى

 05,801 51,815 

يةنـار يحرةنـي  ٫242 62تحـتفظ الشـركة يديائـع محـةي  األجـل لـةى البنـك يقيمـة  0162يةسـمبر  36كما فـي  6-2

ــن  ٫000 0 : 0160س ــة ع ــلية تزة ــرات امســتحقاق أص ــي  ولهــا فت ــار يحرةن ــة  3يةن ــة  فعلي أشــهر وتوســب فائ

   مسندةًا.٪3٫4: 0160س ٪3٫66و ٪3٫20تتراوح ما يين 

 رأس المال -0

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0162 0160 

رأس المال المصرح به والصادر والمدفوع 

دينار  0سهم عادي بقيمة  80٫000٫000بالاكمل: 

 بحريني للك سهم

80٫000 80٫000 

 االحتياطي القاندني -61

مـن ربـح الشـركة خـالل السـنة قبـل  ٪00تحويل مبلغ يعادل  وفقًا لمتطلبات قانون الشراكت التجارية البحريني٭ يجب

من قيمة  ٪00إجراءات التخصيصات إلى احتياطي قانوني حتى الوقت الذي تصبح فيه نسبة هذا االحتياطي ال تقل عن 

يتم تحويل  من قانون الشراكت التجارية البحريني. لم 551رأس المال. ال يجوز توزيع االحتياطي القانوني إال وفقًا للمادة 

 50مـن قيمـة رأس المـال فـي  ٪00أي أموال إلى االحتياطي القانوني حيث أن االحتياطي القانوني وصل إلـى نسـبة 

 . 5001ديسمبر  50و  5000ديسمبر 
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 احتياطي تدزةعات األرياح -66

يعات األربـاح تخصص الشركة جزء من أرباحها المبقاة كتوزيعات أرباح تستحق للمساهمين فيها وتضم احتياطي توز 

 على موافقة المساهمين. ال يمكن االستفادة من هذا االحتياطي ألي غـرض 
ً
الذي يتحول ليصبح مستحق الدفع بناء

دينـار بحرينـي عـن  55,815باستثناء توزيعات األرباح على المساهمين. اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أربـاح تقـدر بــ 

دينار بحريني). تـم دفـع توزيعـات األربـاح المرتبطـة  00,550: 5001سمبر دي 50( 5000ديسمبر  50السنة المنتهية في 

 خالل العام. 5001ديسمبر  50بالسنة المنتهية في 

دينـار بحرينـي  55,000عكست الشركة ذمم توزيعات أرباح دائنـة بقيمـة  5001ديسمبر  50خالل السنة المنتهية في 

 على توصية مجلس ا
ً
. هذه الذمم اكنـت 5001مارس  55إلدارة في اجتماعه المنعقد في لؤلرباح المبقاة للشركة بناء

دينـار بحرينـي فيمـا  10,111والبالغة  5000ديسمبر  50مرتبطة بتوزيعات األرباح المقترحة خالل السنة المنتهية في 

لك سهم)) دينار بحريني ل 0٫88دينار بحريني ( 52,855منها مبلغ وقدره  5001ديسمبر  50يخص السنة المنتهية في 

 تم دفعها. تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. 

 ذمم المرايحة الةائنة -60

 تتكون ذمم المرابحة الدائنة مما يلي: 

 يةسمبر 36السنة المنتهية في  يةسمبر 36السنة المنتهية في  

 0162 0160 

 08,051 00٫020 ذمم مرابحة دائنة (إجمالي)

 )0٫002 ( )800( ناقص: (لكفة تمويل مؤجلة)

 ٫050 00 ٫210 00 صافي ذمم المرابحة الدائنة

   

 00,005 0,210 الجزء غير المتداول

 1,218 1,210 الجزء المتداول

 00,210 00,050 

اء سـلع. فيمـا قامت الشركة بإبرام اتفاقيات تسهيل مرابحة مع بنكين في مملكة البحرين لتمويل شر  5008في يناير 

 يلي ملخص عن شروط وأحاكم هذه االتفاقيات:

مبلغ التسهيل  ندع التسهيل مؤمسسات التمدةل

 يالةوالر األمرةوي

 مسعر الفائة  المة 

البنك األهلي 

 المتحد
 0 81٫000 مرابحة سلع

سعر الفائدة السائد بين 

 5البنوك في لندن لمدة 

 ٪5٫10أشهر + 

بنك البحرين 

 اإلسالمي
 0 50٫000 سلع مرابحة

سعر الفائدة السائد بين 

واحد  0البنوك في لندن لمدة 

 +5٫10٪ 

  00٫000   

إن اتفاقيات المرابحة المذكورة أعاله مع لك مـن البنـك األهلـي المتحـد وبنـك البحـرين اإلسـالمي غيـر مضـمونة 

 وتستحق لك أساس ربع سنوي وشهري على التوالي.

 ائنة خالل السنة:فيما يلي حركة ذمم المرابحة الد

 يةسمبر 36السنة المنتهية في  يةسمبر 36السنة المنتهية في  

 0162 0160 

 01٫121 ٫050 00 ذمم مرابحة دائنة (إجمالي)

 5,002 - زائد: عوائد المرابحة خالل السنة

 )1,800( )٫001 1( ناقص: (لكفة تمويل مؤجلة)

 50المرابحة المستحقة في 

 ديسمبر
00 ٫210 00 ٫050 
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 منافع المدظفين -63

 أعلنت الشركة عن أنها ستقوم بتخصيص منافع إنهاء الخدمة للموظفين من مواطني دولة 5000في أكتوبر 

دينار بحريني  ٫508 5 البحرين. تم التفويض بمنح القيمة الحالية لاللتزام المتحسبة من قبل اكتواري والبالغة  مملكة

 سنة.  00مدة التفويض البالغة  خالل ما تبقى من 5000ديسمبر  50كما في 

دينار بحريني) تنفيذًا اللتزامها بموجب خطة  0٫515 : 5001دينار بحريني ( 280قامت الشركة بتخصيص مبلغ وقدره 

المنافع المعرفة خالل السنة الحالية. تم تحديد قيمة االلتزام من قبل االكتواري الذي يقوم بدراسة مختلف 

 الشهري ومعدل التناقص ومعدل العائد ومعدل الخصم ومعدل الوفيات.  االفتراضات مثل نمو الراتب

 خطة المنافع المعرفة 6-63

 التزامات الموازنة العمومية بالنسبة إلى:

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0162 0160 

 ٫528 5  )000( )1(أصل)/التزام المنافع المعرفة (اإليضاح 

 قائمة الربح والخسارة:

 يةسمبر 36السنة المنتهية في  يةسمبر 36نة المنتهية في الس 

 0162 0160 

 0٫515  280 مخصصات خطة المنافع المعرفة

 201: 5001دينار بحريني ( 550دينار بحريني و  852دينار بحريني وهو عبارة عن  280ذكر في الجدول أعاله مبلغ وقدره 

 المبلغين إلى لكفة المبيعات والمصاريف اإلدارية على التوالي.  دينار بحريني) حيث ضم هذين 188دينار بحريني و 

والتي حددها االكتواري خالل السنة بمبلغ وقدره  5000ديسمبر  50تم االعتراف بالقيمة الحالية لاللتزام في 

 دينار بحريني) في قائمة المركز المالي اكآلتي:  ٫150 01: 5001دينار بحريني (05,521

 يةسمبر 36كما في  ريةسمب 36كما في  

 0162 0160 

 01,150 05,521 القيمة الحالية لاللتزام

 )00,151( )05,510( القيمة العادلة لموجودات الخطة

 )000( 5,528 

 - - لكفة الخدمة السابقة غير المعترف بها

 5,528 )000( صافي االلتزام

 

 مبريةس 36السنة المنتهية في  يةسمبر 36السنة المنتهية في  

 0162 0160 

 0القيمة الحالية لاللتزام كما في 

 يناير
01,150 00,515 

 001 )811( (ربح)/خسارة إعادة قياس

 188 000 لكفة الخدمة المتداولة

 101 110 لكفة الفائدة

 )5,558( )5,021( المنفعة المدفوعة

 50القيمة الحالية لاللتزام كما في 

 ديسمبر
05,521 01,150 

 

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36 كما في 

 0162 0160 

 1,010 00,151 القيمة العادلة لموجودات الخطة

 511 000 دخل الفائدة

 0,001 1,121 مساهمة من قبل صاحب العمل

 )55( )80( عائد موجودات الخطة

 )5,558( )5,021( منافع مدفوعة

 50القيمة العادلة لؤلصل في 

 ديسمبر
05,510 00,151 
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 ا يلي المبالغ المعترف بها في قائمة الربح والخسارة:فيم

 يةسمبر 36السنة المنتهية في  يةسمبر 36السنة المنتهية في  

 0162 0160 

 188 000 لكفة الخدمة المتداولة

 001 000 لكفة الفائدة

 000 - لكفة الخدمة السابقة

 280 0,515 

 الشامل: فيما يلي المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل

 يةسمبر 36السنة المنتهية في  يةسمبر 36السنة المنتهية في  

 0162 0160 

 001 )805( (ربح)/خسارة إعادة قياس

 تم تحديد القيمة الحالية لاللتزامات من قبل االكتواري. فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية التي تم استخدامها:

 0162 0160 

 ٪ ٪ 

 0,05 0,15 نسبة الخصم

 0,00 0,00 زيادات مستقبلية على الراتب

 0,00 0,15 نسبة العائد على الموجودات

. العمر التقاعدي للرجال AM 20إن معدل الوفيات المستقبلي للموظفين يتوافق مع جدول الوفيات البريطاني 

 سنة. 80والنساء هو 

 اضات:فيما يلي حساسية خطة المنافع المعرفة للتغييرات على االفتر 

 )0,501( على نسبة الخصم ٪0أثر تغيير بنسبة +

 0,151 على نسبة الخصم ٪0-أثر تغيير بنسبة 

 0,155 على نسبة زيادة الراتب ٪0أثر تغيير بنسبة +

 )0,550( على نسبة زيادة الراتب ٪0-أثر تغيير بنسبة 

 05 على عائد الموظف ٪0أثر تغيير بنسبة +

 )01( عائد الموظفعلى  ٪0-أثر تغيير بنسبة 

 خطة المساهمة المعرفة 0-63

تم ضم مساهمات الشركة في خطة التقاعد الخاصة بالمواطنين البحرينيين والتي تدار من قبل مؤسسة الضمان 

دينـار  0٫050 : 5001دينار بحريني ( 0٫000 والبالغة  5000ديسمبر  50االجتماعي في مملكة البحرين للسنة المنتهية في 

 لى لكفة الموظفين ضمن لكفة المبيعات والمصاريف اإلدارية على التوالي.بحريني) إ

 خطة التدفير الخاصة يالمدظفين 3-63

 
ً
تدفع الشركة مساهمات في خطة التوفير الخاصة بموظفيها اعتمادًا على المساهمات الحالية للمشاركين بنـاء

بل مجلـس أمنـاء مؤلـف مـن عضـوين مـن اإلدارة على ووفقًا ألحاكم خطة التوفير. تتم إدارة خطة التوفير من ق

: 5001دينار بحرينـي ( 850وممثلين اثنين عن الموظفين. بلغت إجمالي المساهمات التي تم تقديمها خالل السنة 

دينار بحريني) وتم ضم تلك المساهمات إلى لكفة الموظفين ضمن لكفة المبيعات والمصاريف اإلدارية. بلغت  805

: 5001دينـار بحرينـي ( ٫101 0 5000ديسـمبر  50موجودات غير المراجعة ضمن الخطة كما فـي قيمة مجمل صافي ال

 دينار بحريني). ليس على الشركة أي التزام تجاه خطة التوفير باستثناء المساهمات الشهرية.  ٫150 0
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 الذمم الةائنة التجارةة والذمم الةائنة األخرى -66

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0162 0160 

 5,850 1٫515 )5-55مستحق لؤلطراف المعنية (اإليضاح 

 5,055 ٫208 0 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 005 051 متأخرات متعلقة بالموظفين

 51 05 مطالبات أخرى

 00,081 1,220 

 مسحب على الموشدف من البندك -60

مليون دوالر أمريكي من البنـك األهلـي  00بقيمة خالل العام حصلت الشركة على تسهيل سحب على المكشوف 

المتحد ش م ب لتمويل متطلبات رأسمالها العامل. التسهيل متوفر بالدوالر األمريكي والـدينار البحرينـي. مـدة 

ديسـمبر  50واحدة ويتم تسديده عند الطلب. لم تتم االستفادة من هـذا التسـهيل فـي  0هذا التسهيل سنة 

 .: ال يوجد)5001( 5000

 العائة -64

 يةسمبر 36السنة المنتهية في  يةسمبر 36السنة المنتهية في  

 0162 0160 

 08,011 81,005 يوريا

 10,000 00,118 ميثانول

 1,505 0,510 امونيا

 050,108 005,000 

 لكفة ييع البضائع -60

 يةسمبر 36السنة المنتهية في  يةسمبر 36السنة المنتهية في  

 0162 0160 

 15,208 15,200 )05-55الغاز (اإليضاح 

 00,051 00,200 تاكليف الموظفين

 05,220 05,800 )0االستهالك (اإليضاح 

الصيانة والتاكليف األخرى ذات 

 الصلة
5,811 5,500 

 5,200 5,001 الكهرباء

شطب مخزون مواد استهالكية 

 )8وكيميائية (اإليضاح 
- 058 

مخصص مخزون بطيء الحركة 

 )8يضاح (اإل
001 050 

 5,001 0,010 مصاريف أخرى

 18,552 11,011 

تتولى الشركة عملية إصالح الماكئن مرة واحدة لك سنتين إلى ثالث سنوات وتقوم بإطفاء هذه التاكليف طوال 

مبلغ  5000المدة حتى عملية اإلصالح التالية. بلغت اللكفة اإلجمالية التي تم تكبدها من أجل إصالح الماكئن في عام 

 دينار بحريني). ٫150 5 : 5001دينار بحريني خالل العام ( ٫218 5 دينار بحريني وتم إطفاء  0٫121وقدره 

 مصارةف البيع والتسدةق -62

 يةسمبر 36السنة المنتهية في  يةسمبر 36السنة المنتهية في  

 0162 0160 

 0,100 0,801 مصاريف البيع

 5,100 5,101 )0-0-55مصاريف التسويق (اإليضاح 

 052 120 )0االستهالك (اإليضاح 

 0,008 0 ٫811 
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 المصارةف العامة واإليارةة -60

 يةسمبر 36السنة المنتهية في  يةسمبر 36السنة المنتهية في  

 0162 0160 

 0,001 8,501 تاكليف الموظفين

 805 855 )0االستهالك (اإليضاح 

 0,050 0,008 الصيانة والتاكليف األخرى

 0,102 0,508 صاريف التدريب والتطويرم

 0,111 0,100 مصاريف التأمين

 111 802 مصاريف كهرباء ومياه

 805 085 مصاريف معارض ومؤتمرات

 500 150 مصاريف أمنية

 558 501 مصاريف رخصة برمجيات

 5,508 5,500 مصاريف إدارية أخرى

 08,081 00,202 

 المعةاتخسار  ييع العقارات والماكئن و -01

دينـار 000 خالل العام٭ قامت الشركة ببيع عدد من العقارات والماكئـن والمعـدات مقابـل قيمـة دفتريـة وقـدرها

 دينار بحريني).  210: خسارة بيع العقارات والماكئن والمعدات 5001بحريني (

 انخفاض قيمة المشارةع الرأمسمالية قية التنفيذ -06

قامت الشركة بشطب عدد من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ والتـي  5001 ديسمبر 50خالل السنة المنتهية في 

دينار بحريني حيث قررت اإلدارة عدم المضي في هذه المشاريع في المستقبل. لـم تقـم الشـركة  808تبلغ قيمتها 

 5000ديسمبر  50بشطب مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة المنتهية في 

 تاكليف التمدةل -00

 يةسمبر 36السنة المنتهية في  يةسمبر 36السنة المنتهية في  

 0162 0160 

 )101( )800( تاكليف التمويل

 )00( )01( مصاريف بنكية

 )802( )151( 

  معامالت وأرصة  األطراف ذات الصلة -03

ه تـأثير كبيـر علـى الطـرف تعتبر األطراف ذات عالقة إذا اكن واحد منهم قادرًا على السيطرة على الطرف اآلخر أو ل

 اآلخر بالنسبة التخاذ القرارات المالية والتشغيلية. 

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين في الشركة وموظفي اإلدارة الرئيسية ومـورد المـواد الخـام. تكـون 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة حسب األحاكم المتفق عليها.

 اتييع البضائع والخةم 6-6-03

  
 العالقة

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

 36السنة المنتهية في 

 يةسمبر

  0162 0160 

 005,888 050,120 مساهمين مبيعات

مصاريف تسويق 

 )00(اإليضاح 
 )5,100( )5,101( مساهمين

ى وفقًا ألحاكم اتفاقيات التسويق٭ تمثل المبيعات قيمة المنتجات المباعة مـن قبـل ولكـاء التسـويق إلـ

عمالئهم مخصومًا منها تاكليف الشحن والتاكليف األخرى التي يتكبدها ولكاء التسويق. ولكـاء التسـويق 

هم اثنان من المساهمين في الشركة. تمثل مصاريف التسويق العموالت التي يتم دفعهـا إلـى ولكـاء 

فية مـن تلكفـة التسويق فيما يخص المبيعات المذكورة أعاله ويتم احتسابها كنسبة مـن األسـعار صـا

 ). FOBالشحن والتأمين (
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 شراء البضائع والخةمات  0-6-03

 يةسمبر 36السنة المنتهية في  يةسمبر 36السنة المنتهية في  

 0162 0160 

شركة تابعة  ‟شراء غاز طبيعي 

 )01للمساهم (اإليضاح 
15,200 15,208 

 تدزةعات األرياح  3-6-03

 يةسمبر 36نة المنتهية في الس يةسمبر 36السنة المنتهية في  

 0162 0160 

توزيعات أرباح تم دفعها 

 )00(اإليضاح 
00,550 - 

 تعدةض اإليار  الرئيسية ألعضاء مجلس اإليار  ومدظفي اإليار  الرئيسية 6-03

موظفي اإلدارة الرئيسية هم األشخاص المفوضين والمسؤولين عن تخطيط وتوجيه واإلشراف على أنشطة 

 الشركة. 

 يةسمبر 36السنة المنتهية في  يةسمبر 36لسنة المنتهية في ا 

 0162 0160 

الرواتب ومنافع الموظفين األخرى 

 القصيرة األجل
510 502 

 55 51 منافع ما بعد انتهاء الخدمة

 505 510 

 أرصة  األطراف ذات العالقة 0-03

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0162 0160 

ن األطراف ذات العالقة ذمم مدينة م

 )1(اإليضاح 
  

 1,210 1,810 سابك (مساهم)

شركة الصناعات البتروكيماوية 

 (مساهم)
0,008 0,018 

 05,080 2,050 

   

مستحقات لؤلطراف ذات العالقة 

 )01(اإليضاح 
  

شركة نفط البحرين (شركة تابعة 

 للمساهم*)
1,515 5,850 

 00,550 55,815 )00ح احتياطي توزيعات أرباح (اإليضا

شــركة نفــط البحــرين هــي شــركة تابعــة مملوكــة بالاكمــل للشــركة القابضــة للــنفط والغــاز التــي تمتلــك 

 ة الصناعات البتروكيماوية وسابك.حصة مماثلة لرأس مال الشركة مع شرك

 التزامات ونفقات الطارئة -06

 يةسمبر 36كما في  يةسمبر 36كما في  

 0162 0160 

 10 50 )5-5تماد/ضمانات (خطابات اع

 0,010 5,282 )5-5أوامر شراء (

 00,011 00,210 )5-5التزام رأسمالي للمشاريع الرأسمالية (

 مقارنات -00

عند الضرورة٭ تمت إعادة تجميع األرقام المقابلة لتتفق مع عرض مبـالغ السـنة الحاليـة. ال تنطـوي إعـادة التجميـع 

 المركز المالي المعلن عنها سابقًا للشركة.المذكورة على أي أثر على نتائج 
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 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 المعلدمات المالية المدحة  األولية

 يةسمبر 36للسنة المنتهية في 

 0160يةسمبر  36و 0162
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 وليةالمعلدمات المالية المدحة  األ

 يةسمبر 36للسنة المنتهية في 

 0160يةسمبر  36و 0162

 صفحة

 
ّ
 050 .......................................................................................................................... بيان المركز المالي الموحد األولي

 
ّ
 052 .................................................................................................................................... بيان الدخل الموحد األولي

 
ّ
 010 .......................................................................................................................... بيان الدخل الشامل الموحد األولي

 
ّ
 010 ......................................................................................................بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد األولي

 
ّ
 015 ........................................................................................................................ بيان التدفق النقدي الموحد األولي

 015 ................................................................................................... إيضاحات على المعلومات المالية الموحدة األولية

 

 



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

ا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموحدة األولية. 10إلى  8حات الواردة في الصفحات من تشلك اإليضا
ً
 جزء

 

050 

 
ّ
 ييان المركز المالي المدحة األولي

 

  اإلةضاح

كما في 

 0162 يةسمبر 36

  رةال مسعديي لفياأل

 كما في 

 0160يةسمبر  36

 رةال مسعديي ياأللف
 

 

      المدجديات

      المدجديات غير المتةاولة

 0,020,100  2,066,046   7  الممتلاكت والمصنع والمعدات

 15,551  42,060  0 الموجودات غير الملموسة

 850,005  400,060  2 االستثمارات في شراكت زميلة

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة

 00 خالل الدخل الشامل اآلخر

 

410,606  000,150 

 585,218  010,606   11  الموجودات غير المتداولة األخرى

   61,003,061  61,662,460 

      المدجديات المتةاولة

 155,510  220,424  05 المخزون

 120,251  026,060  01 الذمم المدينة التجارية

المبلغ المدفوع مقدًما والموجودات المتداولة 

 00 األخرى

 

040,110  511,118 

 0,582,280  6,600,026  08 النقد وما يعادله

 -  301,111  01 االستثمارات قصيرة األجل

الموجودات غير المتداولة المصنفة على أنها 

  محفوظة للبيع

 

066  - 

   3,026,433  3,662,404 

 63,040,006  66,000,063   إجمالي المدجديات

      

      حقدق الملوية والمطلديات

       حقدق الملوية

 1,180,501  6,041,306  00 رأس المال 

 5,220,100  3,002,620   احتياطي رأس المال

 0,500,000  6,001,111  05 االحتياطي القانوني

 (021,001)  031,661   راكمة)األرباح المحتجزة (الخسائر المت

 القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل

  الدخل الشامل اآلخر

 
633,004  508,005 

 0,508,200  6,033,333  02 الحصص غير المسيطرة

 66,110,303  60,010,212   إجمالي حقدق الملوية

      

      المطلديات

      المطلديات غير المتةاولة

 08,100  60,632   لتزامات بموجب عقد اإليجار التمويلياال

 51,101  62,220  51 المطلوبات الضريبية المؤجلة

 218,885  043,101  50 التزام منافع الموظفين

   200,360  6,101,411 

       المطلديات المتةاولة

 200  6,161   االلتزامات بموجب عقد اإليجار التمويلي

 500,110  013,130  50 ئنة التجاريةالذمم الدا

 821,505  043,204  55 المستحقات والذمم الدائنة األخرى

 010,500  604,110   توزيعات األرباح المستحقة

 05,000  02,621  51٭58 الزاكة وضريبة الدخل المستحقة

   6,060,301  6,030,002 

 0,000,202  0,140,030   إجمالي المطلديات

 63,040,006  66,000,063   لي حقدق الملوية والمطلدياتإجما



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

ا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموحدة األولية. 10إلى  8حات الواردة في الصفحات من تشلك اإليضا
ً
 جزء

 

052 

 
ّ
 ييان الةخل المدحة األولي

 

 اإلةضاح

 كما في 

 0162يةسمبر  36 

 كما في  

    0160يةسمبر  36

     

 6,003,006  4,062,600  المبيعات

 (3,164,060)  (3,000,336) 03 تلكفة المبيعات

 6,204,000  0,041,244  إجمالي الريح

     

 (604,400)  (010,620) 06 مصروفات البيع والتوزيع

 (600,400)  (016,204) 00 المصروفات العامة واإلدارية

 6,011,606  0,001,620  الةخل من العمليات

     

 63,203  614,213  الحصة في نتائج شركة زميلة

 (06,666)  (02,020)  صافي تلكفة التمويل

 61,034  (4,306) 62 ات األخرىصافي المصروف

  06,400  30,000 

 6,033,604  0,300,660  الةخل قبل احتساب الزاك  وضرةبة الةخل

 (60,260)  (66,621) 00 مصروف ضريبة الدخل

 (32,040)  (42,412) 04 مصروف الزاكة

 6,600,360  0,030,306  صافي الةخل عن السنة

     

     عائد إلى:صافي الدخل عن السنة ال

 6,613,464  0,613,602  مالكي الشركة األم

 00,004  630,204  الحصص غير المسيطرة

  0,030,306  6,600,360 

     



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

ا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموحدة األولية. 10إلى  8حات الواردة في الصفحات من تشلك اإليضا
ً
 جزء

 

010 

 
ّ
 ييان الةخل الشامل المدحة األولي

 كما في  

يةسمبر/اكندن  36 

 0162األول 

 كما في  

يةسمبر/اكندن  36

    0160 األول

     

 0,012,515  0,030,306  السنة صافي الدخل عن

     

     الةخل الشامل اآلخر

 :
ّ
     البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل األولي

 صافي الربح على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 10,001  60,103  الدخل الشامل اآلخر

 001  06,606  ددةإعادة قياس الماكسب على خطط المزايا المح

 -   001س  الحصة من الخسارة الشاملة األخرى لشركة زميلة

 6,000,113  0,321,036  إجمالي الةخل الشامل عن السنة

     

     إجمالي الةخل الشامل العائة إلى:

 0,010,005  0,066,664  مالكي الشركة األم

 18,000  634,660  الحصص غير المسيطرة

  0,321,036  6,000,113 



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

ا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموحدة األولية. 10إلى  8حات الواردة في الصفحات من تشلك اإليضا
ً
 جزء

 

010 

 
ّ
 ييان التغييرات في حقدق الملوية المدحة األولي

 

 رأس المال
ياأللف  المساهم

  رةال مسعديي

 االحتياطيات
ياأللف رةال 
  مسعديي

الخسائر المتراكمة 
األرياح المحتفظ 
يها ياأللف رةال 

  مسعديي

 احتياطي القيمة العايلة
 المدجديات المالية

من  يالقيمة العايلة
 اآلخر ل الشاملالةخ خالل

  ياأللف رةال مسعديي

 صافي امستثمار
 الشركة األم
ياأللف رةال 
  مسعديي

غير  الحصص
ياأللف  المسيطر 

  رةال مسعديي

إجمالي حقدق 
ياأللف  الملوية

 رةال مسعديي
              

 8,085,000  0,550,100  1,055,181  101,285  )0,105,015(  5,050,500  1,088,881 5001يناير  0الرصيد كما في 
األثر عند اعتماد المعيار الدولي إلعداد 

 -  -  -  )11,585(  11,585     2التقارير المالية 
 1,025,015  -  1,025,015  -  -  5,220,100  025,801 زيادة رأس المال المساهم

 61,400,100  6,031,662  0,606,430  361,000   6,010,621س  4,102,244  6,041,306 
 0,012,515  10,158  0,005,808  -  0,005,808  -  - صافي الدخل عن السنة

 الدخل الشامل اآلخر 
 10,880  111  11,001  10,001  )881(  -  - عن السنة 

 إجمالي الةخل الشامل
 6,000,113  04,011  6,662,013  60,006  6,610,060  -  - عن السنة 
              

 ن االحتياطي القانوني إلى التحويل م
 األرباح المحتجزة 

-  )100,500(  100,500  -  -  -  - 

 )212,081(  )000,000(  )012,081(  -  )012,081(  -  - توزيعات األرباح
 008,000  -  008,000  -  008,000  -  - التعديالت

  200,440س   611,111س   000,440س  -  0,066   021,326س  - المعامالت مع حقدق ملوية المالك
              

 00,001,525  0,508,200  2,000,110  508,005  )021,001(  0,510,100  1,180,501 5001ديسمبر  50الرصيد كما في 
 5,552,551  050,058  5,005,120  -  5,005,120  -  - صافي الدخل عن السنة

 الدخل الشامل اآلخر 
 010,501  002  010,800  11,015  25,010  -  - عن السنة 

 إجمالي الةخل الشامل عن
 0,321,036  634,660  0,066,664  60,103  0,600,163  -  - السنة

              
 0,100  -  0,100  -  0,100  -  - مصاريف الزاكة المستردة

 )0,020,051(  )000,000(  )0,000,051(  -  )0,000,051(  -  - توزيعات األرباح
  6,620,664س   661,111س   6,610,664س  -   6,610,460س  -  - المعامالت مع حقدق ملوية المالك

              
 60,010,212  6,033,333  61,000,600  633,004  031,661  0,062,620  6,041,306 0162يةسمبر  36الرصية كما في 



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

 

015 

 
ّ
 ييان التةفق النقةي المدحة األولي

  
كما في 

 0162 يةسمبر 36

 ياأللف رةال مسعديي

 
كما في 

 0160 يةسمبر 36

 ياأللف رةال مسعديي

 

   اإلةضاح

     التةفقات النقةةة من األنشطة التشغيلية

 0,555,158  0,300,660  الدخل قبل احتساب الزاكة وضريبة الدخل

     تعةةالت لـ:

 7 006,661  111,218 رسوم اإلهالك

 8,000  0,660 2 سوم اإلطفاءر 

 1,501  61,633 63 مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة 

 (15,005)  (614,213) 0 الحصة في نتائج شركة زميلة

  خسارة التصرف في الممتلاكت والمصنع

 050  6,006  والمعدات والمشطوبات

 0,250  -  شطب الموجودات غير الملموسة

 (50,000)  (0,600)  إيرادات التمويل

 51,021  00,103  تاكليف التمويل

 25,155  0,100 01 صافي مخصص التزامات منافع التقاعد

     التغيرات في رأس المال العامل:

 01,101  (640,266) 63 المخزون

 (51,182)  (620,021) 66 الذمم المدينة التجارية

 02,051  40,600  الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى

المبالغ المدفوعة مقدًما والموجودات المتداولة 

 22,100  20,666 60 األخرى

 5,025,220  0,261,062  النقد المتولد من العمليات

 (00,255)  (00,103)  تاكليف التمويل المدفوعة

 (85,000)  (060,400) 01 منافع الموظفين المدفوعة

 (10,100)  (06,613) 04 الزاكة المدفوعة

 5,010,100  0,006,001  صافي النقة المتدلة من األنشطة التشغيلية

     

     التةفقات النقةةة من األنشطة االمستثمارةة

 5,121  0,600  فوائد مستلمة

 -  30,011 0 األرباح المستلمة من شركة زميلة

  األرباح من بيع الممتلاكت

 -  6,006  والمصنع والمعدات

 7 (204,264)  (085,025) اء الممتلاكت والمصنع والمعداتشر 

 (55,002)  (0,164) 2 شراء الموجودات غير الملموسة

 525,015  -  زيادة المساهمة النقدية

 (58,005)  00,366  صافي الحركة في الموجودات غير المتداولة األخرى

 -  (301,111)  االستثمار قصير األجل

 (000,012)  (6,601,111)  ستخةم في األنشطة االمستثمارةةصافي النقة الم

     

     التةفقات النقةةة من أنشطة التمدةل

 (115)  (060)  مدفوعات اإليجار المالية

 (212,081)  (6,601,236)  صافي توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين

 (500)  (610)  الحركة في االلتزامات بموجب عقد إيجار رأس المال

  (6,606,006)  (212,221) 

 010,852  000,260  صافي الزةاي  في النقة وما ةعايله

 820,558  6,040,040 64 النقد وما يعادله في بداية السنة

 0,582,280  6,600,026 64 النقة وما ةعايله في نهاةة السنة
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية

 عامة معلدمات 6-

تأسست بموجب ) “"مسافودأو  “الشركة”( شركة األسمدة العربية السعودية هي شركة مساهمة سعودية

وقد تم تسجيل الشركة  ).0280سبتمبر  1هـ (الموافق 0500جمادى األولى  00بتاريخ  005المرسوم الملكي رقم م

)٭ 0288مارس  51هـ (الموافق 0500و الحجة ذ 0بتاريخ  5000000010في البداية في مدينة الدمام برقم تسجيل تجاري 

 52بتاريخ  5000005502ومن ثم ُنِقل المقر الرئيسي للشركة الحقًا إلى مدينة الجبيل الصناعية٭ بالسجل التجاري رقم 

٭ قرر 5005وفي عام  تم تحويل السجل التجاري السابق في البداية إلى فرع. ).0220مايو  01هـ (الموافق 0100شوال 

 اإلدارة إلغاء السجل التجاري للفرع.مجلس 

وتداولها داخل  “اليوريا واألمونيا” تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في إنتاج األسمدة وتصنيعها بشلك أساسي

 المملكة العربية السعودية وخارجها.

قيع مذكرة تفاهم م) فيما يتعلق بتو01/00/5000هـ (الموافق 58/05/0110خ ريباإلشارة إلى إعالن شركة سافكو بتا
)٭ بعد “سابك”) وشركة السعودية للصناعات األساسية (“سافكو”غير ملزمة بين شركة األسمدة السعودية (

٪ من 15٫22ذلك٭ أعلنت سافكو عن توقيع اتفاقية شراء أسهم مع شركة سابك (طرف ذي عالقة)٭ والتي تمتلك 

)٭ تستحوذ سافكو بموجبها على “ية شراء األسهماتفاق”هـ (50/01/0110إجمالي رأس مال سافكو بالاكمل في 
وبعد االنتهاء من عملية االستحواذ٭ سيتم تخفيف  ٪ من رأس مال شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية.000

٪ مما سيؤدي إلى انخفاض في 12٫2٪ إلى 01٫00نسبة ملكية رأس مال المساهمين الحاليين (باستثناء سابك) من 

حقوق التصويت المرتبطة بها وبالتالي ملكية سابك في سافكو بعد هذه الصفقة ستشهد نسبة الملكية و

 ٪.00٫0٪ إلى 15٫22زيادة من 

) مع شركة سافكو٭ “مذكرة التفاهم”٭ وقعت سابك مذكرة تفاهم غير ملزمة (5000نوفمبر/تشرين الثاني  0في 

ات الزراعية المختلفة في وحدة األعمال لتسهيل دمج أسهم سابك في الكيانات المتخصصة في إنتاج المنتج

 االستراتيجية الزراعية لشركة سابك.

مع الخطوة األولى٭ سيتم نقل أسهم سابك في شركة الجبيل لؤلسمدة  سيتم إكمال المعاملة في خطوتين.

شار الخليج للبتروكيماويات ش.م.ب (م) إلى شركة ذات غرض خاص (يُ وشركة األسمدة الوطنية للكيماويات وشركة 

٭ تعتزم سابك نقل ملكيتها في األسهم في سابك وفي الخطوة الثانية ).“المعاملة”إليها فيما يلي باسم 

 الستثمارات المغذيات الزراعية إلى سافكو وفًقا لموافقات المساهمين واللوائح التنظيمية.

 تتألف المجموعة من الشركة مع الشركة التابعة لها كما يلي:

 النشاط الرئيسي  ماكن التأمسيس  الحياز  نسبة  jامسم الشركة

      
 سابك الستثمارات

 المغذيات الزراعية
000٪  

المملكة العربية 

 السعودية
 المغذيات الزراعية 
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 معلدمات عامة ستتمة  6-

 تثمارات في الشراكت التالية:تمتلك شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية اس

 النشاط الرئيسي  ماكن التأمسيس  نسبة الحياز   امسم الشركة

      

 شركة الجبيل لؤلسمدة

 ٪00 )“البيروني”(

 

 المغذيات الزراعية  المملكة العربية السعودية

الشركة الوطنية لؤلسمدة 

 ٪00 )“ابن البار”الكيماوية (

 

 ذيات الزراعيةالمغ  المملكة العربية السعودية

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 

 ٪55٫55 )“جيبك”ش.م.ب (م) (

 

 المغذيات الزراعية  مملكة البحرين

 الغرض من المعلدمات المالية المدحة  األولية 0-

 تم إعداد المعلومات المالية الموحدة األولية إلدراجها في تعميم يتعلق بترتيب يتضمن المعامالت الموضحة في

 في رأي اإلدارة٭ تتضمن هذه المعلومات المالية األولية جميع التعديالت الالزمة للعرض العادل. .0اإليضاح 

يتمثل الغرض من هذه المعلومات المالية األولية في توضيح تأثير المعاملة كما لو اكن الحدث قد وقع منذ أول 

ديسمبر  50ولية هي للسنوات المنتهية في الفترات المعروضة في هذه المعلومات المالية األ فترة عرض.

 .5001يناير  0٭ وتبدأ الفترة األولى الواردة في هذه المعلومات المالية األولية في 5001ديسمبر  50و 5000

قد ال تعطي المعلومات المالية األولية صورة حقيقية للمركز المالي الفعلي أو نتائج عمليات سافكو المقترحة 

عالوة على ذلك٭ ال تهدف المعلومات المالية األولية المرفقة إلى  .5001يناير  0كن تحقيقها في التي اكن من المم

 التنبؤ بالمركز المالي المستقبلي لشركة سافكو أو نتائج العمليات.

 أمساس اإلعةاي 3-

 على االفتراضات والتقديرات وأوجه عدم الي
ً
قين والمعلومات التي تم إعداد المعلومات المالية الموحدة األولية بناء

تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية المدققة لشركة سافكو والتي تتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير 

وقد تم إعدادها بموجب اتفاقية التلكفة  المالية كما هي معلنة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.

ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الذي تم قياسه بالقيمة التاريخية٭ باستثناء الموجودات المالي

العادلة.
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 أمساس اإلعةاي ستتّمة  3-

 يتم عرض المعلومات المالية الموحدة األولية بالريال السعودي إال عند اإلشارة إليها بخالف ذلك.

البيانات المالية األولية وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية استخدام بعض التقديرات يتطلب إعداد 

كما يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها التقديري في عملية تطبيق السياسات المحاسبية  المحاسبية المهمة.

التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي لذا يجري اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة أعلى من  للمجموعة.

 .0تعد فيها االفتراضات والتقديرات أساسية للبيانات المالية الموحدة في اإليضاح رقم 

 تم استخالص نتائج المعلومات المالية الخاصة بشركة سافكو من البيانات المالية المدققة للشركة.

 االفتراضات األولية

 :5001يناير  0في كما  ت التالية في هذه المعلومات المالية األوليةتم تطبيق االعتبارات واالفتراضا

  مليار  1.02٪ في شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية بمبلغ 000استحوذت سافكو على حصة بنسبة

 ريال سعودي

  مليون ريال سعودي كمساهمة نقدية عينية من حقوق  525قامت شركة سابك بتقديم بمبلغ

  المساهمين.

  .سوف تستحوذ سافكو على سابك الستثمارات المغذيات الزراعية من سابك من خالل زيادة رأس المال
مليار ريال سعودي وسيتم دفع المبلغ المستحق عن  1.02سيكون إجمالي مبلغ االستثمار مساويا لمبلًغ 

مٮ القيمة ريال سعودي للسه 11.50سهم عادي في سافكو إلى سابك بقيمة  02,580,150طريق إصدار 
 ريال سعودي. 00االسمية للسهم هي 

  ألغراض تقييم األسهم التي ستستحوذ عليها سافكو من سابك في شركة سابك٭ اكنت طرق التقييم

  المستخدمة منهًجا مخصًصا للتدفق النقدي ومضاعفات شركة مماثلة.

 .يتم التخلص من األرصدة والمعامالت بين المجموعات 

 أساس التوحيد

 .5000ديسمبر  50بيانات المالية الموحدة األولية البيانات المالية للمجموعة وشراكتها التابعة كما في تتضمن ال

تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة٭ أو يكون لديها حقوق لعائدات متغيرة من مشاركتها مع الشركة 

ل سلطتها على الشركة المستثمر المستثمر فيها وتكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خال

 على وجه التحديد٭ ال تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها إال اكن لدى المجموعة: فيها.

  سيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة

 ذات الصلة للشركة المستثمر فيها)

 متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها أو حقوق فيها٭ و تعرض لعائدات 

 تمتلك القدرة على استغالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها بما يؤثر على عائداتها 
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 أمساس اإلعةاي ستتّمة  3-

 أمساس التدحية ستتمة 

جموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة لشركة مستثمر فيها٭ فإن عندما يكون لدى الم

المجموعة تدرس جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا اكنت تتمتع بسلطة على شركة مستثمر 

 فيها٭ بما في ذلك:

 الترتيب التعاقدي مع أصحاب األصوات اآلخرين للشركة المستثمر فيها 

 اشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرىالحقوق الن 

 التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة حقوق 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا اكنت تتحكم في شركة مستثمر فيها إذا اكنت الحقائق والظروف تشير إلى 

الشركة التابعة عندما تحصل يبدأ دمج  وجود تغييرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.

يتم  المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة.

تضمين الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات الخاصة بإحدى الشراكت التابعة التي تم االستحواذ عليها أو 

الشامل من تاريخ سيطرة المجموعة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة  بيعها خالل العام في بيان الدخل

 على الشركة التابعة.

تمثل الحصة غير المسيطرة حصة األرباح أو الخسائر وصافي موجودات الشراكت التابعة التي ال تملكها المجموعة 

لدخل الشامل اآلخر إلى حاملي حقوق وُيعزى الربح أو الخسارة ولك عنصر من عناصر ا بشلك مباشر أو غير مباشر.

ملكية الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غير المسيطرة٭ حتى لو أدى ذلك إلى وجود رصيد عجز في الحصص غير 

 المسيطرة.

عند الضرورة٭ يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشراكت التابعة لجعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع 

للمجموعة. يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات داخل المجموعة وحقوق الملكية  حاسبيةالسياسات الم

 واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالاكمل عند التوحيد.

إذا فقدت  لكية.يتم احتساب التغيير في حصة ملكية شركة تابعة٭ دون فقدان السيطرة٭ كمعاملة حقوق م

 المجموعة السيطرة على شركة تابعة٭ فإنها:

 تستبعد موجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة 

 تستبعد القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة 

 تستبعد فروق التحويل التراكمية المسجلة في حقوق الملكية 

 تحدد القيمة العادلة للمقابل المستلم 

 ة العادلة ألي استثمار محتفظ بهتثبت القيم 

 تثبت أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر 

 من المكونات المعترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو  تعيد تصنيف حصة الشركة األم

أو الخسارة أو األرباح المحتجزة٭ حسب االقتضاء٭ إذا اكنت المجموعة قد تخلصت مباشرة من الموجودات 

 المطلوبات ذات الصلة.
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 أمساس اإلعةاي ستتّمة  3-

 التغييرات في السيامسات المحامسبية واإلفصاحات

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

في إعداد البيانات المالية  تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية مع تلك المتبعة

باستثناء اعتماد معايير وتفسيرات جديدة سارية اعتباًرا  5001ديسمبر  50السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 ٭ كما هو موضح أدناه:5000يناير  0من 

  ٭ األدوات المالية2المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  ٭ اإليرادات من العقود مع العمالء00ير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقار 

  5008 - 5001التحسينات السنوية لدورة 

معظم  .2اضطررت المجموعة إلى تغيير سياساتها المحاسبية بعد اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

ة في الفترات السابقة ومن غير المتوقع أن التعديالت األخرى المذكورة أعاله ليس لها أي تأثير على المبالغ المثبت

 تؤثر بشلك كبير على الفترات الحالية أو المستقبلية.

 لم يكن لتبني التعديالت المذكورة أعاله تأثير كبير على المركز المالي للمجموعة أو أدائها.

 ية، األيوات المال0أثر التطبيق المبةئي للمعيار الةولي إلعةاي التقارةر المالية رقم 

٭ األدوات المالية (بصيغتها 2في العام الحالي٭ طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

) والتعديالت التبعية ذات الصلة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى 5008المراجعة في يوليو 

تسمح األحاكم االنتقالية الواردة في المعيار الدولي إلعداد  ه.أو بعد 5000يناير  0لمدة سنوية تبدأ في  السارية

ومع ذلك٭ اختارت المجموعة إعادة صياغة المقارنات  للكيان بعدم إعادة صياغة المقارنات. 2التقارير المالية رقم 

 فيما يتعلق بتصنيف األدوات المالية وقياسها عند االقتضاء.

٭ 1لتعديالت التبعية على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم باإلضافة إلى ذلك٭ اعتمدت المجموعة ا

  وإلى الفترة المقارنة. 5000اإلفصاحات التي تم تطبيقها على اإلفصاحات لعام  األدوات المالية.

 متطلبات جديدة من أجل: 2يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 اسهاتصنيف الموجودات المالية وقي  

 تصنيف المطلوبات المالية وقياسها  

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  

 محاسبة التحوط العامة  

 

  وفيما يلي توضيح تفصيلي لهذه المتطلبات الجديدة وكذلك تأثيرها على البيانات المالية للمجموعة.

 

ألحاكم االنتقال المنصوص عليها في هذا وفًقا  2طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 المعيار.
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 أمساس اإلعةاي ستتّمة  3-

 التغييرات في السيامسات المحامسبية واإلفصاحات ستتمة 

 (تتمة) ٭ األدوات المالية2أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 تصنيف الموجودات المالية وقياسها )0(

 (أي التاريخ الذي قامت فيه المجموعة بتقييم الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
ّ
تاريخ الطلب األولي

 على ذلك٭  .5000يناير  0) هو 2الحالية من حيث متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ً
وبناء

على األدوات التي تستمر كونها  2تطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم طبقت المجموعة م

 .5000يناير  0٭ ولم تطبق المتطلبات على األدوات التي تم استبعادها بالفعل في 5000يناير  0مثبتة كما في 

 0ا مثبتة كما في وقد تمت إعادة صياغة المبالغ المقارنة فيما يتعلق باألدوات التي تستمر في كونه

  ٭ حسب االقتضاء.5000يناير 

يجب  2جميع الموجودات المالية المثبتة التي تدخل في نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

قياسها الحًقا بالتلكفة المطفأة أو القيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات 

 على وجه التحديد: لنقدي التعاقدي للموجودات المالية.المالية وخصائص التدفق ا

  يتم قياس أدوات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج عمل بهدف تحصيل التدفقات النقدية

التعاقدية ولديه تدفقات نقدية تعاقدية تمثل فقط مدفوعات رأس المال والفائدة على 

 المبلغ الرئيسي المستحق٭ بالتلكفة المطفأة الحًقا

 ياس أدوات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج عمل يهدف إلى جمع التدفقات النقدية يتم ق

التعاقدية وبيع أدوات الدين٭ ولديه تدفقات نقدية تعاقدية تمثل فقط مدفوعات رأس المال 

والفوائد على المبلغ األصلي المستحق في وقت الحق بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  الشاملٮ و

  االستثمارات األخرى في الديون واستثمارات حقوق الملكية فيما بعد بالقيمة يتم قياس جميع

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

على الرغم مما تقدم٭ يجوز للمجموعة أن تتخذ التعيين التالي غير القابل لئللغاء في االختيار عند االثبات 

  األولي بالموجود المالي:

 لك ال رجعة فيه تقديم تغييرات الحقة في القيمة العادلة يجوز للمجموعة أن تختار بش

لالستثمار في حقوق الملكية غير المحتفظ به للتداول ولم ُيقر المستحوذ باعتبار عرضي في 

  مزيج تجاري في دخل شامل آخرٮ و

  يجوز للمجموعة أن تحدد بشلك ال رجعة فيه استثمار دين يفي بالتلكفة المطفأة أو معايير

العادلة من خالل الدخل الشامل حسبما يتم قياسها في القيمة العادلة من خالل القيمة 

األرباح أو الخسائر٭ إذا اكن ذلك سيؤدي إلى التخلص من عدم تطابق المحاسبة أو تقليله بشلك 

 كبير.

ادلة في العام الحالي٭ لم تحدد المجموعة أي استثمارات دين تفي بالتلكفة المطفأة أو معايير القيمة الع

عندما يتم  من خالل الدخل الشامل حسبما تم قياسها في القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

استبعاد استثمار الدين الُمقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٭ يتم إعادة تصنيف الربح أو 

رى من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة الخسارة المتراكمة المثبتة سابًقا في اإليرادات المقارنة األخ

عندما يتم استبعاد استثمار حقوق الملكية الُمصممة على النحو المقاس في  كتسوية إلعادة التصنيف.

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٭ يتم تحويل الربح أو الخسارة التراكمية المثبتة سابًقا في 

 رباح المحتجزة.الدخل المقارن اآلخر إلى األ
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 أمساس اإلعةاي ستتّمة  3-

 التغييرات في السيامسات المحامسبية واإلفصاحات ستتمة 

 ٭ األدوات المالية (تتمة)2أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 وقياسهاتصنيف الموجودات المالية  )0(

تخضع أدوات الدين التي يتم قياسها الحقًا بالتلكفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر النخفاض القيمة.

 0قام أعضاء مجلس إدارة المجموعة بمراجعة وتقييم الموجودات المالية الحالية للمجموعة اعتباًرا من 

 على الحقائق والظرو 5000يناير 
ً
ف التي اكنت موجودة في ذلك التاريخ وخلصت إلى أن التطبيق المبدئي بناء

قد أثر على الموجودات المالية للمجموعة فيما يتعلق  2للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 بتصنيفها وقياسها.

 غراض وقد تم تعيين استثمارات المجموعة في أدوات حقوق الملكية (التي لم يتم االحتفاظ بها أل

التداول أو االعتبارات العرضية الناشئة عن مجموعة أعمال) والتي تم تصنيفها سابًقا على أنها 

موجودات مالية متاحة للبيع وتم قياسها بالقيمة العادلة في لك تاريخ إبالغ بموجب معيار 

 ٭ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.52المحاسبة الدولي رقم 

 تغيير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية هذه متراكم في احتياطي إعادة تقييم وال يزال ال

 االستثمار.

  يستمر قياس الموجودات المالية المصنفة كقروض وذمم مدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي

 2رقم والتي تم قياسها بالتلكفة المطفأة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  52رقم 

 حيث تم عقدها ضمن نموذج أعمال لجمع التدفقات النقدية التعاقدية.

ولم يكن ألي من إعادة تصنيف الموجودات المالية أي تأثير على المركز المالي للمجموعة أو األرباح أو 

 الخسائر أو الدخل الذي يخل بالدخل أو إجمالي الدخل الشامل في أي سنة.

 ياسهاتصنيف المطلوبات المالية وق )5(

في تصنيف  2يتعلق التغيير الكبير الذي تم إدخاله بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

وقياس المطلوبات المالية بحساب التغيرات في القيمة العادلة للمطلوب المالي المحدد كما في القيمة 

 خاطر االئتمان للُمصِدر.العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ُتعزى إلى التغيير في م

إجراء التغييرات في القيمة  2وعلى وجه التحديد٭ يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

العادلة للمطلوب المالي الذي ُيعزى إلى التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بذلك المطلوب في الدخل 

التغيرات في مخاطر ائتمان المطلوب في الدخل الشامل اآلخر الشامل اآلخر٭ إال إذا اكن اإلقرار بتأثيرات 

ال يتم إعادة تصنيف التغييرات في القيمة العادلة  سيؤدي إلى عدم تطابق محاسبي في األرباح أو الخسائر.

التي ُتعزى إلى مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوب المالي بعد ذلك إلى األرباح أو الخسائر٭ ولكن يتم 

في السابق٭ بموجب معيار المحاسبة الدولي  ى أرباح محتجزة عند استبعاد المطلوب المالي.تحويلها إل

٭ تم تقديم المبلغ الاكمل من التغيير في القيمة العادلة للمطلوب المالي المحدد في القيمة 52رقم 

لسياسة المحاسبية ولم يكن لهذا التغيير في ا العادلة من خالل الربح أو الخسارة٭ في األرباح أو الخسائر.

  أي تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للمجموعة.
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 التغييرات في السيامسات المحامسبية واإلفصاحات ستتمة 

 ٭ األدوات المالية (تتمة)2ة رقم أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالي

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )5(

 2فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية٭ يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

نموذًجا لخسارة االئتمان المتوقعة بداًل من نموذج خسارة االئتمان المتكبدة بموجب معيار المحاسبة 

يتطلب نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة من المجموعة حساب الخسائر االئتمانية  .52دولية رقم ال

المتوقعة والتغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة وتاريخ إعداد التقارير لتعكس التغيرات في مخاطر 

ري وقوع الحدث االئتماني وبمعنى آخر٭ لم يعد من الضرو االئتمان منذ اإلثبات األولي للموجودات المالية.

 من أجل إثبات الخسائر االئتمانية.

من المجموعة االعتراف بمخصص  2وعلى وجه التحديد٭ يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 الخسارة لمخاطر االئتمان المتوقعة على:

 ة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمار الديون الُمقاسة الحقًا بالتلكفة المطفأة أو بالقيمة العادل 

 الذمم المدينة اإليجارية 

 الذمم المدينة التجارية والموجودات التعاقدية 

  عقود الضمان المالي الذي تنطبق عليه متطلبات انخفاض القيمة المنصوص عليها في المعيار

  .2الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

من المجموعة قياس مخصص  2إلعداد التقارير المالية رقم وعلى وجه الخصوص٭ يتطلب المعيار الدولي 

الخسارة لؤلداة المالية بمبلغ مساٍو لخسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة إذا زادت مخاطر االئتمان على 

 أو إذا تم شراء األداة المالية أو أصدرت موجودات مالية 
ّ
األداة المالية هذه بشلك كبير منذ اإلثبات األولي

 قيمة منخفضة من الناحية االئتمانية. ذات

 (باستثناء الموجود 
ّ
ومع ذلك٭ إذا لم تزداد مخاطر االئتمان على أداة مالية بشلك كبير منذ االثبات األولي

المالي الذي تم شراؤه أو تم إنشائه بقيمة منخفضة في االئتمان)٭ يتعين على المجموعة قياس مخصص 

يتطلب المعيار  شهًرا. 05بلغ يساوي الخسائر المالية المتوقعة على مدى الخسارة لتلك األداة المالية بم

أيًضا اتباع نهج مبسط لقياس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر  2الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 المالية المتوقعة مدى الحياة لموجودات عقود الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة اإليجارية في

 ظروف معينة.

 محاسبة التحوط العامة )5(

ومع ذلك٭ تم إدخال  تحتفظ متطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة بثالثة أنواع من محاسبة التحوط.

قدر أكبر من المرونة على أنواع المعامالت المؤهلة للحصول على محاسبة التحوط٭ وعلى وجه التحديد 

أدوات التحوط وأنواع عناصر المخاطرة الخاصة بالبنود غير توسيع أنواع األدوات المؤهلة للحصول على 

باإلضافة إلى ذلك٭ تم استبدال اختبار الفعالية بمبدأ  المالية المؤهلة للحصول على محاسبة التحوط.

كما تم تقديم متطلبات  لم يعد التقييم االرتجاعي لفعالية التحوط مطلوًبا أيًضا. العالقة االقتصادية.

 ي حول أنشطة إدارة المخاطر في المجموعة.اإلفصاح المال

أي أثر آخر على  2لم يكن لتطبيق متطلبات المحاسبة التحوطية بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 النتائج والمركز المالي للمجموعة للسنوات الحالية و/أو السابقة.
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 أمساس اإلعةاي ستتّمة  3-

 التغييرات في السيامسات المحامسبية واإلفصاحات ستتمة 

 ٭ األدوات المالية (تتمة)2أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 0اإلفصاح فيما ةتعلق يالتطبيق المبةئي للمعيار الةولي إلعةاي التقارةر المالية رقم 

موجودات أو مطلوبات مالية سبق أن حددتها المجموعة كما في القيمة العادلة من خالل الربح أو لم تكن هناك 

والتي خضعت إلعادة التصنيف أو التي اختارت المجموعة إعادة  52الخسارة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

ك موجودات أو مطلوبات مالية . لم تكن هنا2تصنيفها عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

اختارت المجموعة تعيينها كما في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٭ في تاريخ التطبيق األولي للمعيار 

 .2الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

عداد التقارير المالية يوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بإعادة التصنيف نتيجة لالنتقال إلى المعيار الدولي إل

 :2رقم 

 المدجديات المالية

التصنيف يمدجب 

معيار المحامسبة 

 30الةولي 

التصنيف يمدجب 

المعيار الةولي إلعةاي 

 0التقارةر المالية رقم 

القيمة الةفترةة 

يمدجب معيار 

المحامسبة الةولي 

30 

القيمة الةفترةة 

يمدجب المعيار 

الةولي إلعةاي 

التقارةر المالية 

 0م رق

االستثمارات المتاحة 

 للبيع
 بالقيمة العادلة

بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

000,150 000,150 

الذمم المدينة 

التجارية والذمم 

 المدينة األخرى

 580,118 580,118 التلكفة الُمطفأة التلكفة الُمطفأة

 غير ذلك:

انخفاض في قيمة 

االستثمارات المتاحة 

جب معيار للبيع بمو

٭ 52المحاسبة الدولي 

حركة القيمة العادلة 

على القيمة العادلة 

من خالل الدخل 

الشامل اآلخر٭ أدوات 

حقوق الملكية 

بموجب المعيار 

الدولي إلعداد التقارير 

 2المالية رقم 

 األرباح المحتجزة
احتياطي القيمة 

 العادلة
11,585 11,585 

 على األداء المالي 2إلعداد التقارير المالية رقم أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي 

أي تأثير على األداء المالي أو التدفقات النقدية أو  2ولم يكن لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 األرباح للك سهم من المجموعة.



  شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود

 

 

005 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 ستتّمة  أمساس اإلعةاي 3-

 التغييرات في السيامسات المحامسبية واإلفصاحات ستتمة 

 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء: ،05أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

مبرمة اإليرادات من العقود ال” 00في العام الحالي٭ طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

يتم تقديم  .5000يناير  0) والذي يسري لفترة سنوية تبدأ في أو بعد 5008(بصيغته المعدلة في أبريل  “مع العمالء

إضافة إلى ذلك٭ تمت  خطوات إلثبات اإليرادات. 0كنهج مكون من  00المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 للتعامل مع سيناريوهات معينة. 00ولي إلعداد التقارير المالية رقم إضافة إرشادات توجيهية أكثر في المعيار الد

  وفيما يلي توضيح تفصيلي لهذه المتطلبات الجديدة وكذلك تأثيرها على البيانات المالية للمجموعة.

 وفًقا للنهج االنتقالي الرجعي بالاكمل دون 00طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

(أ) و(ب)٭ أو 0: ج00استخدام الوسائل العملية للعقود المكتملة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

(ج) ولكن باستخدام المعيار  0ج :00بالنسبة للعقود المعدلة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

(د) السماح بعدم اإلفصاح عن مبلغ سعر المعاملة 0ج :00ة رقم المناسب في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالي

المخصص اللتزامات األداء المتبقية٭ وشرًحا لما يتوقعه االعتراف بهذا المبلغ إكيراد لجميع فترات التقارير المقدمة 

٭ أي 
ّ
 .5000يناير  0قبل تاريخ التطبيق األولي

 “المطلوب التعاقدي ”و  “الموجود التعاقدي”مصطلحي  00رقم يستخدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

ومع ذلك٭ ال يمنع المعيار الكيان من  .“اإليرادات المؤجلة”و  “اإليرادات المستحقة”لوصف ما يمكن أن يعرف باسم 

وقد اعتمدت المجموعة المصطلحات المستخدمة في المعيار  استخدام أوصاف بديلة في بيان المركز المالي.

 لوصف هذه األرصدة. 00دولي إلعداد التقارير المالية رقم ال

يتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة بشأن مصادر اإليرادات الخاصة بها بالتفصيل في اإليضاح 

ر وبصرف النظر عن تقديم المزيد من اإلفصاحات الشاملة لمعامالت إيرادات المجموعة٭ لم يكن لتطبيق المعيا .0

 أي تأثير على المركز المالي و/أو األداء المالي للمجموعة. 00الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 تطبيق تعةةالت معاةير وتفسيرات المعاةير الةولية إلعةاي التقارةر المالية

إلعداد التقارير في الفترة الحالية٭ طبقت المجموعة عدًدا من التعديالت على معايير وتفسيرات المعايير الدولية 

ولم  .5000يناير  0المالية الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية الدولية والتي تسري لفترة سنوية تبدأ في أو بعد 

 يكن لتبنيهم أي تأثير جوهري على اإلفصاح أو على المبالغ الواردة في هذه البيانات المالية.

 5008-5001د التقارير المالية للفترة التحسينات السنوية لدورة المعايير الدولية إلعدا

 في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة 50التعديالت على تحسينات معيار المحاسبة الدولي رقم 

ضمن التحسينات السنوية على  50اعتمدت المجموعة التعديالت التي أجريت على معيار المحاسبة الدولية رقم 

وتوضح التعديالت أن  للمرة األولى في السنة الحالية. 5008-5001رير المالية لعام دورة المعايير الدولية إلعداد التقا

الخيارات الخاصة بمؤسسة رأس مال المشروع وغيرها من الكيانات المماثلة لقياس االستثمار في الشراكت الزميلة 

للك شركة زميلة أو  والمشروعات المشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة متاحة بشلك منفصل

 مشروع مشترك٭ وأنه ينبغي إجراء االنتخابات عند االثبات األولي.
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 ملخص السيامسات المحامسبية المهمة -6

ى البيانات المالية تستند السياسات المحاسبية الهامة التي تم تبنيها في إعداد هذه المعلومات المالية األولية إل

المدققة األساسية الخاصة بشركة سافكو وشركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية والسياسة المحاسبية التي 

  تم اعتمادها في البيانات المالية الموحدة لشركة سابك فيما يتعلق باالستثمار في الشركة الزميلة.

ا إلى جنب مع البيانات المالية المدققة واإليضاحات الواردة عليها يجب قراءة هذه المعلومات المالية األولية جنبً 

 في تلك البيانات المالية.

 وفيما يلي بعض من السياسات المحاسبية الهامة:

 المدجديات غير المتةاولة المحفدظة للبيع 

سترداد قيمتها يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة (أو مجموعات البيع) كمحتفظ بها للبيع إذا اكن سيتم ا

ويتم  الدفترية بشلك أساسي من خالل صفقة بيع بداًل من االستخدام المستمر ويعتبر البيع أمًرا مرجًحا للغاية.

قياسها بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقص تاكليف البيع٭ باستثناء الموجودات مثل الموجودات الضريبية 

الموظفين والموجودات المالية والعقارات االستثمارية التي يتم إدراجها المؤجلة والموجودات الناشئة عن منافع 

 بالقيمة العادلة والحقوق التعاقدية بموجب عقود التأمين٭ المعفاة على وجه التحديد من هذا الشرط.

 االعتراف ياإلةرايات

قابل الذي تتوقع المجموعة أن يتم قياس اإليرادات استناًدا إلى الم تعترف المجموعة باإليرادات من بيع البضائع.

تعترف المجموعة  تستحقه في عقد مع العميل وتستثني المبالغ التي تم جمعها بالنيابة عن األطراف الثالثة.

بالنسبة لبيع البضائع٭ يتم االعتراف باإليرادات عند نقطة  باإليرادات عندما تنقل السيطرة على البضائع إلى العميل.

العتراف بالذمم المدينة في هذه المرحلة الزمنية حيث إن مرور الوقت مطلوب قبل يتم ا التسليم للعميل.

 استحقاق الدفع.

 ال يتم رفع أي مسؤولية عن استرداد األموال ألن الخبرة التاريخية للمجموعة تشير إلى أن مستوى العوائد مهم.

 عقدي اإلةجار

ث تكون للمجموعة بشلك جوهري٭ بصفتها كمستأجر٭ يتم تصنيف عقود اإليجار للممتلاكت والمصنع والمعدات حي

يتم رسملة عقود اإليجار التمويلي عند بدء عقد اإليجار بالقيمة  اكفة مخاطر ومزايا الملكية٭ إكيجارات تمويلية.

اإليجار  يتم إدراج التزامات العادلة للممتلاكت المؤجرة أو٭ إذا اكنت أقل٭ القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار.

 المقابلة٭ صافية من تاكليف التمويل٭ ضمن ذمم دائنة قصيرة األجل وطويلة األجل.

يتم تقييد تلكفة التمويل على األرباح أو الخسائر طوال  يتم توزيع لك دفعة إيجار بين المطلوبات وتلكفة التمويل.

يتم استهالك الممتلاكت  اللتزام للك فترة.مدة اإليجار بحيث ينتج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من ا

والمصنع والمعدات المقتناة بموجب عقود التأجير التمويلي طوال مدة العمر اإلنتاجي للموجود أو طوال مدة 

العمر اإلنتاجي للموجود أو فترة اإليجار أيهما أقصر إذا لم يكن هناك يقين معقول بأن المجموعة ستحصل على 

  ترة اإليجار.الملكية في نهاية ف



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

 

001 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 ملخص السيامسات المحامسبية المهمة ستتمة  6-

 عقدي اإلةجار ستتمة 

يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال يتم فيها تحويل جزء كبير من مخاطر ومزايا الملكية إلى المجموعة بصفتها 

يتم تقييد الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي (صافية من أي  .كمستأجر٭ كعقود إيجار تشغيلية

  حوافز مستلمة من المؤجر) على حساب األرباح أو الخسائر على أساس ثابت طوال مدة اإليجار.

 يتم إدراج إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية٭ حيث تكون المجموعة مؤجرًا٭ في الدخل على أساس ثابت

 على طبيعتها. طوال مدة اإليجار.
ً
  ويتم تضمين الموجودات المؤجرة ذات الصلة في الميزانية العمومية بناء

 تحدةل العمالت األجنبية

 العملة الوظيفية وعملة العرض (أ)

يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية للك كيان من كيانات المجموعة باستخدام عملة البيئة 

وُتعرض البيانات المالية الموحدة  ).“العملة الوظيفية”ية الرئيسية التي يعمل هذا الكيان ضمنها (االقتصاد

 بالريال السعودي الذي يمثل أيًضا العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.

 المعامالت واألرصدة (ب)

دام أسعار الصرف السائدة يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخ

وُتثَبت أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية  بتواريخ المعامالت أو التقييم الذي يتم فيه إعادة قياس البنود.

الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقيمة بالعمالت 

  نة عموًما في بيان الدخل.األجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية الس

ُتدرج أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية المتعلقة باالقتراض والنقد وما يعادله في بيان الدخل الشامل تحت بند 

وُتعرض األرباح والخسائر من تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخل الشامل تحت بند  .“الصافي -التاكليف التمويلية ”

 .“الصافي - مصاريف أخرى”

 القروض

وُتدرج القروض الحًقا  يتم االعتراف بالقروض مبدئًيا بالقيمة العادلة صافية من تاكليف المعاملة المتكبدة.

بالتلكفة المطفأةٮ مع إثبات أي فرق بين المتحصالت (صافية من تاكليف المعاملة) والقيمة المستردة في بيان 

 تخدام طريقة الفائدة الفعلية.الدخل الشامل على مدى فترة القروض باس

ُتصنف القروض كمطلوبات متداولة ما لم يتوفر لدى المجموعة حق غير مشروط بتأجيل استحقاقها لفترة ال تقل 

 شهًرا بعد تاريخ الميزانية العمومية. 05عن 
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 تاكليف القروض

إن تاكليف القروض المرتبطة مباشرًة بحيازة أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة٭ وهي الموجودات التي تستغرق 

بالضرورة فترة زمنية كبيرة لكي تصبح جاهزة لالستخدام المرجو منها أو بيعها٭ تتم إضافتها إلى تلكفة تلك 

 تماًما لالستخدام المرجو منها أو بيعها. الموجودات حتى تصبح الموجودات جاهزة

بالقدر الذي ُيستخدم فيه معدل القروض المتغير لتمويل الموجودات المؤهلة والتحوط بها في تغطية تدفقات 

نقدية فعالة لمخاطر أسعار الفائدة٭ يتم إثبات الجزء الفعلي من المشتقات في بيان الدخل الشامل اآلخر ويتم 

وبالقدر الذي  لربح أو الخسارة الموحدة عند تأثير الموجودات المؤهلة على الربح أو الخسارة.تحويله إلى قائمة ا

ُيستخدم فيه معدل القروض الثابت لتمويل الموجودات المؤهلة والتحوط بها في تغطية قيمة عادلة لمخاطر 

 غطيته.أسعار الفائدة٭ تعكس تاكليف القروض التي تمت رسملتها معدل الفائدة الذي تمت ت

يتم خصم دخل االستثمارات المكتسبة من االستثمارات المؤقتة للقروض المحددة التي تعتمد تاكليفها على 

  الموجودات المؤهلة من تاكليف التمويل المؤهلة للرسملة.

 يتم إثبات جميع تاكليف القروض األخرى في بيان الربح أو الخسارة الموحد عند فترة تكبدها.

 منافع المدظفين

 منافع الموظفين قصيرة األجل

يتم إثبات المطلوبات المتعلقة باألجور والمرتبات٭ بما في ذلك اإلجازات المتراكمة وتذاكر الطيران وبدل تعليم 

األطفال وبدل األثاث الُمتوقع سداده بالاكمل في غضون االثني عشر شهًرا التالية لنهاية الفترة التي ُيثبت فيها 

لخدمات ذات الصلة فيما يتعلق بخدمات الموظفين حتى نهاية فترة إعداد التقارير ويتم أن الموظفين قدموا ا

يتم تقديم المطلوبات كخصوم متداولة لمنافع الموظفين  قياسها بالمبالغ المتوقعة عند تسوية المطلوبات.

 في بيان المركز المالي.

 منافع الموظفين األخرى طويلة األجل

الموظفين طويلة األجل األخرى بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة التي يتم قياس التزامات منافع 

سيتم دفعها مقابل الخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية فترة إعداد التقارير باستخدام طريقة ائتمان 

في الراتب المستقبلي  ويؤخذ بعين االعتبار الزيادة المتوقعة الوحدة المتوقعة٭ وتسجل كمطلوبات غير متداولة.

وُتخصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عوائد السوق في  ومعدالت ترك الوظيفة وفترات الخدمة.

نهاية فترة إعداد البيانات المالية على سندات الشراكت أو السندات الحكومية ذات الجودة العالية بشروط وعمالت 

ويتم إثبات إعادة القياس نتيجة لتسويات التغيرات  دية المستقبلية المقدرة.تتطابق قدر اإلماكن مع التدفقات النق

.
ّ
  في االفتراضات االكتوارية في بيان الدخل الشامل األولي
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 منافع المدظفين ستتمة 

 فين األخرى طويلة األجل (تتمة)منافع الموظ

ُتقدم االلتزامات كمطلوبات متداولة في بيان المركز المالي ما لم يكن للمجموعة حق غير مشروط لتأجيل السداد 

 شهًرا على األقل بعد فترة إعداد التقارير٭ بصرف النظر عن تاريخ السداد الفعلي المتوقع. 05لمدة 

 التزامات ما بعد التوظيف

جموعة عدة برامج لما بعد التوظيف٭ بما في ذلك خطط المنافع المحددة وخطط المساهمات المحددة تنفذ الم

  وخطط التأمين الطبي لما بعد التوظيف للموظفين المؤهلين واألشخاص التابعين لهم.

 خطط المساهمات المحددة

مجموعة مساهمات ثابتة إلى تمثل خطة المساهمات المحددة برنامج منافع لما بعد التوظيف تدفع بموجبه ال

وُتثبت المساهمات كمصاريف منافع  كيان منفصل ولن يكون عليها أي التزام قانوني أو متوقع بدفع المبالغ.

وُتثبت المساهمات المدفوعة مقدًما كموجودات بالقدر الذي يتم فيه استرداد  موظفين عند استحقاقها.

كما يجوز للموظفين المؤهلين الذين يشاركون في خطة  لية.األموال النقدية أو تخفيض المدفوعات المستقب

ا من أرباحهم في صناديق البرامج المختلفة.
ً
  المساهمات المحددة أن يستثمروا جزء

تنفذ المجموعة خطة ادخار لتشجيع موظفيها السعوديين على االدخار بطريقة تضمن زيادة دخلهم 

وُتوَدع مساهمات االدخار من المشاركين في حساب  مقررة.والمساهمة في تأمين مستقبلهم وفًقا للخطة ال

كما أن هذا النقد هو رصيد مقيد وألغراض العرض في البيانات المالية األولية٭ يجري مقاصته  بنكي مستقل.

مقابل المطلوبات ذات الصلة بموجب خطة االدخار وُيدرج صافي االلتزام تجاه الموظفين ضمن التزامات منافع 

 الموظفين.

  خطط المنافع المحددة

ولدى المجموعة  تمثل خطة المنافع المحددة خطة منافع لما بعد التوظيف بخالف خطة المساهمات المحددة.

بصفٍة رئيسة منافع نهاية الخدمة وخطط تقاعد وبرامج التأمين الطبي لما بعد التقاعد وهي مؤهلة العتبارها 

 خطط محددة.
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 منافع المدظفين ستتمة 

 خطط المنافع المحددة (تتمة)

 ماكفآت نهاية الخدمة )أ (

يمثل صافي موجودات أو مطلوبات التقاعد أو المثبت في بيان المركز المالي المتعلق بخطط الماكفآت 

ة الحالية لموجودات المنافع المحددة المتوقعة ناقًصا القيمة الحالية لما بعد التوظيف المحددة القيم

وُيحتسب التزام المنافع المحددة سنوًيا من قبل  لموجودات الخطط٭ إن وجدت٭ في تاريخ إعداد التقارير.

د القيمة الحالية اللتزام  خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. وُتحّدَ

المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة 

لسندات الشراكت عالية الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بها المنافع٭ وتكون لها شروط تقارب 

٭ ُتستخدم وفي البلدان التي ال يوجد فيها سوق عميقة لهذه السندات شروط االلتزامات ذات الصلة.

وُيحتسب صافي تلكفة المنافع بتطبيق معدل الخصم على صافي  أسعار السوق على السندات الحكومية.

وُتدرج هذه التلكفة في مصاريف  رصيد التزام المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات الخطط.

 منافع الموظفين في بيان الدخل.

س الناتجة عن التسويات والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في فيما يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القيا

  الفترة التي تحدث فيها كدخل شامل آخر.

وُيعترف بالتغييرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة نتيجة التعديالت على الخطة أو 

 تقليصها مباشرًة في قائمة الدخل كتاكليف للخدمة السابقة.

جرى تقييم االلتزامات بموجب هذه الخطط من قبل خبراء اكتواريين مستقلين على أساس وبالتالي٭ يُ 

وتتكون التاكليف المتعلقة بهذه الخطط بصورٍة أساسية من القيمة  طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.

تزام الحالية للمنافع المتعلقة٭ على أساس متساٍو٭ للك سنة من سنوات الخدمة والفائدة على هذا االل

 فيما يتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة.

يتم إثبات تاكليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف مباشرًة في بيان الدخل٭ 

وُيعاد قياس أي تغيرات في  فيما ُيسجل تسوية المطلوبات بمعدالت الخصم المستخدمة كتلكفة تمويل.

جة لعمليات التقييم االكتوارية والتغيرات في االفتراضات في بيان الدخل الشامل صافي المطلوبات نتي

 اآلخر.

وتأخذ عملية التقييم االكتوارية بعين االعتبار أحاكم قانون العمل والعمال السعودي وكذلك سياسة 

 المجموعة.

 الرعاية الطبية بعد التقاعد )ب (

 للمتقاعدين المؤهلين واألشخاص التابعين لهم. تقدم المجموعة مزايا الرعاية الصحية بعد التقاعد

وُتقيد التاكليف المتوقعة لهذه المنافع اكستحقاق على مدى فترة العمل باستخدام المنهجية 

  المحاسبية ذاتها المستخدمة لخطط المنافع المحددة.
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 خطط المنافع المحددة (تتمة)

 الرعاية الطبية بعد التقاعد (تتمة) )ب (

ل أو ُتقّيد أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن تسويات الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية٭  ُتحّمَ

ويجري تقييم هذه  ي تنشأ فيها مباشرة.على حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر في الفترة الت

وتتطلب المحاسبة عن هذه الخطط أن  المطلوبات سنوًيا من ِقبل خبراء اكتواريين مؤهلين مستقلين.

تضع اإلدارة بعض االفتراضات المتعلقة بمعدالت الخصم المستخدمة لقياس االلتزامات والمصاريف 

دالت اتجاه تاكليف الرعاية الصحية والوفيات المستقبلية ومعدالت التضخم في سلم الرواتب ومع

 على أداء موجودات  واالفتراضات األخرى.
ً
وهذه التقديرات عرضة للتغير بشلٍك كبير من فترة إلى أخرى بناء

غير أن النتائج الفعلية قد تختلف اختالًفا كبيًرا عن التقديرات المستندة إلى االفتراضات الهامة  الخطط.

 المستخدمة.

 نهاية الخدمة (برنامج التقاعد المبكر) ةماكفأ

نهاية الخدمة مستحقة الدفع عند إنهاء الخدمة من قبل المجموعة قبل تاريخ التقاعد  ةماكفأتكون 

 ةماكفأوتثبت المجموعة  .الماكفأةالمعتاد٭ أو عندما يقبل الموظف االستقالة الطوعية مقابل هذه 

يحل أواًل: (أ) عندما ال تستطيع المجموعة سحب العرض الُمقدم  نهاية الخدمة في التواريخ التالية٭ أيهما

نهاية الماكفآت ٮ و(ب) عندما تثبت المجموعة تاكليف إعادة الهيلكة التي تتطلب دفع الماكفأةلهذه 

نهاية الخدمة على الماكفآت وفي حالة العرض الُمقدم لتشجيع االستقالة الطوعية٭ ُتقاس  الخدمة.

التي تستحق بعد أكثر من اثني عشر الماكفآت وُتخصم  المتوقع قبولهم للعرض. أساس عدد الموظفين

 شهًرا بعد نهاية فترة إعداد التقارير إلى القيمة الحالية.

 برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين

أسست المجموعة برنامج تملك وحدات سكنية يمنح الموظفين المؤهلين فرصة لشراء وحدات سكنية 

وُتحول ملكية  لمجموعة من خالل سلسلة من الدفعات على مدى عدد معين من السنوات.تنشئها ا

  الوحدات السكنية عند إتمام الدفع الاكمل.

وبموجب برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين٭ فإن المبالغ التي يدفعها الموظف لقاء الوحدة 

وال تنطبق  حدة السكنية إلى المجموعة.السكنية ُترد إلى الموظف في حالة تركه العمل وُترد الو

(ج) من معيار المحاسبة 5المتطلبات المتعلقة باألدوات المالية على هذا الرصيد المتراكم٭ حيث إن الفقرة 

تستبعد على وجه التحديد حقوق والتزامات أصحاب العمل بموجب خطط منافع  52الدولي رقم 

ك الموظف العمل قبل استحقاقه للوحدة السكنية ويمثل سداد هذا المبلغ في حالة تر  الموظفين.

ويتطلب معيار المحاسبة  .02التزاًما محتماًل على صاحب العمل وينطبق عليه معيار المحاسبة الدولي رقم 

 قياس مثل هذا االلتزام على أساس النتائج المتوقعة. 02الدولي رقم 
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 برنامج القروض السكنية للموظفين

 تقدم المجموعة قروًضا سكنية ال تحمل فائدة لموظفيها المؤهلين ألغراض تتعلق بشراء أو بناء منزل أو شقة.

  وُيسدد القرض على أقساط شهرية عن طريق الخصم من راتب الموظف.

ثبت برنامج القروض السكنية للموظفين كموجودات مالية غير متداولة بالقيمة العادلة وُتقاس بالتلكفة ويُ 

وُيثبت الفرق بين القيمة العادلة والمبلغ الفعلي المدفوع  المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

وُيطفأ كمصروف بالتساوي على  “اولةموظفين مدفوعة مقدًما غير متدالمنافع ضمن ”نقًدا للموظف باعتباره 

 كما ُيطفأ نفس المبلغ كدخل تمويلي على المنافع المستحقة القبض من الموظفين. مدى فترة الخدمة.

 سيارات الموظفين التنفيذيين

وُتقدم المنافع للموظفين  تمنح المجموعة الموظفين المؤهلين سيارات مملوكة للمجموعة بقيمة محددة.

كما يتوفر للموظف خيار اختيار سيارة ذات قيمة أعلى٭ ويساهم  لفترة محددة من السنوات.مقابل خدماتهم 

وتنظم سياسة الموارد البشرية  وتظل هذه السيارات من ممتلاكت المجموعة. الموظف بالفرق في القيمة.

  ة إلى الموظف.للمجموعة الترتيبات مع الموظف وقد تحدد الشروط التي يمكن بموجبها نقل ملكية هذه السيار 

 الزاك 

ُتفرض الزاكة على الدخل المعدل األعلى من حيث الدخل أو الزاكة وفًقا للوائح الهيئة العامة للزاكة والدخل في 

وتحسب المجموعة المجمعة الزاكة باستخدام قاعدة الزاكة٭ مما يجعل هذه الضريبة ال  المملكة العربية السعودية.

ويتم تعديل الفروق٭ إن  كما ُيحّمل مخصص الزاكة على بيان الدخل األولي. لزاكة.تستند إلى الدخل الذي يخضع ل

  وجدت٭ الناتجة عن التقييمات النهائية في فترة إنهائها.

 الممتلاكت والمصنع والمعةات

 الموجودات المملوكة 

متراكمة الناشئة عن ُتدرج الممتلاكت والمصنع والمعدات بالتلكفة٭ بالصافي بعد حسم االستهالك والخسائر ال

  االنخفاض في القيمة٭ إن ُوجدت.

 وتشمل تلك التاكليف المصاريف المنسوبة مباشرًة إلى اقتناء البنود.

وال ُتدرج التاكليف الالحقة في القيمة الدفترية للموجودات أو احتسابها كموجودات منفصلة٭ حسبما يكون 

لى المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون مالئًما٭ إال عندما يكون من الُمرّجح أن تتدفق إ

  باإلماكن قياس تلكفة البند بشلٍك موثوق به.
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وُتحمل اكفة تاكليف أعمال التصليح والصيانة األخرى في بيان الدخل  للجزء الُمستبدل.ُيلغى إثبات القيمة الدفترية 

 الشامل خالل فترة إعداد التقارير المالية التي يتم خاللها تكبد هذه التاكليف.

وُيحتسب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمار اإلنتاجية للموجودات٭ وذلك على النحو 

 ي:التال

 السندات 

 10 ‟ 05 المباني

 00 ‟ 1  المصنع والمعدات

 00 ‟ 5  األثاث والتجهيزات والسيارات

 50 - 1 قطع الغيار الرأسمالية

 50 - 5 المحّفزات

يتم مراجعة القيم  وال ُتستهلك األراضي والموجودات قيد اإلنشاء٭ غير الجاهزة لالستخدام المقصود منها.

وأعمارها اإلنتاجية وطرق استهالكها بشلٍك دوري٭ ويتم تعديلها بأثر مستقبلي في حالة المتبقية للموجودات 

  حدوث تغيير كبير في القدرات التكنولوجية للموجودات أو االستخدام المخطط لها.

 ترتيبات الملكية المشتركة واإلنتاج

هم فيها الكيانات في إنتاج وتشغيل موجود ترتيبات الملكية المشتركة واإلنتاج عبارة عن ترتيبات بين الكيانات تسا

ويثبت الكيان٭ الذي يتحكم في غالبية األنشطة ذات الصلة المتعلقة بالمصنع (الُمشار إليه  معين أو مصنع بعينه.

 ) ويديرها٭ القيمة الاكملة للموجود بالتلكفة واستهالكه على مدى العمر اإلنتاجي للموجود.“المشّغل”باسم 

) المساهمة كدفعة مقدمة “غير المشّغل”لذي يساهم في تمويل إنشاء المصنع (ُيشار إليه باسم ويثبت الكيان ا

  ويطفئه بما يتماشى مع العمر اإلنتاجي للموجود اآلخر.

 عقود اإليجار

يد إن تحد يستند تحديد ما إذا اكن االتفاق يمثل أو يتضمن عقد إيجار إلى جوهر االتفاق في تاريخ بداية عقد اإليجار.

ما إذا اكن الترتيب التعاقدي عبارة عن عقد إيجار٭ أو يتضمن عقد إيجار٭ إذا اكن الوفاء به يعتمد على استخدام 

موجود أو موجودات محددة وما إذا اكن ينقل الحق في استخدام الموجود أو الموجودات٭ حتى لو لم يكن 

 الموجود محدًدا صراحة في الترتيب التعاقدي.

ويكون عقد اإليجار تمويلًيا إذا  اإليجار عند بدء مدته كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.ويتم تصنيف عقد 

  اكن ينتقل جوهرًيا بموجبه جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية.
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 عقود اإليجار (تتمة)

يتم إثبات عقود اإليجارات التمويلية عند بداية العمل بعقد اإليجار بالقيمة العادلة للموجودات المستأجرة أو 

مة وُتوزع مدفوعات اإليجار بين التمويل وخفض قي بالقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار إن اكنت أقل.

ويتم إثبات  مطلوبات اإليجارات وذلك من أجل تحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من المطلوبات.

  مصاريف التمويل ضمن تاكليف التمويل في بيان الدخل األولي.

  تستهلك الموجودات المستأجرة على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجود أو مدة اإليجار٭ أيهما أقل.

ويتم إثبات مدفوعات اإليجارات التشغيلية  ُيعتبر عقد اإليجار تشغيلًيا إذا اكن يختلف عن عقد اإليجار التمويلي.و

  كمصاريف في بيان الدخل األولي بأقساط ثابتة على مدى مدة اإليجار.

 المدجديات غير الملمدمسة

 ُتقاس الموجودات غير الملموسة بالتلكفة عند إثباتها بشلٍك مبدئي.

ويتم إثبات مصاريف التطوير في مشروع فردي كموجود غير  ُتنفق تاكليف البحث على النحو الذي تم تكبدها به.

  ملموس عند استيفاء معايير محددة.

ويتم إهالكه على مدى  يتم إطفاء الموجود غير الملموس عند اكتمال التطوير ويكون الموجود متاًحا لالستخدام.

خالل فترة التطوير٭ يتم  ويتم تسجيل اإلطفاء في بيان الدخل األولي. بلية المتوقعة.فترة االستحقاقات المستق

 اختبار الموجود للتحقق من عدم وجود انخفاض سنوي في القيمة.

 وتكون فترة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد كما يلي:

 مسنة

  سنة 00إلى  0 تطوير البرامج وتقنية المعلومات

  سنة 00إلى  0  التراخيص

 انخفاض قيمة المدجديات الملمدمسة وغير الملمدمسة

تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة في تاريخ لك فترة إعداد 

فإذا  في القيمة. تقارير مالية للتحقق مما إذا اكن هناك مؤشر على أن هذه الموجودات تأثرت بخسائر االنخفاض

ما وجد مثل ذلك المؤشر٭ يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده للموجود حتى يمكن تحديد مقدار خسارة االنخفاض 

وفي حال أن الموجود ال يولد تدفقات نقدية مستقلة عن الموجودات األخرى٭ تقدر  في القيمة (إن ُوجدت).

  النقد التي ينتمي إليها الموجود. المجموعة المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد
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وليد النقد الفردية٭ عند تحديد أساس معقول ومتسق للتخصيص٭ يتم أيًضا تخصيص موجودات الشركة لوحدات ت

أو تخصيصها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد التي يمكن تحديد أساس تخصيص معقول ومتسق 

  لها.

يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد من حيث انخفاض القيمة سنوًيا على األقل٭ 

  جود.ولكما اكن هناك مؤشر على انخفاض قيمة المو

عند تقييم  والمبلغ القابل لالسترداد هو المبلغ األعلى بين القيمة العادلة ناقًصا تلكفة البيع وقيمة االستخدام.

قيمة االستعمال٭ يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لقيمتها الحالية باستخدام نسبة خصم ما 

وق الحالية للقيمة الوقتية للمال والمخاطر المتعلقة بالموجود قبل الضرائب (ما قبل الزاكة) يعكس تقديرات الس

 الذي لم يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.

إذا تم تقدير المبلغ القابل لالسترداد للموجود (أو وحدة توليد النقد) بأقل من قيمته الدفترية٭ فإنه يتم تخفيض 

ويتم إثبات خسارة االنخفاض في  دة توليد النقد) إلى المبلغ القابل لالسترداد.القيمة الدفترية للموجود (أو وح

القيمة على الفور في بيان األرباح أو الخسائر٭ إال إذا تم نقل الموجود ذي الصلة بمبلغ مقيم٭ وفي هذه الحالة يجب 

 معالجة خسارة االنخفاض في القيمة على أنها انخفاض في إعادة التقييم.

خسارة االنخفاض في القيمة في وقٍت الحق٭ تزداد القيمة الدفترية للموجود أو وحدة توليد النقد  وعند عكس

إلى القيمة التقديرية المعّدلة القابلة لالسترداد٭ على أال تتجاوز القيمة الدفترية بسبب عكس خسارة االنخفاض 

يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة لتلك في القيمة عن القيمة الدفترية التي اكن من الممكن تحديدها لو لم 

ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة على  الموجودات أو وحدة توليد النقد هذه في السنوات السابقة.

الفور في بيان األرباح إال إذا اكنت القيمة الدفترية للموجودات معاد تقييمها٭ وفي هذه الحالة٭ يجب معالجة 

 اض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.عكس خسائر االنخف

 المخزون

يتم قياس المخزون٭ بما في ذلك المواد الخام والعمل قيد التنفيذ والبضائع تامة الصنع والسلع االستهالكية 

وقطع الغيار بأقل تلكفة٭ أي أسعار الشراء على أساس مبدأ المتوسط المرجح زائًدا التاكليف المتعلقة بها مباشرًة 

ويشمل مخزون العمل قيد التنفيذ والبضائع تامة الصنع تلكفة المواد وأجور  صافي القيمة القابلة للتحقق.أو ب

 العمالة ونسبة مالئمة من المصاريف المباشرة.

 قطع الغيار المستهلوة

وقد  تمثل المواد المستهلكة المواد المساعدة التي تستهلك في إنتاج المنتجات شبه المصنعة والتامة الصنع.

ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة لمرة واحدة  تشتمل هذه المواد االستهالكية على المواد الهندسية.

 وبعض المحفزات.
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 قطع الغيار الرأمسمالية

غيار األجزاء القابلة للتبديل من المصنع والمعدات التي تعتبر ضرورية لدعم الصيانة الروتينية وإصالح تمثل قطع ال

وتحتفظ المجموعة بأنواع مختلفة من قطع  وعمرة اآلالت والمعدات أو استخدامها في حاالت الطوارئ لئلصالحات.

 الغيار التالية:

 اج / المصنع أو التي يتم شراؤها الحًقا ولكنها تتعلق بمصنع بنود المعدات االحتياطية المشتراة مع خط اإلنت

معين أو خط إنتاج معين٭ ونادًرا ما تكون مطلوبة لتشغيل المصنع ويجب أن تكون متوفرة لالستخدام في 

وُترسمل هذه البنود كجزٍء من الممتلاكت والمصنع والمعدات ويتم استهالكها من تاريخ  جميع األوقات.

وال  ى العمر اإلنتاجي للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع الذي سيتم استخدامها فيه.الشراء على مد

ا من المخزون بل ُتصنف تحت بند الممتلاكت والمصنع والمعدات شريطة
ً
استيفاء  تشلك هذه البنود جزء

 معايير الرسملة.

  إحضارها فترات زمنية طويلة وُيجرى البنود القابلة لئلصالح التي تعتبر محددة لمصنع / خط إنتاج يستلزم

وُترسمل هذه البنود كجزٍء من  استبدالها وتجديدها بشلٍك متكرر (معظمها خالل فترات الصيانة الدورية).

ويبدأ االستهالك اعتباًرا من يوم تركيب هذه  الممتلاكت والمصنع والمعدات عند استيفاء معايير الرسملة.

ستهالك في فترة العمر اإلنتاجي األقصر للبند أو العمر اإلنتاجي المتبقي البنود بالمصنع٭ وتتمثل فترة اال

ا من المخزون. للمصنع والمعدات التي تم تركيبه فيها.
ً
 وال تعتبر هذه البنود جزء

  قطع الغيار الرأسمالية العامة والمواد االستهالكية األخرى التي ليست ذات طبيعة طارئة والتي تعتبر ذات

أي ليست محددة لمصنع محدد ويمكن استخدامها في مصانع متعددة أو خطوط إنتاج وأي  طبيعة عامة٭

كمواد مستهلكة ”وُتصنف عموًما  بنود أخرى قد تكون مطلوبة في أي وقت لتسهيل عمليات المصنع.

تحت بند المخزون٭ إال إذا تجاوزت المستوى المحدد للرسملة ولها عمر إنتاجي أكثر من سنة  “وقطع غيار

وتخضع البنود المسجلة ضمن  احدة٭ وفي هذه الحالة يتم تسجيلها ضمن الممتلاكت واآلالت والمعدات.و

وعندما تستوفي  المخزون لتقدير مخصص التقادم وُتحمل على بيان الدخل عند تركيبها أو استخدامها.

 ح كما هو مذكور أعاله.هذه البنود معايير الرسملة٭ تكون طريقة استهالكها مماثلة للبنود القابلة لئلصال

 األيوات المالية 

تقوم المجموعة بإثبات الموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الخاص بها عندما تكون المجموعة 

 طرًفا ملزًما باألحاكم التعاقدية المرتبطة باألداة.

وبالنسبة لتاكليف المعاملة التي ترتبط  ويتم القياس األولي للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة.

مباشرًة باقتناء أو إصدار موجودات ومطلوبات مالية (بخالف الموجودات والمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) فيتم إضافتها إلى أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات 

 قتضاء.المالية٭ حسب اال
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يتم اإلثبات فوًرا في بيان الدخل تاكليف المعاملة التي ترتبط مباشرًة باقتناء موجودات أو  عند اإلثبات األولي٭

 عادلة من خالل األرباح أو الخسائر.مطلوبات مالية بالقيمة ال

 المدجديات المالية

علًما بأن  يتم إثبات وإلغاء إثبات اكفة عمليات الشراء أو البيع المعتادة للموجودات المالية في تاريخ المعاملة.

ية عمليات الشراء أو البيع المعتادة هي معامالت لشراء أو بيع موجودات مالية تقتضي تسليم الموجودات المال

 في إطار زمني محدد بموجب لوائح أو أعراف مستقر عليها في السوق المعني.

ويتم قياس جميع الموجودات المالية المثبتة الحًقا بالتلكفة المطفأة أو القيمة العادلة٭ وذلك حسب تصنيف 

 الموجودات المالية.

 تصنيف الموجودات المالية

 لتي تستوفي الشروط التالية:ُتقاس الحًقا بالتلكفة المطفأة أدوات الدين ا

  عند االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات المالية

  لجمع التدفقات النقدية التعاقديةٮ و

  عندما تؤدي الشروط التعاقدية للموجودات المالية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث

 وعات المبالغ األصلية والفوائد المستحقة على المبالغ القائمة منها.تقتصر على مدف

 ُتقاس الحًقا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية:

  عند االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق الهدف منه عن طريق جمع التدفقات

  ة التعاقدية وبيع الموجودات الماليةٮ والنقدي

  عندما تؤدي الشروط التعاقدية للموجودات المالية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث

 تقتصر على مدفوعات المبالغ األصلية والفوائد المستحقة على المبالغ القائمة منها.

 ا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.وعموًما٭ ُتقاس اكفة الموجودات المالية األخرى الحًق 

 ورغم ما سبق٭ قد تلجأ المجموعة إلى الخيار/التصنيف النهائي التالي عند اإلثبات األولي بالموجودات المالية:

  قد تختار المجموعة نهائًيا أن تعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في

 ) أدناه)ٮ و5ر في حالة استيفاء معايير محددة (انظر البند (الدخل الشامل اآلخ

  قد تخصص المجموعة نهائًيا استثمارات الديون التي تستوفي معايير القياس بالتلكفة المطفأة أو

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أنها ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 ) أدناه)1إلى إزالة عدم تطابق محاسبي أو تقليله بصورٍة جوهرية (انظر البند ( الخسارة إذا أدى ذلك
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 تصنيف الموجودات المالية (تتمة)

 لكفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعليةالت )0(

طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التلكفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفائدة على 

 مدار الفترة ذات العالقة.

بالنسبة للموجودات المالية بخالف الموجودات المشتراة أو األصلية المعرضة النخفاض في قيمتها 

إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة المقبوضات النقدية المستقبلية االئتمانية٭ ف

ا ال يتجزأ من معدل 
ً
المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشلك جزء

انية المتوقعة٭ الفائدة الفعلي وتاكليف المعاملة واألقساط أو الخصومات األخرى) باستثناء الخسائر االئتم

من خالل العمر المتوقع ألداة الدين٭ أو٭ عند االقتضاء٭ خالل فترة أقصر٭ إلى القيمة الدفترية اإلجمالية 

وبالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو األصلية المعرضة النخفاض في  ألداة الدين عند اإلثبات األولي.

المعدل باالئتمان عن طريق خصم التدفقات النقدية  قيمتها االئتمانية٭ يحتسب معدل الفائدة الفعلي

المستقبلية المقدرة٭ بما في ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة٭ إلى التلكفة المطفأة ألداة الدين عند 

 اإلثبات األولي.

التلكفة المطفأة للموجودات المالية هي المبلغ الذي ُتقاس الموجودات المالية عند اإلثبات األولي٭ 

ًحا منه التسديدات األصلية٭ زائًدا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين مطرو

ومن ناحية أخرى٭ فإن القيمة الدفترية  المبلغ المبدئي ومبلغ االستحقاق٭ المعدل بأي مخصص للخسارة.

 التعديل بمخصص الخسارة.اإلجمالية للموجودات المالية هي التلكفة المطفأة للموجودات المالية قبل 

يتم إثبات إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألدوات الدين التي يتم قياسها الحًقا بالتلكفة 

وبالنسبة للموجودات المالية غير الموجودات  المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

نخفاض في قيمتها االئتمانية٭ تحتسب إيرادات الفوائد من خالل المالية المشتراة أو األصلية المعرضة ال

تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية٭ باستثناء الموجودات 

وبالنسبة للموجودات المالية التي تعرضت  المالية التي تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية.

د النخفاض في قيمتها االئتمانية٭ يتم إثبات إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة فيما بع

الفعلي على التلكفة المطفأة للموجودات المالية٭ إذا في فترات اإلبالغ الالحقة٭ وإذا تحسنت في فترات 

يمتها االئتمانية٭ بحيث لم التقارير الالحقة٭ مخاطر االئتمان على األداة المالية التي تعرضت النخفاض في ق

يتم إثبات إيرادات الفوائد من خالل  تعد الموجودات المالية تتعرض النخفاض في قيمتها االئتمانية٭

 تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية.

ي قيمتها االئتمانية٭ تقوم بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو األصلية المعرضة النخفاض ف

المجموعة بإثبات إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل باالئتمان على التلكفة 

وال يكون الحساب على أساس اإلجمالي حتى وإن تحسنت  المطفأة للموجودات المالية منذ اإلثبات األولي.

حيث يتوقف تعرض الموجودات المالية لالنخفاض في قيمتها مخاطر االئتمان للموجودات المالية الحًقا ب

 االئتمانية.

 ويتم إثبات إيرادات الفوائد في بيان الدخل.
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 لموجودات المالية (تتمة)تصنيف ا

 أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )5(

والحًقا٭ يتم إثبات التغييرات في القيمة  ُتقاس تلك األدوات مبدئًيا بالقيمة العادلة زائد تاكليف المعاملة.

٭ وأرباح أو خسائر انخفاض القيمة٭ الدفترية لهذه األدوات نتيجة ألرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية

والمبالغ المثبتة في بيان  وإيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية في بيان الدخل.

الدخل هي نفس المبالغ التي اكن من الممكن إثباتها في بيان الدخل لو تم قياس هذه األدوات بالتلكفة 

 المطفأة.

وحال إلغاء إثبات  خرى للقيمة الدفترية لهذه األدوات في الدخل الشامل اآلخر.وُتثبت جميع التغيرات األ

هذه األدوات٭ فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابًقا في الدخل الشامل اآلخر ُيعاد تصنيفها إلى 

 بيان الدخل.

فة بالقيمة العادلة من خالل اعتباًرا من تاريخ إعداد التقارير٭ لم تمتلك المجموعة أي أدوات ديون مصن

 الدخل الشامل اآلخر.

 أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )5(

يجوز للمجموعة٭ عند اإلثبات األولي٭ أن تختار نهائًيا (على أساس لك أداة على حدة) أن تصنف استثماراتها 

وهذا النوع من التصنيف غير  ة من خالل الدخل الشامل اآلخر.في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادل

مسموح به إذا اكن الغرض من االحتفاظ باستثمارات حقوق الملكية هو المتاجرة أو اكنت تمثل مقاباًل طارًئا 

 ُمثبًتا بواسطة الجهة المستحوذة في إندماج أعمال.

 التالية: يتم تصنيف الموجودات المالية للمتاجرة في أي من الحاالت

 إذا اكن امتالكه لغرض رئيسي يتمثل في بيعه على المدى القصيرٮ أو  

  ا من محفظة أدوات مالية محددة خاضعة بالاكمل إلدارة المجموعة٭
ً
أن يكون عند اإلثبات األولي٭ جزء

 ويتوفر دليل على نمط فعلي حديث لجني األرباح على المدى القصيرٮ أو

 ا األداة المشتقة التي تمثل عقد ضمان مالي أو أداة تحوط مصنفة إذا اكن أداة مشتقة (فيما عد

 وفعالة)

ُتقاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

األرباح ثم ُتقاس الحًقا بالقيمة العادلة مع إثبات  مبدئًيا بالقيمة العادلة ُمضاًفا إليها تاكليف المعاملة٭

والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة الُمثبتة في الدخل الشامل اآلخر وُتضاف إلى احتياطي 

ولن ُيعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى بيان الدخل عند استبعاد  إعادة تقييم االستثمارات.

 أرباح محتجزة. استثمارات حقوق الملكية٭ وبداًل من ذلك سيتم تحويلها إلى
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 اآلخر (تتمة) أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل )5(

يتم إثبات توزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية هذه في بيان الدخل وفًقا للمعيار 

ا ُمسترًدا من تلكفة االستثمار.2الدولي إلعداد التقارير رقم 
ً
 ٭ ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح جزء

كية التي لم يتم تصنيفها للمتاجرة على أنها خصصت المجموعة جميع االستثمارات في أدوات حقوق المل

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من خالل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 .2 رقم

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )1(

تلكفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الموجودات المالية التي ال تستوفي معايير قياسها بال

 على وجه التحديد: الشامل اآلخر يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

  ف استثمارات أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٭ ما لم تقم تصّنَ

كية غير المحتفظ به للمتاجرة أو المقابل الطارئ المجموعة بتصنيف االستثمار في حقوق المل

 الناشئ من اندماج أعمال٭ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند اإلثبات األولي.

  ف أدوات الدين التي ال تستوفي معايير التصنيف بالتلكفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل ُتصّنَ

عادلة من خالل الربح أو الخسارة٭ كما أن أدوات الدين التي تستوفي الدخل الشامل اآلخر بالقيمة ال

ف  معايير التصنيف بالتلكفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد ُتصّنَ

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلثبات األولي إذا اكن التصنيف يزيل أو يقلل بصورٍة 

ن عدم تطابق القياس أو اإلثبات الذي يمكن أن ينشأ من قياس الموجودات أو المطلوبات جوهرية م

ولم تصنف المجموعة أي أدوات دين بالقيمة  أو اإلثبات باألرباح أو الخسائر على أسس مختلفة.

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

الخسارة بالقيمة العادلة في نهاية لك فترة إعداد ُتقاس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

ا من عالقة 
ً
تقارير مالية٭ مع إثبات أي أرباح أو خسائر للقيمة العادلة في بيان الدخل إلى الحد الذي ال تكون فيه جزء

يعات ويتضمن صافي األرباح أو الخسائر الُمثبت في بيان الدخل أي توز  تحوط محددة (انظر سياسة محاسبة التحوط).

  أرباح أو فوائد مكتسبة على الموجودات المالية ويتم إدراجها في صافي الدخل اآلخر

 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية

إن القيمة الدفترية للموجودات المالية المقومة بعملة أجنبية يتم تحديدها بتلك العملة األجنبية وتحويلها 

 على وجه التحديد: د تقارير مالية.بسعر الصرف الفوري في نهاية لك فترة إعدا

  ا من عالقة تحوط محددة٭ يتم إثبات
ً
بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتلكفة المطفأة التي ليست جزء

 فروق الصرف في بيان الدخل:
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 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية (تتمة)

  ا من عالقة
ً
بالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي ليست جزء

ويتم إثبات فروق  لدخل.تحوط محددة٭ يتم إثبات فروق الصرف على التلكفة المطفأة ألداة الدين في بيان ا

 الصرف األخرى في الدخل الشامل اآلخر ضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمارات:

  ا من
ً
بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أ أو الخسارة والتي ال تشلك جزء

  عالقة تحوط محددة٭ يتم إثبات فروق الصرف في بيان الدخل: و

 بة ألدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٭ يتم إثبات الفروق في بالنس

 الدخل الشامل اآلخر.

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تعمل المجموعة على إثبات مخصصات الخسارة المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمارات بالقيمة 

لة من خالل الدخل الشامل والذمم المدينة التجارية وغيرها٭ ويتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة العاد

 في لك تاريخ تقرير بما يعكس التغيرات التي تطرأ على مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي لؤلداة المالية المعنية.

انية المتوقعة مدى الحياة ألغراض الذمم المدينة التجارية دائًما ما تعمد المجموعة إلى إثبات الخسائر االئتم

ويتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام  والذمم المدينة األخرى.

مصفوفة مخصصات استناًدا إلى تجربة المجموعة السابقة في الخسائر االئتمانية٭ ويتم تعديلها في إطار 

مخصصة للمدينين والظروف االقتصادية العامة وتقييم لك من االتجاه الحالي والمتوقع للظروف العوامل ال

 السائدة كما في تاريخ التقرير٭ بما في ذلك القيمة الوقتية للمال عند االقتضاء.

لحياة عند بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى٭ تعمل المجموعة على إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى ا

ومع ذلك٭ إذا لم ترتفع مخاطر االئتمان على األداة المالية  وجود زيادة كبيرة في لك خطر ينشأ منذ اإلثبات األولي.

بشلٍك كبير منذ اإلثبات األولي٭ تعمل المجموعة على قياس مخصص الخسارة لتلك األداة المالية بمبلغ يعادل 

 ا.شهرً  05الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

تمثل الخسارة االئتمانية المتوقعة مدى الحياة الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ستنتج عن جميع حاالت التخلف عن 

وعلى النقيض٭ تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  السداد المحتملة على مدى عمر األداة المالية المتوقع.

دى الحياة المتوقع أن تنتج عن حاالت التخلف عن السداد على أي أداة شهًرا وضع الخسارة االئتمانية المتوقعة م 05

 شهًرا بعد تاريخ التقرير. 05مالية ُيحتمل وجودها خالل 

 الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان  )0(

عند تقييم ما إذا اكن خطر االئتمان على األداة المالية قد زاد بشلٍك كبير منذ اإلثبات األولي٭ تقارن 

ة مخاطر حدوث تخلف عن السداد بشأن األداة المالية في تاريخ التقرير مع خطر حدوث تخلف المجموع

 عن السداد بشأن األداة المالية في تاريخ اإلثبات األولي.
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في إطار إجراء هذا التقييم٭ تراعي المجموعة المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والداعمة٭ بما في 

وتشمل  بد تلكفة أو بذل جهد غير مبرر.ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية المتاحة دون تك

المعلومات التطلعية التي يتم النظر فيها التوقعات المستقبلية للصناعات التي يعمل فيها مدينو 

المجموعة٭ والتي يتم الحصول عليها من تقرير الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات 

نظمات المماثلة األخرى٭ هذا باإلضافة إلى النظر في الحكومية والمؤسسات الفكرية ذات الصلة والم

مختلف المصادر الخارجية للحصول على المعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة المتعلقة بالعمليات 

 األساسية التي تزاولها المجموعة.

االئتمان قد  على وجه الخصوص٭ يتم أخذ المعلومات التالية بعين االعتبار عند تقييم ما إذا اكنت مخاطر

 زادت بشلٍك كبير منذ االعتراف األولي أم ال:

  التدهور الكبير الفعلي أو المتوقع في التصنيف االئتماني الخارجي (إذا اكن متاًحا) أو الداخلي لؤلداة

 المالية:

  التغيرات السلبية الحالية أو المتوقعة في حالة األعمال أو الوضع المالي أو االقتصادي المتوقع أن

 تسبب في زيادة كبيرة في قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون:ي

 :التدهور الكبير الفعلي أو المتوقع في نتيجة التشغيل لدى المدين 

 :الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لدى نفس المدين 

 البيئة التنظيمية أو االقتصادية أو التقنية للمدين والتي  التغير السلبي الكبير الفعلي أو المتوقع في

 تؤدي إلى انخفاض كبير في قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون.

بصرف النظر عن نتيجة التقييم السابق٭ تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على الموجودات المالية قد 

ألولي عندما تكون المدفوعات التعاقدية قد مضى على استحقاقها أكثر زادت بشلٍك كبير منذ االعتراف ا

 يوًما٭ ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة تبين خالف ذلك. 20من 

على الرغم مما سبق٭ تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األداة المالية لم تزيد بشلٍك كبير منذ 

 د أن األداة المالية تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ إعداد التقارير.اإلثبات األولي إذا تم تحدي

  يتم تحديد أن األداة المالية تنطوي على مخاطر ائتمان منخفضة إذا:

 اكنت األداة المالية تنطوي على مخاطر منخفضة فيما يتعلق بالتخلف عن السدادٮ 

 زامات التعاقدية المتعلقة بالتدفق النقدي على المدى اكن لدى المدين قدرة قوية على الوفاء بااللت

  القريبٮ و

  اكن من المحتمل٭ وليس بالضرورة٭ أن تؤدي التغيرات السلبية في األوضاع االقتصادية والتجارية على

 المدى الطويل إلى تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته التعاقدية.



 العريية السعديةة سمسافود  شركة األمسمة 

 

 

010 

 دحة  األولية ستتمة إةضاحات على المعلدمات المالية الم

 ملخص السيامسات المحامسبية المهمة ستتمة  6-

 األيوات المالية ستتمة 

 المدجديات المالية ستتمة 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تتمة)

 الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان (تتمة) )0(

ة عندما تسجل الموجودات تعتبر المجموعة أن الموجودات المالية تنطوي على مخاطر ائتمان منخفض

وفًقا للتعريف المفهوم عالمًيا أو٭ في حالة عدم  “الدرجة االستثمارية”تصنيًفا ائتمانًيا خارجًيا من فئة 

يعني أن  “منتظم”و .“منتظمة”وجود تصنيف خارجي٭ إذا ُمنحت الموجودات تصنيًفا داخلًيا باعتبارها 

  د أي مبالغ متأخرة السداد.الطرف المقابل يحظى بمركٍز مالي قوي وال توج

بالنسبة لعقود الضمان المالي٭ يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرًفا في االلتزام النهائي غير 

 القابل لئللغاء هو تاريخ اإلثبات المبدئي ألغراض تقييم األداة المالية للوقوف على أي انخفاض في قيمتها

كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي لعقود الضمان المالي٭ وعند تقييم ما إذا اكنت هناك زيادة 

فإن المجموعة تراعي التغييرات التي تطرأ على المخاطر المتمثلة في أن المدين المحدد سيصبح متخلًفا 

  عن السداد بشأن العقد.

ك زيادة كبيرة في تراقب المجموعة بانتظام مدى فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا اكنت هنا

مخاطر االئتمان وتعمل على تنقيحها حسب االقتضاء لضمان أن المعايير قادرة على تحديد الزيادة الكبيرة 

 في مخاطر االئتمان قبل أن تصبح المبالغ متأخرة السداد.

 تعريف التخلف عن السداد (5)

ة المخاطر الداخلية حيث تشير تعتبر المجموعة أن ما يلي ُيشلك حاالت تخلف عن السداد ألغراض إدار 

الخبرة التاريخية إلى أن الموجودات المالية التي تستوفي أي من المجاالت التالية ال تكون قابلة لالسترداد 

 بشلٍك عام:

 عند وجود تعهدات مالية من جانب المدينٮ أو  

  جية إلى أنه من عندما تشير المعلومات التي يتم تطويرها داخلًيا أو الحصول عليها من مصادر خار

غير المرجح أن يدفع المدين إلى دائنه٭ بما في ذلك المجموعة٭ بالاكمل (دون األخذ في االعتبار أي 

 ضمانات تحتفظ بها المجموعة)

بصرف النظر عن التحليل المذكور أعاله٭ ترى المجموعة أن التخلف عن السداد يقع عندما تكون 

يوًما ما لم يكن لدى المجموعة معلومات  20ا أكثر من الموجودات المالية قد مضى على استحقاقه

 معقولة وداعمة إلثبات أن معايير التخلف عن السداد األكثر تأخًرا تعد أكثر مالءمة.

 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية (5)

ثر له تأثير سلبي يتم تقييم الموجودات المالية على أنها منخفضة القيمة االئتمانية عند وقوع حدث أو أك

وتشمل األدلة على انخفاض  على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لهذه الموجودات المالية.

  القيمة االئتمانية للموجودات المالية بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

 مواجهة الُمصدر أو المقترض لصعوبة مالية كبيرةٮ 
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 سدادٮاإلخالل بالعقد٭ مثل: التعثر أو التأخر في ال  

  منح الُمقرض للمقترض٭ ألسباب تعاقدية أو اقتصادية تتعلق بالعجز المالي للمقترض٭ امتياز

 (امتيازات) وما اكن للُمقرض قبول ذلك في ظل ظروف أخرىٮ

 إذا أصبح على األرجح أن المقترض سيتعرض لئلفالس أو إعادة التنظيم المالي بطريقة أخرىٮ أو 

 وجودات المالية بسبب الصعوبات المالية.عدم وجود سوق نشطة لهذه الم  

 سياسة الشطب (1)

تعمل المجموعة على شطب الموجودات المالية في حالة وجود معلومات تشير إلى أن المدين يعاني 

من صعوبة مالية شديدة وال يوجد احتمال فعلي للتعافي٭ على سبيل المثال٭ عندما يخضع المدين 

فالس٭ أو في حالة الذمم المدينة التجارية٭ عندما تكون المبالغ متأخرة للتصفية أو يدخل في إجراءات اإل

وقد تظل الموجودات المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ  السداد ألكثر من عامين٭ أيهما أقرب.

بموجب إجراءات االسترداد الخاصة بالمجموعة٭ مع مراعاة الحصول على مشورة قانونية٭ عند االقتضاء٭ 

  وجود أي استردادات في األرباح أو الخسائر. إماكنيةبشأن 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وإثباتها (0)

الخسارة الناجمة عند التخلف  يعد قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة دالة الحتمالية التخلف عن السداد.

اطر االئتمان عند التخلف عن عن السداد (أي مقدار الخسارة إذا وقع تخلف عن السداد) والتعرض لمخ

يستند تقييم احتمالية التخلف عن السداد والخسارة الناجمة عنه إلى البيانات التاريخية التي تم  السداد.

وبالنسبة للتعرض لمخاطر االئتمان عند  تعديلها عن طريق المعلومات التطلعية كما هو موضح أعاله.

ية٭ يتم تمثيل ذلك بإجمالي القيمة الدفترية للموجودات التخلف عن السداد٭ بالنسبة للموجودات المال

في تاريخ التقرير: بالنسبة لعقود الضمانات المالية٭ يتضمن التعرض المبلغ المسحوب كما في تاريخ 

التقرير٭ جنًبا إلى جنب مع أي مبالغ إضافية يتوقع أن تسحب في تاريخ التقرير٭ إلى جانب أي مبالغ إضافية 

تقبل بحلول تاريخ التخلف عن السداد والتي سيتم تحديدها استناًدا إلى االتجاه التاريخي متوقعة في المس

وفهم المجموعة لالحتياجات المالية المستقبلية المحددة للمدينين وغيرها من المعلومات التطلعية 

 ذات الصلة.

فرق بين جميع التدفقات بالنسبة للموجودات المالية٭ ُتقدر الخسارة االئتمانية المتوقعة على أنها ال

النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة وفًقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة 

بالنسبة للذمم المدينة اإليجارية٭ تتسق التدفقات  الحصول عليها بمعدل الفائدة الفعلية األصلي.

ة مع التدفقات النقدية المستخدمة في النقدية المستخدمة في تحديد الخسائر االئتمانية المتوقع

  الخاص بعقود اإليجار. 01قياس الذمم المدينة التجارية وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
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بالنسبة لعقد الضمان المالي٭ نظًرا لكون المجموعة مطالبة بسداد المدفوعات فقط في حالة تخلف 

مخصص الخسارة المتوقع هو المدين عن السداد بما يتوافق مع شروط األداة المالية المضمونة٭ فإن 

المدفوعات المتوقعة لتعويض المالك عن الخسارة االئتمانية التي يتكبدها مخصوًما منها أي مبلغ 

  تتوقع المجموعة الحصول عليه من المالك أو المدين أو أي طرف آخر.

مانية المتوقعة إذا قامت المجموعة بقياس أن مخصص الخسارة ألداة مالية ما بمبلغ يعادل الخسارة االئت

مدى الحياة في فترة إعداد التقارير السابقة ولكنها ترى في تاريخ إعداد التقارير الحالية أنه لم يعد يتم 

استيفاء شروط الخسارة االئتمانية المتوقعة مدى الحياة٭ فعندئذ تعمل المجموعة على قياس مخصص 

شهًرا٭ في تاريخ إعداد التقارير الحالية٭ باستثناء  05الخسارة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 

 الموجودات التي تم اتباع نهج مبسط فيما يتعلق بها.

تعترف المجموعة بماكسب أو خسائر انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة المتعلقة باألدوات المالية مع 

رة٭ باستثناء االستثمارات في إجراء تسوية مقابلة في قيمتها الدفترية من خالل حساب مخصص الخسا

أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٭ والتي ألجلها يتم إثبات 

مخصص الخسارة في الدخل الشامل اآلخر ويتراكم في احتياطي إعادة تقييم االستثمار٭ وال ينجم عنه تقليل 

 درجة في بيان المركز المالي.القيمة الدفترية للموجودات المالية الم

 إلغاء إثبات الموجودات المالية

ال تعمد المجموعة إلى إلغاء إثبات الموجودات المالية إال عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات 

النقدية المتأتية من الموجودات المعنية٭ أو عندما تنقل ملكية الموجودات المالية واكفة المخاطر 

وإذا لم تقم المجموعة بنقل ملكية أو  تبة على ملكيتها بشلٍك كبير إلى كيان آخر.والماكفآت المتر 

االحتفاظ بشلٍك كبير بجميع المخاطر والماكفآت المترتبة على الملكية واستمرت في السيطرة على 

الموجودات المنقولة٭ تعمل المجموعة على إثبات حصتها المحتجزة في الموجودات والمطلوبات ذات 

وإذا احتفظت المجموعة إلى حٍد كبير بجميع المخاطر  مقابل مبالغ قد يتعين عليها سدادها. الصلة

والماكفآت المترتبة على ملكية الموجودات المالية المنقولة٭ فإن المجموعة تواصل إثبات الموجودات 

  المالية وتعترف باالقتراض المضمون ألغراض العائدات المستلمة.

جودات المالية التي يتم قياسها بالتلكفة المطفأة٭ يتم إثبات الفرق بين القيمة عند إلغاء إثبات المو

إضافة إلى  الدفترية للموجودات المعنية ومبلغ المقابل المالي المستلم والذمم المدينة في بيان الدخل.

ة من خالل ذلك٭ في حالة إلغاء إثبات أحد االستثمارات المدرجة في أداة الدين المصنفة بالقيمة العادل

الدخل الشامل اآلخر٭ يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر التراكمية المجمعة مسبًقا في احتياطي إعادة 

 تقييم االستثمارات بالنسبة لبيان الدخل.
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 ملخص السيامسات المحامسبية المهمة ستتمة  6-

 ة ستتمة األيوات المالي

 المدجديات المالية ستتمة 

 إلغاء إثبات الموجودات المالية (تتمة)

على النقيض من ذلك٭ في حالة إلغاء إثبات أحد االستثمارات المدرجة في أداة حقوق الملكية التي اختارت 

دة تصنيف األرباح أو المجموعة قياسها عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٭ ال يتم إعا

الخسائر التراكمية المجمعة مسبًقا في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات بالنسبة لبيان الدخل٭ ولكن يتم نقله إلى 

 األرباح المحتجزة.

 المطلديات المالية وحقدق الملوية

 التصنيف ضمن فئة الديون أو حقق الملكية

نها إما مطلوبات مالية أو حقق ملكية وفًقا لجوهر الترتيبات يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية على أ

 التعاقدية وتعريفات أدوات المطلوبات وحقوق الملكية المالية.

 أدوات حقوق الملكية

أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت المصلحة المتبقية في موجودات كيان ما بعد خصم جميع المطلوبات 

وق الملكية الصادرة عن المجموعة وفق العائدات المستلمة٭ صافية من تاكليف ويتم إثبات أدوات حق الخاصة به.

 اإلصدارات المباشرة.

وال يتم إثبات  يتم إدراج إعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة وخصمها مباشرًة في حقوق الملكية.

خاصة بالمجموعة أو بيعها أو إصدارها أو األرباح أو الخسائر في بيان الدخل عند شراء أدوات حقوق الملكية ال

 إلغاؤها.

 المطلوبات المالية

يتم قياس المطلوبات المالية إلى حٍد كبير بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة 

  من خالل الربح أو الخسارة.

نقل أحد الموجودات المالية غير المؤهلة بأن يتم ومع ذلك٭ يتم قياس المطلوبات المالية التي تنشأ عندما يكون 

إلغاء إثباتها أو عند تطبيق نهج المشاركة المستمرة٭ إلى جانب عقود الضمان المالي الصادرة عن المجموعة٭ 

 وفًقا للسياسات المحاسبية المحددة الموضحة أدناه.
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 السيامسات المحامسبية المهمة ستتمة ملخص  6-

 األيوات المالية ستتمة 

 المطلديات المالية وحقدق الملوية ستتمة 

 المطلوبات المالية (تتمة)

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

لخسارة عندما تكون يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا

  المطلوبات المالية

 المقابل العرضي بواسطة الجهة المستحوذة في اندماج أعمال 

 محتفًظا بها للمتاجرة أو  

  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 يتم تصنيف المطلوبات المالية باعتبارها محتفًظا بها للمتاجرة في أي من الحاالت التالية:

  االستحواذ عليها بشلك أساسي بغرض إعادة الشراء على المدى القريبٮ أوإذا تم  

  ا من محفظة األدوات المالية المحددة التي تخضع إلدارة المجموعة
ً
إذا اكنت٭ عند اإلثبات األولي٭ ُتشلك جزء

 ويكون هناك نمط فعلي حديث لجني األرباح منها على المدى القصيرٮ أو

 ما عدا أي من األدوات المشتقة التي تمثل عقد ضمان مالي أو أداة تحوط مصنفة إذا اكنت أدوات مشتقة٭ في

 وفعالة.

يمكن تصنيف المطلوبات المالية بخالف تلك المحتفظ به للمتاجرة أو التي تمثل مقاباًل محتماًل لجهة مستحوذة 

 ألولي في أي من الحاالت التالية:في اندماج أعمال وذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلثبات ا

  أن يؤدي هذا التصنيف إلى استبعاد أو التقليل بشلٍك جوهري من عدم تناسق القياس أو اإلثبات والذي قد

  ينشأ بأي شلك آخرٮ أو

  ا من مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو لكيهما٭ والذي
ً
أن ُتشلك المطلوبات المالية جزء

دارته وتقييم أدائه على أساس القيمة العادلة٭ وذلك وفًقا الستراتيجية إدارة المخاطر أو االستثمار يتم إ

 الموثقة لدى المجموعة٭ ويتم توفير المعلومات عن التجميع داخلًيا على هذا األساسٮ أو

 ا من عقد يحتوي على واحدة أو أكثر من األدوات المشتقة المدمجة٭ ويسمح ا
ً
لمعيار الدولي أن ُتشلك جزء

 بتصنيف العقد الموحد بأكمله بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 2إلعداد التقارير المالية رقم 

ُتدرج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات أي أرباح أو خسائر تنشأ 

ا من عالقة تحوط عن التغيرات التي تطرأ على القي
ً
مة العادلة ضمن الربح أو الخسارة إلى الحد الذي ال تكون فيه جزء

ويشتمل صافي الربح أو الخسارة المثبت في الربح أو الخسارة على أي فوائد مدفوعة على المطلوبات  محددة.

 المالية ويتم تضمينه في بيان الدخل.

قيمة العدالة من خالل الربح أو الخسارة٭ فإن مبلغ التغيير في ومع ذلك٭ بالنسبة للموجودات المالية المصنفة بال

القيمة العادلة للمطلوبات المالية٭ والذي ُيعزى إلى التغيرات التي تطرأ على مخاطر االئتمان الخاصة بتلك 

االئتمان  الموجودات٭ يتم إثباته في الدخل الشامل اآلخر٭ ما لم يكن إثبات تأثيرات التغيرات التي تطرأ على مخاطر

الخاصة بهذه الموجودات في الدخل الشامل اآلخر سيؤدي إلى إنشاء عدم تطابق محاسبي في األرباح أو الخسائر أو 

 إلى زيادته.
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 ملخص السيامسات المحامسبية المهمة ستتمة  6-

 األيوات المالية ستتمة 

 لية وحقدق الملوية ستتمة المطلديات الما

 المطلوبات المالية (تتمة)

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تتمة)

يتم إثبات المبلغ المتبقي للتغيير الذي يطرأ على القيمة العادلة للمطلوبات في الربح أو الخسارة٭ وُتعزى التغييرات 

ئتمان الخاصة بالمطلوبات المالية والمثبتة في الدخل الشامل اآلخر٭ وال يتم إعادة في القيمة العادلة إلى مخاطر اال

تصنيفها الحًقا في إطار بيان الدخلٮ وبداًل من ذلك٭ يتم تحويلها إلى أرباح محتجزة عند إلغاء إثبات المطلوبات 

 المالية.

وعة٭ والتي تصنفها المجموعة بالقيمة العادلة يتم إثبات أرباح أو خسائر عقود الضمانات المالية الصادرة عن المجم

 من خالل الربح أو الخسارة٭ في بيان الدخل.

 يتم قياس المطلوبات المالية الحًقا بالتلكفة المطفأة

 المطلوبات المالية غير

 المقابل العرضي بواسطة الجهة المستحوذة في اندماج أعمال 

 المحتفظ بها للمتاجرة٭ أو 

 دلة من خالل الربح أو الخسارة٭ ويتم قياسها الحقًا بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة المصنفة بالقيمة العا

 الفائدة الفعلية

طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احتساب التلكفة المطفأة ألي من الموجودات المالية وتوزيع إيرادات الفوائد 

عدل خصم المدفوعات النقدية المستقبلية بينما معدل الفائدة الفعلي هو م على مدى الفترات ذات الصلة.

ا ال يتجزأ من معدل الفائدة 
ً
المقدرة (بما في ذلك اكفة الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشلك جزء

وتاكليف المعاملة وغير ذلك من العالوات أو الخصومات) خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو (حيثما يكون 

 على مدى فترة زمنية أقصر إلى التلكفة المطفأة للمطلوبات المالية.ذلك مناسًبا) 

 مطلوبات عقود الضمانات المالية

عقد الضمان المالي هو عقد يلزم الُمصدر بدفع مبالغ محددة لتعويض حامله عن الخسارة التي يتكبدها بسبب 

 الدين. إخفاق المدين المعني في سداد أي دفعات عند استحقاقها وفقا لشروط أداة
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 ملخص السيامسات المحامسبية المهمة ستتمة  6-

 األدوات المالية (تتمة)

 المطلوبات المالية وحقوق الملكية (تتمة)

 المطلوبات المالية (تتمة)

 مطلوبات عقود الضمانات المالية (تتمة)

د الضمان المالي بالقيمة العادلة٭ إذا لم تكن مصنفة بالقيمة العادلة من خال يتم مبدئًيا قياس مطلوبات عقو

 الربح أو الخسارة٭ ولم تنشأ من تحويل ألي من الموجودات٭ وُتقاس الحًقا بالمبلغ األعلى بين ما يلي:

  دات المالية (انظر الموجو 2مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 أعاله)ٮ و

  المبلغ المثبت مبدئًيا مطروًحا منه٭ عند االقتضاء٭ اإلطفاء المتراكم المثبت وفًقا لسياسات إثبات اإليرادات

 المبينة أعاله.

 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية

اية لك فترة تقرير٭ يتم بالنسبة لاللتزامات المالية المقومة بعملة أجنبية ويتم قياسها بالتلكفة المطفأة في نه

 على التلكفة المطفأة لؤلدوات المالية٭
ً
وُتدَرج ضمن بيان الدخل  تحديد أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية بناء

ا من عالقة تحوط محددة.
ً
وبالنسبة لتلك التي يتم تصنيفها أكداة تحوطية  للمطلوبات المالية التي ليست جزء

ت األجنبية٭ يتم إثبات أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ألغراض التحوط من مخاطر العمال

 ويتم تجميعها في مكون منفصل من حقوق الملكية.

يتم تحديد القيمة العادلة للمطلوبات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بسعر 

بالنسبة للمطلوبات المالية التي ُتقاس بالقيمة العادلة من   فترة إعداد تقارير.الصرف الفوري السائد في نهاية لك

ا من أرباح أو خسائر القيمة العادلة ويتم إثباته ضمن 
ً
خالل الربح أو الخسارة٭ ُيشلك عنصر صرف العمالت األجنبية جزء

ا من عالقة تحوط محددة.
ً
 بيان الدخل للمطلوبات المالية التي ليست جزء

 اء إثبات المطلوبات الماليةإلغ

ال تقوم المجموعة بإلغاء إثبات مطلوباتها المالية إال في حالة واحدة تتمثل في استيفاء التزامات المجموعة أو 

ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي ألغي تسجيلها والمقابل  إلغائها أو انتهاء مدتها.

  ي بيان الدخل.المدفوع والمستحق ف

عندما تقوم المجموعة بمبادلة أداة دين واحدة مع المقرض الحالي بأداة أخرى تنطوي على شروط مختلفة بشلٍك 

وبالمثل٭  كبير٭ يتم احتساب هذا التبادل إكطفاء للمطلوبات المالية األصلية وإثبات المطلوبات المالية الجديدة.

وهرية من حيث أي من المطلوبات الحالية أو عن جزء من إطفائها تتحمل المجموعة المسؤولية عن تعديالت ج

 للمطلوبات المالية األصلية واالعتراف بالمطلوبات الجديدة.
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 ملخص السيامسات المحامسبية المهمة ستتمة  6-

 األيوات المالية ستتمة 

 الملوية ستتمة المطلديات المالية وحقدق 

 المطلوبات المالية (تتمة)

 إلغاء إثبات المطلوبات المالية (تتمة)

من المفترض أن تختلف الشروط اختالًفا جوهرًيا إذا اكنت القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية في إطار 

استخدام المعدل الشروط الجديدة٭ بما في ذلك أي رسوم مدفوعة مطروًحا منها أي رسوم مستلمة ومخفضة ب

في المائة على األقل عن القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية  00الفعلي األصلي٭ ال تختلف إال بمعدل 

 إذا لم يكن التعديل جوهرًيا٭ فإن الفرق بين: المتبقية في المطلوبات المالية األصلية.

 القيمة الدفترية للمطلوباتٮ و  

 ية بعد التعديل٭ يجب عدم إثباته في بيان الدخل على أنه أرباح أو خسائر ناجمة القيمة الحالية للتدفقات النقد

 عن التعديل ضمن األرباح والخسائر األخرى.

 المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام (قانوني أو ضمني) حالي نتيجة لحدٍث سابق٭ ويكون من 

 ية االلتزام٭ ويكون باإلماكن وضع تقدير موثوق لمبلغ االلتزام. المحتمل أن يتعين على المجموعة تسو

تعتبر القيمة المثبتة باعتبارها أحد المخصصات أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي بنهاية فترة 

أحد المخصصات وعندما يتم قياس  إعداد التقارير مع األخذ بعين االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام.

باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي٭ فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لتلك 

 التدفقات النقدية (عندما يكون تأثير القيمة الوقتية للمال تأثيًرا جوهرًيا).

تسوية مخصص ما من طرف آخر٭ يتم إذا اكن من المتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية الالزمة ل

تسجيل الذمم المدينة ضمن الموجودات إذا اكن من شبه المؤكد أنه سيتم استالم المبالغ المسددة واكن باإلماكن 

 قياس قيمة الذمم المدينة بشلٍك موثوق.

 األرياح للك مسهم

 م الواحد للك أسهمها العادية.تعرض المجموعة البيانات الخاصة باألرباح (إن وجدت) األساسية والمخففة للسه

ويتم حساب أرباح السهم الواحد األساسية عن طريق قسمة صافي دخل المجموعة للعام على المتوسط المرجح 

لعدد األسهم العادية القائمة خالل العام٭ والتي يتم تسويتها لؤلسهم الخاصة المحتفظ بها٭ إن وجدت. بينما يتم 

ففة٭ إن وجدت٭ عن طريق تعديل صافي الدخل للعام والمتوسط المرجح لعدد تحديد أرباح السهم الواحد المخ

األسهم العادية القائمة خالل العام٭ والمعدلة لؤلسهم الخاصة المحتفظ بها٭ وذلك بما يؤثر على جميع األسهم 

 العادية المحتملة المخففة.
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 لسيامسات المحامسبية المهمة ستتمة ملخص ا 6-

 تدزةعات األرياح

 يتم تسجيل توزيعات األرباح في البيان المالي في الفترة التي تم خاللها الموافقة عليها.

 النقة وما ةعايله

يتضمن النقد وما يعادله األرصدة البنكية والودائع قصيرة األجل والودائع تحت الطلب واالستثمارات عالية السيولة 

لتي تستحق آجال استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية ا

 معروفة والتي تخضع لخطر ضئيل من التغيرات في القيمة.

ولغرض بيان التدفق النقدي٭ يشتمل النقد ومرادفات النقد على الودائع التي يتم االحتفاظ بها لدى البنوك والتي 

ميعها متاحة لالستخدام من قبل المجموعة ما لم يتم النص على خالف ذلك والتي تنطوي على تكون ج

 استحقاقات مدتها ثالثة أشهر أو أقل.

 رأس المال السهمي

ف األسهم العادية كحقوق ملكية.  يتم إدراج التاكليف اإلضافية التي ُتعزى مباشرًة إلصدار أسهم عادية  ُتصّنَ

 ضمن حقوق الملكية كخصم من العائدات٭ بعد تنزيل الضريبة. جديدة أو خيارات أسهم

 الشراكت الزميلة

الشراكت الزميلة هي جميع الكيانات التي تمتلك المجموعة تأثيًرا كبيًرا عليها ولكنها ال تسيطر عليها٭ والتي 

اكت الزميلة ُتحتسب االستثمارات في الشر  ٪ من حقوق التصويت.00٪ و50تمتلك بوجه عام حصص تتراوح بين 

وبموجب طريقة حقوق الملكية٭ يتم إثبات االستثمار بسعر التلكفة٭  باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية.

ويتم زيادة القيمة الدفترية أو خفضها بغرض إثبات حصة المستثمر في أرباح أو خسائر متلقي االستثمارات بعد 

 الشراكت الزميلة قيمة الشهرة المحددة عند االستحواذ.ويتضمن استثمار المجموعة في  تاريخ االستحواذ.

إذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بالتأثير الجوهري٭ فال يعاد تصنيف إال الحصة المتناسبة 

 من المبالغ التي سبق قيدها في الدخل الشامل اآلخر إلى أرباح أو خسائر عند االقتضاء.

وعة من أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ في بيان الدخل٭ ويتم قيد حصتها في تحراكت ما ويتم إثبات حصة المجم

وعندما تتساوى حصة  بعد االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر مع إجراء تعديل مطابق للقيمة الدفترية لالستثمار.

ذلك أي ذمم مدينة طويلة األجل المجموعة من خسائر في أي من الشراكت الزميلة أو تتجاوز حصتها فيها٭ بما في 

غير مضمونة٭ ال تعمل المجموعة على إثبات الخسائر اإلضافية٭ ما لم تتكبد التزامات قانونية أو ضمنية أو تسدد 

 ُدفعات نيابة عن الشركة الزميلة.

ستثمار في وتحدد المجموعة٭ في لك تاريخ إلعداد التقارير٭ ما إذا اكن هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة اال

  الشركة الزميلة.
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012 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 ملخص السيامسات المحامسبية المهمة ستتمة  6-

إذا اكنت هذه هي الحالة٭ تحسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة باعتباره الفرق بين المبلغ القابل لالسترداد 

 لحصة األرباح/(الخسائر) في بيان الدخل.”ية٭ وتقيد المبلغ المجاور للشركة الزميلة وقيمتها الدفتر 

ويتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن معامالت المراحل األولى والمرحلة النهائية بين المجموعة وشركتها الزميلة 

كما يتم  الزميلة.في البيانات المالية للمجموعة وذلك إلى حد مصالح المستثمرين غير ذوي الصلة في الشراكت 

تم  استبعاد الخسائر غير المحققة إال إذا قدمت المعاملة دلياًل على االنخفاض في قيمة الموجودات المحولة.

 تغيير السياسات المحاسبية للشراكت الزميلة عند االقتضاء لضمان االتساق مع السياسات التي تطبقها المجموعة.

 ة في االستثمارات في الشراكت الزميلة في بيان الدخل.يتم إثبات خسائر وأرباح التخفيف الناشئ

 التقةةرات واالفتراضات واألحاكم المحامسبية الهامة 0-

إن إعداد البيانات المالية للمجموعة يتطلب من اإلدارة إصدار أحاكم وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات 

اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة كما في تاريخ إعداد والمصروفات والموجودات والمطلوبات المبلغ بها٭ و

وُيعد الشك في هذه االفتراضات والتقديرات ُمفضًيا إلى نتائج تتطلب تعدياًل جوهرًيا للقيمة الدفترية  التقارير.

 للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في المستقبل.

لمختلفة التي ُيعتقد بأنها معقولة في ظل هذه تستند التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة والعوامل األخرى ا

الظروف والُمستخدمة إلصدار األحاكم حول القيم الدفترية لؤلصول والخصوم التي ال َيسهل الحصول عليها مباشرة 

وُيقر بالمراجعات المتعلقة بالتقديرات  وُتراجع التقديرات واالفتراضات األساسية بشلك مستمر. من مصادر أخرى.

ة في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا أثرت المحاسبي

 التقديرات التي تم تغييرها على لٍك من الفترات الحالية والمستقبلية.

 المصادر الرئيسية ألوجه عدم اليقين في التقديرات

بل والمصادر الرئيسية األخرى ألوجه عدم اليقين في ترد فيما يلي االفتراضات الرئيسية فيما يتعلق بالمستق

التقديرات في نهاية فترة إعداد التقارير٭ والتي تنطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بالتسبب في إحداث فروق 

واستخدمت المجموعة هذه  جوهرية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية التالية.

ومع ذلك٭ قد تتغير الظروف واالفتراضات  قديرات على أساس التوافر عند إعداد البيانات المالية.االفتراضات والت

الحالية بشأن التطورات المستقبلية بسبب التغيرات التي تطرأ على السوق أو في ظل الظروف الناشئة الخارجة عن 

 وتنعكس هذه التغييرات في االفتراضات عند حدوثها. سيطرة المجموعة.

 صص لعرض المخزون المتحرك والمتقادممخ

يتم تسجيل مخصصات المخزون عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم تحقيق القيمة الدفترية 

وعندما تختلف  ويتطلب تأهيل مخصصات المخزون استخدام التقديرات واألحاكم المناسبة. للمخزون بشلٍك اكمل.

٭ ستؤثر هذه االختالفات على القيمة الدفترية للمخزون ومخصصه في السنوات التي النتائج عن التقديرات األصلية

 تم فيها تغيير هذه التقديرات.
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 التقةةرات واالفتراضات واألحاكم المحامسبية الهامة ستتمة  0-

 المخصصات

قديرات والتقييمات سواء تم الوفاء بمعايير اإلثبات أم ال٭ بما في ذلك تعتمد المخصصات بطبيعتها٭ على الت

وتستند مخصصات التقاضي إلى تقدير التاكليف مع األخذ في االعتبار  تقديرات احتمالية التدفقات النقدية الخارجة.

ات غير المؤكدة وتتضمن مخصصات الموجود الحصول على المشورة القانونية والمعلومات األخرى المتاحة حالًيا.

 أفضل تقدير تقدمه اإلدارة فيما إذا اكن من المرجح وجود تدفقات نقدية خارجة أم ال.

 االفتراضات طدةلة األجل فيما ةتعلق يمنافع المدظفين

نهاية الخدمة ومدفوعات التعويض التزامات سيتم تسويتها  ماكفآتتمثل المنافع المحددة بعد انتهاء الخدمة 

تعين إجراء افتراضات بشأنها في إطار التزامات المشروع والقيم العادلة لموجودات الخطة٭ إن في المستقبل وي

ويتعين على اإلدارة وضع افتراضات إضافية بشأن المتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل زيادة الراتب  وجدت.

وتحرص إدارة  حية المستقبلية.والعائد على األصول ومعدالت الوفيات ومعدل دوران العمالة وتاكليف الرعاية الص

ويمكن أن  المجموعة على التشاور بصفة دورية مع الخبراء االكتواريين الخارجيين فيما يتعلق بهذه االفتراضات.

يكون للتغييرات في االفتراضات الرئيسية تأثير كبير على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تاكليف المنافع الدورية 

 المحددة للموظف.
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 االفتراضات والتعةةالت األولية 4-

 

 :0162يةسمبر  36تسدةة ييان المركز المالي األولي كما في  6-4

  
 مسافود

مسايك المستثمارات  
 المغذةات الزراعية

 
 التسدةات

 يةسمبر 36 
0162    

         المدجديات
         غير المتةاولة المدجديات

 0,101,180  -  5,200,805  0,151,010  الممتلاكت والمصنع والمعدات
 80,102  -  08,010  00,012  الموجودات غير الملموسة
 -  (1,025,015)  -  1,025,015  االستثمار في شراكت تابعة

 821,000  (825,810)  821,000  825,810  االستثمارات في شراكت زميلة
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة

 خالل الدخل الشامل اآلخر
 800,121  -  

 
- 

 800,121 

 501,150  -  58,221  010,151  الموجودات غير المتداولة األخرى

  66,264,402  3,030,140  (0,062,263)  61,003,061 

         المدجديات المتةاولة
 001,808  -  105,050  100,880  المخزون

 200,201  (501,558)  000,012  020,501  الذمم المدينة التجارية
المبلغ المدفوع مقدًما والموجودات 

 المتداولة األخرى
 055,011  050,050  -  585,000 

 0,122,101  -  001,020  825,821  النقد وما يعادله

 500,000  -  -  500,000  االستثمارات قصيرة األجل

موجودات غير المتداولة المصنفة على ال

 أنها محفوظة للبيع
 510  -  -  510 

  0,060,026  6,030,022  (016,334)  3,026,433 

 66,000,063  (0,620,660)  0,442,103  66,104,430  إجمالي المدجديات
         

         حقدق الملوية والمطلديات
         حقدق الملوية

 1,180,501  (50)  50  1,180,501  السهميرأس المال 
 5,220,100  (525,015)  525,015  5,220,100  احتياطي رأس المال
 0,500,000  -  -  0,500,000  االحتياطي القانوني

 050,100  (1,022,210)  5,811,552  5,008,008  األرباح المحتجزة
احتياطي القيمة العادلة للموجودات 

 الل الدخل الشامل اآلخرالمالية من خ
 155,558  -  -  155,558 

 0,555,555  (825,810)  0,250,211  -  الحصص غير المسيطرة

 60,010,212  (0,026,263)  6,000,611  60,602,006  إجمالي حقدق الملوية
         

         المطلديات
         المطلديات غير المتةاولة
 00,150  -  0,511  00,020  اإليجار التمويليااللتزامات بموجب عقد 

 10,001  -  10,001  -  المطلوبات الضريبية المؤجلة
 185,050  -  50,001  155,285  التزام منافع الموظفين

  063,606  26,606  -  200,360 

         المطلديات المتةاولة
 0,000  -  000  105  االلتزامات بموجب عقد اإليجار التمويلي

 505,051  (501,558)  088,500  510,055  الذمم الدائنة التجارية
 185,008    521,555  582,051  المستحقات والذمم الدائنة األخرى

 018,001  -  -  018,001  تدزةعات األرياح المستحقة
 20,100  -  50,555  80,510  الزاك  وضرةبة الةخل المستحقة

  200,046  006,640  (016,334)  6,060,301 

 0,140,030  (016,334)  400,403  6,002,662  إجمالي المطلديات

 66,000,063  (0,620,660)  0,442,103  66,104,430  إجمالي حقدق الملوية والمطلديات
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 مة االفتراضات والتعةةالت األولية ستت 4-

 

 0160يةسمبر  36تسدةة ييان المركز المالي األولي كما في  0-4

  
 مسافود

مسايك المستثمارات  
 المغذةات الزراعية

 
 التسدةات

 
     0160يةسمبر  36

         المدجديات
         المدجديات غير المتةاولة

  0,020,100   -   5,205,012    0,805,052   الممتلاكت والمصنع والمعدات
 15,551  -   02,202    05,550   الموجودات غير الملموسة
  -   (1,025,015)   -   1,025,015  االستثمار في شراكت تابعة

  850,005   (818,111)   850,005    818,111   االمستثمارات في شراكت زميلة
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة

  خالل الدخل الشامل اآلخر
 000,150    -   - 

 
 000,150  

  585,218   -   12,150    005,510   المدجديات غير المتةاولة األخرى

  66,064,000   3,461,210   (0,042,064)  61,662,460 

         المدجديات المتةاولة
  155,510   -   500,805    105,850   المخزون

  120,251   (10,085)   110,001    580,118   الذمم المةةنة التجارةة
المبلغ المدفوع مقدًما والموجودات 

  المتداولة األخرى
 080,158    012,050   - 

 
 511,118  

 0,582,280  -  0,050,000    511,101  النقد وما يعادله
  -   -   -    -   االستثمارات قصيرة األجل

الموجودات غير المتداولة المصنفة على 
  ها محفوظة للبيعأن

 -    -   - 
 

 -  

  6,600,026   0,116,612   (60,143)  3,662,404 

 63,040,006  (0,363,000)    0,460,061   60,030,161  إجمالي المدجديات
         

         حقدق الملوية والمطلديات
         حقوق الملكية

 1,180,501  (50)  50  1,180,501  رأس المال السهمي
 5,220,100  (525,015)  525,015  5,220,100  احتياطي رأس المال
  0,500,000   -  -   0,500,000   االحتياطي القانوني
 (021,001)   (1,022,210)  5,011,805   0,001,000   الخسائر المدورة

احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية 
  من خالل الدخل الشامل اآلخر

 508,005   
-  -  

 508,005  

  0,508,200   (818,111)   0,005,885    -   الحصص غير المسيطرة

 66,110,303  (0,042,064)  6,203,060   66,600,000  إجمالي حقدق الملوية

         المطلديات
         المطلديات غير المتةاولة

  08,100   -   0,008    00,811   االلتزامات بموجب عقد اإليجار التمويلي
  51,101   -   51,101    -   المطلوبات الضريبية المؤجلة

  218,885   -   508,580    820,520   التزام منافع الموظفين

   100,252    502,880   -   0,050,800  

          المطلديات المتةاولة
 200  -  001  100  االلتزامات بموجب عقد اإليجار التمويلي

 500,110  (10,085)   015,500    001,850   الذمم الدائنة التجارية
 821,505  -   521,005   105,500  المستحقات والذمم الدائنة األخرى

 010,500  -  -  010,500  توزيعات األرباح المستحقة
 05,000  -  55,500  50,811  الزاكة وضريبة الدخل المستحقة

   020,316   600,130    (60,143)  6,030,002 

 0,000,202  (60,143)    262,402   6,624,063   إجمالي المطلديات

 63,040,006  (0,363,000)  0,460,061   60,030,161  إجمالي حقدق الملوية والمطلديات
 



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

 

005 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 لتعةةالت األولية ستتمة االفتراضات وا 4-

 

 :0160ةناةر  6تسدةة ييان المركز المالي األولي كما في  3-4

  

 مسافود

مسايك المستثمارات  

 المغذةات الزراعية

 

 التسدةات

 

      0160ةناةر  6

         المدجديات

         المدجديات غير المتةاولة

 0,100,828  -  5,050,180  0,110,250  الممتلاكت والمصنع والمعدات

 00,500  -  55,802  51,820  الموجودات غير الملموسة

 -  (1,025,015)  -  1,025,015  االستثمار في شراكت تابعة

 110,000  (855,000)  110,000  855,000  االستثمارات في شراكت زميلة

خالل  الموجودات المالية بالقيمة العادلة

 005,081  -  -  005,081  الدخل الشامل اآلخر

 558,085  -  10,010  081,200  الموجودات غير المتداولة األخرى

  66,300,402  3,466,060  (0,000,660)  0,044,004 

         المدجديات المتةاولة

 121,015  -  518,050  101,001  المخزون

 180,180  (055,002)  508,820  128,001  الذمم المدينة التجارية

المبلغ المدفوع مقدًما والموجودات 

 111,550  -  508,858  510,020  المتداولة األخرى

 0,020,120  -  000,558  500,015  النقد وما يعادله

  6,661,646  6,000,620  (600,610)  3,103,030 

 60,200,640  (0,360,024)  0,324,030  60,260,260  إجمالي المدجديات

         وية والمطلدياتحقدق المل

          حقدق الملوية

 1,180,501  (50)  50  1,180,501  رأس المال السهمي

 5,220,100  (525,015)  525,015  5,220,100  احتياطي رأس المال

 5,050,500  -  -  5,050,500  االحتياطي القانوني

 (0,105,015)  (1,022,010)  5,580,520  05,010  األرباح المحتجزة

احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية 

 101,285  -  -  101,285  من خالل الدخل الشامل اآلخر

 0,550,100  (855,000)  0,085,155  -  الحصص غير المسيطرة

 61,400,100  (0,000,600)  6,406,166  66,000,003  إجمالي حقدق الملوية

         

         المطلديات

         المطلديات غير المتةاولة

 01,581  -  8,502  00,010  االلتزامات بموجب عقد اإليجار التمويلي

 50,000  -  50,000  -  المطلوبات الضريبية المؤجلة

 211,208  -  518,100  810,120  التزام منافع الموظفين

  420,034  310,000  -  020,602 

          المطلديات المتةاولة

 050  -   274   500  االلتزامات بموجب عقد اإليجار التمويلي

 500,082  (055,002)  021,021  551,500  الذمم الدائنة التجارية

 500,188    500,188  150,100  المستحقات والذمم الدائنة األخرى

 010,151  -  -  010,151  توزيعات األرباح المستحقة

 00,008  -  2,081  10,215  ة الةخل المستحقةالزاك  وضرةب

  202,141  640,000  (600,610)  6,062,001 

 0,016,612  (600,610)  040,006  6,041,004  إجمالي المطلديات

 60,200,640  (0,360,024)  0,324,030  60,260,260  إجمالي حقدق الملوية والمطلديات



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

 

001 

 المدحة  األولية ستتمة  إةضاحات على المعلدمات المالية

 االفتراضات والتعةةالت األولية ستتمة  4-

 

 0162يةسمبر  36تسدةة ييان الةخل الشامل األولي للسنة المنتهية في  6-4

  مسافود 

مسايك المستثمارات 

   Xأخرى س  المغذةات الزراعية

للسنة المنتهية 

يةسمبر  36في

0162 

        
 4,062,600  (00,113)  0,320,346  3,200,234 المبيعات

 (5,501,550)  51,005  (0,000,111)  (0,150,020) تلكفة المبيعات

 0,041,244  -  200,401  0,636,064 إجمالي الريح

        
 (500,100)  -  (10,001)  (051,210) مصروفات البيع والتوزيع

 (001,028)  -  (501,051)  (500,015) المصروفات العامة واإلدارية

 0,001,620  -  006,020  6,404,013 الةخل من العمليات

        
 614,213  (660,200)  614,213  660,200 الحصة في نتائج شركة زميلة

 (02,020)  -  (4,606)  (00,022) صافي تلكفة التمويل

 (4,306)  -  (0,221)  6,624 صافي المصروفات األخرى

 6,001,002  460,166  (660,200)  0,300,660 

        الةخل قبل احتساب الزاك  وضرةبة الةخل

 (66,621)  -  (66,621)  - مصروف ضريبة الدخل

 (42,412)  -  (64,162)  (00,041) مصروف الزاكة

 0,030,306  (660,200)  464,023  6,032,632 صافي الةخل عن السنة

        
 

 



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

 

000 

 ية المدحة  األولية ستتمة إةضاحات على المعلدمات المال

 االفتراضات والتعةةالت األولية ستتمة  4-

 

 0160يةسمبر  36تسدةة ييان الةخل الشامل األولي للسنة المنتهية في  0-4

  مسافود 

مسايك المستثمارات 

   Xأخرى س  المغذةات الزراعية

للسنة المنتهية 

يةسمبر  36في 

0160 

        
 6,003,006  (33,023)  0,600,600  0,000,600 المبيعات

 (5,018,000)  55,505  (0,002,018)  (0,080,505) تلكفة المبيعات

 6,204,000  -  400,004  6,600,013 إجمالي الريح

        
 (028,822)  -  (00,502)  (008,120) مصروفات البيع والتوزيع

 (112,852)  -  (550,102)  (501,200) المصروفات العامة واإلدارية

 6,011,606  -  300,462  206,213 الةخل من العمليات

        
 15,005  (25,152)  15,005  25,152 الحصة في نتائج شركة زميلة

 (50,101)  -  0,280  (55,512) صافي تلكفة التمويل

 00,058  -  10  00,180 صافي المصروفات األخرى

 21,200  60,220  (03,030)  30,000 

 6,033,604  (03,030)  606,030  010,402 الةخل قبل احتساب الزاك  وضرةبة الةخل

 (00,001)  -  (00,001)  - مصروف ضريبة الدخل

 (50,581)  -  (00,581)  (51,000) مصروف الزاكة

 6,600,360  (03,030)  306,603  202,402 صافي الةخل عن السنة

        
بافتراض إتمام  5001ديسمبر  50و 5000ديسمبر  50األولي والدخل الشامل عن السنة المنتهية في تم إعداد بيان الدخل 

 :5001يناير  0المعاملة في 

 استبعاد المعامالت وعمليات إعادة التصنيف بين المجموعات بما يتماشى مع العرض التقديمي المتسق.

ارية أو أي تغيير محتمل على مخصصات الزاكة/الضريبة.لم يتم إجراء أي تعديالت لتسجيل أي أوجه تآزر عامة وإد



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

 

008 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 تضمين صافي القيمة الةفترةة -الممتلاكت والمصنع والمعةات  0-

 

 األراضي والمباني
 ياأللف رةال مسعديي

 
 المصنع والمعةات
 ياأللف رةال مسعديي

 
 األثاث والتركيبات

 لف رةال مسعدييياأل

 
 المركبات وغيرها

 ياأللف رةال مسعديي

المدجديات قية  
ياأللف رةال  اإلنشاء

 مسعديي

 
ياأللف رةال  اإلجمالي

 مسعديي
 

    

 

 التلكفة
 0160ةناةر  6في 

           

251,280  05,225,280  52,000  11,158  0,008,802  08,005,010 
 085,025  000,001  050  151  52,005  1,005 اإلضافات
 -  (820,085)  050  505  850,150  01,005 التحويالت

 (501,500)  (050)  -  -  (505,080)  - عمليات التصرف
 60,306,402  6,002,000  62,324  61,604  66,362,100  024,064 0160يةسمبر  36

            االمستهالك المتراكم
 0,555,011  -  51,152  58,510  1,105,508  080,011 5001يناير/اكنون الثاني  0

 111,218  -  5,000  201  150,800  55,500 األعباء عن السنة
 (505,080)  -  -  -  (505,080)  - عمليات التصرف

 2,004,041  -  31,021  30,600  2,101,626  022,366 0160يةسمبر  36
            

            0160يةسمبر  36كما في 
 01,550,810  0,250,110  10,508  10,018  01,500,020  208,518 التلكفة

 (0,158,580)  -  (50,000)  (51,005)  (0,010,001)  (000,511) االستهالك المتراكم
 2,000,662  6,002,000  60,214  3,106  4,060,066  300,010 0160يةسمبر  36

            

 01,550,810  0,250,110  10,508  10,018  01,500,020  208,518 0162ةناةر  6
 028,008  028,150  2,125  0,181  505,100  0,800 اإلضافات
 (5,125)  (0,505,000)  525  5,501  0,011,180  52,510 التحويالت

 (00,555)  -  (5,111)  -  (10,110)  - عمليات التصرف
 62,633,600  6,360,122  00,404  66,600  60,011,044  6,106,000 0162يةسمبر  36

            االستهالك المتراكم
 0,158,580  -  50,000  51,005  0,010,001  000,511 5000يناير/اكنون الثاني  0

 110,110  -  5,550  0,000  115,802  55,025 األعباء عن السنة
 (10,205)  -  (5,111)  -  (18,000)  - عمليات التصرف

 0,662,062  -  36,366  32,600  2,030,020  466,030 0162يةسمبر  36
            

            5000ديسمبر  50كما في 
 00,055,112  0,505,000  00,828  11,001  00,100,588  0,050,515 التلكفة

 (2,100,100)  -  (50,511)  (50,005)  (0,151,500)  (800,251) االستهالك المتراكم

 2,066,046  6,360,122  06,300  4,110  4,040,026  610,330 0162يةسمبر  36



 افود شركة األمسمة  العريية السعديةة سمس

 

 

001 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 الممتلاكت والمصنع والمعةات ستتمة  -0

 تخصيص رمسدم اإلهالك

ياأللف  0162 

  رةال مسعديي

ياأللف  0160

 رةال مسعديي

 التخصيص

 000,600  064,006 )55تلكفة المبيعات (اإليضاح 

 00,501  02,000 )50المصروفات العامة واإلدارية (اإليضاح 
 040,000  060,000 

 األراضي والمباني

ية يتم تأجير األراضي التي يتم إنشاء المصنع والمرافق ذات الصلة الخاصة ببعض الشراكت التابعة عليها في المملكة العرب

أبريل  00(الموافق  0100شوال  0عاًما٭ والتي بدأت في  50السعودية من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإيجار اسمي لمدة 

 ). ويكون عقد اإليجار قاباًل للتجديد بموجب اتفاقية مشتركة بين الطرفين.0220

 المدجديات قية اإلنشاء

يتم اإلبالغ عن االلتزامات الرأسمالية ذات الصلة  مشاريع الرأسمالية المختلفة.يعتبر عمل اإلنشاءات قيد التنفيذ فيما يتعلق بال

 .55في اإليضاح 

 التأجير التمدةلي

عقود التأجير التمويلي٭ المضمنة في بند المصنع والمعدات٭ هي عقود خاصة بخطوط أنابيب إمداد الغاز والتي تبلغ 

 05٫5 ‟ 5001مليون ريال سعودي ( 1٫5مليون ريال سعودي و 05٫5مة تلكفتها اإلجمالية وتنطوي على إهالك متراكم بقي

 مليون ريال سعودي) على التوالي. 5٫0مليون ريال سعودي و

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

 

000 

 المدجديات غير الملمدمسة 2-

 البرامج والتراخيص 
 ياأللف رةال مسعديي

المدجديات غير الملمدمسة قية  
 ياأللف رةال مسعديي التطدةر

رةال ياأللف  اإلجمالي 
    مسعديي

      0160ةناةر  6في 
 018,550  00,100  050,800 التلكفة

 (001,200)  -  (001,200) االستهالك المتراكم

 02,301  00,060  0,430 صافي القيمة الةفترةة

      

      0160يةسمبر  36السنة المنتهية في 

 00,500  00,100  5,850 صافي القيمة الدفترية في أول السنة

 55,002  510  55,182 اإلضافات

 (0,205)  (0,205)  - التعديالت

 -  (52,052)  52,052 التحويل

 (8,000)  -  (8,000) رسوم اإلطفاء

 03,300  06,046  62,043 صافي القيمة الةفترةة في آخر السنة

      

      0160يةسمبر  36كما في 

 020,001  51,081  015,855 التلكفة

 (051,080)  -  (051,080) االستهالك المتراكم

 03,300  06,046  62,043 صافي القيمة الةفترةة

      

      0162يةسمبر  36السنة المنتهية في 

 15,551  51,081  10,185 صافي القيمة الدفترية في أول السنة

 (0,550)  (0,550)  - إعادة التصنيف

 (5,000)  (5,000)  - التعديالت

 0,008  1,805  585 اإلضافات

 5,500  (8,155)  2,215 التحويل

 (2,015)  -  (2,015) رسوم اإلطفاء

 42,060  62,043  60,004 صافي القيمة الةفترةة في آخر السنة

      

      0162يةسمبر  36كما في 

 505,150  00,185  005,200 التلكفة

 (051,005)  -  (051,005) االستهالك المتراكم

 42,060  62,043  60,004 صافي القيمة الةفترةة



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

 

002 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 المدجديات غير الملمدمسة ستتمة  2-

 مخصص رمسدم اإلطفاء

ياأللف رةال  0162 

 مسعديي
 

ياأللف  0160

 رةال مسعديي

    

 5,210  005  03تلكفة المبيعات ساإلةضاح 

 5,202  0,550 )50المصروفات العامة واإلدارية (اإليضاح 

 0,660  4,221 

 

 االمستثمار في الشراكت الزميلة 0-

٪ 55٫55يتألف االستثمار في الشركة الزميلة من االستثمار في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المملوكة بنسبة 

  عمل في مجال أعمال المغذيات الزراعية.لشركة سابك٭ المؤسسة في مملكة البحرين والتي ت

 فيما يلي حركة االستثمارات في الشركة الزميلة:

ياأللف رةال  0162 

 مسعديي
 

ياأللف  0160

 رةال مسعديي

 602,601  402,013 الرصية في يةاةة السنة

 15,005  008,005 حصة النتائج

 -  (520) الحركة في الدخل الشامل اآلخر

 -  (51,000) توزيعات األرباح*

 008,000  - التعديالت**

 402,013  400,060 الرصية في نهاةة السنة

 
* تم تصنيف توزيعات األرباح باعتبارها معاملة مالك وإثباتها على أنها جزء من توزيعات األرباح في البيان األولي لصافي 

  استثمار الكيان األم.

 

العام السابق من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات٭ الذي تم نقضه في عام ** التعديالت المتعلقة بإعالن توزيع أرباح 

 ومن ثم إلغاؤه. 5001

 

 المعلدمات المالية الملخصة 

 

تعكس المعلومات المفصح  يقدم الجداول التالي ملخص المعلومات المالية الخاصة بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.

انات المالية المتوفرة للجهة المعنية المستثمر بها وليس حصة سابك من تلك المبالغ.عنها المبالغ الواردة في البي



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

 

020 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 االمستثمار في الشراكت الزميلة ستتمة  0-

ياأللف رةال  0162  

  مسعديي

ياأللف رةال 0160 

 مسعديي

 034,063  004,001 المدجديات المتةاولة

 0,011,250  0,100,010 الموجودات غير المتداولة

    

 (050,500)  (001,000) المطلوبات المتداولة

 (058,000)  (02,105) المطلوبات غير المتداولة

 6,200,624  0,106,232 صافي المدجديات

    التسدةة:

 ٪33٫33  ٪33٫33 حصة المجمدعة في ٪

 801,150  820,015 اعة البتروكيماوياتحصة المجموعة في شركة الخليج لصن

 50,080  8,215 أخرى*

 402,013  400,060 القيمة الةفترةة

    
 6,101,006  6,021,400 المبيعات

 055,811  505,051 صافي الدخل عن السنة

 (0,460)  4,100 الةخل الشامل اآلخر

    

    التسدةة:

٪33٫33 حصة المجمدعة في ٪   33٫33٪  

 10,001  000,055 المجموعة في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات حصة

 5,288  0,110 أخرى*

 63,203  614,213 الحصة في األرياح

    
 (6,220)  0,133 حصة المجموعة في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

 (0,005)  (5,551) أخرى*

 (3,046)  (006) الحصة في الةخل الشامل اآلخر

 
إلى التعديالت النهائية التي سجلتها شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في بياناتها المالية “ أخرى”* تشير لكمة 

 القانونية.

 



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

 

020 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 المدجديات المالية يالقيمة العايلة من خالل الةخل الشامل اآلخر 61-

  محلية مسعر  
حلية غير م

 مسعر 
 0160يةسمبر  36  0162يةسمبر  36 

 
ياأللف رةال 

 مسعديي
 

ياأللف رةال 

 مسعديي
 

ياأللف رةال 

 مسعديي
 

ياأللف رةال 

 مسعديي

        التلكفة

 151,008  015,580  11,585  21,200 يناير 0

 (500,000)  -  -  - االنخفاض في رأس المال

 600,042  600,042  00,343  06,010 يةسمبر 36

        

احتياطي القيمة العايلة للمدجديات المالية 

 يالقيمة العايلة من خالل الةخل الشامل اآلخر
       

 660,040  324,603  (00,343)  643,064 يناير 0

األثر عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 2المالية رقم 
-  -  -  (11,585) 

 10,001  11,015  -  11,015 لعامصافي الربح خالل ا

 324,603  633,004  (00,343)  061,020 يةسمبر 36

        

        تعةةل انخفاض القيمة

 552,000  -  -  - يناير 0

األثر عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 2المالية رقم 
-  -  -  (11,585) 

 (500,000)  -  -  - خالل العام

 -  -  -  - يةسمبر 36

        
        

 000,150  800,121  -  800,121 القيمة الةفترةة

 

 ٪) أسهم في ينساب٭ وهو كيان مدرج في تداول.0٫82: 5001٪ (0٫82تمثل االستثمارات المسعرة 

 

 بعة لشركة سابك. ٪) أسهم مملوكة لشركة ابن رشد٭ وهي شركة تا5٫01: 5001٪ (5٫01تمثل االستثمارات غير المسعرة 

 

مليار ريال سعودي وبقيت  5مليار ريال سعودي إلى  0٫00٭ خفض مساهموا ابن راشد رأس المال المساهم من 5001خالل عام 

 نسب ملكية الشراكء دون تغيير.

 

 مدجديات أخرى غير متةاولة 66-

ياأللف رةال  0162 
  مسعديي

ياأللف رةال  0160
 مسعديي

 050,805  052,210 دفعات مقدمة للموظفين

 050,555  11,118 أخرى
 501,150  585,218 

 

 



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

 

025 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 المدجديات المالية والمطلديات المالية 60-

 

  يالتلكفة المطفأ   اإلجمالي

يالقيمة العايلة من 
خالل الةخل الشامل 

 اآلخر

 ياأللف رةال مسعديي  ةال مسعدييياأللف ر   ياأللف رةال مسعديي 

 المدجديات المالية

      0162يةسمبر  36

 -  0,122,101  0,122,101 النقد وما يعادله

 -  500,000  500,000 االستثمارات قصيرة األجل

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 800,121  -  800,121 الدخل الشامل اآلخر

 -  200,201  200,201 ارية والذمم المدينة األخرىالذمم المدينة التج

 -  501,150  501,150 الموجودات المالية األخرى

 3,466,464  3,130,600  410,606 

      

 المدجديات المالية

      0160يةسمبر  36

 -  6,040,040  6,040,040 النقد وما يعادله

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل

 002,606  -  002,606 الدخل الشامل اآلخر

 -  002,030  002,030 الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى

 -  040,004  040,004 الموجودات المالية األخرى

 0,201,000  0,336,202  002,606 

      

 المطلديات المالية

      0162يةسمبر  36

 -  013,130  013,130 الذمم الدائنة التجارية

 -  604,110  604,110 توزيعات األرباح المستحقة

 -  06,410  06,410 المطلوبات المالية األخرى

 603,406  603,406  - 

      

      0160يةسمبر  36

 -  366,000  366,000 الذمم الدائنة التجارية

 -  600,306  600,306 توزيعات األرباح المستحقة

 -  660,064  660,064 ت المالية األخرىالمطلوبا

 430,100  430,100  - 

 
 



 عديةة سمسافود شركة األمسمة  العريية الس

 

 

025 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 المخزونات 63-

ياأللف رةال  0162 
 مسعديي

 
ياأللف رةال  0160

 مسعديي

 010,050  646,060 منتجات تامة الصنع

 05,025  610,010 مواد خام

 000,852  446,000 قطع الغيار

 1,155  60,026 البضائع العابرة

 (10,820)  (46,066) ناقصًا: مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة

 220,424  155,510 

 
 

 اكنت الحركة في مخصص المخزون المتقايم ويطيء الحركة كما ةلي:
 
 
 

ياأللف رةال  0162
  مسعديي

ياأللف رةال  0160
 مسعديي

 50,500  62,400 يناير 0

 00,520  63,160 األعباء عن السنة

 10,820  46,066 يةسمبر/اكندن األول 36

 

 الذمم المةةنة التجارةة والذمم المةةنة األخرى 66-

 

 120,200  026,033 )31المبالغ المستحقة من األطراف ذات الصلة (اإليضاح 

 02  326 الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى
 026,060  120,251 

 

يةسمبر،  36ةدًما. اعتباًرا من  41-3ُتعتبر الذمم المةةنة التجارةة واألخرى يةون فائة  وتودن يصفة عامة على أمساس 

 ةودن تحليل تدارةخ الذمم المةةنة التجارةة واألخرى كما ةلي:

 
 فات مدعة امستحقاقها لون لم تنخفض قيمتها 

 

  اإلجمالي

لم ةفت 

مدعة 

ا امستحقاقه

ولم تنخفض 

  قيمتها

 41أقل من 

  ةدًما

 01-46 

  ةدًما

621-06 

  ةدًما

626-340 

   ةدًما

أكثر من 

 مسنة

 15   21  18  11  0,012  218,000  200,201 5000ديسمبر  50

 -   0  010  062  6,006  000,366  002,030 0160 يةسمبر 36

 

ر  ية بمبلٍغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة.تقيس المجموعة مخصص الخسارة للذمم المدينة التجار  وُتقّدَ

الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية باستخدام جدول مخصصات بالرجوع إلى تجربة المدين السابقة في 

ل لبعض العوامل الخا صة بالمدينين٭ والظروف االقتصادية التأخر عن السداد وتحليل المركز المالي الحالي للمدين٭ المعّدَ

لم ُتثبت  العامة للصناعة التي يعمل فيها المدينون٭ وتقييم االتجاه الحالي والمتوقع أيضًا للظروف في تاريخ التقرير.

 المجموعة أي مخصصات ألن أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة لم يكن جوهرًيا كما في تاريخ التقرير.

 
 



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

 

021 

 دمات المالية المدحة  األولية ستتمة إةضاحات على المعل

 المبالغ المةفدعة مقةًما والمدجديات المتةاولة األخرى  60-

ياأللف رةال  0162 
  مسعديي

ياأللف رةال  0160
 مسعديي

 500,115  616,146 الدفعات المقدمة لؤلطراف ذات الصلة

 10,505  03,030 المصروفات المدفوعة مقدًما

 80,525  20,010 أخرى

 040,110  511,118 

 

 النقة وما ةعايله 64-

 208,255  6,163,660 أرصدة مصرفية

 505,015  604,400 أشهر 5ودائع ألجل مع استحقاق أصلي أقل من 

 0,582,280  6,600,026 النقة وما ةعايله سيامستثناء السحديات المصرفية على الموشدف 

 االمستثمارات قصير  األجل 60-

رياالت سعودية كما  00سهم بقيمة  118,050,101ريال سعودي إلى  1,180,501,010ل السهمي الذي يبلغ ينقسم رأس الما

 .5001و 5000ديسمبر/  50في 

 رأس المال السهمي 62-

رياالت سعودية كما  00سهم بقيمة  118,050,101ريال سعودي إلى  1,180,501,010ينقسم رأس المال السهمي الذي يبلغ 

 .5001و 5000اكنون األول ديسمبر/ 50في 

 الحصة غير المسيطر  60-

ويتم  وهي مدرجة في بيان المركز المالي األولي كجزء من األسهم. توجد الحصص غير المسيطرة في أسهم البيروني.

  اإلفصاح عن الحصص غير المسيطرة في صافي نتائج هذا الكيان بشلٍك منفصل في بيان الدخل األولي.

 ع المدظفينالتزامات مناف -01

 

 ةمون تقسيم مخصص منافع المدظفين على النحد التالي:

 

 

ياأللف رةال  0162
  مسعديي

ياأللف رةال  0160
 مسعديي

 250,255  004,063 التزامات المنافع المحددة

 10,150  34,000 أخرى

 043,101  218,885 
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020 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 امات منافع المدظفين ستتمة التز  -01

 

 التزامات المنافع المحةي 
 

٭ قامت اإلدارة بتقييم القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الخاصة بها 02وفًقا ألحاكم المعيار المحاسبي الدولي رقم 

لوائح المحلية ذات الصلة فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة واجبة الدفع بموجب ال 5001ديسمبر  50و 5000ديسمبر  50في 

 والترتيبات التعاقدية.
 

 فيما ةلي االفتراضات االكتدارةة الرئيسية في تارةخ التقرةر:
 
 

 

 

ياأللف  0162
  رةال مسعديي

ياأللف  0160
 رةال مسعديي

 ٪5٫8  ٪6٫6 معدل الخصم

 ٪8٫0٪ إلى 0  ٪4٪ إلى 6٫0 المعدل المتوقع لزيادة الراتب

 

 ثبتة في ييان الةخل فيما ةتعلق يخطط هذه االمستحقاقات المحةي :فيما ةلي المبالغ الم
 

ياأللف  0162 
  رةال مسعديي

ياأللف رةال  0160
 مسعديي

 80,808  00,001 تلكفة الخدمة الحالية

 51,001  30,160 تلكفة الفائدة

 -  66,322 خسارة التسوية

 660,010  000,180 

 

 :الحراكت في التزام االمستحقاق المحةي
 
 

 

 

ياأللف  0162
  رةال مسعديي

ياأللف رةال  0160
 مسعديي

 201,180  030,033 التزام االستحقاق المحدد في بداية الفترة

 000,180  660,010 محتسب في بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر

 (58,500)  (060,400) المدفوعات خالل الفترة

 (808)  (06,606) فين(أرباح) إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظ

 002  (60,666) نقل التزامات المنافع من طرف ذي صلة

 (02,505)  (0,340) التعديالت خالل السنة

 (08,011)  66,600 تلكفة التمويل

 004,063  250,255 



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

 

028 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 الذمم الةائنة التجارةة 06-

 
 
 

ف رةال ياألل 0162
  مسعديي

ياأللف  0160
 رةال مسعديي

 551,150  03,162 المبالغ المستحقة لؤلطراف ذات الصلة

 11,551  601,160 الذمم الدائنة التجارية

 013,130  500,110 

 
 31ةتم الوشف عن تعرض المجمدعة لمخاطر العملة والسيدلة المتعلقة يالذمم الةائنة للحسايات في اإلةضاح رقم 

 البيانات المالية.لهذه 

 المطلديات المستحقة والمطلديات المتةاولة األخرى  00-

 
 
 

ياأللف رةال  0162
  مسعديي

ياأللف  0160
 رةال مسعديي

  101,152    000,060  المطلوبات المستحقة

  81,521    40,006  المطلوبات المتعلقة بالموظفين

  010,808    644,630  أخرى

  043,204    821,505  

 تلكفة المبيعات 03-

 
 
 

ياأللف رةال  0162
  مسعديي

ياأللف  0160
 رةال مسعديي

  0,102,208   6,460,106 المواد الخام والمواد االستهالكية

  010,001    431,310  المرافق

  050,550    430,140  تاكليف الموظف

  152,010    064,006  )1استهالك الممتلاكت والمصنع والمعدات (اإليضاح 

  5,210    260  )1إطفاء الموجودات غير الملموسة (اإليضاح 

 (810,555)   (022,616)  تغيير في المنتجات تامة الصنع

  155,082    660,002  أخرى
  3,000,336    5,018,000  

 نفقات البيع والتدزةع 06-

 

 080,800  602,036 الشحن والتخزةن

  58,000    04,006  أخرى

  010,620    028,822  
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021 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 النفقات العامة واإليارةة 00-

 
 

ياأللف  0162
رةال 

 مسعديي

ياأللف  0160 
رةال 

 مسعديي

 002,580  060,014 تاكليف الموظف

 81,012  22,100 تلكفة التكنولوجيا واالبتاكر

 00,010  40,341 كةرسوم الخدمات المشتر 

 55,585  00,401 االستهالك واإلطفاء

 0,010  2,331 إطفاء تطوير الموقع

 00,510  2,004 توفير الصيانة والقوى العاملة

 1,820  3,004 مخصص أعضاء المجلس

 5,082  6,006 عقود اإليجار

 051,505  22,011 أخرى

 016,204  112,852 

 الزاك  04-

 صر الرئيسية ألمساس الزاك :فيما ةلي العنا
 
 

ياأللف رةال  0162
  مسعديي

ياأللف  0160
 رةال مسعديي

 00,000,810  61,003,061 الموجودات غير المتداولة

 0,050,800  200,360 المطلوبات غير المتداولة

 00,502,555  0,211,600 حقوق ملكية المساهمين في بداية السنة

 0,555,158  0,300,660 الدخل قبل الزاكة

 212,081  6,601,236 توزيعات األرباح
 06,636,404  51,800,008 

 
 تم تعةةل يعض هذه المبالغ عنة الدصدل إلى الزاك  المحملة على السنة.

 
 فيما ةلي ييان الحركة في مخصص الزاك :

 
 

ياأللف رةال  0162
  مسعديي

ياأللف  0160
 رةال مسعديي

  00,011    66,346  يناير 0

  50,581    42,412  صص السنة مخ

 (10,100)   (06,613) المدفوعات خالل السنة

  10,581    20,040  ديسمبر 50

    احتساب زاك  العام على النحد التالي:
    

 (50,581)  (42,412) المقيد على بيان الدخل

 
  ت الزاكة واإليصاالت الرسمية.وحصلت على ما يلزم من شهادا 5001قدمت المجموعة عوائد الزاكة حتى عام 
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020 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 الزاك  ستتمة  04-

مع زيادة  5001و 5008٭ حصلت شركة سافكو (الشركة) على تقييمات الزاكة للسنتين 5000ديسمبر  50بعد الفترة المنتهية في 

ال سعودي. قدمت المجموعة اعتراًضا لدى الهيئة العامة للزاكة والدخل مليون ري 15٫00مطلوبات الزاكة بمبلغ يصل إلى 

على هذه التقييمات وما زال اعتراضها قيد النظر لدى الهيئة العامة للزاكة والدخل. وتؤمن اإلدارة بأن المخصص اكٍف 

 لتغطية أي التزام إضافي.

 

مما أدى إلى مطلوبات زاكة  5000و 5001لنهائي للسنتين ٭ حصلت شركة سافكو (المجموعة) على تقييم الزاكة ا5001في عام 

 .5001مليون ريال سعودي٭ والتي سددتها المجموعة خالل عام  01.5إضافية بقيمة 

 

 5.2حيث تم طلب ضريبة الزاكة والدخل اإلضافية بقيمة  5000٭ حصلت شركة البيروني على التقييم النهائي لعام 5005في عام 

ومع ذلك٭ قدمت شركة البيروني طعًنا ضد التقييم المذكور  مليون ريال سعودي على التوالي. 0٫1مليون ريال سعودي و

٭ تلقت البيروني 5001في عام  لدى لجنة االعتراض االبتدائية ولم يتم رفع أي مطالبة أخرى من الهيئة العامة للزاكة والدخل.

٭ 5005إلى  5000موال المستردة بخصوص الزاكة وضريبة الدخل من خطاًبا من الهيئة العامة للزاكة والدخل والتي أقرت فيه األ

بشأن األموال  5000ونموذج اإلقرار الضريبي المستعجل لعام  5001وقد قامت شركة البيروني بتعديل مسؤوليتها لعام 

 5001ة حتى عام قدمت شركة البيروني زاكتها وعوائدها الضريبي المستردة المتاحة لدى الهيئة العامة للزاكة والدخل.

للمراجعة في الهيئة العامة  5001إلى  5001تخضع التقييمات النهائية من  وحصلت على اإليصاالت والشهادات الرسمية.

 للزاكة والدخل.

 

خالل عام  وحصلت على ما يلزم من شهادات الزاكة واإليصاالت الرسمية. 5001قدمت شركة ابن البيطار عوائد الزاكة حتى عام 

قدمت ابن  مليون ريال سعودي. 00مما أدى إلى زاكة إضافية بقيمة  5000و 5001لقت ابن البيطار تقييم الزاكة للسنتين ٭ ت5000

بعد نهاية العام٭ ما زال اعتراض ابن البيطار تحت الدراسة من قبل الهيئة العامة للزاكة  البيطار اعتراًضا على هذا التقييم.

 قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزاكة والدخل. 5001حتى  5008ائية للسنوات من وال تزال التقييمات النه والدخل.

 ضرةبة الةخل  00-

اكنون  50يمكن تقسيم المكونات الرئيسية لضريبة الدخل في بيان األرباح والخسائر األولي كما يلي للسنة المنتهية في 

 األول:

 
 
 

ياأللف رةال  0162
 مسعديي

 
ياأللف رةال  0160

 مسعديي

    ضرةبة يخل الشراكت الحالية  

 05,050  60,066  العام الحالي

 (1,005)  (60,006) التعديالت المتعلقة بضريبة الدخل الحالية للعام السابق * 

 301  0,000 
 



 ريية السعديةة سمسافود شركة األمسمة  الع

 

 

022 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 ضرةبة الةخل ستتمة  00-

 

 

ياأللف رةال  0162
  دييمسع

ياأللف  0160
 رةال مسعديي

    

    ضرةبة يخل الشراكت المؤجلة

 1,522  63,001 صافي الزيادة في الضريبة المؤجلة

 00,001  66,621  إجمالي مصروفات ضريبة الدخل المبلغ عنها في بيان الدخل األولي
 

 ، تم إثبات التعةةالت كةفعة مقةمة.0160يةسمبر  36*للسنة المنتهية في 
 

 مودنات الضرةبة المؤجلة كما ةلي:

 

 

ياأللف  0162
  رةال مسعديي

ياأللف  0160
 رةال مسعديي

    الفدارق المؤقتة الخاضعة للضرةبة

 005,005  030,203 الممتلاكت والمصنع والمعدات والموجودات غير الملموسة -

    

    الفدارق المؤقتة القايلة لالقتطاع

 (525,055)  (00,121) استحقاقات الموظفين -

 (01,100)  (06,206) مخصص المخزون -

 511,010  622,240 صافي الفوارق المؤقتة الخاضعة للضريبة

 ٪50  ٪01 معدل ضريبة الدخل المعمول به

 ٪00  ٪01 نسبة المساهمة األجنبية الخاضعة للضريبة

 51,101  62,220 صافي مطلديات الضرةبة المؤجلة
 

 الي التسدةة العةيةة لنفقات ضرةبة الةخل المشتقة من الريح المحامسبي:ةعرض الجةول الت
 

 

 

ياأللف رةال  0162
  مسعديي

ياأللف  0160
 رةال مسعديي

 150,051  460,166 الدخل قبل احتساب الزاكة وضريبة الدخل

 (550,100)  (360,110) استثناء: الدخل من بن البيطار (خاضع الزاكة)

 005,008  311,110 الدخل الدخل الخاضع لضريبة

    اآلثار الضرةبية المترتبة

 (050,081)  (20,233) صافي الفروق في مصروفات االستهالك واإلطفاء -

 85,018  04,012 عكس المخصصات -

 010  (610,006) نفقات غير قابلة لالقتطاع الضريبي -

 050,500  600,661 صافي الةخل الخاضع للضرةبة

 ٪00  ٪01 مة األجنبية الخاضعة للضريبةنسبة المساه

 85,800  46,000 صافي الةخل الخاضع للضرةبة وفقًا للضرةبة

 ٪50  ٪01 ضرةبة الةخل حسب معةل الضرةبة

 05,050  60,066 إجمالي نفقات ضرةبة الةخل
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800 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 األرياح للك مسهم 02-

ياأللف رةال  0162 
  مسعديي

ياأللف  0160
 رةال مسعديي

 0,500,100  0,001,620 الريح التشغيلي للعام

 0,005,808  0,613,602 صافي الدخل العائد لحاملي األسهم في المجموعة

 118,050  604,130 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة (باآلالف)

     ة العائدة لحاملي األسهمربحية السهم األساسية والمخفض

 5٫0  6٫0 في المجموعة 

    ربحية السهم األساسية والمخفضة من صافي الدخل

 5٫5  6٫6 العائدة لحاملي األسهم في المجموعة 

 

 لم يكن هناك أي عنصر تخفيض ذي تأثير على المتوسط المرجح لؤلسهم العادية.

 

 قياس القيمة العايلة 00-

 

األدوات المالية مثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في لك بيان بتاريخ تقيس المجموعة 

ُتعّرف القيمة العادلة بأنها الثمن الذي سيتم استالمه لبيع أحد الموجودات أو دفعه لتحويل أحد المطلوبات  المركز المالي.

ويستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع الموجود  ريخ القياس.في عملية اعتيادية بين مشاركين في السوق بتا

 أو تحويل المطلوب يتم إما:

 

 في السوق الرئيسية للموجود أو المطلوب٭ أو 

  في حالة غياب السوق الرئيسية للموجود أو المطلوب٭ يتم استخدام السوق األكثر فائدة بالنسبة للموجود أو

 المطلوب.

 

يتم قياس القيمة العادلة لموجود أو مطلوب  السوق الرئيسية أو األكثر ربحية في متناول المجموعة.يجب أن تكون 

باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير أي موجود أو مطلوب٭ مع افتراض أن المشاركين 

اس القيمة العادلة لموجود غير مالي في االعتبار ويأخذ قي في السوق يعملون من منطلق مصالحهم االقتصادية المثلى.

قدرة المشارك في السوق على توليد منفعة اقتصادية من خالل التوظيف األمثل واألعلى للموجود أو من خالل البيع 

 لمشارك آخر في السوق والذي بدوره سيقوم بالتوظيف األمثل واألعلى للموجود.

 

ت التي تم بشأنها قياس القيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية ويتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبا

 على أدنى مستوى ضروري من المدخالت  في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
ً
ويتم وصف ذلك٭ على النحو التالي٭ بناء

 لقياس القيمة العادلة بشلٍك عام:

 

  قة من األسعار المعروضة (غير المعدلة) في األسواق النشطة قياسات القيمة العادلة هي تلك المشت - 0المستوى

 للموجودات أو المطلوبات المماثلةٮ

  قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من مدخالت بخالف األسعار المعروضة المدرجة في  - 5المستوى

سعار) أو غير مباشرة (أي والتي يمكن مالحظتها للموجود أو المطلوب٭ إما بصورة مباشرة (مثل األ 0 المستوى

 المشتقة من األسعار).

  قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من أساليب التقييم التي تتضمن مدخالت الموجود أو  - 5المستوى

 المطلوب التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة (المدخالت غير الملحوظة)
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 لية ستتمة إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األو

 قياس القيمة العايلة ستتمة  00-

 0162يةسمبر  36

 ياأللف رةال مسعديي

 

 

 

القيمة 
  الةفترةة

 القيمة
 3المستدى   0المستدى   6المستدى   العايلة

 المدجديات المقامسة يالقيمة العايلة

            الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 -  -  800,121  800,121  800,121  الدخل الشامل اآلخر 

  800,121  800,121  800,121  -  - 

 

 

 0160يةسمبر  36

 ياأللف رةال مسعديي

 

 

 

القيمة 
 الةفترةة

 
القيمة 
 3المستدى   0المستدى   6المستدى   العايلة

 المدجديات المقامسة يالقيمة العايلة 

            الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل

 -  -  000,150  000,150  000,150  الةخل الشامل اآلخر 

  000,150  000,150  000,150  -  - 

 

قّيمت اإلدارة أن النقد وما يعادله واالستثمارات قصيرة األجل والذمم التجارية والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات المتداولة 

 فترات االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات. األخرى تقارب قيمها الدفترية وذلك بسبب

 

القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مشتقة من أسعار السوق المعلنة في 

  األسواق النشطة.

 

 معامالت وأرصة  األطراف ذات الصلة 31-

 

يلة والموظفين الرئيسيين بالشركة والكيانات الخاضعة لسيطرة هذه تمثل األطراف ذات الصلة الشركة األم والشراكت الزم

 فيما يلي قائمة باألطراف الرئيسية ذات الصلة بالمجموعة: األطراف أو لسيطرتها المشتركة أو نفوذها إلى حٍد كبير.

 

 طبيعة العالقة امسم الطرف ذي الصلة

 المساهم (الشركة األم) سابك
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 الية المدحة  األولية ستتمة إةضاحات على المعلدمات الم

 معامالت وأرصة  األطراف ذات الصلة ستتمة  31-

 
 الشركة األم والطرف المسيطر النهائي لشركة سافكو هما شركة سابك وحكومة المملكة العربية السعودية على التوالي.

 
وكذلك األرصدة لدى األطراف  5001و 5000ديسمبر  50اف ذات الصلة خالل السنة المنتهية في يقدم الجدول التالي إجمالي قيمة المعامالت التي اكن من المقرر إبرامها مع األطر 

 .5001و 5000ديسمبر  50ذات الصلة في 

 

 

 

المبيعات 
لألطراف ذات 

 الصلة
 

المشترةات من 
األطراف ذات 

 الصلة
 

الةفعات 
 المقةمة

 
تاكليف التقنية 

وااليتاكر 
 المحملة

 

تاكليف 
الخةمات 
المشتركة 
 المحملة

 

تاكليف اإليار  
والخةمات 

المحملة على 
 شركة زميلة

  الخةمات 

المبالغ 
المستحقة من 
األطراف ذات 

 الصلة

 

المبالغ 
المستحقة 
لألطراف 
 ذات الصلة

0162                  

األطراف ذات الصلة 

 05,000  200,055  508,025  -  12,005  01,820  51,020  0,112,005  8,550,202 األخرى

                  

                  

0160                  

األطراف ذات الصلة 

 551,150  120,200  501,050  -  10,581  10,012  005,511  0,510,010  1,258,218 األخرى

 
المحاسبة والموارد البشرية وتقنية المعلومات والهندسة والمشتريات  تمتلك المجموعة اتفاقية مستوى خدمة مع شركة سابك (مؤسسة الخدمات المشتركة) لتوفير خدمات

 .والخدمات ذات الصلة
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 معامالت وأرصة  األطراف ذات الصلة ستتمة  31-

 

  المبيعات التي يتم تحميلها  ٪ من إجمالي0٫0تبلغ المساهمة السنوية للمجموعة في سابك للتقنية واالبتاكر

 حاليًا على بيان الدخل.

  جميع مبيعات المجموعة تقريبًا مقدمة إلى شركة سابك والمساهمين األجانب بموجب اتفاقيات التسويق وشراء

 اإلنتاج.

  أبرمت المجموعة اتفاقية عمليات وصيانة مع شركة تابعة لشركة سابك من أجل دمج األنشطة اإلدارية

والصيانة للكا الشركتين. ستتولى شركة سافكو اإلشراف على أنشطة الشركة التابعة وإدارتها وفًقا  والتشغيلية

أبريل  0لشروط االتفاقية. ال تؤثر هذه االتفاقية على الهيلك القانوني ألي مجموعة. االتفاقية سارية اعتباًرا من 

5000. 

 

 المذكدر  أعاله. تدافق اإليار  على األمسعار وشروط المةفدعات للمعامالت

 

ُتجرى المبيعات من األطراف ذات الصلة والمشتريات منها وفًقا لشروط ماكفئة لتلك السائدة في المعامالت القائمة على 

تم تسويتها نقًدا بدون فائدة أو ضمان. ولم يتم تقديم أي  5001و 5000ديسمبر  50المنافسة الحرة. األرصدة المستحقة في 

٭ لم 5001و 5000ديسمبر  50ي من مستحقات األطراف ذات الصلة أو الذمم المدينة. للسنة المنتهية في ضمانات أو تلقيها أل

تسجل المجموعة أي عجز في الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات الصلة. ُيجرى هذا التقييم لك 

 وق الذي يعمل فيه الطرف ذي الصلة.سنة مالية عن طريق فحص المركز المالي للطرف ذي الصلة والس

 

 تعدةض مدظفي اإليار  الرئيسيين

 

باإلضافة إلى أجور موظفي اإلدارة الرئيسيين٭ تقدم المجموعة أيًضا منافع غير نقدية للمديرين والمسؤولين التنفيذيين٭ 

الرئيسية عن السنة المنتهية كما تساهم في خطة منافع محددة بعد انتهاء الخدمة لصالحهم. يمكن تفصيل أجور اإلدارة 

 على النحو التالي: 5001و 5000ديسمبر 50في 

 
 
 

ياأللف  0162
  رةال مسعديي

ياأللف  0160
 رةال مسعديي

 0,505  1,015 منافع الموظفين قصيرة األجل:

 0,815  0,085 منافع ما بعد التوظيف

 5,000  880 المنافع األخرى طويلة األجل
 2,200  0,114 

 

  لمعامالت مع األطراف ذات الصلة في سياق العمل المعتادتتم ا
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 إيار  المخاطر المالية 36-

 
 نظر  عامة

 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لؤلدوات المالية:

 

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السيولة  

 مخاطر السوق 

 لتشغيلمخاطر ا 

 

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة للك من المخاطر المذكورة أعاله٭ وأهداف المجموعة وسياساتها 

ويرد المزيد من اإلفصاحات الكمية في  وعملياتها فيما يتعلق بالقياسات وإدارة المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال.

 هذه البيانات المالية.

 

 لمخاطرإطار عمل إيار  ا

 

توضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة لتحديد المخاطر التي تواجهها المجموعة وتحليلها لوضع حدود 

تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بانتظام لتعكس  وضوابط مناسبة للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود.

وتهدف المجموعة٭ من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة الخاصة  التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.

  بها٭ إلى إعداد بيئة تحكم منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.

 

تراجع تشرف لجنة التدقيق في المجموعة على كيفية مراقبة اإلدارة لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة٭ و

تتلقى لجنة التدقيق في المجموعة المساعدة  مدى كفاءة إطار إدارة المخاطر بالنسبة للمخاطر التي تواجهها المجموعة.

ويجري قسم التدقيق الداخلي مراجعات منتظمة ومخصصة لضوابط  في دورها اإلشرافي من جانب التدقيق الداخلي.

تشمل األدوات المالية بصفة أساسية النقد ومرادفات النقد  قيق بنتائج ذلك.وإجراءات إدارة المخاطر٭ ويتم إبالغ لجنة التد

والمبالغ التجارية والحسابات المدينة األخرى واالستثمارات في تسليفات األوراق المالية والحسابات الدائنة والنفقات 

 المستحقة والمطلوبات األخرى. 

 

 مخاطر االئتمان

 

ة المالية للمجموعة في حالة عدم وفاء عميل أو الطرف اآلخر في أداة مالية بالتزاماته مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسار 

ال تتعرض  التعاقدية٭ وتنشأ بشلك أساسي من الذمم المدينة للمجموعة من العمالء واألوراق المالية االستثمارية.

مصارف ذات التصنيفات االئتمانية الجيدة٭ يودع النقد وما يعادله عموًما لدى ال المجموعة بشلك كبير لمخاطر االئتمان.

 وبوجه عام٭ تتم معظم مبيعات المجموعة إلى شركة سابك٭ وهي طرف ذات صلة ولديها سمعة قوية في السوق.



 مسمة  العريية السعديةة سمسافود شركة األ

 

800 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 إيار  المخاطر المالية ستتمة  36-

 
 جدي  مخاطر االئتمان

 
 0162يةسمبر  36 

 ياأللف رةال مسعديي

 
AA+  AA  AA-  A  A+  A-  أخرى   

القيمة 
 الةفترةة

 0,122,101   050,015  012,202  500,825  -  -  -  - النقد وما يعادله

 500,000     500,000  -  -  -  -  - االستثمارات قصيرة األجل

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة 

 200,201   200,201  -  -  -  -  -  - األخرى

                 الموجودات المالية بالقيمة العادلة

                 من خالل

 410,606   410,606  -  -  -  -  -  - الةخل الشامل

 
 
 0160 يةسمبر  36 

 ياأللف رةال مسعديي

 
AA+  AA  AA-  A  A+  A-  أخرى   

القيمة 
 الةفترةة

 0,582,280   881,015  21  025,850  2,011  -  -  - النقد وما يعادله

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة 

 120,251   120,251  -  -  -  -  -  - األخرى

                 الموجودات المالية بالقيمة العادلة

                  من خالل

 002,606   002,606  -  -  -  -  -  - الةخل الشامل
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 إيار  المخاطر المالية ستتمة  36-

 

 مخاطر السيدلة

 

مخاطر السيولة هي المخاطر التي تواجه المجموعة صعوبة في الوفاء بااللتزامات المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم 

ويقتضي نهج المجموعة في إدارة السيولة التأكد قدر  ات المالية األخرى.تسويتها عن طريق تقديم النقد أو الموجود

اإلماكن من امتالكها دائًما للسيولة الاكفية التي تمّكنها من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها٭ في ظل الظروف العادية 

 لمجموعة.والحِرجة على السواء٭ دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة ا

 

تضمن المجموعة أن يكون لديها النقد الاكفي عند الطلب لتلبية النفقات التشغيلية المتوقعة٭ وهذا يستثني التأثير 

 المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن التنبؤ بها بشلك معقول٭ مثل الكوارث الطبيعية.

 

تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية  تنشأ تركيزات المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى أنشطة

أو أن تتمتع األطراف المقابلة بنفس الخصائص االقتصادية التي بسببها تتأثر بالمثل مقدرتهم على الوفاء بااللتزامات 

الحساسية وتشير التركيزات إلى  التعاقدية نتيجة للتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف.

 النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو منطقة جغرافية معينة.

 

من أجل تجنب تركيزات المخاطر الزائدة٭ تتضمن سياسات المجموعة وإجراءاتها مبادئ توجيهية محددة للتركيز على صيانة 

يلخص الجدول التالي ربح  انية المحددة وإدارتها وفقًا لذلك.ويتم التحكم في تركيزات المخاطر االئتم محفظة متنوعة.

 على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة.
ً
 استحقاق المطلوبات المالية للشركة بناء

 
 

 
 0162يةسمبر  36 

 ياأللف رةال مسعديي

خالل مسنة  
 واحة 

 
 0إلى  6من 

 مسندات
 

 0أكثر من 
 مسندات

 اإلجمالي  

 يةون فائة 

 505,051   -  -  505,051 ئنة التجاريةالذمم الدا

  018,001    -  -   018,001  توزيعات األرباح المستحقة

  21,801    -  -   21,801  المطلوبات األخرى

  115,800   -  -    115,800 
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 إيار  المخاطر المالية ستتمة  36-

 طر السيدلة ستتمة مخا

 
 0160يةسمبر  36

 ياأللف رةال مسعديي

خالل مسنة  
 واحة 

 
 0إلى  6من 

 مسندات
 

 0أكثر من 
 مسندات

 اإلجمالي 

 يةون فائة 

 500,110  -  -  500,110 الذمم الدائنة التجارية

  010,500   -  -   010,500  توزيعات األرباح المستحقة

  012,218   -  -   012,218  المطلوبات األخرى

  851,015   -  -   851,015  

 

 مخاطر السدق

 

مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة في تأثير التغيرات في أسعار السوق٭ مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 

رة مخاطر ويكمن الهدف من إدا الفائدة وأسعار األسهم٭ على دخل المجموعة أو قيمة حيازاتها من األدوات المالية.

لم يكن هناك أي تغيير في  السوق في إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن معايير مقبولة٭ مع تحسين العائد.

 تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تتم بها إدارة هذه المخاطر وقياسها.

 

 مخاطر األمسعار

 

سهم من االستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة وتصنفها ينشأ تعرض المجموعة لمخاطر أسعار األوراق المالية لؤل

 على التعرض في  كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
ً
تم تحديد تحليالت الحساسية التالية بناء

 تاريخ التقرير.

 

 0162يةسمبر  36 

 
األثر على صافي 

 الةخل
 

األثر على 
مودنات حقدق 
 ىالملوية األخر 

 80,012  - ٪)00زيادة في األسعار (
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 إيار  المخاطر المالية ستتمة  36-

 مخاطر األمسعار ستتمة 

 0160يةسمبر  36

 
األثر على  

  صافي الةخل

األثر على مودنات 
حقدق الملوية 

 األخرى

 00,015  - ٪)00زيادة في األسعار (

    

 

 مخاطر العملة

 

ال تخضع  بات في قيمة األدوات المالية بسبب التغييرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.مخاطر العملة هي مخاطر التقل

المجموعة بشلك كبير لتقلبات أسعار الصرف األجنبي في السياق الطبيعي ألعمالها حيث لم تجري المجموعة خالل العام 

  ه بالريال السعودي.معامالت كبيرة بعمالت غير الريال السعودي والدوالر األمريكي المثبت سعر 

 

 مخاطر السلع

 

تتعرض المجموعة ألثر تقلبات السوق في أسعار مدخالت مختلفة لئلنتاج مثل الغاز الطبيعي وحمض الكبريتيك وحمض 

 وتدير المجموعة من وقٍت آلخر بعض عناصر مخاطر أسعار السلع من خالل استخدام عقود األسعار الثابتة. الفوسفوريك.

 

 الإيار  رأس الم

 

ويكمن الهدف الرئيسي إلدارة رأس مال  يتمثل رأس المال في حقوق الملكية العائدة لحاملي األسهم في المجموعة.

 المجموعة في دعم أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.

 

لتطور وتستلزم سياسة اإلدارة الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ على ثقة المستثمر والدائنين والسوق وتعزيز ا

ويراقب  وتدير المجموعة هيلك رأس مال وتجري تعديالت عليه في ضوء تغير الظروف االقتصادية. المستقبلي للشركة.

مجلس اإلدارة العائد على رأس المال الذي تحدده المجموعة نتيجة ألنشطة التشغيل مقسوًما على مجموع أسهم 

كما يراقب مجلس اإلدارة أيضًا  ة إلدارة رأس المال خالل العام.ولم تكن هناك أي تغييرات في نهج المجموع المساهمين.

وال تخضع المجموعة وال أي من شراكئها لمتطلبات  مستوى توزيعات األرباح على المساهمين العاديين وإدارة رأس المال.

 رأس المال المفروضة خارجًيا.
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 يار  المخاطر المالية ستتمة إ 36-

 إيار  رأس المال ستتمة 

 

 اكنت نسبة الةةن إلى رأس المال المعةل للمجمدعة في نهاةة مسنة التقرةر كما ةلي:

 

 

 

ياأللف رةال  0162
 مسعديي

 
ياأللف رةال  0160

 مسعديي

 5,502,010  0,140,030 إجمالي المطلوبات

 (0,582,280)  (6,600,026) ناقصًا: النقد وما يعادله

 202,205  040,006 صافي الدين

 00,001,520  60,010,212 إجمالي حقوق الملكية

 ناقصًا: مبلغ متراكم بشلك مباشر في األسهم المتعلقة بالقيمة العادلة

 (508,005)  (633,004) التعديالت

 00,850,550  66,000,020 رأس المال المعدل

 ٪2٫55  ٪6٫26 األول 36ل اعتباًرا من نسبة الدين إلى رأس المال المعّد 

 معلدمات القطاع 30-

 عليه٭ لم يتم تقديم تحليل  ترتبط جميع عمليات المجموعة بقطاع تشغيل واحد وهو األسمدة وتبيعها لعميٍل واحد.
ً
وبناء

 القطاع حسب القطاع التشغيلي والجغرافي.

 االلتزامات والطدارئ 33-

 االلتزامات الرأمسمالية

 

) مشروًعا رأسمالًيا 5000أبريل  8هجرية (الموافق  0158جمادى الثانية  01مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في اعتمد 

إلمداد وبناء محطة الكهرباء الجديدة لسافكو الثانية وسافكو الثالثة في مجمع المجموعة في مدينة الجبيل الصناعية 

مليون  515٫2ما مجموعه  5000ديسمبر  50جمالي النفقات المتكبدة حتى مليون ريال سعودي. وبلغ إ 518بتلكفة تقدر بنحو 

مليون ريال سعودي) بالنسبة لهذا المشروع. وتم االنتهاء من المشروع مياكنيكًيا خالل السنة  510٫20: 5001ريال سعودي (

 .5001ديسمبر  50المنتهية في 

 

) مشروع موثوقية 5000يوليو  0هجرية (الموافق  0158رمضان  00كذلك اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعاته المنعقدة في 

مليون ريال  111لمصنع سافكو الرابع في مجمع المجموعة في مدينة الجبيل الصناعية بتلكفة شراء وإنشاء تقدر بنحو 

 811٫05: 5001مليون ريال سعودي ( 150٫80ما مجموعه  5000ديسمبر  50سعودي. وبلغ إجمالي النفقات المتكبدة حتى 

 .5000مليون ريال سعودي) بالنسبة لهذا المشروع. وتم االنتهاء من المشروع مياكنيكًيا خالل عام 
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 االلتزامات والطدارئ ستتمة  33-

 

 االلتزامات الرأمسمالية ستتمة 

 
) مشروع موثوقية 5008ديسمبر  0هجرية (الموافق  0150ربيع األول  8اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 

مليون ريال  180لمصنع سافكو الثالث  في مجمع المجموعة بمدينة الجبيل الصناعية بتلكفة شراء وإنشاء تقدر بنحو 
جتماع المنعقد مليون ريال سعودي في اال 00سعودي. وقد تمت الموافقة على األموال اإلضافية من مجلس اإلدارة بمبلغ 

 528٫0ما مجموعه  5000ديسمبر  50). وبلغ إجمالي النفقات المتكبدة حتى 5001أكتوبر  1هجرية (الموافق  0152محرم  01في 

مليون ريال سعودي) بالنسبة لهذا المشروع. ومن المتوقع االنتهاء من المشروع في  005٫50: 5001مليون ريال سعودي (

 .5002عام 

 

٭ اعتمد مجلس اإلدارة النفقات الرأسمالية المستقبلية فيما يتعلق بالمشاريع األخرى التي بلغت قيمتها عالوة على ذلك

 مليون ريال سعودي). 500٫05: 5001مليون ريال سعودي ( 552٫55

 

مليون  551: 5001ديسمبر  50مليون ريال سعودي ( 550٭ اكن لدى البيروني وابن البيطار التزامات بقيمة 5000ديسمبر  50في 

 ريال سعودي) فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية.

 
 خطاب ضمان

 
مليون ريال سعودي) لصالح الهيئة الملكية للجبيل  0٫1: 5001مليون ريال سعودي ( 0٫1أصدرت المجموعة ضماًنا بنكًيا بلغ 

 وينبع مقابل األراضي المؤجرة.

 
بقية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود في تاريخ التقرير٭ اكنت المجموعة لديها التزامات مت

 اإليجار غير القابلة لئللغاء٭ والتي تكون مستحقة على النحو التالي:

 

 
 

 

ياأللف  0162
  رةال مسعديي

ياأللف  0160
 رةال مسعديي

 02,511  36,626 خالل سنة واحدة

 80,000  26,060 س سنواتبعد مرور سنة واحدة ولكن في غضون مدة ال تزيد على خم

 050,001  660,240 أكثر من خمس سنوات

 000,002  500,155 

 
 تمثل مدفوعات اإليجار التشغيلية إيجارات مستحقة الدفع من قبل المجموعة مقابل األراضي واإليجارات السكنية والمعدات.

نوات باستثناء األرض التي تم التفاوض بشأنها وتم التفاوض على عقود اإليجار لمتوسط مدة تتراوح بين سنة إلى ثالث س

 عاًما وتم تحديد إيجارات لمتوسط عام واحد مع خيار التمديد بسعر السوق السائد. 50لمدة 
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 االلتزامات والطدارئ ستتمة  33-

 اإلةجارات التمدةلية

 
فيما يلي الحد األدنى من مدفوعات اإليجار  جار تمويلية لمختلف عناصر المصنع والمعدات.تمتلك المجموعة عقود إي

 المستقبلية بموجب عقود اإليجار التمويلية٭ بجانب القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار:

 
 

 

ياأللف  0162
  رةال مسعديي

ياأللف  0160
 رةال مسعديي

 1,020  6,106 خالل سنة واحدة

 00,210  60,026 بعد مرور سنة واحدة ولكن في غضون مدة ال تزيد على خمس سنوات

 55,151  00,013 أكثر من خمس سنوات

 60,302  18,182 

    

 18,182  60,302 إجمالي الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

 (52,001)  (00,031) ناقصًا: المبالغ التي تمثل مصاريف التمويل

 01,580  64,662 ة للحد األدنى من مدفوعات اإليجارالقيمة الحالي

 

 64أثر تطبيق المعيار الةولي إلعةاي التقارةر المالية رقم 

 

يناير  0من تاريخ التطبيق اإللزامي في  “عقود اإليجار” 08سوف تطبق المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

لمبسط الُمعدل على النحو المسموح به بموجب أحاكم االنتقال المحددة في المعيار. عن طريق تطبيق نهج االنتقال ا 5002

في السنة التالية. لم تستخدم المجموعة الوسيلة العملية لتطبيق المعيار  5000ونتيجة لذلك٭ لن تتم إعادة السنة المالية 

ا سابًقا باعتبارها عقود إيجار بموجب المعيار على تلك العقود التي تم تحديده 08الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .“عقود اإليجار” 01المحاسبي الدولي رقم 

 

٭ ستثبت المجموعة مطلوبات اإليجار وموجودات حق االستخدام 08عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

. وسيتم قياس المطلوبات 08إيجار بموجب المعيار رقم المرتبطة بها فيما يتعلق بالعقود التي تم إبرامها على أنها عقود 

بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية٭ ويتم تخفيضها باستخدام معدل فائدة االقتراض المتدرج للمجموعة اعتباًرا من 

المعدل بقيمة أٍي من . وسيتم قياس موجودات حقوق االستخدام المرتبطة بالمبلغ الذي يعادل مطلوبات اإليجار٭ 5002يناير  0

 50مدفوعات اإليجار المدفوعة مقدًما أو المتراكمة فيما تتعلق بعقد اإليجار المدرج في بيان المركز المالي كما في 

. وتقوم المجموعة بعملية إنهاء حسابها للمبلغ النهائي لموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار كما 5000ديسمبر 

٪ من إجمالي المطلوبات. ولن يكون هناك أي 05٪ من إجمالي الموجودات و5لمتوقع أن يكون األثر بين . ومن ا5002يناير  0في 

 .5002يناير  0تأثير على األرباح المحتجزة اعتباًرا من 

 تخصيص تدزةعات الةخل الصافي وتدزةعات األرياح 36-

مجموعة مجلس اإلدارة بالموافقة على توزيعات أرباح )٭ أوصت ال5000ديسمبر  08هجرية (الموافق  0110من ربيع الثاني  2في 

. وتخضع 5000مليون ريال سعودي إجمااًل) للنصف الثاني من عام  850ريال سعودي للسهم ( 0٫0نقدية مؤقتة بقيمة 

 توزيعات األرباح المقترحة للموافقة ولم يتم تضمينها أكحد المطلوبات في هذه البيانات المالية.
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 علدمات المالية المدحة  األولية ستتمة إةضاحات على الم

 تخصيص تدزةعات الةخل الصافي وتدزةعات األرياح ستتمة  36-

ريال  0)٭ وافق مجلس اإلدارة على توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 5000يونيو  2هجرية (الموافق  0152من رمضان  50في 

. اكنت األرباح متاحة للتوزيع على 5000ثاني من عام مليون ريال سعودي إجمااًل) للنصف ال 108٫81سعودي للسهم (

 .5000أغسطس  0المساهمين في 

 

ريال سعودي  0)٭ اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 5000فبراير  50هجرية (الموافق  0152من جمادى الثانية  01في 

. وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل الجمعية 5001مليون ريال سعودي إجمااًل) للنصف الثاني من عام  108٫81للسهم (

). واكنت األرباح متاحة للتوزيع 5000مارس  02هـ (الموافق 0152رجب  5العمومية في اجتماعها االستثنائي المنعقد في 

 .5000أبريل  5على المساهمين في 

 

ريال  0٫10أرباح نقدية مؤقتة بقيمة  )٭ وافق مجلس اإلدارة على توزيع5001أغسطس  58هـ (الموافق 0150ذو الحجة  1في 

. واكنت األرباح متاحة للتوزيع على 5001مليون ريال سعودي إجمااًل) للنصف األول من عام  505٫0سعودي للسهم (

 .5001سبتمبر  58المساهمين في 

 
ريال سعودي  0بقيمة  )٭ اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية5001فبراير  01هـ (الموافق 0150جمادى الثانية  01في 

. وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل الجمعية 5008مليون ريال سعودي إجمااًل) للنصف الثاني من عام  108٫81للسهم (

). واكنت األرباح متاحة للتوزيع على 5001مارس  52هـ (الموافق 0150رجب  0العمومية في اجتماعها االستثنائي المنعقد في 
. وفي نفس االجتماع٭ وافقت الجمعية العمومية على تعديل اللوائح الداخلية للشركة 5001ريل أب 05المساهمين في 

مليون ريال سعودي يمثل فائض  150٫50لالمتثال للوائح الجديدة للشراكت في المملكة العربية السعودية ونقل مبلغ 

مليون ريال سعودي من االحتياطي العام  10٫0مبلغ ٪ من رأس المال إلى األرباح المحتجزة ونقل 50احتياطي قانوني يزيد على 

 .5001إلى األرباح المحتجزة. وتم االنتهاء من اإلجراءات القانونية لتعديل اللوائح الداخلية للشركة خالل عام 

 األحةاث الالحقة 30-

الحقة هامة من شأنها التأثير لم تكن هناك أي أحداث  5000ديسمبر/اكنون األول  50في رأي اإلدارة٭ منذ السنة المنتهية في 

  بشلك جوهري على المركز المالي للمجموعة كما هو موضح في هذه البيانات المالية.



 

805 

 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

  0160ةدنيد  31المعلدمات المالية المرحلية المختصر  المدحة  للفتر  المنتهية في 

 

 



 

801 

 صر  المدحة  المعلدمات المالية المرحلية المخت

  0160ةدنيد  31للفتر  المنتهية في 

 صفحة

 800 ....................................................................................................................... بيان المركز المالي المختصر الموحد

 808 .................................................................................................................... بيان االرباح او الخسائر المختصر الموحد

 801 ....................................................................................................................... بيان الدخل الشامل المختصر الموحد

 800 ................................................................................................... بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد

 802 ................................................................................................................. بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد

 850 .................................................................................... إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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 ييان المركز المالي المختصر المدحة 

 0160ةدنيد  31كما في 

 ةدنيد 31كما في    
 م0160

 يةسمبر 36كما في  
     م0162

 اإلةضاح 
ياأللف رةال  

 مسعديي
 

 ياأللف رةال مسعديي

      المدجديات
      المدجديات غير المتةاولة

 0,101,180  0,601,000  0 الممتلاكت والمصنع والمعدات
 -   060,006 صافي االستثمار في عقود ايجار

 80,102  20,401  4 غير الملموسةالموجودات 
 821,000  422,303   االمستثمارات في شراكت زميلة

خـالل  الموجودات المالية بالقيمة العادلة
 800,121  416,060   الدخل الشامل اآلخر

 501,150  622,260  66 المدجديات غير المتةاولة األخرى

   61,016,062  00,525,200 

      المدجديات المتةاولة
 001,808  230,142   المخزون

 200,201  200,066  0 الذمم المدينة التجارية
المبلغ المدفوع مقدًما والموجودات 

 585,000  040,640   المتداولة األخرى
 0,122,101  6,600,104  2 النقد وما يعادله

 500,000  603,111   االستثمارات قصيرة األجل
لة المصنفة على أنها الموجودات غير المتداو

 510  032   محفوظة للبيع

   3,200,032  5,200,855 

 01,510,015  66,216,004   إجمالي المدجديات

      
      حقدق الملوية والمطلديات

      حقدق الملوية
 1,180,501  6,041,306  0 رأس المال

 5,220,100  3,002,620   احتياطي رأس المال
 0,500,000  6,001,111   القانونياالحتياطي 

 050,100  (06,266)   الخسائر المتراكمة ساألرياح المحتجز  
 القيمة العايلة للمدجديات المالية من خالل

 155,558  630,000   الةخل الشامل اآلخر
 0,555,555  6,600,311   الحصص غير المسيطر 

 05,500,000  66,046.410   إجمالي حقدق الملوية

      
      المطلديات

      المطلديات غير المتةاولة
 00,150  601,006   االلتزامات بموجب عقد اإليجار التمويلي

 10,001  00,600   المطلوبات الضريبية المؤجلة
 185,050  201,003  61 التزام منافع الموظفين

   6,143,000  051,510 

      المطلديات المتةاولة
 0,000  60,303   تزامات بموجب عقد اإليجار التمويلياالل

 505,051  000,206  66 الذمم الدائنة التجارية
 185,008  6,160,400   المستحقات والذمم الدائنة األخرى

 018,001  004,206   تدزةعات األرياح المستحقة
 20,100  00,012  60,63 الزاك  وضرةبة الةخل المستحقة

   0,600,400  0,515,520 

 5,082,150  3,030,406   إجمالي المطلديات

 01,510,015  66,216,004   إجمالي حقدق الملوية والمطلديات



 لسعديةة سمسافود شركة األمسمة  العريية ا

 

808 

 ييان االرياح او الخسائر المختصر المدحة

0160ةدنيد  31للفتر  المنتهية في   

 ةدنيد 31 كما في   

  م0160

 
 ةندةد 31 ةندةد 31

    

  اإلةضاح 

رةال  ياأللف

  مسعديي

ياأللف رةال 

 مسعديي

      

 5,120,102  0,430,666   المبيعات

 (0,850,855)  (6,613,221)   تلكفة المبيعات

 0,015,101  6,036,036   إجمالي الريح

      

 (002,051)  (20,611)   مصروفات البيع والتدزةع

 (510,001)  (010,341)   المصروفات العامة واإليارةة

 008,018  030,106   الةخل من العمليات

      

 55,188  02,601   الحصة في نتائج شركة زميلة

 (00,110)  (60,004)   صافي تلكفة التمدةل

 0,850  06,660   صافي المصروفات األخرى

   46,004  2,252 

 058,000  6,116,160   الةخل قبل احتساب الزاك  وضرةبة الةخل

 (08,025)  (66,600)  60 ة الةخلمصروف ضرةب

 (50,102)  (04,104)  60 مصروف الزاك 

 100,051  041,240   صافي الةخل عن السنة

      

      صافي الةخل عن السنة العائة إلى:

 180,002  200,640   مالكي الشركة األم

 51,210  40,611   الحصص غير المسيطرة

   041,240  100,051 
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 ييان الةخل الشامل المختصر المدحة 

 0160ةدنيد  31للفتر  المنتهية في 

 ةندةد 31 كما في  

 م0160

 ةندةد 31كما في  

    م0162

 ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي  

     

 100,051  041,240  صافي الةخل عن السنة

     

     الةخل الشامل اآلخر

ةتم إعاي  تصنيفها إلى ييان البندي التي لن  
:
ّ
     الةخل األولي

صافي الريح على المدجديات المالية يالقيمة 

 010,850  (060)  الةخل الشامل اآلخر العايلة من خالل

 51,020  (33,640)  إعاي  قياس الماكمسب على خطط المزاةا المحةي 

 (1,851)  (600)  الحصة من الخسار  الشاملة األخرى لشركة زميلة

 205,555  004,006  إجمالي الةخل الشامل عن السنة

     

     إجمالي الةخل الشامل العائة إلى:

 250,202  246,200  مالكي الشركة األم

 50,501  46,640  الحصص غير المسيطرة

  004,006  205,555 
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 ييان التغيرات في حقدق الملوية المختصر المدحة 

 0160ةدنيد  31المنتهية في  للفتر 

 

 رأس المال

  االحتياطيات  المساهم

الخسائر 

 األرياح/المتراكمة

  المحتفظ يها

 القيمة العايلة

المدجديات  احتياطي

يالقيمة  المالية

 من خالل العايلة

  اآلخر الةخل الشامل

 صافي امستثمار

  الشركة األم

غير  الحصص

  المسيطر 

إجمالي حقدق 

 الملوية

 

 لف رةالياأل

  مسعديي

ياأللف رةال 

  مسعديي

ياأللف رةال 

  مسعديي

ياأللف رةال 

  مسعديي

ياأللف رةال 

  مسعديي

ياأللف رةال 

  مسعديي

ياأللف رةال 

 مسعديي

              

يناير/اكنون الثاني  0الرصيد كما في 

5000 1,180,501  0,510,100  (021,001)  508,005  2,000,110  0,508,200  00,001,525 

 5,552,551  050,058  5,005,120  -  5,005,120  -  - الدخل عن السنة

 010,501  002  010,800  11,015  25,010  -  - عن السنة الدخل الشامل اآلخر

 إجمالي الةخل الشامل

 0,321,036  634,660  0,066,664  60,103  0,600,163  -  - عن السنة

              

 0,100  -  0,100  -  0,100  -  - المستردة مصاريف الزاكة

 (0,020,051)  (000,000)  (0,000,051)  -  (0,000,051)  -  - توزيعات األرباح

 (6,620,664)  (661,111)  (6,100,664)  -  (6,100,664)  -  - اإلجمالي

              

 60,010,212  6,033,333  61,000,600  633,004  031,661  0,062,620  6,041,306 0162يةسمبر  36الرصية كما في 

              

 05,500,000  0,555,555  00,215,110  155,558  050,100  0,510,100  1,180,501 5002    الثاني اكنون0الرصيد كما في 

 280,085  80,100  020,185  -  020,185  -  - الدخل عن السنة

 (51,080)  (255)  (55,850)  (212)  (55,808)  -  - السنةعن  الدخل الشامل اآلخر

 004,006  46,640  246,200  (060)  240,004  -  - السنة إجمالي الةخل الشامل عن

              

 (0,081,000)  (005,000)  (0,180,000)  -  (0,180,000)  -  - توزيعات األرباح

 (6,040,011)  (610,011)  (6,640,111)  -  (6,640,111)  -  - المعامالت مع حقدق ملوية المالك

   -           

 66,046,410  6,600,311  61,340,310  630,000  (06,266)  0,062,620  6,041,306 0160 ةدنيد 31الرصية كما في 
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 ييان التةفقات النقةةة المختصر المدحة 

 0160ةدنيد  31للفتر  المنتهية في 

 

 احاإلةض

 31 كما في

 0160 ةدنيد

 يةسمبر 36كما في  

0162   

 ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي التةفقات النقةةة من األنشطة التشغيلية

     

 5,555,005  6,116,160  الدخل قبل احتساب الزاكة وضريبة الدخل

     تعديالت لـ:

 110,110  306,003  استهالك ممتلاكت ومصانع ومعدات

 2,015  66,064  إطفاء أصول غير ملموسة

 -  0,446  صافي االستثمار في عقود ايجار

 00,155  6,032  وقوائم الجرد القديمة مخصص الحركة البطيئة

 (008,005)  (02,601)  الحصة في نتائج شركة زميلة

 1,221  -  خسارة استبعاد أصول ثابتة

   -  شطب الموجودات غير الملموسة

 (1,121)  (60,600)  إيرادات التمويل

 52,015  01,410  تاكليف التمويل

 5,052  01,013  صافي مخصص التزامات منافع التقاعد

     التغيرات في رأس المال العامل:

 (080,010)  60,226  المخزونات

 (005,200)  060,006  الذمم المدينة التجارية

 82,010  26,660  مم الدائنة األخرىالذمم الدائنة التجارية والذ

المبالغ المدفوعة مقدًما والموجودات المتداولة 

 00,110  30,360  األخرى

 5,010,100  6,200,061  النقة المتدلة من العمليات

 (52,015)  (2,140)  تاكليف التمويل المدفوعة

 (500,815)  (66,026)  منافع الموظفين المدفوعة

 (51,105)  (06,000)  عةالزاكة المدفو 

 5,010,010  6,006,131  صافي النقة المتدلة من األنشطة التشغيلية

     

     التةفقات النقةةة من األنشطة االمستثمارةة

 1,121  60,600  فوائد مستلمة

 51,000  30,011  األرباح المستلمة من شركة زميلة

 األرباح من بيع الممتلاكت

 0,050  -  والمصنع والمعدات

 (028,008)  (266,610)  شراء الممتلاكت والمصنع والمعدات

 (0,008)  (62,000)  شراء الموجودات غير الملموسة

 00,501  64,012  صافي الحركة في الموجودات غير المتداولة األخرى

 (500,000)  (03,111)  االستثمار قصير األجل

 (0,000,000)  (246,006)  تثمارةةصافي النقة المستخةم في األنشطة االمس

     

     التةفقات النقةةة من أنشطة التمدةل

 (000)  -  مدفوعات اإليجار المالية

 (105)  (30,016)  الحركة في االلتزامات بموجب عقد إيجار رأس المال

 (0,020,051)  (260,103)  صافي توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين

  (224,006)  (0,020,100) 

 552,002  (002)  صافي الزةاي  في النقة وما ةعايله

 0,582,280  6,600,026  النقد وما يعادله في بداية السنة

 0,122,101  6,600,104  النقة وما ةعايله في نهاةة السنة
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 إةضاحات حدل المعلدمات المالية المرحلية المختصر  المدحة  

 معلدمات عامة 6-

) تأسست بموجب المرسوم “مسافود”أو  “الشركة”مدة العربية السعودية هي شركة مساهمة سعودية (شركة األس

وقد تم تسجيل الشركة في البداية في مدينة  ).0280 سبتمبر 1هـ (الموافق 0500جمادى األولى  00بتاريخ  05الملكي رقم م

)٭ ومن ثم ُنِقل المقر الرئيسي 0288مارس  51الموافق هـ (0500ذو الحجة  0بتاريخ  5000000010الدمام برقم تسجيل تجاري 

 ). 0220مايو 01هـ (الموافق 0100شوال  52بتاريخ  5000005502للشركة الحقًا إلى مدينة الجبيل الصناعية٭ بالسجل التجاري رقم 

 سجل التجاري للفرع.٭ قرر مجلس اإلدارة إلغاء ال5005وفي عام  تم تحويل السجل التجاري السابق في البداية إلى فرع.

وتداولها داخل المملكة  “اليوريا واألمونيا”تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في إنتاج األسمدة وتصنيعها بشلك أساسي 

 العربية السعودية وخارجها.

غير ملزمة م) فيما يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم 01/00/5000هـ (الموافق 58/05/0110باإلشارة إلى إعالن شركة سافكو بتاريخ 

)٭ بعد ذلك٭ أعلنت سافكو عن “مسايك”) وشركة السعودية للصناعات األساسية (“سافكو”بين شركة األسمدة السعودية (

٪ من إجمالي رأس مال سافكو بالاكمل 15٫22توقيع اتفاقية شراء أسهم مع شركة سابك (طرف ذي عالقة)٭ والتي تمتلك 

٪ من رأس مال شركة سابك الستثمارات 000٭ تستحوذ سافكو بموجبها على )“اتفاقية شراء األسهم”هـ (50/01/0110في 

وبعد االنتهاء من عملية االستحواذ٭ سيتم تخفيف نسبة ملكية رأس مال المساهمين الحاليين (باستثناء  المغذيات الزراعية.

رتبطة بها وبالتالي ملكية ٪ مما سيؤدي إلى انخفاض في نسبة الملكية وحقوق التصويت الم12٫2٪ إلى 01٫00سابك) من 

 ٪.00٫0٪ إلى 15٫22سابك في سافكو بعد هذه الصفقة ستشهد زيادة من 

 تتألف المجموعة من الشركة مع الشركة التابعة لها كما يلي:

 النشاط الرئيسي  ماكن التأمسيس  نسبة الحياز  امسم الشركة

      

مسايك المستثمارات المغذةات 

 الزراعية
611٪  

ربية المملكة الع

 السعودية
 المغذيات الزراعية 

      

 

 تمتلك شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية استثمارات في الشراكت التالية:

 النشاط الرئيسي  ماكن التأمسيس  نسبة الحياز  امسم الشركة

      

 شركة الجبيل لؤلسمدة

 )“البيروني”(
01٪  

المملكة العربية 

 السعودية
 اعيةالمغذيات الزر  

الشركة الوطنية لؤلسمدة الكيماوية 

 )“اين البيطار”(
01٪  

المملكة العربية 

 السعودية
 المغذيات الزراعية 

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 

 )“جيبك”ش.م.ب (م) (
 المغذيات الزراعية  مملكة البحرين  33٫33٪
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 تتمة إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية س

 الغرض من المعلدمات المالية المدحة  األولية 0-

تم إعداد المعلومات المالية الموحدة األولية لتضمينها في تعميم بخصوص ترتيب يشمل المعامالت الموضحة في اإليضاح 

 . ترى اإلدارة أن هذه المعلومات المالية األولية تتضمن جميع التعديالت الالزمة للعرض العادل.0رقم 

غرض من هذه المعلومات األولية توضيح أثر المعاملة كما لو أن الحدث قد تم منذ أقرب فترة معروضة. تشمل الفترات ال

وتبدأ أقرب فترة  5001ديسمبر  50و 5000ديسمبر  50المعروضة في هذه المعلومات المالية األولية السنتين المنتهيتين في 

 .5001يناير  0في معروضة في هذه المعلومات المالية األولية 

قد ال تقدم المعلومات المالية األولية صورة حقيقية عن المركز المالي الفعلي أو نتائج العمليات المقترحة لسافكو التي اكن 

. فضاًل عن ذلك٭ ال تهدف المعلومات المالية األولية 5001يناير  0من الممكن تحقيقها إذا تمت المعاملة بالفعل في 

 بؤ بمستقبل المركز المالي لسافكو أو نتائج العمليات.المرفقة إلى التن

 أمساس اإلعةاي -3

التقارير ” 51تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة المجمعة للمجموعة طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

عة السنوية وفقا لمعايير . وال تشمل على جميع المعلومات المطلوبة في المعلومات المالية المجم“المالية المرحلية

المعدة  5000ديسمبر  50التقرير المالية الدولية وينبغي ان تقرأ باالقتران مع القوائم المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 وفقا لمعايير التقرير المالية الدولية.

إعداد هذه المعلومات المالية  إن السياسات المحاسبية والتعديالت ذات الصلة والتقديرات واإلفتراضات المطبقة عند

المرحلية المختصرة المجّمعة تتوافق مع تلك المتبعة عند إعداد القوائم المالية المجّمعة السنوية عن السنة المنتهية 

 ): عقود اإليجار وهو ساري08٭ فيما عدا التغييرات الناتجة عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم (5000ديسمبر  50في 

 ).1(يرجى الرجوع إلى اإليضاح  5002يناير  0ابتداءًا من 

قد ال تعطي المعلومات المالية األولية صورة حقيقية للمركز المالي الفعلي أو نتائج عمليات سافكو المقترحة التي اكن من 

إلى التنبؤ بالمركز المالي عالوة على ذلك٭ ال تهدف المعلومات المالية األولية المرفقة  .5001يناير 0الممكن تحقيقها في 

 المستقبلي لشركة سافكو أو نتائج العمليات.

 عملة العرض وعملة التعامل 

تم إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة المجّمعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة٭ وهي عملة 

 كر خالف ذلك.التعامل للمجموعة. تم تقريب اكفة القيم إلى أقرب ألف ما لم يذ
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 أمساس اإلعةاي ستتّمة  -3

 على االفتراضات والتقديرات وأوجه عدم اليقين والمعلومات التي تم 
ً
تم إعداد المعلومات المالية الموحدة األولية بناء

ي تتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما اإلفصاح عنها في البيانات المالية المدققة لشركة سافكو والت

وقد تم إعدادها بموجب اتفاقية التلكفة التاريخية٭ باستثناء  هي معلنة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الذي تم قياسه بالقيمة العادلة

 رض المعلومات المالية الموحدة األولية بالريال السعودي إال عند اإلشارة إليها بخالف ذلك.يتم ع

يتطلب إعداد البيانات المالية األولية وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية استخدام بعض التقديرات المحاسبية 

لذا يجري  عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة.كما يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها التقديري في  المهمة.

اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة أعلى من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات 

 .1أساسية للبيانات المالية الموحدة في اإليضاح رقم 

 بشركة سافكو من البيانات المالية المدققة للشركة. تم استخالص نتائج المعلومات المالية الخاصة

 االفتراضات األولية

 :5001يناير/اكنون الثاني  0في كما  تم تطبيق االعتبارات واالفتراضات التالية في هذه المعلومات المالية األولية

  مليار ريال  1٫02٪ في شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية بمبلغ 000استحوذت سافكو على حصة بنسبة

 سعودي

  مليون ريال سعودي كمساهمة نقدية عينية من حقوق المساهمين. 525قامت شركة سابك بتقديم بمبلغ  

  سوف تستحوذ سافكو على سابك الستثمارات المغذيات الزراعية من سابك من خالل زيادة رأس المال. سيكون

سعودي وسيتم دفع المبلغ المستحق عن طريق إصدار  مليار ريال 1٫02إجمالي مبلغ االستثمار مساويا لمبلًغ 

ريال سعودي للسهمٮ القيمة االسمية للسهم  11٫50سهم عادي في سافكو إلى سابك بقيمة  02,580,150

 ريال سعودي. 00هي 

  ألغراض تقييم األسهم التي ستستحوذ عليها سافكو من سابك في شركة سابك٭ اكنت طرق التقييم المستخدمة

  صًصا للتدفق النقدي ومضاعفات شركة مماثلة.منهًجا مخ

 .يتم التخلص من األرصدة والمعامالت بين المجموعات 

 أمساس التدحية

تتحقق السيطرة  .5002يونيو  50تتضمن البيانات المالية الموحدة األولية البيانات المالية للمجموعة وشراكتها التابعة كما في 

حقوق لعائدات متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها وتكون لديها  عندما تتعرض المجموعة٭ أو يكون لديها

على وجه التحديد٭ ال تسيطر  القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها.

 المجموعة على الشركة المستثمر فيها إال اكن لدى المجموعة:

 ا (أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات سيطرة على الشركة المستثمر فيه

 الصلة للشركة المستثمر فيها)

 تعرض لعائدات متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها أو حقوق فيها٭ و 

 تمتلك القدرة على استغالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها بما يؤثر على عائداتها 
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 أساس التوحيد (تتمة)

عندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة لشركة مستثمر فيها٭ فإن المجموعة تدرس 

 طة على شركة مستثمر فيها٭ بما في ذلك:جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا اكنت تتمتع بسل

 الترتيب التعاقدي مع أصحاب األصوات اآلخرين للشركة المستثمر فيها 

 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى 

 التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة حقوق 

ر فيها إذا اكنت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا اكنت تتحكم في شركة مستثم

يبدأ دمج الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة  تغييرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.

لوبات يتم تضمين الموجودات والمط على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة.

والدخل والمصروفات الخاصة بإحدى الشراكت التابعة التي تم االستحواذ عليها أو بيعها خالل العام في بيان الدخل الشامل 

 من تاريخ سيطرة المجموعة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.

ت الشراكت التابعة التي ال تملكها المجموعة بشلك تمثل الحصة غير المسيطرة حصة األرباح أو الخسائر وصافي موجودا

وُيعزى الربح أو الخسارة ولك عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي حقوق ملكية الشركة األم  مباشر أو غير مباشر.

 للمجموعة وإلى الحصص غير المسيطرة٭ حتى لو أدى ذلك إلى وجود رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة.

لضرورة٭ يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشراكت التابعة لجعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع السياسات عند ا

للمجموعة. يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات داخل المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات  المحاسبية

 اء المجموعة بالاكمل عند التوحيد.والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعض

إذا فقدت المجموعة  يتم احتساب التغيير في حصة ملكية شركة تابعة٭ دون فقدان السيطرة٭ كمعاملة حقوق ملكية.

 السيطرة على شركة تابعة٭ فإنها:

 تستبعد موجودات (باإلضافة إلى الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة 

 غير مسيطرة تستبعد القيمة الدفترية ألي حصص 

 تستبعد فروق التحويل التراكمية المسجلة في حقوق الملكية 

 تحدد القيمة العادلة للمقابل المستلم 

 تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به 

 تثبت أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر 

 مل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو من المكونات المعترف بها سابًقا في الدخل الشا تعيد تصنيف حصة الشركة األم

 األرباح المحتجزة٭ حسب االقتضاء٭ إذا اكنت المجموعة قد تخلصت مباشرة من الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.
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حاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة المجمعة مع تلك المستخدمة تتوافق السياسات الم

٭ م5001ديسمبر  50و  م5000ديسمبر  50في إعداد القوانين المالية السنوية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 كما هو موضوع أدناه م5002يناير  0ار٭ السارية اعتبارا من : عقود اإليج08باستثناء تطبيق معايير التقارير المالية الدولية رأم 

. يحدد المعيار مبادئ ". “عقود اإليجار” )01) محل معيار المحاسبة الدولية رقم (08يحل معيار التقارير المالية الدولية رقم (

اإليجار وفقًا لنموذج  االعتراف باإليجارات وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويطلب من المستأجرين حسب معظم عقود

 واحد للميزانية العمومية.

   عقدي اإلةجار64معيار التقارةر المالية الةولية رقم س

) لم تتغير إلى حد كبير عن المعيار المحاسبي الدولي 08إن محاسبة المؤجرين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

اإليجار على أنها إما عقود تشغيلية أو تمويلية بإستخدام مبادئ  ). سوف يستمر المؤجرون في تصنيف عقود01رقم (

) أي تأثير الى 08). وبالتالي٭ لم يكن لمعيار التقارير المالية الدولية رقم (01مماثلة كما في المعيار المحاسبي الدولي رقم (

 عقود اإليجار عندما تكون المجموعة هي المؤجر.

)٭ طبقت المجموعة منهجًا واحدًا لالعتراف والقياس بالنسبة 08ير المالية الدولية رقم (عند التطبيق األولي لمعيار التقار 

لجمع عقود اإليجار٭ الى وهو المستأجر٭ باستثناء اإليجارات قصيرة األجل وعقود اإليجار لؤلصول منخفضة القيمة. اعترفت 

دام األصول التي تمثل حق استخدام األصول المجموعة بالتزامات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار وحق استخ

) باستخدام طريقة التعديل بأثر رجعي لالعتماد 08األساسية. قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

استخدام  ٭ ووفقًا لذلك٭ لم يتم تعديل المعلومات المقارنة. اختارت المجموعةم5002يناير  0مع تاريخ التطبيق األولي في 

وسيلة االنتقال العملية التي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار والتي 

 ) في تاريخ تقديم التطبيق االولي.01تطبيق المعيار رقم (

عقارات والمعدات وصافي سجلت المجموعة حق استخدام األصول والتي تمثل ألحق في استخدام األصول األساسية ضمن ال

االستثمار في عقود اإليجار الذي يمثل صافي القيمة الحالية لؤلرصدة المدنية من عقود اإليجار الوسيطة والتزامات عقود 

 اإليجار المقابلة لدفع مدفوعات بموجب االلتزامات األخرى.

على تلك العقود التي تم  08ارير المالية رقم لم تستخدم المجموعة الوسيلة العملية لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التق

(وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير  01تحديدها سابًقا كعقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 الية:٭ طبقت المجموعة المشتركة الوسائل العملية الت 08.) عند تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1المالية 

 استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول ٮ „

  كعقود إيجار قصيرة األجل مع فترة إيجار  01المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي

 ٮ 5002يناير  0شهًرا في  05متبقية تقل عن 

 المباشرة لقياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي. استبعاد التاكليف األولية 

 استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار. و 

 بداًل من ذلك االختيار ٭ حسب فئة األصل األساسي ٭ بعدم فصل المكونات غير المؤجرة عن مكونات عقد اإليجار ٭ و

 يتم المحاسبة عن لك مكون من مكونات اإليجار وأي مكونات غير إيجارية مرتبطة به كعنصر إيجار واحد.
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مليون ريال سعودي وأصول حق االستخدام المرتبطة  01مات عقود اإليجار بمبلغ ٭ اعترفت الشراكت بالتزا5002يناير  0كما في 

مليون ريال سعودي فيما يتعلق بالعقود التي تم إبرامها كعقود إيجار بموجب مبادئ المعيار الدولي إلعداد  25بها بمبلغ 

جار المتبقية مخصومة باستخدام معدل . اكنت االلتزامات هي تقاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإلي08التقارير المالية 

االقتراض اإلضافي للمنشآت. يتم قياس أصول حق االستخدام ذات الصلة بالمبلغ المعادل اللتزامات اإليجار ٭ معدلة بمقدار 

ط . المتوسم5002يونيو  50المدفوعات المسبقة المتعلقة بهذا اإليجار المعترف به في بيان المركز المالي المبدئي كما في 

 .٪1٫01 اإليجار التزامات على المطبق االقتراض معدل بلغ للمنشآت المرجح

) من المجموعة بعرض التسوية التالية٭ حيث تم 08يطلب اإلفصاح المتعلق بالتحول إلى معيار التقارير المالية الدولية رقم (

إللتزامات عقود اإليجار المعترف بها  م5000ديسمبر  50تسوية التزامات عقود اإليجار المفصح عنها خارج الدفاتر كما في 

 على النحو التالي. م5002يناير  0كما في 

م0160ةناةر  6    

   ياأللف رةال مسعديي

   

م0162يةسمبر  36التزامات اإلةجار تم اإلفصاح عنها في   360,162  

 مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة  (052,000)

(01,185)  

ا منه: عقود اإليجار قصيرة األجل المعترف بها على أساس القسط الثابت مخصوم

 كمصروفات

020,001   

م5000ديسمبر  50إضافة: التزامات اإليجار التمويلي المعترف بها في   08,110  

م0160ةناةر  6التزامات اإلةجار المعترف يها كما في   500,105  

استخدام إلى جانب االلتزامات المقابلة لها في التاريخ الذي تكون فيه األصول المؤجرة يتم االعتراف بعقود اإليجار أكصول حق 

متاحة لالستخدام من قبل هذه الكيانات. يتم توزيع لك دفعة إيجار بين االلتزام وتلكفة التمويل. يتم االعتراف بتلكفة التمويل 

صل حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لؤلصل األقصر في بيان الدخل المبدئي على مدى فترة اإليجار. يتم استهالك أ

 ومدة اإليجار على أساس القسط الثابت.

من التزامات اإليجار ٭ أي مدفوعات  يتم قياس أصول حق االستخدام مبدئًيا بالتلكفة التي تشتمل على مبلغ القياس األولي

فز المستلمة وأي تاكليف أولية مباشرة وتاكليف االستعادة ٮ إذا اكن الحوا إيجار تمت في أو قبل تاريخ البدء ناقًصا أي عقد إيجار

 قابال للتطبيق.

 السيامسات المحامسبية 

إن السياسات المحاسبية والتعديالت ذات الصلة والتقديرات واإلفتراضات المطبقة عند إعداد هذه المعلومات المالية 

د إعداد القوائم المالية المجّمعة السنوية عن السنة المنتهية المرحلية المختصرة المجّمعة تتوافق مع تلك المتبعة عن

 .م5000ديسمبر  50في 
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 :م0160ةدنيد  31تسدةة ييان المركز المالي األولي كما في  3-0

  مسافود  

مسايك المستثمارات 

 م0160ةدنيد  X   31أخرى س  المغذةات الزراعية

         المدجديات

         غير المتةاولة المدجديات

 2,050,552  -  5,050,800  8,001,012  الممتلاكت والمصنع والمعدات

 05,850  -  00,150  81,002  الموجودات غير الملموسة

 502,251  -  20,105  050,115  صافي االستثمار في عقود ايجار

 -  (1,025,015)  -  1,025,015  االستثمار في شراكت تابعة

 800,505  )825,010(  800,505  825,010  االستثمارات في شراكت زميلة

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة

 801,010  -  -  801,010  خالل الدخل الشامل اآلخر

 000,011  -  51,250  005,208  الموجودات غير المتداولة األخرى

  60,306,066  3,240,260  0,024,163)   61,016,062 

         المدجديات المتةاولة

 051,080  -  100,505  158,100  المخزونات

 011,011  )10,115(  511,280  010,500  الذمم المدينة التجارية

المبلغ المدفوع مقدًما والموجودات 

 585,085  -  085,850  20,010  المتداولة األخرى

 0,122,058  -  001,501  810,002  يعادله النقد وما

 155,000  -  050,000  505,000  االستثمارات قصيرة األجل

الموجودات غير المتداولة المصنفة على 

 250  -  -  250  أنها محفوظة للبيع

 3,200,032   06,000س  6,060,104  0,100,636  

 66,216,004   0,300,020س  0,026,203  66,300,662  إجمالي المدجديات

         

         حقدق الملوية والمطلديات

         حقدق الملوية

 1,180,501  (50)  50  1,180,501  رأس المال السهمي

 5,220,100  (525,015)  525,015  5,220,100  احتياطي رأس المال

 0,500,000  -  -  0,500,000  االحتياطي القانوني

 (10,001)  (1,022,210)  5,851,820  0,120,188  مدورة (األرباح المحتجزة)الخسائر ال

احتياطي القيمة العادلة للموجودات 

 155,511  -  -  155,511  المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

 0,020,500  )825,010(  0,002,010  -  الحصص غير المسيطرة

 66,046,410   (0,024,163  6,060,133  66,036,020  إجمالي حقدق الملوية

         

         المطلديات

         المطلديات غير المتةاولة

 020,110  -  00,050  000,858  االلتزامات بموجب عقد اإليجار التمويلي

 05,110  -  05,110  -  المطلوبات الضريبية المؤجلة

 050,105  -  58,101  121,552  التزام منافع الموظفين

  201,210  002,051  -  0,085,222 

         المطلديات المتةاولة

 01,555  -  8,005  00,010  االلتزامات بموجب عقد اإليجار التمويلي

 510,001  (000,150)  500,088  050,100  الذمم الدائنة التجارية

 0,005,812  10,200  522,010  055,000  المستحقات والذمم الدائنة األخرى

 004,206  -  -  004,206  تدزةعات األرياح المستحقة

 00,012  -  60,460  41,046  الزاك  وضرةبة الةخل المستحقة

 0,600,400   06,000س  014,234  6,061,006  

 3,030,406   06,000س  240,241  0,660,044  إجمالي المطلديات

 66,216,004  (0,300,020)  0,026,203  66,300,662  إجمالي حقدق الملوية والمطلديات



 يية السعديةة سمسافود شركة األمسمة  العر 

 

851 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 :م0162يةسمبر  36تسدةة ييان المركز المالي األولي كما في  3-0

  

 مسافود

مسايك المستثمارات  

 المغذةات الزراعية

 

  Xأخرى س

 

يةسمبر/اكندن  36

 األول

 م0162     

         جدياتالمد

         غير المتةاولة المدجديات

 0,101,180  -  5,200,805  0,151,010  الممتلاكت والمصنع والمعدات

 80,102  -  08,010  00,012  الموجودات غير الملموسة

 -  (1,025,015)  -  1,025,015  االستثمار في شراكت تابعة

 821,000  (825,810)  821,000  825,810  االستثمارات في شراكت زميلة

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة

 800,121  -  -  800,121  خالل الدخل الشامل اآلخر

 501,150  -  58,221  010,151  الموجودات غير المتداولة األخرى

  00,018,800  5,155,080  (0,501,005)  00,525,200 

         المدجديات المتةاولة

 001,808  -  105,050  100,880  زوناتالمخ

 200,201  (501,558)  000,012  020,501  الذمم المةةنة التجارةة

المبلغ المدفوع مقدًما والموجودات 

 585,000  -  050,050  055,011  المتداولة األخرى

 0,122,101  -  001,020  825,821  النقد وما يعادله

 500,000  -  -  500,000  االستثمارات قصيرة األجل

الموجودات غير المتداولة المصنفة على 

 510  -  -  510  أنها محفوظة للبيع

  5,512,200  0,250,200  (501,558)  5,200,855 

 01,510,015  (0,102,012)  0,880,005  01,028,852  إجمالي المدجديات

         

         حقدق الملوية والمطلديات

         ملويةحقدق ال

 1,180,501  (50)  50  1,180,501  رأس المال السهمي

 5,220,100  (525,015)  525,015  5,220,100  احتياطي رأس المال

 0,500,000  -  -  0,500,000  االحتياطي القانوني

 050,100  (1,022,210)  5,811,552  5,008,008  األرباح المحتجزة

لة للموجودات احتياطي القيمة العاد

 155,558  -  -  155,558  المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

 0,555,555  (825,810)  0,250,211  -  الحصص غير المسيطرة

 05,500,000  (0,501,005)  1,225,100  05,120,550  إجمالي حقدق الملوية

         

         المطلديات

         المطلديات غير المتةاولة

 00,150  -  0,511  00,020  االلتزامات بموجب عقد اإليجار التمويلي

 10,001  -  10,001  -  المطلوبات الضريبية المؤجلة

 185,050  -  50,001  155,285  التزام استحقاقات الموظفين

  115,001  01,020  -  051,510 

         المطلديات المتةاولة

 0,000  -  000  105  اإليجار التمويليااللتزامات بموجب عقد 

 505,051  (501,558)  088,500  510,055  الذمم الدائنة التجارية

 185,008    521,555  582,051  المستحقات والذمم الدائنة األخرى

 018,001  -  -  018,001  تدزةعات األرياح المستحقة

 20,100  -  50,555  80,510  الزاك  وضرةبة الةخل المستحقة

  000,581  020,185  (501,558)  0,515,520 

 5,082,150  (501,558)  810,805  0,020,100  إجمالي المطلديات

 01,510,015  (0,102,012)  0,880,005  01,028,852  إجمالي حقدق الملوية والمطلديات



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

850 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

  م0160ةدنيد  31ةة ييان الةخل الشامل األولي للسنة المنتهية في تسد 3-0

 

  مسافود
مسايك المستثمارات 

 المغذةات الزراعية
  أخرى 

للفتر  المنتهية 

ةدنيد  31في 

 م0160

        

 5,850,100  )05,180(  0,008,010  0,055,525 المبيعات

 )0,105,000(  05,180  )805,000(  )151,520( تلكفة المبيعات

 6,036,036  -  633,002  002,113 إجمالي الريح

        

 )01,000(  -  )55,010(  )00,000( مصروفات البيع والتوزيع

 )500,580(  -  )05,215(  )055,101( المصروفات العامة واإلدارية

 030,106  -  362,066  401,002 الةخل من العمليات

        

 50,120  )18,500(  50,120  18,500 ة زميلةالحصة في نتائج شرك

 )01,208(  -  )1,081(  )05,102( صافي تلكفة التمويل

 00,115  -  5,182  10,215 صافي المصروفات األخرى

 6,116,160   04,011س  360,334  036,060 

        الةخل قبل احتساب الزاك  وضرةبة الةخل

 )01,052(  -  )01,052(  - مصروف ضريبة الدخل

 )58,008(  -  )00,008(  )08,000( مصروف الزاكة

 041,240   04,011س  306,606  060,060 صافي الةخل عن السنة

 

  



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

852 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 م0162ةدنيد  31تسدةة ييان الةخل الشامل األولي للسنة المنتهية في  3-0

 
  مسافود

مستثمارات مسايك ال

 المغذةات الزراعية
  أخرى 

للفتر  المنتهية 

 م0160ةدنيد  31في 

        

 5,120,105  (01,010)  0,010,101  0,010,010 المبيعات

 (0,850,855)  01,005  (155,501)  (205,000) تلكفة المبيعات

 6,603.021  (0)  364,031  200,000 إجمالي الريح

        

 (002,051)  -  (58,500)  (15,555) ع والتوزيعمصروفات البي

 (510,001)  5,200  (005,800)  (011,580) المصروفات العامة واإلدارية

 264,664  0,066  604,340  434,244 الةخل من العمليات

        

 55,188  (52,005)  55,188  52,005 الحصة في نتائج شركة زميلة

 (00,110)  -  (1,505)  (00,058) صافي تلكفة التمويل

 0,850  -  (520)  0,202 صافي المصروفات األخرى

 440,646  600,000  (30,260)  204,120 

        الةخل قبل احتساب الزاك  وضرةبة الةخل

 (08,025)  -  (08,025)  - مصروف ضريبة الدخل

 (50,102)  -  (0,802)  (02,000) مصروف الزاكة

 022,136  (34,016)  600,006  460,446 عن السنة صافي الةخل

 

 التقةةرات -6

يتطلب إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة المختصرة من اإلدارة إصدار أحاكم وتقديرات وافتراضات تؤثر 

روفات. قد تختلف النتائج على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المبلغ عنها من األصول والخصوم واإليرادات والمص

 الفعلية عن هذه التقديرات.

عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ٭ اكنت األحاكم الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق 

ت المالية السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقدير هي نفسها المطبقة على البيانا

 .م5000ديسمبر  50للسنة المنتهية في 



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

850 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 تضمين صافي القيمة الةفترةة -الممتلاكت والمصنع والمعةات  -0

 جمالياإل  المدجديات قية اإلنشاء   المركبات وغيرها  األثاث والتركيبات  المصنع والمعةات  األراضي والمباني 

 ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي   ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي 

             التلكفة

 01,550,810  0,250,110   10,508  10,018  01,500,020  208,518 2016ةناةر/اكندن الثاني  6في 

 028,008  028,150   2,125  0,181  505,100  0,800 اإلضافات

 (5,125)  (0,505,000)   525  5,501  0,011,180  52,510 التحويالت

 (00,555)  -   (5,111)  -  (10,110)  - عمليات التصرف

 62,633,600  6,360,122   00,404  66,600  60,011,044  6,106,000 2016يةسمبر  36

             االمستهالك المتراكم

 0,158,580  -   50,000  51,005  0,010,001  000,511 2016ةناةر  6في 

 110,110  -   5,550  0,000  115,802  55,025 األعباء عن السنة

 (10,205)  -   (5,111)  -  (18,000)  - عمليات التصرف

 0,662,062  -   36,366  32,600  2,030,020  466,030 2016يةسمبر  36
             

             0162يةسمبر  36كما في 

 00,055,112  0,505,000   00,828  11,001  00,100,588  0,050,515 التلكفة

 (2,100,100)  -   (50,511)  (50,005)  (0,151,500)  (800,251) االستهالك المتراكم

 2,066,046  6,360,122   06,300  4,110  4,040,026  610,330 0162يةسمبر  36
             

 00,055,112  0,505,000   00,828  11,001  00,100,588  0,050,515 0160ةناةر  6

 010,201  105,055   -  -  108,250  5,000 اإلضافات

 -  (818,250)   -  -  801,210  50,205 التحويالت

 (515,001)  -   (02,801)  -  (505,151)  - عمليات التصرف

 62,030,000  6,100,021   34,130  66,600  64,006,060  6,100,614 0160يةسمبر  36

             االمستهالك المتراكم

 2,100,100  -   50,511  50,005  0,151,500  800,251 0160ةناةر  6

 525,121  -   0,188  051  512,021  05,101 األعباء عن السنة

 (500,110)  -   (8,001)  -  (021,500)  - عمليات التصرف

 0,460,101  -   04,003  32,400  2,000,106  406,466 0160يةسمبر  36

             0160يةسمبر  36كما في 

 00,155,522  0,011,200   58,052  11,001  08,050,101  0,005,108 التلكفة

 (2,805,010)  -   (58,155)  (50,812)  (0,255,051)  (851,811) االستهالك المتراكم

 0,601,000  6,100,021   0,364  0,602  0,000,403  600,040 0160يةسمبر  36
 



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

850 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 المدجديات غير الملمدمسة -4

 

البرامج 

  والتراخيص

المدجديات غير 

الملمدمسة قية 

 اإلجمالي  التطدةر

 

لف رةال ياأل

  مسعديي

ياأللف رةال 

  مسعديي

ياأللف رةال 

 مسعديي

      0160يةسمبر  36كما في 

 020,001  51,081  015,855 التلكفة

 )051,080(  -  (051,080) االستهالك المتراكم

 03,300  06,046  62,043 صافي القيمة الةفترةة

      

      0160يةسمبر  36السنة المنتهية في 

 15,551  51,081  10,185 لقيمة الدفترية في أول السنةصافي ا

 (0,550)  (0,550)  - إعادة التصنيف

 (5,000)  (5,000)  - التعديالت

 0,008  1,805  585 اإلضافات

 5,500  (8,155)  2,215 التحويل

 (2,015)  -  (2,015) رسوم اإلطفاء

 42,060  62,043  60,004 صافي القيمة الةفترةة

      

      0162يةسمبر  36كما في 

 505,150  00,185  005,200 التلكفة

 (051,005)  -  (051,005) االستهالك المتراكم

 42,060  62,043  60,004 صافي القيمة الةفترةة

      

      0160  ةدنيد  31السنة المنتهية في 

 80,102  00,185  12,208 صافي القيمة الدفترية في أول السنة

 00,015  00,015  - اإلضافات

 (1,815)  -  (1,815) رسوم اإلطفاء

 20,401  30,334  60,026 صافي القيمة الةفترةة

      

      0160ةدنيد   31كما في 

 550,521  51,558  005,200 التلكفة

 (050,811)  -  (050,811) االستهالك المتراكم

 20,401  30,334  60,026 صافي القيمة الةفترةة

 

 

 



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

855 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 الذمم المةةنة التجارةة والذمم المةةنة األخرى -0

 م0160 ةدنيد  31 

  ياأللف رةال مسعديي

 م0162يةسمبر  36

 ياأللف رةال مسعديي

 )مةققة(  )غير مةققة( 

    

 200,055  200,012 المبالغ المستحقة لؤلطراف ذات الصلة

 501  6,234 والذمم المدينة األخرى الذمم الدائنة التجارية

 200,066  200,201 

 

 5000ديسمبر  50اعتباًرا من  يوًما. 80-5ُتعتبر الذمم المدينة التجارية واألخرى بدون فائدة وتكون بصفة عامة على أساس 

 ة التجارية واألخرى كما يلي:يكون تحليل تواريخ الذمم المدين 5002 يونيو 50وحتى 

 

 فات مدعة امستحقاقها لون لم تنخفض قيمتها

             

 

  اإلجمالي

لم ةفت 

مدعة 

امستحقاقها 

ولم 

تنخفض 

  قيمتها

 41أقل من 

  ةدًما 01-46  ةدًما

06-621 

  ةدًما

626-340 

   ةدًما

أكثر من 

 مسنة

 63   0,364  0,000  4,606  34,100  206,013  200,066 م0160ةدنيد  31

 15   21  18  11  0,012  218,000  200,201 م5000ديسمبر  50

 

 النقة وما ةعايله -2
 

 م0162يةسمبر  36  م0160ةدنيد   31 

 )مةققة(  )غير مةققة( 

 ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي 

    

 0,015,005  6,360,104 أرصدة مصرفية

 108,815  621,111 أشهر 5من أصلي أقل ودائع ألجل مع استحقاق 

 0,122,101  6,600,104 النقة وما ةعايله سيامستثناء السحديات المصرفية على الموشدف 

 

 رأس المال  -0

 50رياالت سعودية كما في  00سهم بقيمة  118,050,101ريال سعودي إلى  1,180,501,010ينقسم رأس المال الذي يبلغ 

 .م5002و يوني 50و 5000ديسمبر 



 مسافود شركة األمسمة  العريية السعديةة س

 

855 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 التزامات منافع المدظفين -61

 

 م0162يةسمبر  36  م0160ةدنيد  31 ةمون تقسيم مخصص منافع المدظفين على النحد التالي:

 )مةققة(  )غير مةققة( 

 ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي 

    

 158,515  000,401 ع المحددةالتزامات المناف

 58,111  60,613 أخرى

 201,003  185,050 

 

 الحراكت في التزام االمستحقاق المحةي:
 

 م0162يةسمبر  36  م0160ةدنيد  31 

 )مةققة(  )غير مةققة( 

 ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي 

 250,255  158,515 التزام االستحقاق المحدد في بداية الفترة

 008,515  50,115 محتسب في بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر

 (500,815)  (51,528) المدفوعات خالل الفترة

 (21,151)  50,805 (أرباح) إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين

 (01,000)  - نقل التزامات المنافع من طرف ذي صلة

 00,010  01,800 تلكفة التمويل

 110,800  158,515 

 

 التزامات المنافع المحةي 

 

٭ قامت اإلدارة بتقييم القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الخاصة بها 02وفًقا ألحاكم المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ذات الصلة  فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة واجبة الدفع بموجب اللوائح المحلية 5002يونيو  50و 5000اكنون األول  50في 

 والترتيبات التعاقدية.

 

 فيما ةلي االفتراضات االكتدارةة الرئيسية في تارةخ التقرةر:
 

 م0162 يةسمبر 36  م0160ةدنيد 31 

 )مةققة(  )غير مةققة( 

 ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي 

 ٪1٫1  ٪1٫1 معدل الخصم

 ٪8٪ إلى 1٫0  ٪8٪ إلى 1٫0 المعدل المتوقع لزيادة الراتب



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 

 

851 

 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 الذمم الةائنة التجارةة -66

 

 م0162يةسمبر  36  م0160ةدنيد  31 

 )مةققة(  )غير مةققة( 

 ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي 

 05,000  013,626 المبالغ المستحقة لؤلطراف ذات الصلة

 000,002  606,402 تجاريةالذمم الدائنة ال

 306,260  505,051 

 

 الزاك  60-
 

 م0162يةسمبر  36  م0160ةدنيد  31 

 )مةققة(  )غير مةققة( 

 ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي 

     

 00,082  41,046 الزاكة المستحقة

 05,200  60,460 ضريبة الدخل المستحقة

 00,012  20,100 

 

 لعناصر الرئيسية ألساس الزاكة:فيما يلي ا

 

 م0162يةسمبر  36  م0160ةدنيد  31 

 )مةققة(  )غير مةققة( 

 ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي 

    

 00,525,200  61,016,062 الموجودات غير المتداولة

 051,510  6,143,000 المطلوبات غير المتداولة

 2,000,110  61,000,600 سنةحقوق ملكية المساهمين في بداية ال

 5,555,005  6,116,160 الدخل قبل الزاكة

 0,000,051  6,640,111 توزيعات األرباح

 00,610,130  51,551,818 



 شركة األمسمة  العريية السعديةة سمسافود 
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 الزاك  ستتمة  -60
 

 على السنة. تم تعديل بعض هذه المبالغ عند الوصول إلى الزاكة المحملة

 

 فيما يلي بيان الحركة في مخصص الزاكة:

 

 م0162يةسمبر  36  م0160ةدنيد  31 

 )مةققة(  )غير مةققة( 

 ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي 

 10,581  02,621 يناير 0

 00,002  61,620 مخصص السنة 

    استرداد الضريبة

 (51,105)  (40,000) المدفوعات خالل السنة

 20,100  00,012 5002يونيو  50

 

 ضرةبة الةخل 63-
 

 مكونات الضريبة المؤجلة كما يلي:

 

 م0162يةسمبر  36  م0160ةدنيد  31 

 )مةققة(  )غير مةققة( 

 ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي الفدارق المؤقتة الخاضعة للضرةبة

 052,055  006,040 الملموسةالممتلاكت والمصنع والمعدات والموجودات غير  -

    

    الفدارق المؤقتة القايلة لالقتطاع

 (52,000)  (00,361) منافع الموظفين -

 (50,011)  (06,206) مخصص المخزون -

 100,082  006,062 صافي الفوارق المؤقتة الخاضعة للضريبة

 ٪50  ٪01 معدل ضريبة الدخل المعمول به

 ٪00  ٪01 الخاضعة للضريبة نسبة المساهمة األجنبية

 10,001  00,600 صافي مطلديات الضرةبة المؤجلة
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 إةضاحات على المعلدمات المالية المدحة  األولية ستتمة 

 

يونيو  50يمكن تقسيم المكونات الرئيسية لضريبة الدخل في بيان األرباح والخسائر األولي كما يلي للفترة المنتهية في 

 :م5002

 

 م0162يةسمبر  36  م0160ةدنيد  31 

 )مةققة(  )غير مةققة( 

 ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي 

    ضرةبة يخل الشراكت الحالية  

 0,010  0,036  العام الحالي

 (05,050)  - التعديالت المتعلقة بضريبة الدخل الحالية للعام السابق 

 (5,210)  0,036 المجموع

    لمؤجلةضرةبة يخل الشراكت ا

 50,081  66,602 صافي الزيادة في الضريبة المؤجلة

 08,025  66,600  إجمالي مصروفات ضرةبة الةخل المبلغ عنها في ييان الةخل األولي

 

 يعرض الجدول التالي التسوية العددية لنفقات ضريبة الدخل المشتقة من الربح المحاسبي:

 

 

 م0162 يةسمبر 36  م0160ةدنيد  31 

 )مةققة(  )غير مةققة( 

 ياأللف رةال مسعديي  ياأللف رةال مسعديي 

 811,000  306,606 الدخل قبل احتساب الزاكة وضريبة الدخل

 (511,005)  (621,222) استثناء: الدخل من بن البيطار (خاضع الزاكة)

 500,002  661,043 الدخل الخاضع لضريبة الدخل

    اآلثار الضرةبية المترتبة

 (02,055)  (604,602) افي الفروق في مصروفات االستهالك واإلطفاءص -

 58,500  60,000 عكس المخصصات -

 (001,511)  - نفقات غير قابلة لالقتطاع الضريبي -

 052,000  00,366 صافي الةخل الخاضع للضرةبة

 ٪00  ٪01 نسبة المساهمة األجنبية الخاضعة للضريبة

 81,000  66,400 ةبة وفًقا للضرةبةصافي الةخل الخاضع للضر 

 ٪50  ٪01 ضرةبة الةخل حسب معةل الضرةبة

 05,200  0,036 إجمالي نفقات ضرةبة الةخل

    

 

 



 

851 
 

  0الملحق رقم س

 المستهةفة عقة التأمسيس للشركة 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


