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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يوسف بن صالح أبا الخيل
رئيس مجلس اإلدارة

مســاهيم شــركة الخــزف
الســادة/
ُ
ّ
المحترميــن
الســعودية،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته؛
يســر مجلــس إدارة شــركة الخــزف الســعودية
ّ
ُ
أن يقــدم التقريــر الســنوي الــذي يعــرض أداء
الشــركة وشــركاتها التابعــة ونت�ائــج أعمالهــا وخططهــا
ُ
والجهــود الــي بذلــت خــال العــام 2019م وأهــم األحــداث
الجوهريــة.

فــي هــذا العــام واصلــت الشــركة مســيرتها نحــو تحقيــق أفضــل
كفــاءة وانت�اجيــة رغــم التحديــات االقتصاديــة الــي يواجهها الســوق؛
كمــا اســتطاعت أن تغطــي خســائرها التشــغيلية وذلــك بعــد البــدء
بتنفيــذ خططهــا االســتراتيجية والــي اعتمــدت علــى أســس عــدة تمثلــت
فــي تقديــم منتجــات جديــدة ومتطــورة تتن�اســب مــع رغبــات المســتهلكين
واحتي�اجــات الســوق ،والمحافظــة علــى جــودة المنتجــات ،كمــا عملــت الشــركة
علــى االســتثمار فــي المــوارد البشــرية واســتقطاب الكفــاءات اإلداريــة والفنيــ�ة
المؤهلــة مــن أجــل المحافظــة علــى مكانتهــا الرائــدة فــي قطــاع الصناعــة فــي الســوق
الســعودي كعالمــة مميــزة فــي مجــال البن ـ�اء.
ُ
ً
وني�ابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أعــرب عــن شــكري لمســاهيم الشــركة لثقتهــم
ّ
ومســاندتهم لهــا ،وكذلــك إلــى فريــق العمــل التنفيـ ًـذي بالشــركة وكافــة منســوبيها لمــا يب�ذلونــه
ُ
مــن جهــود وعمــل دؤوب لتعزيــز أداء الشــركة،متمني�ا للجميــع دوام التوفيــق والســداد.
ً
تتطلــع شــركة الخــزف الســعودية للمــي بخطــى ثابت ـ�ه نحــو مســتقبل واعــد وأهدافــا منســجمة مــع
ً
ً
رؤيــة المملكــة العربيــ�ة السعودية2030ســعيا نحــو تنميــة وتوطيــن الصناعات،وســعيا نحــو تحقيــق
ّ
خططهــا الطموحة،وتعزيــز قدراتهاالتن�افســية.

يوسف بن صالح أبا الخيل
رئيس مجلس اإلدارة
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يوسف بن صالح أبا الخيل
رئيس مجلس اإلدارة

سايم بن ابراهيم العييس

(المؤسسة العامة للتأمين�ات اإلجتماعية)

عبد الكريم بن ابراهيم النافع
نائب رئيس مجلس االدارة
والعضو المنت�دب

تركي بن سعود الدايل
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عبدهللا بن تركي السديري
عضو مجلس اإلدارة

متعب بن محمد الشثري
(صندوق اإلستثمارات العامة)
عضو مجلس اإلدارة

عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي
عضو مجلس اإلدارة

ماجد بن عبد هللا العييس
عضو مجلس اإلدارة
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يســر مجلــس اإلدارة أن يرحــب بكــم ويشــكركم ً علــى تلبيتكــم دعوتــه لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة
وأن يتقــدم اليكــم بتقريــره الســنوي مشــفوعا بالقوائــم الماليــة عــن نت�ائــج العــام 2019م والــي تتضمــن قائمــة
المركــز المالــي للشــركة كمــا هــي فــي 2019/12/31م وكذلــك قوائــم الدخــل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات
فــي حقــوق المســاهمين وااليضاحــات المبنيـ�ة عليهــا عــن الســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ.
 ١األنشطة الرئيسية للشركة

التصنيع

التعدين

التصنيــع :تقــوم الشــركة بتصنيــع وتخزيــن ونقــل وتســويق بــاط
الســيراميك والقيشــاني والبورســان علــى اختــاف أنواعهــا ومكمالتهــا،
واألدوات الصحيــة مــن الخــزف ومكمالتهــا ،وتجهيــزات دورات الميــاه،
ســخانات الميــاه الكهربائيــ�ة والشمســية ومكمالتهــا والغاليــات،
مــواد الطــاء الخاصــة (الفريتــ�ه) المنتجــات الخزفيــة والســيراميك،
والطــوب الفخــاري األحمــر ومشــتقاته ،واالنابيــب الفخاريــة لمختلــف
األغــراض ،ومنتجــات البالســتيك المختلفــة ،ومغاطــس وشــورات
مــن الخــزف واالكريليــك والبالســتيك ،عالمــات الطــرق الخزفيــة
والبالســتيكية،وحلول وتقنيــ�ات البنــ�اء المختلفــة وحلــول مشــاريع
اإلســكان.

ويشــمل ذلــك :اســتخراج ومعالجــة وتشــكيل وتســويق المــواد الخــام
ومنهــا علــى ســبي�ل المثــال ال الحصــر :بــودرة رمــل الســليكا والدولوميــت
ومعــدن الفلدســبار والطينــ�ة الحمــراء والكاوليــن والحجــر الجيــري
وبــودرة الجبــس وحجــر الصــوان والرمــل ،نقــل المــواد الخــام وتخزينهــا
وتســويقها ،إدارة المحاجــر ومواقــع التعديــن ،انشــاء وإدارة الكســارات
والطواحيــن فــي مواقــع المــواد الخــام ،تجميــع كافــة المــواد إلعــادة
تصنيعهــا بمــا فــي ذلــك تدويــر وجمــع مخلفــات االنتــ�اج والمــواد
ومعالجتهــا وتصريفهــا واســترجاع المــواد الالزمــة أوالمكملــة ألغــراض
الشــركة.

التجارة

المقاوالت والتشغيل والصيانة

ـة أغــراض الشــركة ومــن ذلــك تجــارة الجملــة والتجزئــة
التجــارة فــي كافـ ّ
والتجــارة اإللكترونيــ�ة لتســويق منتجــات مــواد البنــ�اء الــي تصنعهــا
الشــركة او تشــتريها مــن اآلخريــن ،التوريــد للمشــاريع الحكوميــة
والخاصــة مــن منتجــات الشــركة والمنتجــات األخــرى ،االســتيراد
ّ
والتصديــر والمبيعــات الدوليــة والخدمــات التجاريــة والتعهــدات
ّ
والــوكاالت التجاريــة والتســويق وفتــح المكاتــب والمعــارض فــي الــدول
األخــرى لغــرض بيــع منتجــات الشــركة الــي تصنعهــا أو تشــتريها مــن
اآلخريــن.

االنشــاء واالصــاح وإعــادة البنــ�اء والتركيــب للمصانــع والمعامــل
والمبانــي والخرســانة الجاهــزة وتركيــب اآلالت والمعــدات والمكائــن
الصناعيــة ،وتنفيــذ المشــاريع باســتخدام منتجــات الشــركة .كمــا
للشــركة القيــام بكافــة االغــراض واالنشــطة الالزمــة والمكملــة
واغراضهــا واالســتعانة بالخبــرات الضروريــة لممارســة
ألنشــطتها ُ
ُ
اعمالهــا ،كمــا تمــارس الشــركة انشــطتها وفــق االنظمــة المتبعــة وبعــد
الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة مــن الجهــات المختصــة إن وجــدت.

َ
تأثير ه ِذه األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النت�ائج( :المبالغ بآالف الرياالت)

إيرادات النشاط
نشاط التصنيع و التجارة
نشاط التعدين
ّ
اإلجمالي
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النسبة

 1,216,٨٨٨ريال

%98

 18,٢٠٤ريال

%2

 1,235,085ريال

%100
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 ٢األنشطة الرئيسية للشركات التابعة

أنشطة شركة الخزف لألنابيب

أنشطة شركة الخزف لالستثما ر

إنت�اج أنابيب فخارية ووصالتها وملحقاتها.

تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المنتجــات الخزفيــة وســخانات الميــاه
ومكوناتهــا المختلفــة وصنابيــر وخالطــات الميــاه والمنتجــات
البالســتيكية وعــدد الســيفون واألغطيــة لكــراس ي المراحيــض
واألنابيــب الفخاريــة والبالســتيكية علــى اختــاف أنواعهــا وأشــكالها
ومقاســاتها ومكمالتهــا

واألكــواع والمواصــات وجميــع انــواع قراميــد األســطح الفخاريــة
واســتيراد وتصديــر وتجــارة الجملــة والتجزئــة المكائــن واآلالت واألجهــزة
والمعدات.

وال يوجد نشاط للشركة حاليا

أنشطة شركة أرزان للتشغيل والصيانة
مقــاوالت عامــة للمبانــي (انشــاء – هــدم – إصــاح – ترميــم) وصيانــة
ونظافــة وتشــغيل المبانــي الســكني�ة والتجاريــة وخدمــات صيانــة

واصــاح المركبــات وشــراء وبيــع األراض ي والعقــارات لصالــح الشــركة
وإدارة وتطويــر األراض ي والعقــارات لصالــح الشــركة وإقامــة وتشــغيل
المطاعم وتقديم خدمات اإلعاشة المطهية وغير المطهية.

وتمــارس الشــركة حاليــا أعمالهــا لخدمــة اغــراض الشــركة األم (شــركة
الخــزف الســعودية) ٪100

َ
تأثير ه ِذه األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النت�ائج:

إنت�اج أنابيب فخارية و وصالتها و ملحقاتها

ّ
اإلجمالي

إيرادات النشاط

النسبة

 ٣٠,٠٣٥,١٢٩ريال

%١٠٠

 ٣٠,٠٣٥,١٢٩ريال

%100
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(ملخص الشركات التابعة)
ُ
يبي�ن الجدول أدناه الشركات التابعة للشركة وفق اآلتي:
اسم الشركة
التابعة

٣

رأس مالها

نسبة
ملكية
الشركة
فيها

الدولة
المحل
الرئيس
لعملياتها

نشاطها
الرئيس

شركة الخزف لألنابيب
السعودية

155,263,840
ريال

%61,12

شركة الخزف
لالستثمار

 ٥٠٠,000ريال

%95

خدمــات االســتيراد والتصديــر
والتســويق للغيــر وتجــارة
األنابيــب
فــي
الجملــة
والتجزئــة.
البنــ�اء
ومــواد

الرياض

شركة أرزان للتشغيل
والصيانة

 ٥٠,000ريال

%100

مقــاوالت عامــة للمبانــي
وصيانــة ونظافــة وتشــغيل
المبانــي الســكني�ة والتجاريــة
وخدمــات صيانــة واصــاح
المركبــات وشــراء وبيــع االرايض
والعقــارات لصالــح الشــركة
االرايض
وتطويــر
وادارة
والعقــارات لصالــح الشــركة.

الرياض

تصنيع األنابيب الفخارية

الرياض

الدولة محل
التأسيس

السعودية

السعودية

السعودية

ُ
ملخص األداء الموحد للشركة

خالصــة ألصــول الشــركة وخصومهــا ونت�ائــج أعمالهــا فــي الســنوات الماليــة الخمــس األخيــرة (المبالــغ بــآالف
الريــاالت).
البي�ان
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 ٢٠١٩م

 ٢٠١٨م

 ٢٠١٧م

 ٢٠١٦م

 ٢٠١٥م

األصول المتداولة

١٫٢٠٣٫٥٠٩

1,033,331

1,158,767

1,205,438

1,263,293

األصول غير
المتداولة

١٫٧٨٥٫٥٥٢

1,832,905

1,750,381

1,895,141

1,996,151

إجمالي األصول

2,989,061

2,866,236

2,909,148

3,100,579

3,259,444

اإللتزامات المتداولة

828,520

983,699

983,948

771,717

618,854

اإللتزامات غير
المتداولة

713,490

424,318

294,751

506,182

742,696

إجمالي اإللتزامات

1,542,010

1,408,017

1,278,699

1,277,899

1,361,550

التقريــر الســنوي

2019

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 2019

٪ ٣٤
اإللتزامات

٪ ٦٦
األصول

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة (المبالغ بآالف الرياالت).
التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة
السنة

2019

إجمالي

اإليرادات

المنطقة
الوسطى

المنطقة
الغربي�ة

المنطقة
الشرقية

المنطقة
الشمالية

المنطقة
الجنوبي�ة

التصدير
للخارج

المجموع

1,235,085

403,887

491,050

77,422

65,855

67.118

129.753

1,235,085

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 2019
إيرادات منطقة الرياض

%33

إيرادات مناطق مكة المكرمة والمدين�ة المنورة والطائف

%٤٠

إيرادات باقي مناطق المملكة

٪١٧

إيرادات التصدير للخارج

٪١٠

المجموع

٪١٠٠
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٪ 40

إيرادات مناطق مكة
المكرمة والمدين�ة
المنورة والطائف

٪ 33

إيرادات منطقة الرياض

٪ 10

إيرادات التصدير للخارج

٪ 17

إيرادات باقي مناطق
المملكة

مقارنة المبيعات لمدة خمس سنوات ماضية بآاللف الرياالت

١,٦٥٧,٩٧٥

١,٦٠٠,٠٠٠
١,٤٠٠,٠٠٠

١,303,519
١,235,085

١,٨٠٠,٠٠٠

١,٢٠٠,٠٠٠

١,139,726

١,٠٠٠,٠٠٠

١,028,048

٨٠٠,٠٠٠
٦٠٠,٠٠٠
٤٠٠,٠٠٠
201٩

201٨

201٧

201٦

2015

٣٠٠,٠٠٠

التقريــر الســنوي

2019

المبيعات
ارتفعــت مبيعــات الشــركة لعــام 2019م بواقــع  %20مقارنــة بمبيعــات 2018م وذلــك بســبب ارتفــاع متوســط ســعر
البيــع والكميــة المباعــة ،وبالرغــم مــن حالــة اإلغــراق وزيــادة العــرض الــي تعانــي منهــا الســوق والــي أثــرت علــى أســعار
بيــع منتجــات الشــركة مــن الســيراميك  ،ولهــدف المحافظــة علــى حصــة الشــركة فــي الســوق المحليــة وتوفيرالســيولة
المناســبة ألعمالهــا اســتطاعت الشــركة أن تحســن أداءهــا المالــي ورفــع هامــش الربــح  %14عــن العــام الســابق ،وقــد
نفــذت الشــركة برنامــج التعزيــز قدراتهــا وحصتهــا فــي األســواق المحليــة وتكثيــف المشــاركة فــي المعــارض التجاريــة
الدوليــة حيــث شــاركت الشــركة فــي عــدة معــارض دوليــة مكنتهــا مــن التعــرف إلــى تلــك االســواق واحتي�اجاتهــا والوصــول
ً
إلــى موزعيــن محتمليــن لمنتجاتهــا فــي تلــك األســواق ،أيضــا قامــت الشــركة بإعــادة تعريــف هويــة معــارض الخــزف
الســعودي بحلــة جديــدة  ،وتغطيــة جميــع مناطــق المملكــة مــن خــال فتــح معــارض جديــدة ،وتخطــط الشــركة إلــى
مضاعفــة عــدد معارضهــا مــن  27الــى مــا يقــارب  51معــرض .وقــد اســتحدثت قنــاة البيــع اإللكترونــي لتلبي ـ�ة احتي�اجــات
العمــاء ولتغطيــة جميــع المناطــق الــي ال تتوفــر بهــا معــارض وتحســين النظــام حيــث يســتطيع العميــل أن يشــتري
ً
ويســتب�دل خــال الموقــع االلكترونــي بــكل ســهولة ،وأيضــا العمــل علــى سياســة االســتب�دال واإلرجــاع لتكــون أكثــر مرونــة
وسالســة مــا بيــ�ن المعــارض والمتجــر االلكترونــي ،وقــد قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع المتاجــر اإللكترونيــ�ة المعروفــة
ّ
ً
إقليميــا لتعزيــز انتشــار هويــة الشــركة وعالمتهــا التجاريــة كعالمــة رائــدة ومتميــزة فــي قطــاع التشــيي�د والبن�اء ولتســهيل
الوصــول إلــى منتجاتهــا للمســتهلك النهائــي.
كمــا قامــت الشــركة بإضافــة منتجــات حديثـ�ة مكملــة لمنتجــات الشــركة ،وذلــك لتوفيــر مجموعــة متكاملــة مــن المنتجات
للعميــل تحــت ســقف واحــد ،مــع اســتخدام أفضــل الممارســات واألنظمــة لرفــع كفــاءة ممثلــي المبيعــات وخدمــات مــا
بعــد البيــع.

13

التقريــر الســنوي

2019

ّ
ّ
إيضــاح ألي فروقــات جوهريــة فــي النت�ائــج التشــغيلية عــن نت�ائــج ســنة  2018م وأي توقعــات أعلنتهــا الشــركة (المبالــغ
بــآالف الريــاالت)

البي�ان
المبيعات  /اإليرادات

تكلفة المبيعات  /اإليرادات

مجمل الربح

إيرادات تشغيلية -أخرى

مصروفات تشغيلية-أخرى
الربح (الخسارة) التشغيلي

 2019م

 ٢٠١٨م

التغيرات
( )+او ()-

نسبة التغير

1.235.085

1.028.048

207.037

٪ ٢٠٫١٤

()908.511

()920.244

١١٫٧٣٣

٪ ١٫٢٧

326,574

107.804

٢١٨٫٧٧٠

٪ ٢٠٢٫٩٣

13.783

12.832

٩٥١

٪ ٧٫٤١

()266.185

()280.595

()١٤٫٤١٠

٪ ٥٫١٤

٧٤٫١٧٢

()159.959

٢٣٤٫١٣١

٪ ١٤٦٫٣٧

إقرار :لم تقم الشركة بإعالن أي توقعات مالية خالل العام  2019م.

أسهم الخزين�ة

ً
قامــت الشــركة بالربــع الثالــث مــن عــام 2019م بشــراء أســهم خزينـ�ة وفقــا لقــرار الجمعية العامــة غيــر العادية للمســاهمين
والمنعقــد فــي 2019/02/12م ،بهــدف توزيعهــا علــى كبــار الموظفيــن لتحفيــز األداء وتحقيــق األهــداف كجــزء مــن برنامــج
منــح الموظفين.

البي�ان
أسهم الخزين�ة
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عدد األسهم
500.000

كنسبة من إجمالي
االسهم المصدرة
% 0.83

الغرض من شراء
الشركة ألسهمها
برامج اسهم الموظفين
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ّ
ّ
األنظمة المالية والمحاسبي�ة

نظــرا ألهميــة االعمــال الماليــة والمحاســبي�ة فــي الشــركة والــي تتطلــب المزيــد مــن الدقــة فــي اإلجــراءات
وســرعتها فقــد تــم تطويــر إجــراءات اإلدارة الماليــة فــي الشــركة بمــا يتوافــق مــع المعاييــر المحاســبي�ة الدولية
مــن خــال مــا يلــي:
1.تبين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ). 16 .
2.تعزيــز قنــوات التواصــل مــع المســتثمرين مــن خــال المؤتمــرات الخارجيــة والداخليــة مــع المســتثمرين أو
التواصــل المباشــر وذلــك عــن طريــق االجتماعــات الدورية.
ّ
3.إعادة هيكلة القسم وتوظيف كوادر سعودية كما يلي. :
عملــت اإلدارة الماليــة للشــركة خــال  2019م علــى تطويــر ادائهــا وإعــادة هيكلــة أقســامها .حيــث تــم
اســتحداث قســم عالقــات المســتثمرين وقســم الــزكاة والتقاريــر الضريبيــ�ة .كمــا تــم فصــل بعــض
األقســام بهــدف التســريع وتحســين اإلجــراءات .كمــا تــم اســتحداث قســم الرقابــة الماليــة علــى
المدفوعــات بهــدف ضبــط اجــراءات الرقابــة وتفعيلهــا ،كذلــك تــم اســتقطاب الكفــاءات والكــوادر
الســعودية المؤهلــة بهــدف تطويــر العمــل فــي بعــض األقســام ومنهــا رئيــس قســم العمليــات البنكية
ورئيــس قســم عالقــات المســتثمرين.
4.تحسين اإلجراءات المالية والرقابي�ة. .
5.تطبيق نظام الدفع االلكتروني (سداد) ألتمتة عملية الفوترة للعمالء وتحصيل األموال. .
6.تــم إكمــال نســبة كبيــرة فــي التوســع بالربــط اإللكترونــي مــع أحــد البنــوك المحليــة ( )E-Paymentألتمتــة
عمليــة الدفعــات اإللكتروني ـ�ة للموردين.
7.تحسين جودة أدوات الضمان المالي الخاصة بحسابات العمالء.
ُ
ّ ُ
ّ
ُ
ُ
السياسات المحاسبي�ة المستخدمة بالشركة والتحول للمعايير الدولية

•المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار".
•التفسير رقم (- ) 23عدم التيقن حيال معالجة ضريب�ة الدخل.
ً
•تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم ( - ) 9خصائــص المدفوعــات مقدمــا مــع التعويــض
الســالب.
•تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (- )28الحصــص طويلــة األجــل فــي الشــركات الزميلــة
والمشــاريع المشــتركة.
•تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )١٩تعديالت الخطط أو االختصار او التسوية
•دورة التحســين الســنوي للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة مــن  2015إلــى  – 2017تعديــات المعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (  ) 3والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (  ) 11ومعيــار المحاســبة
الدولــي رقــم ( ) 12ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( .) 23
•ليــس للمعاييــر والتفســيرات والتعديــات المذكــورة أعــاه أي تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة
األوليــة الموحــدة الموجــزة للمجموعــة للفتــرة المنتهيــة فــي  31ســبتمبر  2019م ،بخــاف المعيــار الدولي
للتقريــر المالــي رقــم ( -ً )16عقــود اإليجــار ،طبقــت المجموعــة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم
( )16عقــود اإليجــار إعتب ـ�ارا مــن بدايــة شــهر ين�ايــر  2019م.
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فيما يلي المعايير الجديدة ،والتفسيرات الصادرة غير سارية بعد:

يســري عــدد مــن المعاييــر الجديــدة للفتــرات الســنوية الــي تبـ�دأ فــي أو بعــد  1ين�ايــر  2019م ويســمح بالتطبيــق
المســبق ومــع ذلــك فــإن الشــركة لــم تعتمــد التطبيــق المبكــر ألي معيــار أو تفســير أو تعديــل آخــر صــدر لكنــه
لــم يطبــق بعــد.
ال تتوقــع الشــركة أن يكــون للمعاييــر والتفســيرات المعدلــة التاليــة تأثيــر كبيــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة
للشر كة .
•تعديالت على اإلشارات إلى اإلطار المفاهييم للمعايير الدولية للتقرير المالي.
•تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  – ) 3تعريف االعمال.
•تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم (  ) 10ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم (  – ) 28بيــع
أو مســاهمة الموجــودات بيـ�ن المســتثمر والشــركات الزميلــة أو المشــاريع المشــتركة.
•المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  – ) 17عقود التأمين.
•تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )1ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم (  – ) 8تعريــف
األهميــة.
•تعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم (  ،) 9ومعيــار المحاســبة الدوليــة رقــم ( ،) 39
والمعيــار الدولــي للتقاريــر المالــي رقــم (  – ) 7إصــاح مؤشــر ســعر الفائــدة.
•يب�دأ تطبيق المعايير الجديدة للفترات المحاسبي�ة اليت تب�دأ في  1ين�اير  2020م.
بي�ان بالقروض

فيمــا يلــي بي ـ�ان بتفاصيــل القــروض طويلــة وقصيــرة األجــل الــي حصلــت عليهــا الشــركة وشــركاتها التابعــة
فــي طــور عملياتهــا وأنشــطتها االعتي�اديــة:
ّ
ّ
(أ) قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي :

ّ
ّ
ســبق وأن حصلــت الشــركة علــى قــروض طويلــة األجــل مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي
لتمويــل التوســعات فــي مصانــع بــاط الســيراميك والبورســان واألدوات الصحيــة وســخانات
الميــاه الكهربائيــ�ة ومشــروع مصنــع الطــوب األحمــر وذلــك بضمــان رهــن كافــة الموجــودات
الثابتــ�ة لهــذه المصانــع.

المبلغ باأللف ريال سعودي.

اسم الجهة المانحة للقرض

صندوق التنمية الصناعية
السعودي
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الرصيد في
1ين�اير 2019

194.254

ُ َّ
مدة القرض

طويل أجل

صافي المحصل
للقرض خالل
السنة

31.219

الرصيد في
31ديسمبر
 2019م

225.473
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(ب)قروض جهات حكومية أخرى:

وقعــت الشــركة علــى اتفاقيــات تمويــل مرابحــة قصيــرة األجــل بطريقــة المرابحــة اإلســامية
لتمويــل رأس المــال العامــل مــع عــدة جهــات حكوميــة بهــدف تعزيــز أنشــطتها التشــغيلية.
المبلغ باأللف ريال سعودي.

اسم الجهة المانحة للقرض

جهات حكومية

الرصيد في
1ين�اير 2019

0

ُ َّ
مدة القرض

قصير أجل

صافي المحصل
للقرض خالل
السنة

168.240

الرصيد في
31ديسمبر
 2019م

168.240

(ج)ضمان قروض بنوك محلية (طويلة وقصيرة األجل):

حصلــت الشــركة علــى تســهيالت قــروض طويلــة وقصيــرة األجــل بطريقــة المرابحــة اإلســامية مــن
قبــل بنــوك تجاريــة محليــة لتمويــل أعمــال التوســعة فــي المصانــع وبضمــان ســندات ألم ر لصالــح
البنــوك .ويتــم ســداد هــذه القــروض علــى أقســاط نصــف ســنوية غيــر متســاوية القيمــة.
المبلغ باأللف ريال سعودي.

اسم الجهة المانحة للقرض

الرصيد في
1ين�اير 2019

ُ َّ
مدة القرض

صافي المحصل
للقرض خالل
السنة

الرصيد في
31ديسمبر
 2019م

بنوك محلية

١٤٠٫٠٠٠

طويل أجل

()١١٫٦٦٧

128.333

بنوك محلية

١٠٠٫٠٠٠

طويل أجل

()١٦٫٦٦٧

83.333

بنوك محلية

١٧٥٫٠٠٠

طويل أجل

()٢٩٫١٦٧

145.833

بنوك محلية

١٠٣٫٧٥٠

طويل أجل

()34.998

138.748

بنوك محلية

٨٣٫33٣

طويل أجل

()33.333

50.000

بنوك محلية

٣٥٫0٠٠

قصير أجل

()35.000

0

بنوك محلية

٤٠٫٧٨٨

قصير أجل

()19.261

21.527

بنوك محلية

٣٧٫٢٩٢

قصير أجل

()5.804

31.488
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(د)ضمان قرض (شركة تابعة)

تضمــن الشــركة ( )39.6مليــون ريــال ســعودي مــن قــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي
الممنــوح إلــى شــركة الخــزف لألنابيــب (شــركة تابعــة) كمــا فــي  31ديســمبر  2019م .كمــا تضمــن
الشــركة (  )27.1مليــون ريــال ســعودي مــن قــرض البنــك الســعودي لالســتثمار الممنــوح إلــى
الشــركة التابعــة (شــركة الخــزف لألنابيــب) كمــا فــي  31ديســمبر  2019م.
ُ
َ
ُ
ّ
ُ
ّ
النظامية المسددة والمستحقة لجهات حكومية والزكاة والضرائب وأي مستحقات أخرى
بي�ان بقيمة المدفوعات ِ

٢٠١٩م
البي�ان

المسدد

المستحق حىت
نهاية الفترة المالية
السنوية ولم يسدد

وصف
موجز لها

بي�ان
األسباب

الزكاة

9.253.842

0

0

0

الضريب�ة

17.137.269

0

0

0

المؤسسة العامة للتأمين�ات االجتماعية

16.924.243

0

0

0

تكاليف تأشيرات وجوازات

2.041.261

0

0

0

رسوم مكتب العمل

8.520.111

0

0

0

الوضع الزكوي والضريبي

•قامــت شــركة الخــزف الســعودية بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة عــن الفتــرة المنتهيــة فــي  2018 / 12 / 31م
وحصلــت الشــركة علــى شــهادة الزكاة(مقيــدة) وســارية حــى تاريــخ  1441 / 09 / 07ه الموافــق 04 / 30
 2020 /م.

•كمــا قامــت شــركة الخــزف لألنابيــب (شــركة تابعــة) بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة عــن الفتــرة المنتهيــة فــي
 2018 / 12 / 31م وحصلــت الشــركة علــى شــهادة الــزكاة (مقيــدة) وســارية حــى تاريــخ 1441 / 09 / 07
ه الموافــق  2020 / 04 / 30م.

•كمــا قامــت شــركة الخــزف لالســتثمار (شــركة تابعــة) بتقديــم إقرارهــا الزكويــة عــن الفتــرة المنتهيــة فــي
 2018 / 12 / 31م وحصلــت الشــركة علــى شــهادة الــزكاة النهائيـ�ة وســارية حــى تاريــخ  1441 / 09 / 07ه
الموافــق  2020 / 04 / 30م.
•ســوف تقــوم شــركة أرزان للتشــغيل والصيانــة (شــركة تابعــة) برفــع اقراراتهــا الزكويــة ألول مــرة خــال
عــام  2020م.
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المخاطر المحتملة ألعمال الشركة

ضمــن طبيعــة كل صناعــة فــإن هنــاك مخاطــر متعــددة قــد تواجــه الشــركة ،وتنفــذ الشــركة خطــط وبرامــج
للتعامــل مــع تلــك المخاطــر مهمــا كان مســتواها لتفاديهــا أو تقليــل تأثيرهــا علــى عمليــات الشــركة قــد ر
اإلمــكان .ومــن المخاطــر الــي تأخذهــا الشــركة فــي االعتب ـ�ار:

•المخاطــر الماليــة :تعمــل الشــركة علــى الحــد مــن المخاطــر الماليــة المرتبطــة بالتشــغيل والســيولة
واالئتمــان وأســعار الصــرف مــن خــال تبــي إدارة المخاطــر لتحليــل شــامل لوضــع العمليــات والتشــغيل
بالشــركة وذلــك مــن خــال وضــع الخطــط المناســبة ذات الخصائــص الفعالــة للمســاهمة فــي مواجهــة
المخاطــر المتوقعــة.

•األوضــاع السياســية واالقتصاديــة فــي بعــض الــدول المجــاورة :ســعت الشــركة إليجــاد أســواق بديلــة
لألســواق العربي ـ�ة الــي تعانــي مــن مشــاكل اقتصاديــة وسياســية حيــث تــم افتت ـ�اح مكاتــب فــي دولــة
االمــارات العربي ـ�ة المتحــدة ،وجبــل علــي ،ومملكــة البحريــن وتوســيع نشــاط مبيعــات التصديــر ليمتــد
ألكثــر مــن  70دولــة حــول العالــم.
•تذبــذب أســعار المــواد األوليــة وقطــع الغيــار :طــورت الشــركة مــن اســتراتيجيتها فــي مواجهــة التذبــذب
فــي أســعار قطــع الغيــار والمــوارد األوليــة وتأثرهــا بعضهــا بأســعار الصــرف ،حيــث قامــت بالبحــث عــن
أكثــر مــن مصــدر للتوريــد وتحديــث قوائــم المورديــن والســعي لــت وثيــق هــذه العالقــة عبر عقــود تضمن
االســتقرار والثبـ�ات باألســعار بمــا يضمــن توريــد هــذه المــواد فــي الوقــت المناســب والســعر المناســب.

•التغيــر فــي التشــريعات الحكوميــة :تســعى الشــركة لضمــان االلتــزام التــام بكافــة التشــريعات الحكوميــة
المنظمــة لألعمــال وفــي ســبي�ل ذلــك قــرر مجلــس اإلدارة إنشــاء إدارة لاللتــزام تكــون مهامهــا األساســية
التحقــق مــن التــزام الشــركة بجميــع االنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليمات مــن الجهــات التنظيمية
ذات العالقــة ،مــن خــال مراقبــة االمتثــ�ال لكافــة التشــريعات واألنظمــة الحكوميــة أو تلــك المنظمــة
لألعمــال.
•توفــر الطاقــة :مخاطــر ذات عالقــة بوقــود مصانــع الشــركة ومصــادر الطاقــة مثــل الغــاز والكهربــاء
واحتمــال توقفهــا او ارتفــاع اســعارها حيــث وفــرت الشــركة بدائــل مختلفــة مثــل إمكانيــ�ة اســتخدام
مــواد أخــرى ومحطــات كهربــاء للطــوارئ باإلضافــة إلــى دخولهــا بشــراكة مــع شــركة لتوزيــع الغــاز
الطبيعــي.
•المنافســة المحليــة :ســعت الشــركة للمحافظــة علــى حصتهــا الســوقية والعمــل علــى زيادتهــا دون تأثيــر
ذلــك علــى الربحيــة ،وفــي ســبي�ل ذلــك تقــوم الشــركة بدراســة تكاليــف االنتـ�اج والتخزيــن والنقــل بشــكل
دوري ،كمــا تقــوم بتحديــد أســعارها بن ـ�اء علــى التكاليــف والدراســات الســوقية بمــا يضمــن المحافظــة
علــى هامــش ربحيــة مقبــول.

•إغــراق األســواق بمنتجــات دول أخــرى :لذلــك عملــت الشــركة ومــع مصنعيــن محليي ـ�ن آخريــن باإلضافــة
إلــى الجهــات الحكوميــة المعني ـ�ة واللجنــة الدائمــة لمكافحــة الممارســات الضــارة فــي التجــارة الدوليــة
ً
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،علــى بيــ�ان األثــر الســلبي لهــذه المنتجــات ألســعار بيعهــا الــم علــى
الصناعــة المحليــة نظــرا نخفضــة جــدا ولجودتهــا الضعيفــة ،حيــث أظهــرت التحليــات والتحقيقــات
الصــادرة فــي شــهر نوفمبــر مــن هــذا العــام وجــود حــاالت إغــراق تجــاري واضــح يســتدعي فــرض ضرائــب
علــى هــذه المنتجــات والشــركة بانتظــار النت�ائــج النهائيــ�ة للتحقيــق.
ُ
سياسة الشركة في إدارة المخاطر ومراقبتها

تتولــى لجنــة المراجعــة دراســة ومراجعــة إدارة المخاطــر فــي الشــركة مــن خــال االطــاع علــى مخرجــات
اللجنــة الداخليــة الــي تــم تشــكيلها مــن مختلــف قطاعــات الشــركة ،وتتولــى إدارة المراجعــة الداخليــة التأكــد
ّ
مــا إذا كانــت إدارة المخاطــر مالئمــة وتعمــل بشــكل فعــال ،حيــث أن خطــة العمــل الســنوية إلدارة المراجعــة
الداخليــة تبــى علــى تقييــم المخاطــر.
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تقرير الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة

أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وأعضــاء اللجــان ،واإلدارة التنفيذيــة ،ووظائفهــم الحاليــة والســابقة
ومؤهالتهــم وخبراتهــم.

 -١أعضاء مجلس اإلدارة
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#

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف
السابقة

المؤهالت

1

يوسف بن صالح أبا الخيل

رئيس مجلس
اإلدارة

متقاعد

ماجستير علوم
إدارة نظم
المعلومات

 عمل في مركز المعلومات الوطين لمدة( )15عام.
 شغل عدة مناصب في رئاسة وعضويةمجالس اإلدارة لعدة شركات منها:
(  ) 1رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات
الزجاجية الوطني�ة(زجاج) لمدة  6سنوات.
(  ) 2رئيس مجلس إدارة شركة أكسا
للتأمين التعاوني (  ) AXAلمدة  9سنوات.
(  ) 3رئيس مجلس إدارة الشركة العربي�ة
لألنابيب لمدة  6سنوات.
(  ) 4عضو مجلس إدارة شركة أسمنت
القصيم لمدة  6سنوات.

2

عبدالكريم بن ابراهيم النافع

نائب رئيس مجلس
اإلدارة والعضو
المنت�دب

مدير عام صندوق
التنمية الصناعية
السعودي

بكالوريوس إدارة
أعمال ومحاسبة

 صندوق التنمية الصناعية السعودي من 1981م – 2003م.
 رئيس تنفيذي لشركة الخزف السعوديةمن  2003م – 2015م.
 مدير عام صندوق التنمية الصناعيةالسعودي من
 2015م –  2018م
العضو المنت�دب لشركة الخزف السعودية
ً
(حاليا).

3

عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

المدير التنفيذي
لشركة الخريجي
لالستثمار

المدير التنفيذي
لشركة الخريجي
لالستثمار

بكالوريوس علوم
في اإلدارة

 مجموعة شركات الخريجي من  2001م – 2019م.
 شركة تشب العربي�ة للتأمين التعاونيمن  2009م – 2019م.

4

سايم بن ابراهيم العيىس

مدير عام المراجعة
الداخلية في
المؤسسة
العامة للتأمين�ات
االجتماعية

مدير عام اإلدارة
العامة للرقابة
في المؤسسة
العامة للتأمين�ات
االجتماعية

ماجستير إدارة
االعمال التنفيذي

الخبرات

 مدير عام المراجعة الداخلية بالمؤسسةالعامة للتأمين�ات االجتماعية من  2012م –
حىت اآلن.
 مدير عام الرقابة بالمؤسسة العامةللتأمين�ات االجتماعية من  2010م –  2011م.
 مدير إدارة الرقابة المالية بالمؤسسةالعامة للتأمين�ات االجتماعية من 2008
م –  2010م.
 محاسب بإدارة الرقابة المالية بالمؤسسةالعامة للتأمين�ات االجتماعية من  2001م –
 2008م».
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#

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف
السابقة

المؤهالت

5

متعب بن محمد الشثري

مدير مساعد أول
– االستثمارات
السعودية
– صندوق
االستثمارات
العامة

شركة أرامكو
السعودية
االستشارات
اإلدارية

ماجستير إدارة
أعمال

 شركة أرامكو السعودية – االستشاراتاإلدارية من  2008م –  2013م.
 شركة الرياض العالمية لألغذية  -المكتباالستراتيجي من  2015م –  2017م.
 صندوق االستثمارات العامة -االستثمارات السعودية من  2018م – حىت
اآلن.

6

عبدهللا بن تركي السديري

الرئيس التنفيذي
لشركة امالك
العالمية للتمويل
العقاري

نائب الرئيس
التنفيذي لشركة
امالك العالمية
للتمويل العقاري

ماجستير إدارة
دولية

 نائب الرئيس التنفيذي مدير تنفيذي للتطوير االستراتيجي فيشركة امالك العالمية للتمويل العقاري من
 2011م –  2013م.
 مدير تنفيذي االئتمان والمخاطر فيشركة امالك العالمية للتمويل العقاري من
 2007م –  2011م.
 مساعد مدير عام قسم الشركات فيمجموعة سامبا المالية
من  1999م 2007 -م».

7

ماجد بن عبدهللا العيىس

الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي
لشركة باتك
لشركة الخبرات
لالستثمار واألعمال
اللوجستي�ة
اللوجستي�ة

بكالوريوس
هندسة كيمائي�ة

 صندوق التنمية الصناعية السعودي من. 2013 – 2000
 الشركة السعودية للصناعات االساسية(سابك) من . 2015 – 2013
 الشركة الوطني�ة للجبس من 2018 – 2015 -شركة الخبرات اللوجستي�ة.

8

تركي بن سعود الدايل

مدير االستثمار في
السعودي
الشركات الخاصة
الفرنيس كابيت�ال -
شركة االستثمارات
االستثمار
الرائدة

ماجستير إدارة
اعمال

جي بي مورغان  -االستثمار من - 2007
. 2009
الرياض كابيت�ال  -االستثمار من - 2009
. 2012
مجموعة ابراج  -االستثمار من .2014 - 2012
السعودي الفرنيس كابيت�ال  -االستثمار من
2017 - 2014

الخبرات

21

التقريــر الســنوي

2019

 -٢أعضاء اللجان
#

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف
السابقة

المؤهالت

1

يوسف بن صالح أبا الخيل

-

-

-

-

2

عبدالكريم بن ابراهيم النافع

-

-

-

-

3

عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

-

-

-

-

4

سايم بن ابراهيم العيىس

-

-

-

-

5

متعب بن محمد الشثري

-

-

-

-

6

عبدهللا بن تركي السديري

-

-

-

-

7

ماجد بن عبدهللا العيىس

-

-

-

-

8

تركي بن سعود الدايل

-

-

-

-

9

ناصر بن عبدهللا العوفي

متقاعد.

مدير إدارة الشؤون
المالية واإلدارية
واالستثمار في
الشركة السعودية
للصناعات الدوائي�ة
والمستلزمات
الطبي�ة.

ماجستير إدارة
اعمال ومحاسبة.

10

أحمد بن سليمان المزيين

الخبرات

شغل عدة مناصب في عضوية مجالس
اإلدارة ورئاسة اللجان لعدة شركات منها:
 شركة الراجحي للتأمين التعاوني شركة الجوف الزراعية شركة االسمنت المتحدة الصناعية شركة ملكية لالستثمار شركة طيب�ة القابضة شركة الجوف الزراعية -الشركة األهلية للتأمين

مؤسس واستشاري
رئيس – كوالييت آند
تايم لالستشارات
عضو مجلس إدارة
منت�دب – الشركة
السعودية لألسماك
عضو مجلس إدارة –
شركة األهلية للتأمين
التعاوني
رئيس لجنة المراجعة
– شركة األهلية
للتأمين التعاوني
عضو لجنة المراجعة
– شركة الجاسرية
للتمويل
عضو لجنة المراجعة
– شركة الخزف
السعودية».

22

رئيس تنفيذي
ُ ّ
– شركة ملكية
لالستثمار.

درجة الماجستير
في اإلدارة –
جامعة الفيصل.

ما يربو عن  18عاما من الخبرة العملية في
مناصب تنفيذية واستشارية متعددة حيث
كان أحد الشركاء المؤسسين والشريك
التنفيذي المسؤول عن قطاع االستشارات
المالية وتمويل الشركات لشركة تيم ون –
إحدى الشركات المرخصة من هيئ�ة السوق
المالية في المملكة العربي�ة السعودية.
وقبل ذلك عمل مديرا للمحاسبة المالية في
بنك البالد ،وسبق ذلك عمله لدى الهيئ�ة
العليا للسياحة مديرا للتطوير التنظييم
وكذلك مديرا إلدارة العمليات المالية
ومديرا لمشروع تطبيق نظام إدارة موارد
عمل في بداية حياته المهني�ة
المنشأة،كما ِ
لدى شركة أرنست ويونغ العالمية .شغل
منصب نائب المدير العام للمالية والخدمات
المساندة للشركة السعودية لخدمات
السيارات والمعدات (ساسكو) ونائب
الرئيس التنفيذي لالستراتيجية والمخاطر
لشركة منافع القابضة كما قام بت�أسيس
وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة
ُ ّ
ملكية لالستثمار إحدى شركات إدارة
األصول في المملكة العربي�ة السعودية
باإلضافة إلى
كونه مؤسس واستشاري رئيس في
كوالييت آند تايم لالستشارات .وحاليا يشغل
منصب عضو مجلس اإلدارة المنت�دب
للشركة السعودية لألسماك.
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 -٣اإلدارة التنفيذية
#

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف
السابقة

المؤهالت

1

عبدالكريم بن إبراهيم النافع

العضو المنت�دب
لشركة الخزف
السعودية

مدير عام صندوق
التنمية الصناعية
السعودي

بكالوريوس إدارة
ومحاسبة

2

إبراهيم بن محمد الحيدري

الرئيس التنفيذي
للمبيعات
والتسويق في
شركة الخزف
السعودية

نائب الرئيس
للمبيعات
والتسويق لشركة
الخزف السعودية

بكالوريوس إدارة
عامة/دبلوم عالي
في التسويق

3

عيد بن عبدهللا العنزي

نائب الرئيس
التنفيذي للشؤون
الفني�ة في شركة
الخزف السعودية

نائب الرئيس
التنفيذي لشؤون
بكالوريوس علوم /
“السيراميك"
تخصص جيولوجيا
في شركة الخزف
السعودية

4

وليد بن محمد البسام

الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية
في شركة الخزف
السعودية

مستشار ميزاني�ة
– مكتب تحقيق
الرؤية وزارة
الشؤون البلدية
والقروية

الخبرات
 صندوق التنمية الصناعية السعودي من 1981. 2003 رئيس تنفيذي لشركة الخزف السعودية من 2003م –  2015م.

 مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعوديمن  2015م –  2018م
 العضو المنت�دب لشركة الخزف السعودية –حاليا
 الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق فيشركة الخزف السعودية 2009( .م ٢٠١٩-م)
مساعد المدير العام لشركة الخزفالسعودية(2007م  2009 -م).

مدير عام المبيعات والتسويق في شركةالخزف السعودية ( 2004م 2007 -م).

مدير عام المبيعات في شركة إبراهيم الجفاليوإخوانه (ميشالن) ( 2001م 2004 -م).
مدير مبيعات المنطقة الوسطى في شركةإبراهيم الجفالي وإخوانه (ميشالن) (1997
م  2001 -م).
مدير مبيعات الجملة في شركة الخزفالسعودية (  1993م 1997 -م).

مندوب مبيعات المشاريع والتصدير في شركةالخزف السعودية ( 1991م 1993 -م).
 نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفني�ة فيشركة الخزف السعودية( 2018م –مستمر).

 نائب الرئيس التنفيذي لشؤون "السيراميك"في شركة الخزف السعودية  2017م –  2018م.

مدير عام مصانع البالط في شركة الخزفالسعودية  2013م 2017 -م.

 مدير مصنع البالط في شركة الخزف السعودية 2009م 2013 -م.
 مدير إنت�اج في شركة الخزف السعودية 2004م 2009 -م.

 رئيس إنت�اج في شركة الخزف السعودية 2001م  2004 -م.

 مهندس إنت�اج في شركة الخزف السعودية( 2001م 2001 -م).
 -ضابط إنت�اج في شركة الخزف السعودية

(  1999م 2001 -م).

 جيولوجي متدرب في شركة الخزف السعودية(  1998م 1999 -م).
مستشار ميزاني�ة في وزارة الشؤون البلديةوالقروية.
 -مستشار مجموعة سيركل لالستشارات.

 عضو ومدرب لجنة تمكين التحول من األساسالنقدي إلى اساس االستحقاق
– وزارة المالية

دكتوراه في
المحاسبة
والحوكمة

-مستشار غير متفرغ

– الهيئ�ة السعودية للمحاسبي�ن القانونيي�ن.
 -المدير المالي للمجموعة CFO

– شركة الصناعات الزجاجية الوطني�ة (زجاج).

-مراجع إدارة الحسابات

– المؤسسة العامة للتأمين�ات االجتماعية.

 عميد المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليمالمستمر ووكيل كلية االقتصاد والعلوم االدارية
– جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.
 -محاسب

– الشركة السعودية للصناعات الدوائي�ة.
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#

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف
السابقة

المؤهالت

5

محمد بن عبدهللا المقبل

المشرف العام على
إدارة المشاريع

مدير عام مصنع
الطوب األحمر
في شركة الخزف
السعودية

بكالوريوس في
التخطيط المدني
واإلقلييم

الخبرات
مدير عام مصنع الطوب األحمر في شركةالخزف السعودية 2011 (.م –مستمر).

عضو منت�دب مكلف في شركة الخزف لألنابيب.(  2017م –مستمر).

مدير عام مناجم الصحراء في شركة الخزفالسعودية (  2010م –  2016م).

 مدير تطوير األعمال في شركة الخزفالسعودية (  2009م –  2010م).

رئيس فريق االئتمان في صندوق التنميةالصناعية السعودي(  2000م –  2009م).

أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا الــي يكــون عضــو مجلــس اإلدارة عضــو ا فــي مجالــس إداراتهــا الحاليــة
ُ ْ
والســابقة أو مــن م ِديريهــا

اسم العضو

عبدالعزيز بن عبدالكريم
الخريجي

أسماء الشركات اليت يكون
عضو مجلس اإلدارة عضوا
في مجالس إداراتها أو من
مديريها الحالية

شركة تشب العربي�ة
للتأمين التعاوني

داخل
المملكة/
خارج
المملكة

الكيان القانوني
(مساهمة
مدرجة/
مساهمة غير
مدرجة/ذات
مسؤولية
محدودة).... /

أسماء الشركات
اليت يكون عضو
مجلس اإلدارة
عضوا في مجالس
إداراتها السابقة
أو من مديريها

داخل
المملكة

مدرجة

شركة الخريجي
لالستثمار

شركة توزيع الغازالطبيعي
عبدالكريم بن ابراهيم
النافع

 شركة اسمنت المتحدةالصناعية  -شركة استرا
الصناعية.
 -شركة بوان.

داخل
المملكة/
خارج المملكة

داخل
المملكة

الكيان القانوني
( مساهمة
مدرجة/
مساهمة غير
مدرجة /ذات
مسؤولية
محدودة)..../

غير مدرجة

غير مدرجة

داخل
المملكة

غير مدرجة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

شركة النقل
البحري.

داخل
المملكة

مساهمة
مدرجة

غير مدرجة

 شركة الخزف لألنابيب.متعب بن محمد الشثري

-

-

-

-

-

-

سايم بن ابراهيم العيىس

-

-

-

-

-

-

 شركة العربي�ةلخدمات االمن
والسالمة
(أمنكو).
شركة باتك لالستثمار
واألعمال اللوجستي�ة.
ماجد بن عبدهللا العيىس
 شركة جازان للطاقةوالتنمية

داخل
المملكة

 شركة جازللالستثمار.

مساهمة مدرجة  -شركة طاقات
الفتي�ة.
 شركة اداءالمعادن
للكيماويات.

شركة الريف
لتكرير السكر
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داخل
المملكة

ذات
مسؤولية
محدودة
مساهمة
مقفلة
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اسم العضو

أسماء الشركات
اليت يكون عضو مجلس
اإلدارة عضوا في مجالس
إداراتها الحالية أو من
مديريها

داخل
المملكة/
خارج
المملكة

الكيان القانوني
(مساهمة
مدرجة/
مساهمة غير
مدرجة/ذات
مسؤولية
محدودة).... /

أسماء الشركات
اليت يكون عضو
مجلس اإلدارة
في عضوا مجالس
إداراتها السابقة
أو من مديريها

عبدهللا بن تركي السديري

شركة بيوت ليان - .شركة
تسلية - .شركة أمالك
العالمية للتمويل العقاري

داخل
المملكة

غير مدرجة

شركة دلة
للخدمات الصحية

داخل
المملكة

تركي بن سعود الدايل

-

-

-

-

-

-

يوسف بن صالح أبا
الخيل

-

-

-

-

-

-

داخل
المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني
( مساهمة
مدرجة/
مساهمة غير
مدرجة /ذات
مسؤولية
محدودة)..../

مساهمة
مدرجة
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ّ
المالي  2019م
اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام
عدد االجتماعات (  ) 8اجتماعات

رقم  10 ( 209ين�اير)

رقم  6 ( 210فبراير)

متعب بن محمد الشثري

عضو

-

-

ماجد بن عبدهللا العيىس

عضو

-

-

تركي بن سعود الدايل

عضو

-

-

سعد بن ابراهيم
المعجل(عضو سابق)

رقم  1 ( 211ابريل ) بداية دورة
المجلس

عبدهللا بن تركي السديري

عضو

رقم  21 ( 212ابريل)

سايم بن ابراهيم
العيىس

عضو

رقم  21 ( 213مايو)

عبدالعزيز بن عبدالركريم
الخريجي

عضو

رقم  11 ( 214سبتمبر)

عبدالكريم بن ابراهيم
النافع

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

رقم  13 ( 215نوفمبر)

يوسف بن صالح أبا الخيل

رئيس مجلس اإلدارة

رقم  18 ( 216ديسمبر)

العضو

طبيعة العضوية

من  2019 / 01 / 01وحىت
نهاية دورة المجلس في
2019 / 03 / 31

-

-

-

-

-

-

عبدهللا بن محمد جليغم
(عضو سابق)

من  2019 / 01 / 01وحىت
نهاية دورة المجلس في
2019 / 03 / 31

-

-

-

-

-

-

عبدالرحمن بن عبدالقادر
باجني�د (عضو سابق)

من  2019 / 01 / 01وحىت
نهاية دورة المجلس في
20 / 03 / 31

-

-

-

-

-

-

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة2019/٠4/30 :م
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 -4تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:
اسم العضو

تصنيف العضوية

يوسف بن صالح أبا الخيل

مستقل

عبدالكريم بن ابراهيم النافع

تنفيذي

سايم بن ابراهيم العيىس

غير تنفيذي

متعب بن محمد الشثري

غير تنفيذي

ماجد بن عبدهللا العيىس

غير تنفيذي

عبالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

مستقل

عبدهللا بن تركي السديري

مستقل

تركي بن سعود الدايل

مستقل

 -5اإلجراءات اليت اتخذها المجلس إلحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم
يتخــذ مجلــس اإلدارة عــددا مــن اإلجــراءات إلحاطــة أعضائــه وبخاصــة مــن غيــر التنفيذييــ�ن علمــا بمقترحــات
المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا مــن خــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العامــة،
ومــن ذلــك وجــوب حضــور عضــو مجلــس اإلدارة اجتماعــات الجمعيــة العامــة ،ويهــدف هــذا اإلجــراء لإلجابــة
علــى استفســارات المســاهمين ،وتلقــي مقترحاتهــم وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا.
كمــا أ ن النظــام األســاس للشــركة يكفل للمســاهمين فــي اجتماعــات الجمعية العامة االشــتراك فــي المداوالت
والنقاشــات ،ولتعزيــز التواصــل مــن مســاهيم الشــركة اعتمــد المجلــس سياســة وإجــراءات اإلفصــاح الــي
تضمــن إجــراءات تكفــل للمســاهمين حــق االستفســار وطلــب المعلومــات واإلجابــة علــى استفســاراتهم بمــا ال
يضــر بمصالــح الشــركة.

ّ
 -6مسؤوليات مجلس اإلدارة ووظائفه األساسية
الالزمــة إلدارة الشــركة ،وحــدد النظــام األســاس
والســلطات
يتولــى مجلــس اإلدارة جميــع الصالحيــات
ً
ً
مســوؤولياته ومكافــأت أعضــاء مجلــس اإلدارة تحديــدا واضحــا ،وقــد أدى مجلــس اإلدارة المهــام الموكلــة إليــه
معلومــات وافيــة ،ويمثــل عضــو
بمســوؤولية وحســن نيــ�ة وجديــة واهتمــام ،وكانــت قراراتــه مبنيــ�ة علــى
ً
مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين ويلتــزم بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة عمومــا.
كمــا يقــوم المجلــس بتعريــف أعضائــه الجــدد بعمــل الشــركة ،والتأكــد مــن توفيــر الشــركة معلومــات وافيــه
عــن شــؤونها لجميــع األعضــاء مــن خــال عــدة آليــات تتضمــن االطــاع علــى محاضــر االجتماعــات وإجــراءات
متابعــة القــرارات والتوصيــات الصــادرة مــن المجلــس ونت�ائــج أعمــال اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس والتقاريــر
الدوريــة الــي تصدرهــا إدارة الشــركة عــن نشــاطها باإلضافــة إلــى معلومــات كاملة مــن التعامــات االســتثن�ائي�ة
غيــر المعتــادة أو الــي يتــم تب�ادلهــا مــع جهــات أخــرى.
ومــن أهــم الوظائــف األساســية الــي يتولــى مجلــس اإلدارة القيــام بها هــي :اعتمــاد التوجيهــات االســتراتيجية
واألهــداف الرئيســية واإلشــراف علــى تنفيذهــا ،وضــع االســتراتيجية الشــاملة وخطــط العمــل الرئيســة
ُ
وسياســة إدارة المخاطــر ومراجعتهــا وتوجيههــا ،وضــع أنظمــة وضوابــط للرقابــة الداخليــة واإلشــراف عليهــا،
إعــداد سياســات ومعاييــر وإجــراءات واضحــة ومحــددة للعضوية فــي مجلــس اإلدارة ووضعها موضــع التنفيذ،
وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم العالقــة مــع أصحــاب المصالــح مــن أجــل حمايتهــم وحفــظ حقوقهــم ،تشــمل
ُ
علــى آليــات تعويــض إلــى آليــات مناســبة إلقامــة عالقــات جيــدة أصحــاب المصالــح ،وآليــة تســوية الشــكاوى
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أو الخالفــات إضافــة مــع الغيــر والمحافظــة علــى ســرية المعلومــات المتعلقــة بــه ،وقواعــد الســلوك المهــي
للمديريــن والعامليــن فــي الشــركة بحيــث توافــق المعاييــر المهنيــ�ة واألخالقيــة الســليمة وتنظــم العالقــة
ّ
ُ
بينهــم وبيــ�ن أصحــاب المصالــح ،ومســاهمة الشــركة االجتماعيــة ،وضــع نظــام حوكمــة خــاص بالشــركة ال
ُ
يتعــارض مــع أحــكام الئحــة الحوكمــة الصــادرة مــن الجهــة المختصــة ،وضــع أهــداف األداء ومراقبــة التنفيــذ
ّ
واألداء الشــامل ،والمراجعــة الدوريــة للهيــاكل التنظيميــة والوظيفيــة واعتمادهــا.

 -7اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
• اللجنة التنفيذية

ُ
ّ
أصــدر مجلــس اإلدارة الئحــة اللجنــة التنفيذيــة بموجــب القــرار رقــم (  ) 205وتاريــخ  1439 / 07 / 15ه الموافق
 2018 / 04 / 01م .وتتكــون اللجنــة مــن عــدد مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى أال يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة،
ُ ّ
ُ ّ
ومــدة عضويــة كل عضــو ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد علــى ثــاث ســنوات وعلــى أال تتجــاوز مــدة عضويت ـ�ه فــي
مجلــس اإلدارة.
ُ
ّ
وتتولــى اللجنــة جميــع المهــام والمســؤوليات الــي تدخــل فــي نطــاق أغراضهــا ويحددهــا مجلــس اإلدارة،
ّ
ومــن بي ـ�ن ذلــك علــى ســبي�ل المثــال مراجعــة السياســات واألهــداف االســتراتيجية للشــركة واإلشــراف عليهــا
ّ
ودراســة المقترحــات والتوصيــات للمشــاريع المطروحــة للنقــاش وإبــداء المرئي ـ�ات حيالهــا والتوصيــات قبــل
ّ
عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة ،كمــا تتولــى اللجنــة مــع اإلدارة التنفيذيــة وضــع الخطــط الالزمــة لمراقبــة األداء
ّ
المالــي – اإلنت�اجــي -العملــي بمــا يكفــل إعطــاء أفضــل النت�ائــج ،ودراســة الفــرص االســتثمارية الــي تعــرض علــى
الشــركة.
• أعضاء اللجنة

عين مجلس اإلدارة األعضاء اآلتي�ة أسماؤهم في اللجنة التنفيذية اعتب�ارا من  2019 / 04 / 01م
يوسف بن صالح أبا الخيل
عبدالكريم بن ابراهيم النافع

رئيس اللجنة
نائب رئيس اللجنة

متعب بن محمد الشثري

عضوا

ماجد بن عبدهللا العيىس

عضوا
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وقد عقدت اللجنة خالل عام  2019م عدد (  ) 9اجتماعات:
عدد االجتماعات (  ) 9اجتماعات

قم  23 ( 720ين�اير)

رقم  20 ( 721فبراير)

رقم  18 ( 722ابريل )

-

«من 2019 / 01 / 01
"عبدالرحمن بن عبدالقادر وحىت نهاية دورة
باجني�د (عضو سابق)» المجلس في / 31
»2019 / 03

-

رقم  25 ( 723ابريل)

"عضوا سابق في
اللجنة من / 01 / 01
عبدهللا بن تركي السديري  2019وحىت نهاية
دورة المجلس في
« 2019 / 03 / 31

-

-

رقم  15 ( 724مايو)

ماجد بن عبدهللا العيىس

عضوا

-

-

-

-

رقم  26 ( 725يونيو)

متعب بن محمد الشثري

عضوا

-

-

-

-

رقم  9 ( 726سبتمبر)

عبدالكريم بن ابراهيم
النافع

نائب رئيس اللجنة

-

-

رقم  4 ( 727نوفمبر)

يوسف بن صالح أبا الخيل

رئيس اللجنة

-

-

رقم  25 ( 728نوفمبر)

العضو

طبيعة العضوية

-

-
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• لجنة المراجعة

وفقــا لقواعــد اختيـ�ار لجنــة المراجعــة ومــدة عضويتهــم واســلوب عملهــا المصــادق عليــه مــن الجمعيــة العامــة
العاديــة المنعقــدة فــي  1994 / 04 / 17م والجمعيــة العامــة العادية المنعقدة فــي  2007 / 04 / 01م والجمعية
العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة فــي  2017 / 04 / 19م ،شــكلت لجنــة المراجعــة بقــرا ر مــن الجمعيــة العامــة
مــن غيــر أعضــاء مجلــس االدارة التنفيذيي ـ�ن وذلــك بن ـ�اء علــى اقتــراح مجلــس االدارة علــى اال يقــل عددهــا عــن
ثالثــة و ال يزيــد عــن خمســة لمــدة ال تزيــد عــن ثــاث ســنوات و ال تقــل عــن ســنة واحــدة ،ويجــوز إعــادة تعيينهــم
لمــدد مماثلــة .وتنتهــي عضويــة اللجنــة بانتهــاء المــدة المقــررة لمجلــس االدارة .ويكــون مــن بيـ�ن أعضــاء اللجنــة
عضــو مختــص بالشــئون الماليــة والمحاســبي�ة.
ومــن مهــام لجنــة المراجعــة الرئيســية التأكــد مــن مــدى كفايــة وفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة ،والتحقــق
مــن ســامة و صحــة القوائــم الماليــة ،والتوجيــه باختيــ�ار المحاســبي�ن القانونييــ�ن وفــق ضوابــط محــددة،
ومراجعــة القوائــم الماليــة الربــع ســنوية والســنوية قبــل نشــرها ،ودراســة التقاريــر والمالحظات الــي يقدمها
كل مــن المحاســب القانونــي وادارة المراجعــة الداخليــة ،واعتمــاد أي عمــل خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة
الــي يكلفــون بهــا أثن ـ�اء قيامهــم بأعمــال المراجعــة ،وابــداء الــرأي والتوصيــة بشــأن القوائــم الماليــة األوليــة
والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.
وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي  2019 / 02 / 13م علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة الحاليــة الــي
اقترحهــا مجلــس اإلدارة اعتب ـ�ارا مــن  2019 / 04 / 01م.
وفيما يلي عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام  2019م:
عدد االجتماعات (  )٥اجتماعات
العضو

طبيعة العضوية

ناصر العوفي

رئيس اللجنة

سايم العيىس

عضو

أحمد المزيين

عضو

األول

 13مارس

30

الثاني

 23مارس

الثالث

 24ابريل

الرابع

 27يوليو

الخامس

 20اكتوبر
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لجنة المكافآت والترشيحات

تتكــون لجنــة المكافــآت والترشــيحات بقــرار مــن مجلــس اإلدارة مــن عــدد مــن األعضــاء ال يقــل عددهــم عــن
ثالثــة و ال يزيــد عــن خمســة يختارهــم مجلــس اإلدارة مــن األعضــاء غيــر التنفيذيي ـ�ن علــى أن يكــون مــن بينهــم
ُ
عضــو و مســتقل علــى األقــل .ومــدة عضويــة اللجنــة ثــاث ســنوات تنتهــي بنهايــة دورة مجلــس اإلدارة .وتكــون
ُ
ُ
مــدة عضــو مجلــس اإلدارة المنتخــب ضمــن أعضــاء اللجنــة مرتبطــة بمــدة عضويتـ�ه فــي المجلــس .ويجــوز إعادة
تعيي ـ�ن اللجنــة بعــد انتخــاب مجلــس إدارة جديــد فــي بدايــة كل دورة مــن دورات المجلــس.
ومــن مهــام اللجنــة اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة،
والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة،
وإعــداد سياســة واضحــة لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة
والمراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق االهــداف المتوخــاة منهــا،
والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت اعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذيي�ن بالشــركة
وفقــا للسياســة المعتمــدة.
عين مجلس اإلدارة األعضاء اآلتي�ة أسماؤهم في لجنة المكافآت والترشيحات اعتب�ارا من  2019 / 04 / 01م
				
عبدهللا بن تركي السديري

رئيسا

			
عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

عضوا

				
تركي بن سعود الدايل

عضوا

وقد عقدت اللجنة خالل عام  2019م عدد ( ) 4إجتماعات
عدد االجتماعات (  ) 4اجتماعات
رقم  41في  16ين�اير

رقم  42في 21
مارس

عبدالعزيز بن عبدالكريم
الخريجي

عضو

-

-

تركي بن سعود الدايل

عضو

-

-

رقم  43في 30
ابريل

عبدهللا بن تركي السديري

رئيس اللجنة

رقم  44في 3
نوفمبر

العضو

طبيعة العضوية

سعد بن ابراهيم المعجل
(عضو سابق)

(من  2019 / 01 / 01وحىت نهاية دورة المجلس
في )2019 / 03 / 31

-

-

سايم بن ابراهيم العيىس

عضو سابق في اللجنة من  2019 / 01 / 01وحىت
نهاية دورة المجلس في 2019 / 03 / 31

-

-

 -8وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانه وأعضائه

اعتمــد مجلــس اإلدارة بت�اريــخ  2019 / 11 / 13م البــدء بتقييــم اداء المجلــس ولجانــه (دون األعضــاء) كمرحلــة
أوليــة مــن خــال اســتقصاء يتــم تعبئت ـ�ه بصفــة ســنوية يحــدد فيــه جوانــب الضعــف والقــوة لمجلــس اإلدارة
ولجانــه اعتبــ�ارا  2020 / 01 / 01م.
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ّ
 -٩مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية

ً
(وفقا للسياسة الموافق عليها من الجمعية العامة اليت انعقدت في ٢٠١٨/٠٤/٢٦م)
توضــح الجــداول أدنــاه تفاصيــل المكافــآت المدفوعــة لــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وخمســة
ّ
مــن كبــا ر التنفيذييـ�ن ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت مــن الشــركة ومــن بينهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالي
ُ
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
المكافآت الثابت�ة (باآلالف)

المكافأة السنوية

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عيني�ة

مكافأة األعمال الفني�ة واإلدارية
واالستشارية

مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنت�دب أو
أمين السر إن كان من األعضاء

المجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم الممنوحة(يتم إدخال القيمة)

المجموع

مكافأة نهاية الخدمة (باآلالف)

المجموع الكلي(باآلالف)

بدل المصروفات(باآلالف)

العضو

المكافآت المتغيرة(باآلالف)

أوال :األعضاء المستقلين
 -1يوسف بن صالح أبا الخيل

200

24

24

0

50

0

298

0

0

0

0

0

0

0

298

0

 -2عبدالعزيز بن عبدالكريم
الخريجي

200

24

6

0

30

0

260

0

0

0

0

0

0

0

260

0

 -3عبدهللا بن تركي السديري

200

24

15

0

30

0

269

0

0

0

0

0

0

0

269

0

 -4تركي بن سعود الدايل

200

18

6

0

0

0

224

0

0

0

0

0

0

0

224

0

800

90

51

المجموع

110

0

1051

0

0

0

0

0

0

0

1051

0

0

ثاني�ا :األعضاء غير التنفيذيي�ن
 -1سايم بن إبراهيم العيىس

200

24

6

0

0

0

230

0

0

0

0

0

0

0

230

0

 -2متعب بن محمد الشثري

200

18

21

0

50

0

289

0

0

0

0

0

0

0

289

0

 -3ماجد بن عبدهللا العيىس

200

18

21

0

50

0

289

0

0

0

0

0

0

0

289

0

600

60

48

0

100

0

808

0

0

0

0

0

0

0

808

0

المجموع
ثالثا :األعضاء التنفيذيي�ن

 -1عبد الكريم بن إبراهيم

النافع

200

24

27

0

100

1971 1,620

0

0

0

0

0

0

0

1971

0

رابعا  :األعضاء السابقين (الدورة السابقة) []2019\4\1 – 2018\4\1
 -1سعد بن ابراهيم المعجل

0

3

6

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

9

0

 -2عبدهللا بن محمد جليغم

0

3

6

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

9

0

المجموع

0

6

12

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

18

0
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ُ
مكافآت أعضاء اللجان
المكافآت الثابت�ة
(عدا بدل حضور الجلسات)

بي�ان

بدل حضور الجلسات

المجموع

			
أعضاء لجنة المراجعة
سايم العيىس

100,000

15,000

115,000

ناصر العوفي

100,000

15,000

115,000

أحمد المزيين

100,٠٠٠

١٢,٠٠٠

١١٢,٠٠٠

300,000

4٢,000

٣٤٢,٠٠٠

المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
عبدهللا السديري

30,000

12,000

42,000

عبدالعزيز الخريجي

30,000

6,000

36,000

تركي الدايل

30,000

6,000

36,000

سعد المعجل (عضو سابق)

-

6,000

6,000

سايم العيىس (عضو سابق في اللجنة)

-

6,000

6,000

90,000

36,000

126,000

المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية
يوسف أبالخيل

50,000

24,000

74,000

عبدالكريم النافع

50,000

27,000

77,000

متعب الشثري

50,000

21,000

71,000

ماجد العيىس

50,000

21,000

71,000

عبدهللا السديري (عضو سابق في اللجنة)

-

3,000

3,000

عبدالرحمن باجني�د (عضو سابق)

-

6,000

6,000

عبدهللا جليغم (عضو سابق)

-

6,000

6,000

المجموع

200,000

108,000

308,000

اإلجمالي

590,000

189,000

779,000
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ً
ّ
ُ
مكافآت اإلدارة التنفيذية وتشمل كال من:
الرواتب
والتعويضات

بي�ان

البدالت

المكافآت الدورة
والسنوية

الخطط التحفيزية

أخرى

العضو المنت�دب
المدير التنفيذي المالي
الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفني�ة
المشرف العام على إدارة المشاريع
4,245,564

اإلجمالي

838,722

-

-

210,770

ُ
ّ
 -10اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين

ُ
ّ
ّ
المالــي  2019م تــم عقــد جمعيــة عامــة للمســاهمين فــي  1440 / 08 / 25ه الموافــق / 04 / 30
خــال العــام
 2019م ،وفيمــا يلــي أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن فــي الجمعيــة

االسم

34

1

يوسف بن صالح أبا الخيل

2

عبدالكريم بن ابراهيم النافع

3

عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

4

سايم بن ابراهيم العيىس

5

عبدهللا بن تركي السديري

6

متعب بن محمد الشثري

7

ماجد بن عبدهللا العيىس

8

تركي بن سعود الدايل

سجل الحضور
اجتماع الجمعية العامة
٢٠١٩/٠٤/٠٣

لم يتمكن من حضور اجتماع الجمعية بسبب ظروفه الخاصة

التقريــر الســنوي

2019

 -11وصف ألي مصلحة أعضاء مجلس إدارة وكبا ر التنفيذيي�ن وأقربائهم
وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــ�اب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأقاربهــم فــي
أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أ ي مــن شــركاتها التابعــة وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق
ّ
خــال الســنة الماليــة  2019م

#

«اسم من تعود له المصلحة
أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكتت�اب»

بداية العام
عدد األسهم

نهاية العام

أدوات
الدين

عدد األسهم

أدوات
الدين

صافي التغيير

نسبة التغيير

							
أوال أعضاء مجلس اإلدارة

()1

()2

المؤسسة العامة للتأمين�ات االجتماعية ويمثلها:
سايم بن إبراهيم العيىس
صندوق االستثمارات العامة ويمثله:
متعب بن محمد الشثري

9,718,834

-

6,748,834

-

()2,970,000

()%30-

-

-

-

-

-

-

3,240,298

-

0

%0

-

-

0

%0

12,000

-

0

%0

-

-

-

-

0

%0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

741,955

%670.69

3,240,298
-

()3

عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي

()4

عبد الكريم بن إبراهيم النافع

()5

عبدهللا بن تركي السديري

()6

تركي بن سعود الدايل

-

()7

ماجد بن عبدهللا العيىس

-

()8

يوسف صالح أباالخيل

-

12,000
-

-

1,200

1,200

864,071

122,116

ً
ثاني�ا :أقارب أعضاء مجلس اإلدارة
()9

يوسف بن صالح أبالخيل  -الزوجة واألوالد القصر

-

14,400

-

14,400

0

%0

وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتت ـ�اب تعــود لكبــا ر التنفيذيي ـ�ن وأقاربهــم فــي أســهم أو أدوات
ّ
ديــن الشــركة أو أ ي مــن شــركاتها التابعــة وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة  2019م

#

اسم من تعود له المصلحة
أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكتت�اب

بداية العام
عدد األسهم

أدوات
الدين

نهاية العام
عدد األسهم

أدوات
الدين

صافي التغيير

نسبة التغيير

أوال :كبا ر التنفيذيي�ن
ال يوجد

ثاني�ا :أقارب كبار التنفيذيي�ن
ال يوجد
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 -12وصف ألي صفقة بي�ن الشركة وطرف ذي عالقة
الطرف ذو عالقة

نوع عالقته بالشركة

ّ
الطبيعي
شركة توزيع الغاز

شركة زميلة

شركة الخزف األنابيب

شركة تابعة

شركة تركن السعودية

عالقة غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس
اإلدارة

نوع الصفقة

ُ َّ
مدتها

قيمتها

أوامر الشراء

غير محددة

 40,5مليون ريال

توزيعات ارباح مستلمة

غير محددة

 596ألف ريال

قروض وسداد التزامات

غير محددة

 23,7مليون ريال

مبيعات منتجات

غير محددة

 666ألف ريال

خدمات النقل

غير محددة

 8.5مليون ريال

 -١٣بي ـ�ان باألعمــال والعقــود الــي تكــون الشــركة طرفــا فيهــا وكانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء
المجلــس أو لكبــار التنفيذييــ�ن أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم:
ال توجــد ألي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالــي أي مصلحــة جوهريــة
(مباشــرة أو غيــر مباشــرة) فــي أعمــال أو عقــود تمــت لحســاب الشــركة خــال عــام  2019م باســتثن�اء مــا ه و
موضــح أدنــاه:
تتعامــل الشــركة ضمــن أعمالهــا التجاريــة العاديــة مــع أطــراف ذات عالقــة حيــث تقــوم بشــراء الغــا ز مــن
شــركة توزيــع الغــا ز الطبيعــي )شــركة زميلــة مســتثم ر فيهــا( كمــا تتعامــل مــع شــركة الخــزف لألنابيــب )
شــركة تابعــة مســتثمر فيهــا( بتعامــات متنوعــة علمــا بأنــه يتــم التعامــل مــع األطــراف ذات العالقــة بنفــس
شــروط التعامــل التجاريــة مــع األطــراف األخــرى غيــر المرتبطــة مــع الشــركة .وفيمــا يلــي أرصــدة وتفاصيــل
المعامــات مــع االطــراف ذات العالقــة خــال عــام  2019م:
ّ
الطبيعي (شركة زميلة)
شركة توزيع الغا ز
طبيعة العمل أو
العقد

مبلغ العمل أو العقد

ُ
مدة العمل أو العقد

أوامر شراء

 40,5مليون ريال

غير محددة المدة

 596ألف ريال

غير محددة المدة

توزيعات ارباح
مستلمة

شروط العمل أو العقد

عبارة عن عقود ومعامالت تجارية
مستمرة تتم في سياق األعمال
ً
العادية ووفقا للشروط التجارية
السائدة ودون أي تعامالت
تفضيلية.

اسم العضو /كبار التنفيذيي�ن أو أي
شخص ذي عالقة

يمثل شركة الخزف السعودية
في مجلس إدارة شركة توزيع
الغاز الطبيعي األستاذ /عبد

الكريم بن ابراهيم النافع (نائب

رئيس مجلس ادارة شركة الخزف
السعودية)

شركة الخزف األنابيب (شركة تابعة)
طبيعة العمل أو
العقد

قروض وسداد
التزامات

مبيعات منتجات
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مبلغ العمل أو العقد

ُ
مدة العمل أو العقد

شروط العمل أو العقد

 23,7مليون ريال

غير محددة المدة

عبارة عن عقود ومعامالت تجارية

 666ألف ريال

غير محددة المدة

مستمرة تتم في سياق األعمال
ً
العادية ووفقا للشروط التجارية
السائدة ودون أي تعامالت
تفضيلية.

اسم العضو /كبار التنفيذيي�ن أو أي
شخص ذي عالقة

المؤسسة العامة للتأمين�ات
االجتماعية
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شركة تركن السعودية
طبيعة العمل أو
العقد

مبلغ العمل أو
العقد

نقل منتجات

 ٨,٥مليون

نقل منتجات

 ٨,٥مليون

الشركة

الشركة

ريال

ريال

ُ
مدة العمل أو
العقد

٢٠١٩

٢٠١٩

شروط العمل أو
العقد

دون ميزة
تفضيلية.

دون ميزة
تفضيلية.

اسم العضو /كبار التنفيذيي�ن أو أي شخص ذي عالقة  -طبيعة
العالقة

مصلحة غير مباشرة من خالل تملك قريب نائب رئيس
المجلس والعضو المنت�دب

األستاذ  /عبد الكريم النافع حصة من الشركة تبلغ ٪٤
مصلحة غير مباشرة من خالل تملك عضو مجلس اإلدارة

المهندس  /ماجد بن عبدهللا العيسىشركة باتك لالستثمار
واالعمال اللوجستي�ة واليت هو عضو في مجلس ادارتها
ورئيسها التنفيذي حصة من الشركة تبلغ .%٢١،٥

 -١٤وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم

(أ) سياسة توزيع األرباح
ّ
ّ
َ ّ
طبقــا لنــص المــادة (  ) 54مــن النظــام األســاس للشــركة يتــم توزيــع أربــاح الشــركة الصافيــة ســنويا علــى النحــو
التالي:
 1.يجنــب (  ) %10مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتي�اطــي النظــايم للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة
العامــةالعاديــةوقــفهــذاالتجنيــبمــىبلــغاالحتي�اطــي المذكــور ( )%30مــن رأسالمــالالمدفــوع.
ً
2.للجمعيــة العامــة العاديــة بن ـ�اء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة مئويــة مــن صافــي األربــاح
لتكويــن احتي�اطــي اتفاقــي عــام.
 3.للجمعيــة العامــة أن تقــرر تكويــن احتي�اطيــات خــرى أو ذلــك بالقــد ر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو
يكفــل توزيــع أربــاح ثابت ـ�ة قــد ر اإلمــكان علــى المســاهمين.
4.يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين بنســبة ال تقــل عــن خمســة ( )5بالمائــة مــن رأس مــال
الشــركة المدفــوع .للجمعيــة العامــة أن تقــر توزيــع أربــاح بشــكل ســنوي أو نصــف أو ربــع ســنوية،
ويجــوز تفويــض مجلــس االدارة فــي ذلــك .وتدفــع األربــاح المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين فــي المــكان
والمواعيــد الــي يحددهــا مجلــس اإلدارة وفقــا للضوابــط والتعليمــات الصــادرة عــن هيئــ�ة الســوق
ّ
الماليــة.

 -١٥حقوق ساهمين

	•حقوق التصويت:
تســهل الشــركة ممارســة المســاهم لحقــه فــي التصويــت ،وتتجنــب وضــع أي إجــراء قــد يــؤدي إلــى
إعاقــة اســتخدام حــق التصويــت ،كمــا تتحقــق مــن أن وكاالت المســاهمين لحضــور اجتمــاع جمعيــة
المســاهمين كتابي ـ�ة وأنهــا مــن غــي ر أعضــاء مجلــس اإلدارة ولغيــر موظفــي الشــركة ،وقــد نــص
النظــام األســاس للشــركة علــى وجــوب اســتخدام التصويــت التراكــي عنــد التصويــت النتخــاب
مجلــس اإلدارة.
	• تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:
(أ) توفــر الشــركة جميــع المعلومــات بالشــكل الكامــل لعمــوم المســاهمينوفقا لمعاييــر اإلفصــاح
ُ
مــن دون تمييــز بينهــم تمكنهــم مــن ممارســة حقوقهــم علــى أكمــل وجــه ،ويحــرص أن تكــون هــذه
ّ
المعلومــات وافيــة ودقيقــة ومحدثــة بطريقــة منتظمــة وفــي المواعيــد المحــددة ،وذلــك فــي
ّ
عــدد مــن وســائل النشــر (موقــع الشــركة اإللكتروني وموقــع تــداول والصحــف المحليــة ) باإلضافة
إلــى تقاريــر الشــركة الســنوية.
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ّ
ّ
(ب) تعلــن الشــركة عــن موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة ومكانهــا وجــدول أعمالهــا قبــل الموعد ب
 21يومــا علــى األقــل ،ويتــم نشــر الدعــوة فــي جريــدة يوميــة أو موقــع الســوق الماليــة الســعودية
"تــداول" أو موقــع الشــركة اإللكترونــي ،ويجــوز توجيــه الدعــوة فــي الميعــاد المذكــور إلــى جميــع
المســاهمين بخطابــات مســجلة أو عبــر وســائل التقنيـ�ة الحديثـ�ة.
(ج) اتاحــت الشــركة للمســاهمين التصويــت اآللــي علــى بنــود جــدول اجتماعــات الجمعيــات
العامــة ،وفقــا للضوابــط ذات العالقــة.
•حقوق المساهمين في أرباح األسهم:
يكــون للمســاهمين حقوقــا فــي األربــاح الصافيــة الســنوية طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي
سياســة الشــركة فــي توزيــع األربــاح ويتــم اطــاع المســاهمين علــى هــذه السياســة فــي اجتماعات
الجمعيــة العامــة للشــركة.
•التواصل مع المساهمين والمستثمرين:
تلتــزم الشــركة بتحقيــق مبــدأ العدالــة فــي توفيــر المعلومــات المناســبة فــي الوقــت المناســب،
لغــرض مســاعدة المســتثمرين علــى اتخــاذ القــرارات االســتثمارية بنــ�اء علــى معلومــات صحيحــة
ووافيــة ،حيــث تطلعهــم علــى أداء الشــركة وأنشــطتها مــن خــال التقريــر الســنوي لمجلــس
إدارتهــا ،وكذلــك اطالعهــم بشــكل مســتمر علــى أي تطــور مهــم قــد يطــرأ ويكــون لهــا تأثيــر علــى
وضعهــا المالــي وأعمالهــا بمــا ال يؤثــر علــى قدرتهــا التن�افســية .وتلتــزم الشــركة بتنفيــذ السياســات
واإلجــراءات الخاصــة باإلفصــاح وفقــا لألنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات العالقــة .وتعمــل
الشــركة علــى تعزيــز قنــوات التواصــل مــع كافــة المســتثمرين المحلييـ�ن واألجانــب والحــرص علــى
المشــاركة فــي المؤتمــرات واالجتماعــات الدوريــة.

 -١٦عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها حسب اآلتي:
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

()1

 2019 / 01 /16م

إجراءات الشركات

()2

 2019 / 04 /28م

الجمعية العامة

()3

 2019 / 06 /11م

أخرى  -عالقات المستثمرين

()4

 2019 / 06 /16م

أخرى  -عالقات المستثمرين

()5

 2019 / 08 /27م

إجراءات الشركات

 -١٧المراجعة الخارجية

ّ
ّ
ّ
أقــرت الجمعيــة العامــة لمســاهيم الشــركة خــال اجتماعهــا المنعقــد بت�اريــخ  1440 / 08 / 25ه الموافــق 30
 2019 / 04 /م اختيـ�ار شــركة إبراهيــم أحمــد البســام محاســبون قانونيــون للقيــام بأعمــال المراجعــة والتدقيــق
ّ
لحســابات الشــركة عــن العــام  2019م بمــا فــي ذلــك البي�انــات الماليــة الربــع ســنوية ( الثانــي والثالــث مــن العــام
 2019م واألول مــن العــام  2020م) مقابــل أتعــاب ســنوية قدرهــا ( ) ٢٩٠٫٠٠٠ريــال

ومبــررات التوصيــة باختي ـ�ار الشــركة المذكــورة تعــود إلــى خبراتهــم المهني ـ�ة الواســعة فــي تطبيــق المعاييــر
الدوليــة عنــد تدقيــق حســابات الشــركة مــن ذوي الخبــرة المميــزة فــي المرحلــة مقترحــا لكونهــم تقدمــوا بعرض
يتضمــن فريقــا المماثلــة والصناعيــة الــي يقومــون بمراجعتهــا وتعــود ايضــا االنتقاليــة لتطبيــق المعاييــر
الدوليــة وبتكاليــف معقولــة.
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ّ
ّ
 -18نت�ائــج المراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة ومــدى كفايــة نظــام
ّ
الرقابــة الداخليــة
تم اعداد نظام الرقابة الداخلية على اسس سليمة ويتم تدعيم فاعليت�ه من خالل ما يلي:
 1.وجود إدارة متخصصة في اعمال المراجعة تسىم (إدارة المراجعة الداخلية).
 2.وجود لجنة المراجعة اليت ترفع تقاريرها الى المجلس.
3.تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة برفــع تقاريرهــا الدوريــة الــى لجنــة المراجعــة والــي بدورهــا ترفــع
تقاريرهــا الــى مجلــس اإلدارة .يتــم مراجعــة وتقييــم مــدى كفايــة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة مــن
قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة كمــا يتــم مراجعــة بعــض جوانــب الرقابــة الداخليــة بشــكل دوري مــن
قبــل المراجعيــن الخارجيي ـ�ن .ولــدى لجنــة المراجعــة القناعــة التامــة بــأن هــذه الــدورة تعكــس فعاليــة
اجــراءات الرقابــة الداخليــة لــدى الشــركة و ال توجــد ايــة مالحظــات جوهريــة يقتــي التنبيــ�ه إليهــا.

 -١٩العقوبات
يوضح الجدول أدناه الغرامات اليت تم فرضها على الشركة خالل عام  2019م.
العقوبة /الجزاء/التدبير
االحترازي  /القيد االحتي�اطي

أسباب المخالفة

الجهة الموقعة للمخالفة

سبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل

 10,000ريال

غرامة التأخير في تقديم
المعلومات المطلوبة من
هيئ�ة السوق المالية.

هيئ�ة سوق المال

تم تأسيس إدارة لاللتزام تكون مهمتها
التحقق من التزام الشركة بجميع االنظمة
واللوائح والسياسات والتعليمات من
الجهات التنظيمية ذات العالقة ،وتوفير
الحماية للشركة من العقوبات النظامية.

ّ
 -٢٠المساهمات االجتماعية
إيمانــا مــن الشــركة بأهميــة دور القطــاع الخــاص فــي المجتمــع وخدمتــه ،فــإ نهــا تســعى إلــى خلــق مجموعة
ُ
ّ
مــن برامــج المســؤولية االجتماعيــة ،فضــا عــن مســاهمتها فــي مجــال الخيــري وذلــك عــن طريق المســاهمة
ّ
فــي توفيــر احتي�اجــات بعــض المســاجد والمــدارس ،وتقديــم الدعــم المالـ ّ
ـي عبــر القنــوات القانوني ـ�ة لعــدد
ّ
مــن الجمعيــات الخيريــة وفــي إطــار األنظمــة الســارية ،ورعايــة برامــج لجــان التنميــة االجتماعيــة.
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 -٢١إقرارات وفقا لالئحة الحوكمة للعام  2019م
اإلقرار  /التأكيد:

ّ
ُ
1.ال يوجــد أي تحفظــات أو لفــت انتبــ�اه مــن مراجــع الحســابات علــى القوائــم الماليــة الســنوية للشــركة
وفقــا لتقريــره عــن العــام  2019م.
ُ
ُ
2.لــم يــويص مجلــس اإلدارة خــال العــام  2019م بتغيــر مراجــع الحســابات قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن
أجلهــا.
3.ال توجــد توصيــات مــن لجنــة المراجعــة يوجــد تعــارض بينهــا وبيـ�ن قــرارات مجلــس اإلدارة ،أو الــي رفــض
ُ
المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــ�ن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو
تعيي ـ�ن المراجــع الداخلــي.
ُ
ّ
4.ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة العتمدة من الهيئ�ة السعودية للمحاسبي�ن القانونيي�ن.
ّ
5.لــم يقــم المراجــع الخارجــي للشــركة خــال العــام  2019م بتقديــم أي خدمــات ذات طبيعــة استشــارية
للشــركة ولــم يتلــق أي أتعــاب فــي هــذا الخصــوص.
ّ
6.لــم يحــدث أن تســلمت الشــركة مــن المراجعــة الخارجــي للشــركة طلبــا بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــال
ّ
الســنة الماليــة المنتهيــة ،ولــم يتــم انعقادهــا.
7.تــم اختيــ�ار المــكان والوقــت المالئميــن لمشــاركة أكبــر عــدد مــن المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة
العامــة ،وأن الموضوعــات المعروضــة علــى الجمعيــة مصحوبــة بمعلومــات كافــة تمكــن الســاهمين مــن
اتخــاذ قراراتهــم.
ُ
8.تــم تمكيــن المســاهمين مــن مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة،
وتوجيــه األســئلة عنهــا إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمحاســب القانونـ ّ
ـي واإلجابــة عنهــا .كمــا تــم اتاحــت
الفرصــة للمســاهمين للمشــاركة الفعالــة والتصويــت فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين
واحاطتهــم علمــا بالقواعــد الــي تحكــم تلــك االجتماعــات وإجــراءات التصويــت مــن خــال الدعــوة إلــى
الجمعيــة العامــة طبقــا للمتطلبــات النظاميــة .
9.تلتــزم الشــركة بتمكيــن المســاهمين مــن االطــاع علــى محضــر اجتماعــات جمعيــة المســاهمين فــي
مقــر الشــركة ،كمــا تلتــزم بتزويــد الجهــات المختصــة – وخــال المــدد النظاميــة – بنســخة مــن محضــر
اجتماعــات جمعيــة المســاهمين كمــا تلتــزم بإعــام الســوق بنت�ائــج جمعيــة المســاهمين فــور انتهائهــا.
	10.لــم تقــدم الشــركة أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتهــا ،كمــا لــم تضمــن أي قــرض يعقده
واحــد منهــم مــع الغير.
	11.لــم يتــم تنفيــذ أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتي�اطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئـ�ة
أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيـ�ة أخــرى عــدا مــا هــو وارد فــي هــذا التقريــر.
ّ
	12.تؤكــد الشــركة بأنهــا لــم تضــع أي إجــراء أو قيــد يــؤدي إلــى إعاقــة المســاهم لحقه فــي التصويــت ،ويتمتع
المســاهم بكافــة حقوقــه المنصــوص عليهــا فــي النظــام األســاس والئحــة الحوكمــة ســواء العامــة منهــا
ّ
وتلــك المرتبطــة باجتمــاع الجمعيــة العامــة وغيرها.
ُ
	13.تؤكــد الشــركة أ نــه لــم يحــدث وأن تســلمت مــن مســاهمين يملكــون )  ( %5مــن رأس المــال أو أكثرطلبــا
ّ
بانعقــاد الجمعيــة العامــة أو إضافــة بن ـ�د إلــى جــدول أعمالهــا أو أكــث ر عنــد إعــداده خــال العــام ولــم
يتــم انعقادهــا.
	14.لــم يتلــق رئيــس مجلــس إدارة الشــركة أي طلــب مكتــوب بعقــد اجتماعــات طارئــة مــن اثنيـ�ن مــن األعضاء
ّ
أو أكــث ر خــال الســنة الماليــة المنتهية فــي  2019م
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	15.لــم يقــم مجلــس اإلدارة بإبــرام القــروض الــي تتجــاوز آجالهــا الثــاث ســنوات ،ولــم يتــم بيــع عقــارات
الشــركة ولــم يتــم بإبــراء أ ي مــن مديــي الشــركة مــن التزاماتهــم خــال العــام  2019م.
ُ
	16.لم يصدر مجلس اإلدارة أي تفويض عام أو غير محدد خالل العام  2019م.
	17.ال توجد أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة للشركة.
	18.ال توجــد أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت )عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة
ّ
ُ
وكبــار التنفيذييــ�ن وأقربائهم(أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق بموجــب المــادة ( )68مــن قواعــد طــرح
ّ
األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وأي تغييــر فــي تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة األخيــرة.
	19.ال توجــد أي مصلحــة وأوراق تعاقديــة وحقــوق اكتتــ�اب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأقربائهــم فــي
أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أ ي مــن الشــركات التابعــة عــدا مــا تــم ذكــره فــي هــذا التقريــر.
	20.ال توجــد أي مصلحــة وأوراق تعاقديــة وحقــوق اكتت ـ�اب تعــود لكبــا ر التنفيذيي ـ�ن وأقربائهــم فــي أســهم
أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن الشــركات التابعــة عــدا مــا تــم ذكــره فــي هــذا التقريــر.
	21.توجــد أســهم خزينـ�ة محتفــظ بهــا مــن قبــل الشــركة بغــرض توزيعهــا علــى كبــار الموظفيــن لتحفيــز األداء
وتحقيــق األهــداف كجــزء مــن برنامــج منــح الموظفيــن.
	22.ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتـ�اب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة ،أو
مذكــرات حــق اكتتـ�اب ،أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.
	23.ال يوجــد أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد ،وقيمــة
ً
األوراق الماليــة المتبقيــة ،ســواء كانــت أوراق ماليــة مدرجــة اشــترتها الشــركة ،أو اشــترتها شــركاتها
التابعــة .
	 24.ال يوجــد أي ترتيبـ�ات أو اتفــاق تنـ�ازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذيي�ن
عــن أي مكافآت.
	25.ال يوجد أي ترتيب�ات أو اتفاق تن�ازل بموجبه أحد مساهيم الشركة عن أي حقوق في األرباح.
ُ
	 26.ال يوجد أي انحراف بي�ن المكافآت الممنوحة وسياسة المكافأت .
ُ
	27.تابع مجلس اإلدارة عمل اللجان متابعة دورية للتحقق من قيامها باألعمال الموكلة إليها.
	 28.تلتزم الشركة بتطبيق الئحة تعارض المصالح اليت سبق اقرارها من قبل مجلس االدارة.
	29.يؤكد مجلس اإلدارة:

ّ
 .١إن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
ّ
ّ
ّ
 .٢إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
 .٣إنه ال يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة علي مواصلة نشاطها.

 -٢٢أحكام الئحة حوكمة الشركات
أقــر مجلــس اإلدارة الئحــة حوكمــة الشــركة فــي  2018 / 04 / 01م الموتوافقــة مــع أحــكام األنظمــة ذات
ّ
العالقــة والئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئـ�ة الســوق الماليــة وأفضــل الممارســات وتطبــق الشــركة جميــع
ُ
ّ
األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئ ـ�ة الســوق الماليــة بموجــب القــرا
ّ
ر رقــم ( )2017-16-8وتاريــخ  1438 / 05 / 16ه المعدلــةو بقــرا ر مجلــس هيئـ�ة الســوق الماليــة رقــم (-3
 )2018-45وتاريــخ  1439 / 08 / 07ه باســتثن�اء األحــكام االسترشــادية الــواردة أدنــاه وذلــك خــال العــام
المالـ ّ
ـي  2019م
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أسباب عدم التطبيق

نص المادة/الفقرة

ّ
تقوم الشركة بتطبيق المادة جزئي�ا من خالل تنفيذ برامج ألعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية المعيني�ن حديث�ا للتعريف بسير عمل الشركة وانشطتها.

()39

التدريب (استرشادية)

()70

تشكيل اللجنة في الوقت الحالي بن�اء على حجم
ال يرى مجلس اإلدارة ضرورة
ّ
العمل والمهام الحالية خاصة وأن لجنة المراجعة ضمن مهامها دراسة نظم
تشكيل لجنة إدارة المخاطر (استرشادية)
وضوابط الرقابة الداخلية وتقوم بمراجعة المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
والتوصية للمجلس بالسياسات واإلجراءات الالزمة ومراجعتها بشكل دوري.

()71

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر
(استرشادية)

يوجد لجنة داخلية

()72

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر
(استرشادية)

يوجد لجنة داخلية

()85

تحفيز العاملين (استرشادية)

لدى الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة،
وتستمع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات
ُ
اليت تخص بيئ�ة العمل ،كما خصصت منشأة الجتماع من يرغب من العاملين
في الشركة ،كما أنها في صدد اعتماد برنامج منح أسهم لكبا ر الموظفين في
الشركة.

()87

المسئولية االجتماعية (استرشادية)

تؤمن الشركة بأهمية الدور االجتماعي في خدمة المجتمع وتأثيره االيجابي
على أعمال الشركة وكوادرها ،وبادرت الشركة في دعم العديد من برامج
المسئولية االجتماعية اليت تساهم في خدمة المجتمع.

()88

تحرص الشركة على دعم مبادرات العمل االجتماعي والمؤسسات والجمعيات
مبادرات العمل االجتماعي (استرشادية)
الخيرية.

أن يتضمن الموقع اإللكتروني للشركة
جميع المعلومات المطلوب االفصاح
( )89/3عنها ،واي بي�انات أو معلومات أخرى
تنش ر من خالل وسائل االفصاح األخرى
(استرشادية).
()95

تشكيل لجنة حوكمة الشركات
(استرشادية)

تقوم الشركة حاليا بتطبيقها تدريجيا وفي طور ادراج جميع متطلبات
الحوكمة في الموقع االلكتروني.

يقوم مجلس إدارة الشركة ولجانه بمراقبة وتطبيق الئحة الحوكمة والتحقق
من فعاليتها.

ّ
ّ
ّ
اقتراحات جدول أعمال الجمعية العامة العادية

بعــد اســتعراض إنجــازات الشــركة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  2020 / 4 / 22م ،وكذلــك القوائــم المالية
والحســابات الختامية للشــركة،
يطرح مجلس اإلدارة البنود التالية لجدول أعمال الجمعية العامة:
1.التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر  2019م
2.التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر  2019م
3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر  2019م
4.التصويــت علــى األعمــال والعقــود الــي ســتتم بيــ�ن الشــركة وشــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي (شــركة
زميلــة) والــي لنائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتـ�دب األســتاذ /عبدالكريــم النافــع مصلحــة غيــر
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مباشــرة فيهــا مــن خــال تمثيلــه للشــركة ،والــي يمثــل نشــاطها الرئيــي فــي شــراء الغــاز الطبيعــي
وتوزيعــه علــى المصانــع فــي المدين ـ�ة الصناعيــة الثاني ـ�ة بالريــاض .وقــد بلغــت قيمــة التعامــات خــال
عــام  2019م مبلــغ  40.499مليــون ريــال ســعودي(أوامر شــراء) و مبلــغ  596ألــف ريــال ســعودي
(توزيعــات األربــاح المســتلمة) بــدون شــروط تفضيليــة .للعــام المالــي  2020م.
5.التصويــت علــى االعمــال والعقــود الــي تمــت بيـ�ن الشــركة والناقــل شــركة تركــن الســعودية والــي كان
لنائــب رئيــس مجلــس االدارة والعضــو المنت ـ�دب االســتاذ  /عبدالكريــم بــن ًابراهيــم النافــع مصلحــة غيــر
مباشــرة مــن خــال تملــك احــد اقاربــه حصــة مــن الشــركة تبلــغ  ،%4علمــا أن قيمــة التعامــات خــال
العــام  2019بلغــت  8.5مليــون ريــال دون ميــزة تفضيليــة .وتشــكل اقــل مــن  %1مــن ايــرادات الشــركة .
6.التصويــت علــى االعمــال والعقــود الــي تمــت بيــ�ن الشــركة والناقــل شــركة تركــن الســعودية والــي
لعضــو مجلــس االدارة المهنــدس  /ماجــد بــن عبــدهللا العيــى مصلحــة غيــر مباشــرة مــن خــال تملــك
اللوجســتي�ة والــي هــو عضــو فــي مجلــس ادارتهــا ورئيســها التنفيــذي
شــركة باتــك لالســتثمار واالعمــال
ً
حصــة مــن الشــركة تبلــغ  .%21.5علمــا أن قيمــة التعامــات خــال العــام  2019بلغــت  8.5مليــون ريــال
دون ميــزة تفضيليــة .وتشــكل اقــل مــن  %1مــن ايــرادات الشــركة.
7.التصويــت علــى األعمــال والعقــود الــي ســتتم بي ـ�ن الشــركة وشــركة الخــزف لألنابيــب (شــركة تابعــة)
والــي للمؤسســة العامــة للتأمينـ�ات االجتماعيــة ويمثلهــا عضــو مجلس اإلدارة األســتاذ /ســايم العيىس
مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا .والــي يمثــل نشــاطها الرئيــي فــي تصنيــع وبيــع األنابيــب الفخاريــة .وقــد
بلغــت قيمــة التعامــات خــال عــام  2019م مبلــغ  23.710مليــون ريــال ســعودي (قــروض وســداد
التزامــات) ومبلــغ  666ألــف ريــال ســعودي (مبيعــات منتجــات) بــدون شــروط تفضيليــة .للعــام المالــي
 2020م.
ّ
8.التصويــت علــى األعمــال والعقــود الــي ســتتم فــي عــام  2020م بيـ�ن الشــركة (شــركة الخــزف الســعودية)
وشــركة الخريجــي العقاريــة والــي لعضــو مجلــس اإلدارة /عبدالعزيــز بــن عبدالكريــم الخريجــي ،مصلحــة
�ة الخبــر الواقــع علــى طريــق
مباشــرة فيهــا ،وهــو عبــارة عــن عقــد بيــع العقــار المملــوك للشــركة بمدينـ ً
الخبــر الدمــام ومســاحتها  5,728م 2بمبلــغ وقــدره ( )26,000,000ريــال ،علمــا بــأن شــروط التعاقــد وفق
األســعار والشــروط التجاريــة الســائدة.
9.التصويــت علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بصالحيــة الجمعيــة العامــة العاديــة بالترخيــص الــوارد فــي
الفقــرة ( )1مــن المــادة الحاديــة والســبعين مــن نظــام الشــركات ،وذلــك لمــدة عــام ًمــن تاريــخ موافقــة
الجمعيــة العامــة أو حــى نهايــة دورة مجلــس اإلدارة ًالمفــوض أيهمــا أســبق ،وفقــا للشــروط الــواردة
فــي الضوابــط واالجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة
المدرجــة.
ً
	10.التصويــت علــى تعييـ�ن مراجــع حســابات الشــركة مــن بيـ�ن المرشــحين بنـ�اء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة؛
وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة للربــع الثانــي والثالــث والســنوي مــن العــام المالــي
2020م ،والربــع األول مــن مــن العــام المالــي 2021م ،وتحديــد أتعابــه.
	11.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
وفــي الختــام ينتهــز مجلــس اإلدارة هــذه المناســبة ليشــكركم علــى تلبيتكــم لهــذه الدعــوة ،كمــا يتوجــه بالشــكر
الــى حكومتنـ�ا الرشــيدة وعلــى رأســها خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األمين علــى التشــجيع الذي
ّ
تلقــاه الصناعــة الوطنيـ�ة ،ويؤكــد علــى دعــم الشــركة ومســاندتها لتحقيــق رؤيــة المملكــة  ، 2030واالســتفادة
ّ
مــن مــا توفــره مــن دعــم للصناعــة المحليــة ،إضافــة إلــى ســعي الشــركة الــى تنميــة صادراتهــا لتســاهم فــي دور
الصناعــة فــي زيــادة دخــل االقتصــاد غيــر النفطــي.
كمــا يعــرب المجلــس عــن شــكره إلدارة الشــركة وموظفيهــا علــى جهودهــم المخلصــة وكذلــك الــى عمــاء
الشــركة فــي داخــل المملكــة وخارجهــا علــى اســتمرار دعمهــم وثقتهــم.
ّ
والسالم عليكم ورحمة للا وبركاته،
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الفهرس
تقرير مراجع الحسابات المستقل

رقم الصفحة
-

قائمة المركز المالي الموحدة

54

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

55

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

56

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

57

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

58
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شركة الخزف السعودي (شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الموحدة للسنة
المنتهية  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ(

إﯾﻀﺎح

اﻷﺻﻮل
اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
ﺣﻖ إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل
أﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺨﺰون
ﻣﺪﯾﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن و أﺧﺮى
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
رأس اﻟﻤﺎل
إﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ
أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎ ة
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮ ة
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻗﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻻﺟﻞ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﺘﺰام ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻗﺮوض ﻗﺼﯿﺮ اةﻻﺟﻞ
اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ ﻗﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻻﺟﻞ
اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻹﯾﺠﺎر
داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن وأﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎ ة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت

11
13
12
14
16

1,705,095
63,994
510
9,001
6,952
1,785,552

1,811,386
929
8,941
11,649
1,832,905

17
18
19

752,118
351,160
100,231
1,203,509
2,989,061

706,211
279,112
48,008
1,033,331
2,866,236

20
20
20
20.5

600,000
218,336
2,727
)(11,008
599,022
1,409,077
37,974
1,447,051

600,000
218,336
6,695
590,535
1,415,566
42,653
1,458,219

21
13
22

588,499
46,262
78,729
713,490

352,966
71,352
424,318

21
21
13
23
9

221,255
292,447
10,550
286,345
17,923
828,520
1,542,010
2,989,061

113,080
566,470
295,452
8,697
983,699
1,408,017
2,866,236

15

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣ ﺤﺘﻤﻠﺔ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م

24

ﺗﻌﺪ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (1إﻟﻰ رﻗﻢ ) (29ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪ ة.

54

وليد بن محمد البسام
المدير المالي

8

عبدالكريم بن إبراهيم النافع

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنت�دب

عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي
عضو مجلس اإلدارة
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ(
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
إﯾﻀﺎح

2018م

2019م

اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت

7

1,235,085

1,028,048

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت

8

)(908,511

)(920,244

326,574

107,804

ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺑﯿﻌﯿﺔ وﺗﺴﻮﯾﻘﯿﺔ

8

)(181,908

)(175,429

ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋﻤﻮﻣﯿﺔ

8

)(83,610

)(89,746

ﻣﺨﺼﺺ )ﺧﺴﺎﺋﺮ( اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ

26

)(667

)(15,420

اﯾﺮادات ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﺧﺮى

8

13,783

12,832

اﻟﺮﺑﺢ) /اﻟﺨﺴﺎرة( اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

74,172

)(159,959

أرﺑﺎح) /ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﺑﯿﻊ ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات

87

)(28

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ

8

)(53,875

)(47,988

اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ) /ﺧﺴﺎر ة( اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ

14

656

)(2,971

21,040

)(210,946

)(18,569

)(9,658

2,471

)(220,604

ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺪﺧﻞ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ) /اﻟﺨﺴﺎرة( ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة
اﻟﺰﻛﺎ ة

9

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ) /اﻟﺨﺴﺎرة( ﻟﻠﺴﻨﺔ
)اﻟﺨﺴﺎرة( /اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ:
ﺑﻨﻮد ﻟﻦ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺒﻮﯾﺒﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
إﻋﺎد ة ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺰام ﻣﻜﺎﻓﺂة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ

22

أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ– ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

16

)(2,544

1,307

)(87

730

)اﻟﺨﺴﺎرة( /اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ

)(2,631

2,037

إﺟﻤﺎﻟﻲ )اﻟﺨﺴﺎرة( اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻵﺧﺮى

)(160

)(218,567

0.12

)(3.58

رﺑﺢ) /ﺧﺴﺎر (ةاﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ) /اﻟﺨﺴﺎر (ة)ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل(

10

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ) /اﻟﺨﺴﺎرة( اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ :
ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ

7,150

)(214,577

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ة

)(4,679

)(6,027

2,471

)(220,604

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ) /اﻟﺨﺴﺎرة( اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ:
ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ

4,519

)(212,540

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ة

)(4,679

)(6,027

)(160

)(218,567

ﺗﻌﺪ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (1إﻟﻰ رﻗﻢ ) (29ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪ ة.
9

وليد بن محمد البسام
المدير المالي

عبدالكريم بن إبراهيم النافع

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنت�دب

عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي
عضو مجلس اإلدارة
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ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2018م
ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎر ةاﻟﺴﻨﺔ
ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
أﺛﺮ اﻹﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧﺎﺑﯿﺐ
إﺻﺪار أﺳﮭﻢ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ )إﯾﻀﺎح رﻗﻢ ( 3-20
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

218,336
218,336

218,336

-

218,336

ا ﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ

5,965
730
730
6,695

2,727

)(3,881
)(87
)(3,968
-

-

)(11,008

6,695

)(11,008

ا ﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ

903,805
)(214,577
1,307
)(213,270
)(100,000
590,535

599,022

7,150
3,881
)(2,544
8,487
-

590,535

أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة

وليد بن محمد البسام

10

عبدالكريم بن إبراهيم النافع

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنت�دب

1,628,106
)(214,577
2,037
)(212,540
1,415,566

1,409,077

7,150
)(2,631
4,519
)(11,008

1,415,566

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ
ﻟﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ

عضو مجلس اإلدارة

عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

ﺗﻌﺪ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (1إﻟﻰ رﻗﻢ ) (29ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

500,000
100,000
600,000

600,000

-

600,000

رأس اﻟﻤﺎل

المدير المالي

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019م
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ) /ﺧﺴﺎر (ةاﻟﺴﻨﺔ
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺨﺴﺎر ة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻵﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ /اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺷﺮاء أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ )إﯾﻀﺎح (5-20

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ(

)(6,027
)(6,027
48,680
42,653

37,974

)(4,679
)(4,679
-

42,653

1,628,106
)(220,604
2,037
)(218,567
48,680
1,458,219

1,447,051

2,471
)(2,631
)(160
)(11,008

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

1,458,219

اﻟﺤﻘﻮق ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
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2019

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
)ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ(
إﯾﻀﺎح

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ) /اﻟﺨﺴﺎر (ةﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎ ة
ﺗﻌﺪﯾﻼت:
إﺳﺘﮭﻼك ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
إﺳﺘﮭﻼك أﺻﻮل ﺣﻖ اﻹﺳﺘﺨﺪام
إطﻔﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ

11
13
12
26

667

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺎﻟﻒ

17

)(25,134

14,876

ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ

22

12,497

12,390

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ )رﺑﺢ( /ﺧﺴﺎر ة ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ
)ارﺑﺎح( /ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﯿﻊ ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ:
اﻟﻤﺨﺰون

8
14

51,044
)(656
)(87

46,897
2,971
28

17
18
23

)(20,773
)(83,432
)(9,376
79,108
)(7,664

9,410
85,545
)(15,909
165,574
)(10,358

9

)(9,343

)(3,305

62,101

151,911

ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ وذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﺧﺮى
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ وذﻣﻢ داﺋﻨﺔ اﺧﺮى
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ

22

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وآﻻت وﻣﻌﺪات
ﺻﺎﻓﻲ اﻹﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت ارﺑﺎح ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

11

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ

21,040

)(210,946

120,545
12,354
419

204,046
846
15,420

)(19,334
5,167
4,610
596
)(8,961

)(64,139
)(66,387
168
396
)(129,962

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻞ) /اﻟﻤﺴﺪد( ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻻﺟﻞ
21

ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻤﺴﺪد( /اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻻﺟﻞ
ﺗﻜﺎﯾﻠﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺷﺮاء أﺳﮭﻢ ﺧﺰﯾﻨﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر

5-20
13

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة) /اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮ ة
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة

19

108,175

)(111,418

)(38,490
)(48,112
)(11,008
)(11,482
)(917

99,940
)(41,759
)(53,237

52,223

)(31,288

48,008

79,296

100,231

48,008

ﺗﻌﺪ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (1إﻟﻰ رﻗﻢ ) (29ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪ ة.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-1

اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﻨﺸﺎط
ﺷـﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ )اﻟﺸـﺮﻛﺔ( ھﻲ ﺷـﺮﻛﺔ ﻣﺴـﺎھﻤﺔ ﺳـﻌﻮدﯾﺔ ﺗﺄﺳـﺴـﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳـﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (16/وﺗ ﺎرﯾﺦ 1397/04/25ھـ
ﺎري رﻗﻢ  1010014590وﺗ ﺎرﯾﺦ
ﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﺘﺠ
ﺎض ﺑ
اﻟﻤﻮاﻓﻖ 1977/04/14م ،وﻣﺴـﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾ
1398/02/15ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 1978/01/24م.
ﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮم
ﺎﻹﺿ
ﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ .ﺑ
ﺎه واﻟﻤﻜﻮﻧ
ﺎت اﻟﻤﯿ
ﺎﻧ
ﺎت اﻟﺨﺰﻓﯿﺔ وﺳﺨ
ﺎج وﺑﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ
ﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﺘ
ﺎط
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﺸ
ﺑﺈﺳﺘﯿﺮاد اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت.
ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﺮوﻋﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت وﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻛ ﺎت
اﻟﺘ ﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭ ﺎ )ﯾﺸﺎر اﻟﯿﮭﻢ ﻣﻌﺎ ً ب "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"(.
ﺎض ،طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ ،ﺣﻲ اﻟﻌﻠﯿ ،ﺎص.ب  3893اﻟﺮﯾﺎض  11481اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
ﯾﻘﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﯾ
ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺔ ﻣـﻦ ﺑﺪاﯾـﺔ ﺷﮭـﺮ ﯾﻨ ﺎﯾﺮ وﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﻨﮭ ﺎﯾﺔ ﺷﮭـﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻣـﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼدﯾﺔ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ:

اﻻﺳﻢ

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف
ﻟﻸﻧ ﺎﺑﯿﺐ )إﯾﻀ ﺎح (14

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

اﻻﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ وﺗﺠ ﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻟﻸﻧ ﺑﺎﯿﺐ

61.12%

61.12%

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف
ﻟﻺﺳﺘﺜﻤ ﺎر *

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

اﻻﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺗﺠ ﺎرة
اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

95٪

95٪

ﺷﺮﻛﺔ ارزان ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ
واﻟﺼﯿ ﻧﺎﺔ *

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

100%

100%

* ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م.
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ٪
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2018م
2019م
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2019

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -1اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﻨﺸﺎط )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ واﻟﺴﺠﻼت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻔﺮﻋﻲ
1010216239
1010928163
1010180983
1010217304
1010217307
1010410337
2252023606
4032011466
4650026206
4030040747
2055007583
1110000544
1132010819
4030290458
2202023606
2251495759
1010452859
1113101345
3451100414
1010603755
-2

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺴﺠﻞ ھـ
 1427/01/16ھـ
 1439/03/19ھـ
 1423/07/23ھـ
 1427/02/20ھـ
 1427/02/20ھـ
 1435/06/10ھـ
 1415/09/19ھـ
 1408/09/04ھـ
 1418/08/23ھـ
 1404/01/13ھـ
 1427/05/09ھـ
 1432/06/06ھـ
 1437/06/13ھـ
 1437/10/28ھـ
 1415/09/19ھـ
 1441/03/09ھـ
 1439/10/21ھـ
 1441/02/03ھـ
 1439/08/10ھـ
 1411/03/15ھـ

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﺮع
اﯾﺎض
ﻟﺮ
اﯾﺎض
ﻟﺮ
اﯾﺎض
ﻟﺮ
اﯾﺎض
ﻟﺮ
اﯾﺎض
ﻟﺮ
اﯾﺎض
ﻟﺮ
اﻷﺣﺴﺎء
ﻟاﻄﺎﺋﻒ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟاﻤﻨﻮرة
ﺟﺪة
اﻟﺠﺒﯿﻞ
ﺿﺮﻣﺎء
ﻟاﺮس
ﺟﺪة
ﻟاﮭﻔﻮف
ﻟاﮭﻔﻮف
ﻟاﯿﺎﺳﻤﯿﻦ
ﺷﻘﺮ اء
اﯾﺎض
ﻟﺮ
اﯾﺎض
ﻟﺮ

رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ ﻟﻔﺮﻋﻲ
1131007399
3350018888
1128007072
2050017836
5855018515
4031101336
3550007463
5900010962
2051032588
5950021703
1010217302
2050093084
4032050268
4032237133
5900010926
5900117611
1010410332
1111101021
1010277510
1010931921

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺴﺠﻞ ھـ
 1408/11/06ھـ
 1428/01/24ھـ
 1428/03/19ھـ
 1408/08/16ھـ
 1420/01/15ھـ
 1439/01/29ھـ
 1408/08/17ھـ
 1427/06/21ھـ
 1427/04/17ھـ
 1433/04/26ھـ
 1427/02/20ھـ
 1434/08/25ھـ
 1437/07/11ھـ
 1437/03/28ھـ
 1437/06/21ھـ
 1437/07/30ھـ
 1437/06/11ھـ
 1437/02/03ھـ
 1437/12/21ھـ
 1439/04/29ھـ

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﺮع
ﺑﺮﯾﺪة
ﺣﺎﺋﻞ
ﻋﻨﯿﺰة
اﻟﺪﻣﺎم
ﺧﻤﯿﺲ ﻣﺸﯿﻂ
ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
ﺗﺒﻮك
ﺟﺎزان
اﻟﺨﺒﺮ
ﻧﺠﺮ ان
ﻟاﺨﺮج
اﻟﺪﻣﺎم
ﻟاﻄﺎﺋﻒ
ﻟاﻄﺎﺋﻒ
ﺟﺎزان
ﺟﺎزان
ﻟاﺮﻣﺎل
اﻟﻤﺰ اﺣﻤﯿﺔ
اﯾﺎض
ﻟﺮ
اﯾﺎض
ﻟﺮ

أﺳﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
1-2ﺑﯿﺎن اﻻﻟﺘﺰام
ﺗﻢ إﻋﺪ اد ھﺬه اﻟﻘﻮ اﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟاﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ و اﻻﺻﺪ ار ات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮭﺎ
و اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ.
 2-2إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﺗﻢ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻜﺎﻓﺂة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ و ﻗﺪ ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰ اﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ،وأدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ وﻗﺪ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
إن إﻋﺪ اد اﻟﻘﻮ اﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟاﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪ اد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة وﺿﻊ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ات و
اﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺮح ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮ اﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،إن ھﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح
ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺈﯾﻀﺎح رﻗﻢ ).(4
ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺑﻌﺾ أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻋﺮض اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ،إﻟﻰ إﯾﺮادات أﺧﺮى ،وإﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻵﻻت و اﻟﻤﻌﺪ ات إﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ.
59
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
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ﺼﺎدرة
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ و اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟ
1-3اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺼﺎدرة واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻣﻦ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019م:
-

اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) - (16ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر.
اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ رﻗﻢ )- (23ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ﺣﯿﺎل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) - (9ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺴﺎﻟﺐ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) - (28اﻟﺤﺼﺺ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (19ﺗﻌﺪﯾﻼت اﻟﺨﻄﻂ أو اﻻﺧﺘﺼﺎر او اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ.
دورة اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ  2015اﻟﻰ  - 2017ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ
) (3واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (11وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (12وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ).(23

ﻟــﯿﺲ ﻟﻠﻤﻌــﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴــﯿﺮات واﻟﺘﻌــﺪﯾﻼت اﻟﻤــﺬﻛﻮرة أﻋــﻼه أي ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﺟــﻮھﺮي ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿــﺔ اﻷوﻟﯿــﺔ اﻟﻤﻮﺣــﺪة اﻟﻤــﻮﺟﺰة
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋـ ـﺔ ﻟﻠﻔﺘـ ـﺮة اﻟﻤﻨﺘﮭﯿـ ـﺔ ﻓـ ـﻲ  31دﯾﺴـ ـﻤﺒﺮ 2019م ،ﺑﺨـ ـﻼف اﻟﻤﻌﯿـ ـﺎر اﻟـ ـﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾـ ـﺮ اﻟﻤـ ـﺎﻟﻲ رﻗـ ـﻢ ) - (16ﻋﻘـ ـﻮد اﻹﯾﺠـ ـﺎر،
طﺒﻘﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) - (16ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019م.
ﺼﺎدرة وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ:
 2-3ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟ
ﯾﺴﺮي ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  2019وﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺴﺒﻖ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓ ﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻷي ﻣﻌﯿﺎر أو ﺗﻔﺴﯿﺮ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺧﺮ ﺻﺪر ﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ.
ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﮫ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
-

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎرات إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ*.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) – (3ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﻋﻤﺎل*.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (10وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) – (28ﺑﯿﻊ أو ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) - (17ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (1وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) – (8ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷھﻤﯿﺔ*.
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) ،(9وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) ،(39واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ )- (7
إﺻﻼح ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة*.

*ﯾﺒﺪأ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2020م.
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اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﯾﺘﻄﻠﺐ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﻗﺪ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ
ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ﺑﺸﺄن ھﺬه اﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.
وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻓﺘﺮاﺿﺎﺗﮭﺎ وﺗﻘﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وھﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﺣﻮل
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻐﯿﺮات اﻟﺴﻮق واﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت ﯾﺘﻢ
إﯾﻀﺎﺣﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﮭﺎ.
أ -ﻣﺒﺪأ اﻹﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ
ﻟﯿﺲ ﻟﺪى إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أي ﺷﻚ ﯾﺬﻛﺮ ﺣﻮل ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ،وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ.

60

14

التقريــر الســنوي

2019

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -4اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ب -اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﻘﺪ رﻟﻠﻌﻘﺎ رات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات
ﯾﺘﻢ اﺳ ﺘﮭﻼك ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ واﻟﺘﻘﺎدم ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻢ،
وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻋ ﺘﺒﺎرات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﻟﻸﺻﻞ .إن إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺪر أﯾﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻣ ﺘﺒﻘﯿﺔ
ﻟﻸﺻﻮل ﻋﻠﻰ اﻋ ﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ھﺎﻣﺔ.
ج  -ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰون ﺗﺎﻟﻒ وﺑﻄﺊ اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻤﺨﺰون ﺑﺴﻌﺮ اﻟ ﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ .ﺗﺘﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺨﺰون إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠ ﺘﺤﻘﻖ – إذا ﻟﺰم ذﻟﻚ .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟ ﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟ ﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰون ،واﻟ ﺘﻐﯿﺮات اﻟ ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﺗﺪھﻮر
اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ وأﻣﻮر اﻟﺠﻮدة .وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ وأﺧﺬھﺎ ﻓﻲ اﻻﻋ ﺘﺒﺎر ﻻﺣ ﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰون ﺗﺎﻟﻒ
وﺑﻄﺊ اﻟﺤﺮﻛﺔ .ﯾﺘﻢ دورﯾﺎ ً ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﯾﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ
اﻟﻤﺨﺰون ،ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮدة أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك دﻟﯿﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻈﺮوف
ﺼﺎدﯾﺔ ،ﯾ ﻢﺘ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺨﺼﺺ وﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮫ .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺎﻟﻒ وﺑﻄﺊ
اﻻﻗ ﺘ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
د -اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﺗﺒﺎع اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻊ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻرﺟﺎع و ﺧﺼﻢ اﻟﻜﻤﯿﺔ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺘﻐﯿﺮة :ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﻋ ﺘﺒﺎرات اﻟﻤ ﺘﻐﯿﺮة،
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺨﺪام إﻣﺎ طﺮﯾﻘﮫ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ أو طﺮﯾﻘﮫ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ،اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟ ﺘﻲ ﺗ ﺘﻨﺒﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ
ﺑﻤﻘﺪار اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ.
ﻗﺮرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ھﻲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺰﻓﯿﺔ ﻣﻊ ﺣﻖ
اﻟﻌﻮدة ،ﻧﻈﺮا ً ﻟﻠﻌﺪد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
ﻗﺒﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋ ﺘﺒﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪًا .وﻗﺮرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
ﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻈﺮوف اﻻﻗ
ﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟ
ﺘﻐﯿﺮة ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻘﯿﺪة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺗﮭﺎ اﻟ
ﺘﺒﺎرات اﻟﻤ
أن ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻻﻋ
ھـ -ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎ رﯾﺔ
ﺗﺴ ﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت إﻟﻰ
اﻷﯾﺎم اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣ ﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺨ ﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﮭﺎ أﻧﻤﺎط ﺧﺴﺎرة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ )ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ وﻧﻮع
اﻟﻤﻨﺘﺞ وﻧﻮع اﻟﻌﻤﯿﻞ(.
ﺘﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟ ﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻌﺎﯾﺮة اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﺗﺴ ﻨﺪ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺧﺴﺎرة اﻻﺋ ﺘﻤﺎن اﻟ ﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺪھﻮر اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺘﺼﻨﯿﻊ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ
)أي اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ( ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟ ﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟ ﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ وﯾ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻣﻌﺪﻻت اﻟ ﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮا
ھﺎﻣﺎ .ان ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺮﺑﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟ ﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻔﻘﺪان اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أﯾﻀﺎ ﻣﻤﺜﻠﮫ ﻟﻠﺘﻘﺼﯿﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -4اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
وـ -اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻻﻛﺘﻮاري ﻻﻟﺘﺰام ﻣﻜﺎﻓﺂة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺤﺪدة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
اﻹﻛﺘﻮاري .ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻹﻛﺘﻮاري اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ،واﻟﺰﯾﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ ،وﻣﻌﺪل دوران اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ .وﻧﻈﺮا ً ﻟﺘﻌﻘﯿﺪ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وطﺒﯿﻌﺘﮫ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﺈن اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ھﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت .ﻟﺬا ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮة أو أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
ز -ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ ﻟﺒﯿﻊ أﺣﺪ اﻷﺻﻮل ،أو دﻓﻌﮭﺎ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ أي ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس ﻓﻲ ظﻞ ظﺮوف اﻟﺴﻮق اﻟﺴﺎﺋﺪة )ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل( ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ إن ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻠﺤﻮظﺎ ً
ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻣﻘﺪر ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﻮب ﺗﻘﯿﯿﻢ آﺧﺮ .ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺄن ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺳﯿﺘﻢ إﻣﺎ:
 ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻸﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻸﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ.ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ أو اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻷﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن
اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﮭﻢ.
ﯾﺄﺧﺬ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﮭﺎ أو ﺑﺒﯿﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﺘﺮك آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﮫ .ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﮭﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻌﻈﯿﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻘﻠﯿﺺ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﺣﺪ.
إن ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﯾﺘﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻨﻄﺎق
اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺒﯿﻦ أدﻧﺎه إﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻣﺴﺘﻮى أدﻧﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺎ ً ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻜﻞ:
 اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻول :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ )ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( واﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻸﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢﻗﯿﺎﺳﮭﺎ.
 اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ أو رﺻﺪھﺎ ﻟﻸﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺨﻼفاﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول.
 -اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ رﺻﺪھﺎ أو ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﻟﻸﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -4اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ح -ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (16اﺧﺘﺎرت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ
ﺗﺄﺟﯿﺮھﺎ .طﺒﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (16ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر .ﻟﻢ ﯾﺘﻢ
إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻛﻌﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (17واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
رﻗﻢ ) (4ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎرﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) .(16ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (16ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ .2019
ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻌﻘﺎرات ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻛﺼﺎﻟﺔ ﻋﺮض وﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت .ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺻﻨﻔﺖ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ
ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ أو ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻟﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻨﻘﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ .ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) ،(16ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔﺑﺤﻖ إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل وﻣﻄﻠﻮ ﺎﺑت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮﻟﻤﻌﻈﻢ ھﺬه
اﻹﯾﺠﺎرات  -أي أن ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ھﺬه ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪاﯾﺔ أو ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳﻌﺮه اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،اﺧﺘﺎرت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪم ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﺟﺮة وﺣﺴﺎب ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﺟﺮة
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﺗﺄﺟﯿﺮ واﺣﺪ.
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ﺻﻨﻔﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) .(17ﻋﻨﺪ
اﻻﻧﺘﻘﺎل ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻹﯾﺠﺎرات ،ﺗﻢ ﻗﯿﺎس ﻣﻄﻠﻮ ﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ،ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض
اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ  .2019ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس أﺻﻮل اﻻﺳﺘﺨﺪام إﻣﺎ:
 ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (16ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ،ﻣﺨﺼﻮًﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاضاﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻷوﻟﻲ :طﺒﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ھﺬا اﻟﻨﮭﺞ ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻋﻘﺎري ﻟﮭﺎ .أو
 ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎوي ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﺑﻤﺒﻠﻎ أي ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت إﯾﺠﺎر ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘًﺎ أو ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ :طﺒﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ھﺬا اﻟﻨﮭﺞ ﻋﻠﻰﺟﻤﯿﻊ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻷﺧﺮى.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر أﺻﻮل ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﻘﺎل وﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أي ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض
ﻗﯿﻤﺔ أﺻﻮل ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (16ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ
ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) .(17ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص  ،اﻟﺸﺮﻛﺔ:
 ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮ ﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺧﻼل  12ﺷﮭًﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻷوﻟﻲ،
 ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮ ﺑﺎت اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت(، اﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻷوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﺎس ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ،و ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺪ اﻹدراك اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر.63
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -4اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ح -ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧ ﺘﻘﺎل
ﺗﻢ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل أدﻧﺎه:
ﺣﻖ إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل -اﻟﻤﻤ ﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات

 1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019م
60,909

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟ ﺄﺘﺟﯿﺮ

53,480

ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎس ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟ ﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺨﺼﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻻﻗ ﺘﺮاض اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ .2019
 1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019م

-5

اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (17ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

30,580

ﻣﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻻﻗ ﺘﺮاض اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019

20,189

اﻟﺘﺰام ﺗﺄﺟﯿﺮ إﺿﺎﻓﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (16ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﯿﺎرات اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

33,291

اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019م

53,480

 -إﻋﻔﺎء اﻻﻋ ﺘﺮاف ﻟﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ

432

 -إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻋﻦ  12ﺷﮭًﺮا ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ

-

ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
1-5أﺳﺲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺸـﺘﻤﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺔ واﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺎﺿـﻌﺔ ﻟﺴـﯿﻄﺮﺗﮭﺎ .ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺴـﯿﻄﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺮﺿـﺔ ﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،أو ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﯿﮭﺎ ،ﻟﻘﺎء ارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸـﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،وﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻮاﺋﺪ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ .وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ،ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ )أي وﺟﻮد ﺣﻘﻮق ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔاﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ(.
-

اﻟﺘﻌﺮض إﻟﻰ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،أو اﻟﺤﻖ ﻓﯿﮭﺎ ،ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ .و

-

اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام ﺳﻠﻄ ﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠ ﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪھﺎ.

وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ھﻨﺎك اﻓﺘﺮاض ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻣﺘﻼك أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺳﯿﻄﺮة .وﺗﺄﯾﯿﺪا ً ﻟﮭﺬا اﻻﻓﺘﺮاض ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻗﻞ
ﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋ ﺘﺒﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف
ﺘﺼﻮﯾﺖ أو ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴ
ﻣﻦ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟ
ﻟ ﺘﻘﻮﯾﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ:
-

ﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ.
ﺘﺼﻮﯾﺖ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴ
ﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻟ
ﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟ
اﻟ

-

اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ.

-

ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وأﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﺗﺼﻮﯾﺖ ﻣﺤ ﻤﺘﻠﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -5ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
1-5أﺳﺲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ إذا أﺷﺎرت اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ
أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺜﻼﺛﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪان
اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﺪرج ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت وإﯾﺮادات وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﻘﺎل
اﻟﺴﯿﻄﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻟﺤﯿﻦ ﻓﻘﺪان ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺴﯿﻄﺮة.
ﯾﻌﻮد اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﺣﺘﻰ إذا
أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ أن ﯾﻜﻮن رﺻﯿﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻋﺠﺰا ً.
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﯾﺘﻢ ﺣﺬف
ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻘﺪان ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ،ﻛﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ:
 ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إ ﺛﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ) اﻟﺸﮭﺮة (. ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إ ﺛﺒﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة وﻣﻜﻮﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺧﺮى. ﺗﻘﻮم ﺑﺈ ﺛﺒﺎت أي ﻓﺎﺋﺾ أو ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أواﻟﺨﺴﺎرة. ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ.ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘﺪان اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ) اﻟﺸﮭﺮة ( وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة وﻣﻜﻮﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت أي ﻓﺎﺋﺾ أو ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ.
 2-5اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺎم ﻋﻠﯿﮭﺎ .اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﮭﺎم ھﻮ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ؛ وﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻻ ﯾﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة أو اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت .ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام "طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ" اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﺼﺒﺢ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ
ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ وﻟﺤﯿﻦ اﻧﺘﮭﺎء ﺗﺄ ﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ .وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ،ﺗﺴﺠﻞ أﯾﺔ زﯾﺎدة
ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺸﮭﺮة
واﻟﺘﻲ ﺗﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر .ﺗﺴﺠﻞ أﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﯿﮭﺎ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﯿﺎن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻓﺈن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺣﺼﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
 3-5ﺗﺒﻮﯾﺐ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﻣﺘ ﺪاوﻟﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺘ ﺪاوﻟﺔ
ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﺒﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.
ﺗﻜﻮن اﻷﺻﻮل ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ:
-

ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة.
ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻷﺻﻮل ﺧﻼل ﻣﺪة إ ﻨﺛﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ً ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

-

ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻷﺻﻮل أو ﺗﻨﻮي ﺑﯿﻌﮭﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺧﻼل دورة ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻋﺎدﯾﺔ.
ﺗﺼﻨﻒ اﻷﺻﻮل ﻧﻘﺪا ً أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻤﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ا ﺛﻨﻲ
ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ً ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

-

وﺗﺒﻮب ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ أﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -5ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 3-5ﺗﺒﻮﯾﺐ ﺑﻨﻮ د اﻟﻤﻮﺟﻮ دات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣ ﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ:
-

ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة.

-

ﯾ ﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟ ﺘﺰاﻣﺎت ﺧﻼل دورة ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻋﺎدﯾﺔ.

-

ﺗﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﺟﺒﺔ اﻟ ﺘﺴﻮﯾﺔ ﺧﻼل اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ً ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط ﻓﻲ أن ﺗﺆﺟﻞ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻤﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ً ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﺒﻮب ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣ ﺘﺪاوﻟﺔ.

 4-5اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ
1-4-5اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس
اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻻﺳ ﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻟﮭﺎ ﻋﻤﺮ إﻧ ﺘﺎﺟﻲ ﻣﺤﺪد وﯾ ﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ً ﻣﻨﮭﺎ اﻻطﻔﺎء اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وأﯾﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ان وﺟﺪت.
2-4-5اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺗ ﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ )إن وﺟﺪت( اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆدي ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ
ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﯾﺘﻢ اﻻﻋ ﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أواﻟﺨﺴﺎرة ﺣﯿﻦ ﺗﻜﺒﺪھﺎ.
 3-4-5اﻹطﻔﺎءات
ً
ﯾﺘﻢ اﺣ ﺘﺴﺎب اﻻطﻔﺎءات ﻟﺸﻄﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ )ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤ ﺘﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة( وذﻟﻚ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺧﻼل اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧ ﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﻘﺪر .ﯾﺘﻢ اﻻﻋ ﺘﺮاف ﺑﻤﺼﺮوف اﻻطﻔﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
ﯾﻘﺪر اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧ ﺘﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ

 5ﺳﻨﻮات

ﺗ ﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ طﺮﯾﻘﺔ اﻻطﻔﺎء واﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧ ﺘﺎﺟﻲ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎﻟﻲ ،وﯾ ﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ إذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
5-5ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
1-5-5اﻹﺛﺒﺎت واﻟﻘﯿﺎس
ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻤﻤ ﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ً ﻣﻨﮭﺎ اﻻﺳ ﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وأﯾﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ إن وﺟﺪت.
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻗ ﺘﻨﺎء اﻷﺻﻮل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﻗ ﺘﻨﺎء .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻮاد واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻷﺻﻮل ﺟﺎھﺰة ﻟﻠﻐﺮض اﻟﻤﻌﺪة ﻟﮫ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻀﺎف أﯾﻀﺎ ً ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻓﻚ وﺗﺮﻛﯿﺐ
وﻧﻘﻞ اﻷﺻﻮل وﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﺳﻮف ﺗﻮﺿﻊ ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺮﺳﻤﻠﺔ.
ﺗﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮاة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺪات ذات اﻟﺼﻠﺔ أﯾﻀﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪات .إذا ﻛﺎن ﺑﻨﺪ ﻣﻦ
ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻤ ﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ،اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ھﺎم وﻟﮫ ﻋﻤﺮ إﻧ ﺘﺎﺟﻲ ﻣﺨ ﻠﺘﻒ ﻓﯿ ﺘﻢ اﻋ ﺘﺒﺎره ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﺴ ﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤ ﺘﻠﻜﺎت ،اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات.
ﯾ ﺘﻢ اﻻﻋ ﺘﺮاف ﺑﺄﯾﺔ اﯾﺮادات أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﯾﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺳ ﺘﺒﻌﺎد أي ﺑﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤ ﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -5ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
5-5ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات )ﺗﺘﻤﺔ(
 2-5-5اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺟﺰء ﻣﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات وأﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺣﻘﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ إذا
ﻛﺎن:
أ(

ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﺪﻓﻖ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺼﺮوف .و

ب( أن ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎس ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق .ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد اﻟﺬي ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ.
ج( ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
 3-5-5اﻻﺳﺘﮭﻼك
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻮل ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻋﻤﺮه اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ )ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨﺮدة(
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻﻞ .وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
اﻷراﺿﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﯿﮭﺎ.
اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺎﻻﺗﻲ:
اﻟﺒﻨﺪ

ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات

ﻣﺒﺎﻧﻲ

33.33 – 10

آﻻت ،ﻣﻌﺪات )إﯾﻀﺎح (11

20

ﺳﯿﺎرات ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ

6.66 – 4

أﺛﺎث وﻣﻔﺮوﺷﺎت

10 – 6.66

ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ

 4أو ﻣﺪة اﻹﯾﺠﺎر ،اﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ

ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر

10 – 5

ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ )ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨﺮدة( واﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ وطﺮق اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ وﯾﺘﻢ
اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ان دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
 6-5اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻷ ﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أﯾﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ أن أي ﻣﻦ أﺻﻮﻟﮭﺎ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ .وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد أﯾﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺈﻧﮫ
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﮭﺬه اﻷﺻﻮل وﯾﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻷﺻﻮل .وﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺻﻮل ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻷﺻﻐﺮ وﺣﺪة ﻣﺪرة ﻟﻠﻨﻘﺪ واﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻮﻟﺪ ﻣﻦ أﺻﻮل أﺧﺮى أو أﯾﺔ وﺣﺪة أﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ.
إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻷي أﺻﻮل أو أي وﺣﺪة ﻣﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﻋﻠﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ )ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام( أو ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ .ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ
ﻣﻨﺎﺳ ﺐ واﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﺻﻞ.
إذا ﻗﺪرت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻷﯾﺔ أﺻﻮل أو أﯾﺔ وﺣﺪة ﻣﺪرة ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺑﺤﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻮل  ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻮل وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻓﻮرا ً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﮭﺒﻮط ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ إﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ
أن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ أو ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮدة .ﯾﺘﻢ ﻋﻜﺲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد .ﯾﺘﻢ ﻋﻜﺲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻘﻂ اﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ً ﻣﻨﮭﺎ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت أو اﻻطﻔﺎءات ﻗﺒﻞ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﮭﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -5ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 7-5اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
1-7-5اﻟﻘﯿﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
 2-7-5اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﮫ اﻟﻘﯿﺎس اﻷوﻟﻲ ،أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ طﺮف ﻣﻦ أطﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
إذا ﺗﻮﻓﺮت ظﺮوف ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﺻﻮل ﻣﺮة أﺧﺮى ﻻﺣﻘﺎ ً.
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺘﯿﻦ :إﻣﺎ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو أﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 3-7-5اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻸ
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ:
 -1ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻹدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
 -2اﺧﺘﺒﺎر ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻋﻨﺪﻣﺎ )أ( ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺬه اﻷﺻﻮل ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج
أﻋﻤﺎل ھﺪﻓﮫ اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ و )ب( ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺤﺪدة ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ دﻓﻌﺎت ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻢ.
وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة .وﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎرھﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﻈﮭﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
 4-7-5اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﺑﺎﻗﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة.
 5-7-5اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷ ﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإذا ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﯿﻤﺎ
ﻟﻮ أن ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل ﻗﺪ اﻧﻄﺒﻘﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻮل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻻﺳﺘﻼم ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ،أو إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺤﻖ
ﺚ.
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي ﻣﻦ اﻷﺻﻮل وﻟﻜﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن اﻷﺻﻮل ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻓﺎﻧﮭﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﺪد ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻮ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻮل ﻗﺪ ﺗﻢ
ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ أم ﻻ .إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻌﻠﯿﺎ ً ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻨﺪھﺎ أن ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء
اﻹﺛﺒﺎت )اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد( .إذا ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل وﻋﺪم اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -5ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 7-5اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 5-7-5اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
إذا ﻟﻢﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻟﻢﺗﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺨﺎطﺮ وﻣﺰاﯾﺎ اﻷﺻﻞ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ أم ﻻ .إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻓﺴﯿﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ .و إذا اﺣﺘﻔﻈﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ،ﻓﺴﻮف
ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬيﺗﺸﺎرك ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻮاًء ﻛﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎ ً أو ﻛﻠﯿﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ )ﺑﺘﺎرﯾﺦ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف(
واﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي أﺻﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮫ أي اﻟﺘﺰام ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﻠﮫ( ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح
أواﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
 6-7-5إﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ،أي ﻋﻨﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو إﻟﻐﺎؤھﺎ
أو إﻧﺘﮭﺎء أﺟﻠﮭﺎ.
إن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( اﻟﻤﺴﺪدة أو اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ إﻟﻰ طﺮف آﺧﺮ واﻟﻌﻮض اﻟﻨﻘﺪي
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﯾﺔ أﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو أﯾﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﯾﺘﻢﺗﺤﻤﻠﮭﺎ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ إﺛﺒﺎ ﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح أواﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
 7-7-5إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ
ﯾﻌﺎد ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻹدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻻ ﯾﻌﻮد اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻣﻄﺒﻘﺎ ً.
إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﺷﺮوط إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ،ﻓﯿﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ وھﻮ أول ﯾﻮم ﻣﻦ أول ﻓﺘﺮة ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل .وﻋﻠﯿﮫ ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أو اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ.
 8-7-5اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﻧﻤﻮذج اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ( ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر رﻗﻢ ) (9ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﯿﻢ ﺗﺴﺎوي:
-

ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﺪة  12ﺷﮭﺮ )ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﺣﺪاث واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺪوﺛﮭﺎ ﺧﻼل ال  12ﺷﮭﺮ اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻟﺘﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(.

-

ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ طﻮل ﻋﻤﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ وﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺤﺪوث ﻻﺣﻘﺎ ً
ﺧﻼل ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(.

ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎطﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ ازدادت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﮭﻤﺔ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﯾﻀﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺻﻮل و /أو اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺎدﯾﺔ
)ﻣﮭﻤﺔ( وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر رﻗﻢ ) (9ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻓﯿﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﺪة  12ﺷﮭﺮ.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ طﻮل ﻋﻤﺮ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ طﻮل ﻋﻤﺮ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮداد اﻟﺬﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﯿﻞ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -5ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 7-5اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 9-7-5ﺗﺴﻮﯾﺔ )ﻣﻘﺎﺻﺔ( اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾ ﻢﺘ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﯾ ﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﯾﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋ ﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺴﻮﯾﺘﮭﻢ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻷﺻﻮل وﺗﺴﻮﯾﺔ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
 8-5اﻟﻤﺨﺰون
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺨﺰون ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أوﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ اﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ .ﯾﺘﻢ اﺣ ﺘﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺨﺰون ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ طﺮﯾﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺘﺼﻨﯿﻊ أو اﻟ ﺘﺤﻮﯾﻞ وأﯾﺔ ﻣﺼﺎرﯾﻒ أﺧﺮى ﯾ ﻢﺘ
ﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰون وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟ
ﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟ
ﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟ
اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ واﻟﺘﻲ ﺗ
ﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟ
ﺘﺼﻨﯿﻊ ﯾ
ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻤﺨﺰون ﺑﻮﺿﻌﮫ وﻣﻜﺎﻧﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺰون ﺗﺎم اﻟﺼﻨﻊ واﻟﻤﺨﺰون ﺗﺤﺖ اﻟ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻹﻧ ﺘﺎج ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ھﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
 9-5ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
 1-9-5ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺷﺘﺮاﻛﺎت )اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت( اﻟﻤﺤﺪدة
ﯾ ﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ إﻟ ﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺨﻄﻂ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت طﺎﻟﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﺗ ُﺪرج اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً
ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ اﻷﺻﻮل ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮫ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺳ ﺘﺮداد اﻟﻨﻘﺪي أو ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
 2-9-5ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺰاﯾﺎ )اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ( اﻟﻤﺤﺪدة
ﯾﺘﻢ اﺣ ﺘﺴﺎب ﺻﺎﻓﻲ اﻟ ﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾ ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻘﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻔﻮن
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي وﯾﺘﻢ اﻗﺘﻄﺎع ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺼﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷي
أﺻﻮل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺧﺒﯿﺮ إﻛ ﺘﻮاري ﻣﺴ ﺘﻘﻞ وﻣﺆھﻞ اﺣ ﺘﺴﺎب اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺼﻮرة ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﻮﺣﺪة.
ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﻛﺘﻮارﯾﺔ ،واﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺘﻲ ﺗ
ﺗ ُﺪرج ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟ ﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ،واﻟ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ( ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ .وﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ )اﻟﺪﺧﻞ( ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟ ﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻔﺘﺮة ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﯿﺎس اﻟ ﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟ ﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة
)اﻷﺻﻮل( اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ آﻧﺬاك ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋ ﺘﺒﺎر أﯾﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟ ﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة )اﻷﺻﻮل( ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺎت واﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ .وﯾﺘﻢ إدراج ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻄﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﺿﻤﻦ
ﺑﻨﺪ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
 10-5اﻟﺰﻛﺎة
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺰﻛﺎة ﻛﺎﻟ ﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
ان اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻮطﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة ،إن وﺟﺪت ،ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺑﻮطﺎت اﻟﺰﻛﻮﯾﺔ.

70

2019

التقريــر الســنوي

2019

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -5ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 11-5اﻹﯾﺮادات
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺣﯿﻦ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻟﺨﺼﻢ اﻟﺘﺠﺎري وﺧﺼﻢ اﻟﻜﻤﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﻣﻊ أﺣﻘﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة .ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﺴﺘﺮﺟﻊ .ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻹﯾﺮادات ﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺨﺼﻢ اﺳﺘﺮداد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮭﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺘﺮﺟﺎع
اﻷﺻﻮل )ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت( وذﻟﻚ ﻷﺣﻘﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ.
ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺠﺎوز ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻠﺤﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ .ﺗﻘﻮم
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺛﺒﺎت اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ً ﻣﻨﮫ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪرة .ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺒﺮات
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﯾﺮاد ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺟﺪا ً أﻻ ﯾﺤﺪث اﻧﻌﻜﺎس
ﻛﺒﯿﺮ .وﯾﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺼﻢ اﻹﺳﺘﺮداد )اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻷﺧﺮى( ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤھﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.
ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ أي ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﮭﻢ ﻷن اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺗﺘﻢ إﻣﺎ ﻧﻘﺪا ً أو ﺑﺤﺪ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﺗﮫ  90ﯾﻮم واﻟﺬي ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻮق.
 12-5اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﻷﻏﺮاض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻘﺪ ،اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك.
 13-5ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض
ﺗﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ أو إﻧﺸﺎء أو إﻧﺘﺎج أﺻﻮل ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺮﺳﻤﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻔﺘﺮة ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﺟﺎھﺰة ً ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺪ ﻟﮫ أو ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ھﺬه اﻷﺻﻮل .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻗﺘﺮاض اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ .ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪھﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﺘﺮاض اﻷﻣﻮال.
 14-5اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮء اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻮاًء ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو اﺳﺘﺪﻻﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﺳﺎﺑﻖ ،وﻛﺎن
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻠﺰم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺴﻮﯾﺔ ھﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻤﻞ ﻘﺗﺪﯾﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﻟﻤﺒﻠﻎ ھﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻛﻤﺨﺼﺺ ھﻮ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲﺗﻐﻄﯿﮭﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ
ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ )اﻟﺸﻜﻮك( اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﮭﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.
 15-5اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ،ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ھﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ،أﻣﺎ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﯿﺘﻢﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ،
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪة.
 16-5اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ
ﺗﺐ وأﺟﻮر ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ،واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ھﻲﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻲﺗﺘﻀﻤﻦ روا
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﯿﻊ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ .ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﯾﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ
ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت إدارﯾﺔ وﻋﻤﻮﻣﯿﺔ .وﯾﺘﻢﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎس ﺛﺎﺑﺖ.
 17-5اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﺗﻤﺎﺷﯿًﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪10ﻣﻦ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ،إن ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻛﺄرﺑﺎح.
25
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -5ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 18-5رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻷﺳﮭﻤﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻘﺴﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.
 19-5ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻊ أﺻﻮل أو ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ دﻓﻌﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ،ﺳﻮاًء ﺑﻮﺟﻮد ذﻟﻚ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻨﻈﻢ أو ﺣﺘﻰ ﻏﯿﺎﺑﮫ وﺣﺼﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺨﺎطﺮ ﻋﺪم اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻂ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺬه اﻷداة ،وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻮق ﻧﺸﻄﺎ ً ﺑﺤﺎل
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺪد وﺗﻜﺮار ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﻄﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻸداة اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﺳﻌﺮ ﻣﺪرج ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﺸﻂ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺣﺪى طﺮق اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻈﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ .إن أﺳﻠﻮب أو
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﯾﻘﻮم ﺑﺪﻣﺞ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺄﺧﺬھﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻋﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ
اﻟﺴﻌﺮ.
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻟﮭﺎ ﺳﻌﺮ ﻋﺮض وﺳﻌﺮ طﻠﺐ ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل
ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻌﺮض وﺗﻘﻮم ﺑﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻄﻠﺐ.
إن أﻓﻀﻞ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﮭﺎ ھﻮ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﯿﮫ اﻟﺼﻔﻘﺔ أي اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﺗﻢ دﻓﻌﮫ أو اﺳﺘﻼﻣﮫ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ.
إذا ﻗﺮرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻂ ﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﻻ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ أﺳﺎس ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب ﺗﻘﯿﯿﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻣﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺤﻮظﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﻢ ،ﻋﻨﺪھﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻟﺘﺄﺟﯿﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ وﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﻟﮭﺬا اﻟﻔﺮق ﺿﻤﻦ اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ طﻮل ﻋﻤﺮ ھﺬه اﻷداة.
 20-5أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ
أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺷﺮاؤھﺎ )أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ( ،ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﮭﻢ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﯾﺘﻢ
ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻛﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﺄي ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت وأرﺑﺎح اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﯿﻊ ھﺬه اﻷﺳﮭﻢ.
ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄي ﻣﻜﺴﺐ أو ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء أو ﺑﯿﻊ أو إﺻﺪار أو إﻟﻐﺎء أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،أي ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع  -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة إﺻﺪاره  -ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة.
 21-5اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﺴﺐ ﻣﻨﮭﺎ إﯾﺮادات وﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﯾﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أي ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺧﺮى .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رؤﺳﺎء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ
ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع وﺗﻘﯿﯿﻢ أداﺋﮭﺎ ،وأي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﺑﻼﻏﮭﺎ إﻟﻰ رؤﺳﺎء اﻷﻋﻤﺎل
ذوي اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-6

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻊ وﺗﺠﺎرة أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ واﻟﺒﻮرﺳﻠﯿﻦ وﺳﺨﺎﻧﺎت اﻟﻤﯿﺎه .ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﯿﻦ
ﻓﻲ أﻗﺴﺎﻣﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
ﯾﺼﻒ اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ:
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
ﺑﻼط اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ واﻷدوات اﻟﺼﺤﯿﺔ

إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻼط اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ واﻟﺒﻮرﺳﻼن واﻷدوات اﻟﺼﺤﯿﺔ

ﺳﺨﺎﻧﺎت اﻟﻤﯿﺎه

إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺨﺎﻧﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ

اﻻﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﻔﺨﺎرﯾﺔ

إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﯾﻊ اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ ﻟﻸدوات اﻟﺼﺤﯿﺔ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

ﯾﻘﻮم اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﺷﮭﺮي.
ب اﻷﺣﻤﺮ وﺗﻮزﯾﻌﮫ وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ وﻓﺮع ﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﺼﺤﺮاء.
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻄﻮ
ﻻ ﺗﺼﻞ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺧﺮى ھﺬه إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﯾﻠﺰم ﻋﺮض ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2019م و 2018م.
 1 – 6ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام رﺑﺢ) /ﺧﺴﺎرة( اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻘﯿﺎس اﻷداء وﻣﻮﺿﺢ أدﻧﺎه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻗﻄﺎﻋﻲ .واﻹدارة ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ھﺬه
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ھﻲ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت.
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف
ﺳﺨﺎﻧﺎت
ﺑﻼط اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ
إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻸﻧﺎﺑﯿﺐ
اﻟﻤﯿﺎه
واﻷدوات اﻟﺼﺤﯿﺔ
1,235,085
30,035
295,558
909,492
إﯾﺮادات ﻣﻦ ﻋﻤﻼء ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
20,673
20,673
إﯾﺮادات ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
1,255,758
30,035
295,558
930,165
إﯾﺮاد اﻟﻘﻄﺎع
21,040
)(11,495
8,793
23,742
رﺑﺢ) /ﺧﺴﺎرة( اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة
133,318
12,959
16,768
103,591
اﻻھﻼﻛﺎت واﻻطﻔﺎءات
2,989,061
268,260
304,765
2,416,036
أﺻﻮل اﻟﻘﻄﺎع
1,542,010
131,663
97,269
1,313,078
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎع

إﯾﺮادات ﻣﻦ ﻋﻤﻼء ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
إﯾﺮادات ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
إﯾﺮاد اﻟﻘﻄﺎع
ﺧﺴﺎرة اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة
اﻻھﻼﻛﺎت واﻻطﻔﺎءات
أﺻﻮل اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎع

ﺑﻼط اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ
واﻷدوات اﻟﺼﺤﯿﺔ
777,846
16,310
794,156
)(177,388
)(176,084
2,281,509
1,171,592

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف
ﺳﺨﺎﻧﺎت
ﻟﻸﻧﺎﺑﯿﺐ
اﻟﻤﯿﺎه
4,135
246,067
4,135
246,067
)(15,440
)(15,147
)(4,734
)(24,074
258,968
325,759
134,712
101,713

إﺟﻤﺎﻟﻲ
1,028,048
16,310
1,044,358
)(207,975
)(204,892
2,866,236
1,408,017

ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻻﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ،ﺗﻌﺘﻤﺪ إﯾﺮادات اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء وﺗﻌﺘﻤﺪ أﺻﻮل اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
ﻟﻸﺻﻮل.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -6اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2 – 6اﻻﯾﺮادات اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ
اﻟﺪول اﻻﺧﺮى

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
890,841
1,105,332
64,299
55,500
72,908
74,253
1,028,048
1,235,085

ﯾﻤ ﺜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻤﻼء ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ  %43ﻣﻦ اﻹﯾﺮادات ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م )  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م.( %36 :
 3 – 6ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ
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ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
1.800.417
1,695, 125
9,970
1,705,095

10,969
1.811.386
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -7اﻻﯾﺮادات
1-7ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻹﯾﺮادات
ﺗﺴﺘﻤﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﯾﺮاداﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪده ﻓﻲ ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

إﯾﺮادات اﻟﻘﻄﺎع
إﯾﺮادات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
إﯾﺮادات ﻣﻦ ﻋﻤﻼء ﺧﺎرﺟﯿﯿﻦ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻣﺤﻠﻲ
أﺟﻨﺒﻲ
ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات
ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪده

ﺑﻼط اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ
واﻷدوات
اﻟﺼﺤﯿﺔ
930,165
)(20,673
909,492
860,757
48,735
909,492
909,492

ﺳﺨﺎﻧﺎت
اﻟﻤﯿﺎه
295,558
295,558
214,540
81,018
295,558
295,558

أﻧﺎﺑﯿﺐ
اﻟﺨﺰف
30,035
30,035
30,035
30,035
30,035

إﺟﻤﺎﻟﻲ
1,255,758
)(20,673
1,235,085
1,105,332
129,753
1,235,085
1,235,085

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م

إﯾﺮادات اﻟﻘﻄﺎع
إﯾﺮادات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
إﯾﺮادات ﻣﻦ ﻋﻤﻼء ﺧﺎرﺟﯿﯿﻦ

ﺳﺨﺎﻧﺎت
اﻟﻤﯿﺎه

ﺑﻼط اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ
واﻷدوات
اﻟﺼﺤﯿﺔ
794,156
)(16,310

246,067
-

أﻧﺎﺑﯿﺐ
اﻟﺨﺰف
4,135
-

1,044,358
)(16,310

777,846

246,067

4,135

1,028,048

إﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻣﺤﻠﻲ
أﺟﻨﺒﻲ
ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات
ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪده

713,875
63,971
777,846
777,846

165,641
80,426
246,067
246,067

4,135
4,135
4,135

883,651
144,397
1,028,048
1,028,048

2-7رﺻﯿﺪ اﻟﻌﻘﻮد
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﺻﻮل وإﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م

ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺪﯾﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن و أﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ

302, 735

اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺪاﺋﻨﻮن واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻻﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺴﺘﺮدة
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻘﻮد

12,710
53,096
65,806

243,237
11,353
21,305
32,658
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-8

اﻹﯾﺮادات اﻻﺧﺮى واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ
 1-8اﻻﯾﺮادات اﻷﺧﺮى

إﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻌﻘﺎرات*
ﺑﯿﻊ ﺧﺮدة
دﺧﻞ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ
أﺧﺮى

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
2,575
2,991
7,877
7,573
1,241

451

1,978
13,783

1,929
12,832

* دﺧﻞ اﻹﯾﺠﺎر ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻨﻰ واﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺆﻗﺖ.
 2-8ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
395,267
465,407
185,756
200,864
187,259
104,235
82,354
96,234
34,607
41,213
14,876
)(25,134
10,640
16,719
9,485
7,290
1,683

اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﮫ
رواﺗﺐ واﺟﻮر وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ
اﺳﺘﮭﻼك
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ
ﺻﯿﺎﻧﺔ وإﺻﻼح
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰون ﺗﺎﻟﻒ أو ﺑﻄﻲء اﻟﺤﺮﻛ ﺔ
إﯾﺠﺎر
أﺧﺮى
اﺳﺘﮭﻼك ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل

908,511

920,244

 3-8ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﻮزﯾﻊ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
رواﺗﺐ واﺟﻮر وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ

2019م
72,340

2018م
73,268

رﺳﻮم اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺸﺤﻦ

67,588

60,221

اﺳﺘﮭﻼك

11,112

11,131

اﺳﺘﮭﻼك ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل

10,615

-

دﻋﺎﯾ ﺔ واﻋﻼن

7,083

3,968

اﺗﺼﺎﻻت ورﺳﻮم

3,102

3,792

ﺻﯿﺎﻧﺔ واﺻﻼح

3,845

3,244

ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺳﻔﺮ

1,378

2,583

أﺧﺮى

4,022

3,750

إﯾﺠﺎرات

823

13,472

181,908

175,429
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -8اﻹﯾﺮادات اﻻﺧﺮى واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ )ﺗﺘﻤﺔ(
 4-8ﻣﺼﺎرﯾﻒ ادارﯾﺔ وﻋﻤﻮﻣﯿﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2019م

2018م
66,510

رواﺗﺐ وأﺟﻮر وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ

54,632

ﺻﯿﺎﻧﺔ وإﺻﻼح

8,970

8,435

اﺳ ﺘﮭﻼك

5,197

5,655

اطﻔﺎء أﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ

419

846

ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

3,669

1,567

ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺳﻔﺮ

926

1,464

أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻨﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ

4,173

3,746

أﺧﺮى

5,569

1,523

اﺳﺘﮭﻼك ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺻﻮل

55

-

83,610

89,746

 5-8ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
44,263
48,379
2,665
2,634
102
730
989
2,101
47,988
53,875

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة  -ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
ﺧﺴﺎرة اﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﺧﺴﺎرة ﺻﺮف ﻋﻤﻼت اﺟﻨﺒﯿﺔ ,ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺑﻨﻜﯿﺔ وأﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟ ﺘﻤﻮﯾﻞ

ﻧﻮع اﻟﻘﺮض
ﻣﺮاﺑﺤﺔ
ﺻﻨﺪوق اﻟ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدي
ﺗﻮرق
ﻣﺼﺮوف اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض
ﻣﺼﺮوف اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺑﻨﻜﯿﺔ وأﺧﺮى

إﯾﻀﺎح

رﺻﯿﺪ اﻟﻘﺮوض ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

ﻣﺼﺮوف اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﺔ ﻓﻲ
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

21-1,21-3

616,628

25,652

2-21
3-21

289,917
195,656

12,160
10,567
48,379

13

56,812
-

2,665
2,831
53,875
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-9

اﻟﺰﻛﺎة

1-9أﺳﺎس ﻣ ﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮاﺋﺐ.
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة وﻓﻘﺎ ً ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ .وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
 2-9ﺣﺮﻛﺔ ﻣ ﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
2,344
8,697
)(3,305
)(9,343
9,658
18,569
8,697
17,923

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻜﻮن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
 3-9ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ

ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧﺎﺑﯿﺐ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺴﻨﻮات ﺣﺘﻰ
ﺳﻨﺔ 2018م وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ دﻓﻌﺖ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ .ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺴﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ
2007م ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ و ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧﺎﺑﯿﺐ .ﺧﻼل ﻋﺎم 2018م ،ﺗﻠﻘﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أواﻣﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧﺎﺑﯿﺐ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2008م إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 2016م و ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2008م واﻟﻰ ﺳﻨﺔ 2012م ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .ﺗﻢ
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﻋﺘﺮاض ﺿﺪ ﻛﻼ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﯿﻦ وھﻲ ﻗﯿﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 31دﯾﺴﻤ ﺒﺮ 2019م.
 -10رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ
 1-10اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﺨﺴﺎرة( /اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪه ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ
ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ

7,150

)(214,577

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺼﺪرة

59,647

60,000

رﺑﺤﯿﺔ) /ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ )﷼(

0.12

)(3.58

 1-1-10ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ
ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ ﻟﻤﺮاﻋﺎة أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ) .إﯾﻀﺎح (20.5
 2-10رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﺨﺴﺎرة(  /اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ
ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻻﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك اﺳﮭﻢ ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اي وﻗﺖ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ أو اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
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ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2018م
إﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻻﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻤﺤﻮل ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م
اﻻﺳﺘﮭﻼك
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2018م
إﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﺿﺎﻓﺎت
اﻟﻤﺤﻮل ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م
اﺿﺎﻓﺎت
اﻟﻤﺤﻮل ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﺳﺘﺒﻌﺎدات

 1-11اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ

 -11ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات

267,954

267,954

-

-

267,954

167,398
100,556
267,954
-

أراﺿﻲ

412,040

433,658

582,303

502,737
9,413
37,213
549,363
32,994
)(54

994,343

946,432
23,823
691
12,075
983,021
112
11,265
)(55

ﻣﺒﺎﻧــﻲ

925,518

980,606

1,564,838

1,252,325
113,803
147,955
)(19,186
1,494,897
70,603
)(663

2,490,356

2,233,660
236,273
12,265
)(6,695
2,475,503
2,806
17,376
)(5,329

آﻻت وﻣﻌﺪات

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

16,803

21,477

72,021

57,013
1,542
7,073
)(4
65,624
6,411
)(14

88,824

83,647
1,774
1,131
553
)(4
87,101
1,439
300
)(16

33

أﺛﺎث وﻣﻔﺮوﺷﺎت

3,556

7,949

99,331

83,474
2,286
10,332
1,098
)(644
96,546
4,294
)(1,509

102,887

96,172
3,462
389
5,312
)(840
104,495
311
)(1,919

ﺳــﯿﺎرات

5,939

8,729

22,040

16,803
1,473
18,276
3,910
)(146

27,979

23,655
708
2,642
27,005
1,120
)(146

ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة

64,191

80,878

-

-

64,191

74,033
48,955
)(42,110
80,878
13,374
)(30,061
-

أﻋﻤﺎل رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺤﺖ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ

9,094

10,135

20,421

18,088
18,088
2,333

29,515

28,223
28,223
1,292
-

1,705,095

1,811,386

2,360,954

1,912,352
127,044
204,046
)(648
2,242,794
120,545
)(2,385

4,066,049

3,624,997
365,888
64,139
)(844
4,054,180
19,334
)(7,465

ﻗﻄﻊ ﻏﯿﺎر

إﺟﻤﺎﻟﻲ
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -11ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات )ﺗ ﺘﻤﺔ(
 2-11اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺮھﻮﻧﺔ ﻛﻀﻤﺎن ﻟﻠﻘﺮوض:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م ،ﻠﺑﻐﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺮھﻮﻧﺔ ﻣﺒﻠﻎ  1,324ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م  1.374 :ﻣﻠﯿﻮن ﷼( ﺣﯿﺚ أن ھﺬه اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻣﺮھﻮﻧﺔ ﻛﻀﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮوض ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدي )إﯾﻀﺎح (2-21
 3-11أﻋﻤﺎل رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺤﺖ اﻟ ﺘﻨﻔﯿﺬ
ﺗﺘﻀـــﻤﻦ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺮاﺳـــﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴـــﻨﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼـــﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺟﺎھﺰة ﻟﻼﺳـــﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻘﺼـﻮد ﻣﻨﮭﺎ .ﯾﺘﻢ ﻧﻘﻞ ھﺬه اﻷﺻـﻮل إﻟﻰ ﻓﺌﺎت اﻷﺻـﻮل ذات اﻟﺼـﻠﺔ وﯾﺘﻢ اﺳـﺘﮭﻼﻛﮭﺎ ﺑﻤﺠﺮد إﺗﺎﺣﺘﮭﺎ ﻟﻼﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼـﻮد .ﻟﻢ ﯾﺘﻢ رﺳـﻤﻠﺔ أي
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﺮاض ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ 2019م و 2018م.
 -12اﻻﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ
اﻟ ﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
ﯾﺨﺼﻢ :اﻻطﻔﺎء اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  01ﯾﻨﺎﯾﺮ 2018م
اﻻطﻔﺎء
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م
اﻻطﻔﺎء
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ2019م
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ2018م
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

23,620
23,620
21,845
846
22,691
419
23,110
929
510

 -13ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺼﻨﻊ .ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻋﺎدة ﻟﻤﺪة  10ﺳﻨﻮات ،ﻣﻊ ﺧﯿﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮا ً ﻓﯿﮭﺎ.
أ( ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل -أراﺿﻲ وﻣﺒﺎﻧﻲ
ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﺣﻖ إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺆﺟﺮةﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
2019م
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019م

60,909

اﻹﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة

15,439

اﻹھﻼك اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة

)(12,354

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

63,994

ب( اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
2019م
ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺪ

2,665

ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﺟﯿﺮ اﻷﺻﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ

432

ج( اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
2019م
80

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر

)(11,482
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2019

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -13ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ أﻋﻤﺎر اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر:
2019م
)(10,550
)(29,572
)(16,690
)(56,812

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮات
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮات

 -14اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ
ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺴﺒﺔ  %15.87ﻓﻰ رأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮع اﻟﺒﺎﻟﻎ  25ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدى وھﻰ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ( ﺗﻌﺘﺒﺮ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﯾﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﯿﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﯾﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻰ ﺷﺮاء اﻟﻐﺎز وﺗﻮزﯾﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
ﻓﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎض .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ ،وﻋﻠﯿﮫ ﺗﻢ إﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺎم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ رأﺳﻤﺎل ﯾﺘﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ .ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎض ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ ﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وھﻲ ﻠﺑﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ وﻣﻘﺮھﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ .ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ھﻲ ﻧﻔﺲ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻮق
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆﺑﮭﺎ.
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ
2019م

2018م

اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ

8,941

25,067

اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ) /ﺧﺴﺎرة( اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ

656

)(2,971

ﺗﻮ زﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )إﯾﻀﺎح (14.1

)(596

)(396

-

)(12,759

اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

9,001

8,941

 1-14ﻓﻲ  15اﻏﺴﻄﺲ 2018م اﺳﺘﺤﻮذت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ  %11,2ﻣﻦ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧﺎ ﺑﯿﺐ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ( ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺮض ﺑﻤﺒﻠﻎ  66,4ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧﺎ ﺑﯿﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  15اﻏﺴﻄﺲ
2018م .ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ ،ارﺗﻔﺎع ﺣﺼﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧﺎ ﺑﯿﺐ ﻣﻦ  %50إﻟﻰ  %61,12وﺣﺼﻮل اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧﺎ ﺑﯿﺐ .ﺗﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻛﺘﻌﺪﯾﻞ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت
واﻟﻤﻌﺪات .ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻷﻧﺎ ﺑﯿﺐ اﻟﻔﺨﺎرﯾﺔ .ﻧﻄﺎق ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﺗﻜﻤﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﻮﻓﺮ وﺻﻮﻟﮭﺎ
ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﮭﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ .ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧﺎﺑﯿﺐ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎض ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ ﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.

81
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2019

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -15ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
ﯾﻮﺿ ــﺢ اﻟﺠ ـﺪول اﻟﺘ ـﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣ ـﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘ ـﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔ ـﺔ ﺣﻘ ـﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ ـﺔ ﻏﯿ ــﺮ اﻟﻤﺴ ـﯿﻄﺮة ﻟﺸ ـﺮﻛﺔ اﻟﺨ ـﺰف ﻟﻸﻧﺎﺑﯿ ـﺐ ﻛﻤ ـﺎ ﻓ ـﻲ  31دﯾﺴ ـﻤﺒﺮ
2019م )إﯾﻀﺎح :(14
2018م
2019م
ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة

٪38.88

٪38.88

اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة

228,985
39,275
)(34,632
)(135,960
97,668
37,974

240,904
18,064
)(18,474
)(130,791
109,703
42,653

اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
اﻟﺨﺴﺎرة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

30,035
)(12,034
)(12,034

4,135
)(15,502
)(15,502

اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة

)(4,679

)(6,027

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ

)(8,037
)(1,033
)(17,583
4,841

9,195
)(6,763
)(2,353
79

ﻓﻲ  15أﻏﺴ ـﻄﺲ 2018م أﺳ ـﺘﺤﻮذت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼ ـﺔ اﻟﻤﺴ ـﯿﻄﺮة ﻓﻲ ﺷ ـﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧﺎﺑﯿﺐ ﻟﺘﺼ ـﺒﺢ ﺷ ـﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧﺎﺑﯿﺐ
ﺷـــﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .وﻓﻘﺎ ً ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸـــﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧﺎﺑﯿﺐ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ  15أﻏﺴـــﻄﺲ 2018م إﻟﻰ 31
دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م ﻓﻘﻂ.
 -16اﻧﺪﻣﺎج اﻻﻋﻤﺎل
وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) ،(9ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺼــﻨﯿﻒ ھﺬه اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (9ﻛﺎﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸــﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ وﻗﺎﺳــﺘﮭﺎ .ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
اﻟﻌﺎدل ﺧﺴـ ـﺎرة ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻗﺪرھﺎ  87أﻟﻒ ﷼ ﺳـ ـﻌﻮدي ﻟﻠﺴـ ـﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴـ ـﻤﺒﺮ 2019م )2018م :رﺑﺢ ﻗﺪره  730أﻟﻒ ﷼
ﺳﻌﻮدي( واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
 1-16اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
2019م
6,927
25

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرات اﻟﺨﻠﯿﺞ
ﺷﺮﻛﺔ ﯾﻨﺒﻊ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت )ﯾﻨﺴﺎب(*
أﺧﺮى

6,952

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
6,967
4,657
25
11,649

*ﺗﻢ اﺳــﺘﺒﻌﺎد اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﯾﻨﺒﻊ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت )ﯾﻨﺴــﺎ
ب( ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﺔ ،وﺣﻘﻘﺖ أراﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﻘﺪر 3.9ﻣﻠﯿﻮن ﷼
ﺳﻌﻮدي اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة.
 2-16دﺧﻞ ﺗﺰوﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ
ﺗﻢ اﺳـﺘﻼم ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺑﻘﯿﻤﺔ  1.2ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﻣﻦ ھﺬه اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات ﺧﻼل اﻟﺴـﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴـﻤﺒﺮ 2019م )2018م 451 :أﻟﻒ
﷼ ﺳﻌﻮدي(.
82
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -17اﻟﻤﺨﺰون ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ*
إﻧﺘﺎج ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
ﻣﻮاد ﺧﺎم وﻣﺴﺘﮭﻠﻜﺎت
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺸﺘﺮاة ﺑﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ
ﻗﻄﻊ ﻏﯿﺎر
ﻧﺎﻗﺼﺎ ً :ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺎﻟﻒ وﺑﻄﻲء اﻟﺤﺮﻛﺔ )إﯾﻀﺎح ( 1-17

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
461,820
446, 624
60,574
77,768
159,128
173,417
19,634
26,283
72,057
69,894
773,213
793, 986
)(67,002
)(41,868
706,211
752,118

ب ﺧﻼل اﻟﺴـﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴـﻤﺒﺮ 2019م واﻟﺒﺎﻟﻎ  1.51ﻣﻠﯿﻮن
* ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺒﻀـﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼـﻨﻊ ﺑﻌﺪ ﺧﺼـﻢ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻤﺸـﻄﻮ
﷼ ﺳﻌﻮدي ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م 0.417 :ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي(.
 1-17ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺎﻟﻒ وﺑﻄﻲء اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
52,126
67,002
14,876
)(25,134
67,002
41,868

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻜﻮن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
رد ﻣﺨﺼﺺ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
رﺻﯿﺪ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
 -18ﻣﺪﯾﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن و أ ﺧﺮى

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
302,735
243,237
)(23,368
)(22,701
220,536
279,367
58,576
71,793
279,112
351,160

ﻣﺪﯾﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ )إﯾﻀﺎح (2-3-26
ﻣﺪﯾﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن ،ﺻﺎﻓﻲ
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﺧﺮى )إﯾﻀﺎح (1-18
 1-18ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﺧﺮى

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻣﺴﺘﺮدة
ﺳﻠﻒ وﻋﮭﺪ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻮردﯾﻦ
أﺧﺮى

2019م

2018م

24,310
3,897
1,960
41,527
99
71,793

31,933
2,489
1,972
22,116
66
58,576

إن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻣﺨﺎطﺮاﻟﺴﻮق وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ واﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻷﺧﺮى
ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح رﻗﻢ ).(3-26
 -19اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
46,718
99,372
1,290
859
48,008
100,231

اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -20رأس اﻟﻤﺎل واﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت
 1-20رأس اﻟﻤﺎل
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
60,000
60,000
60,000
60,000

أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﺼﺮح ﮭﺑﺎ  -اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ  10﷼ ﺳﻌﻮدي
ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

600,000

ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺼﺪرة

600,000

 2-20طﺒﯿﻌﺔ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت
 1-2-20اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﺗﺤﻮﯾﻞ  ٪10ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺣﺘﻰ ﯾﺒﻠﻎ  ٪30ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻧﻈًﺮا ﻷن رﺻﯿﺪ ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪30ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع،
ﻓﻘﺪ ﻗﺮرت اﻟﺸﺮﻛﺔ إﯾﻘﺎف اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎطﻲ .إن اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
 2-2-20اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾﺘﻜﻮن اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ،واﻟﻤﺪرج ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف.
 3-20اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ أر ﺑﺎح ﻟﻸﺳﮭﻢ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 2019م و 2018م .واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  10ﺷﻌﺒﺎن 1439ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ
 26ا ﺑﺮﯾﻞ 2018م ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﺳﮭﻢ واﺣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﺧﻤﺴﺔ أﺳﮭﻢ وذﻟﻚ ﻛﺰﯾﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣﻦ
ﺧﻼل رﺳﻤﻠﺔ  100ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻻر ﺎﺑح ﻣﺒﻘﺎه ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2017م  .زاد إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺼﺪرة
واﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ  60ﻣﻠﯿﻮن ﺳﮭﻢ ﻋﺎدي .ﺗﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻹﺻﺪار ﻓﻲ  8رﻣﻀﺎن 1439ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  23ﻣﺎﯾﻮ 2018م.
 4-20اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت

ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019م
إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة )إﯾﻀﺎح (22
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ  -ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )إﯾﻀﺎح (16
ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

إﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﺒﻘﺎة

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ

6,695
)(3,881

2,235
)(2,544
-

8,930
)(2,544
-

)(87

-

)(3,968

2,727

)(309

2,418

 5-20أﺳﮭﻢ اﻟ ﺨﺰﯾﻨﺔ
ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﮭﻢ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ .ﺗﻢ ﺷﺮاء  500,000ﺳﮭﻢ ﻣﻦ أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧﯿﻮ
2019م وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019م وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  13ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2019م.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -21اﻟﻘﺮوض
ﻗﺮوض ﻣﻦ ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ )إﯾﻀﺎح (1-21
ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدي )إﯾﻀﺎح (2-21
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض
ﻧﺎﻗﺼﺎ ً  :اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول
ﻗﺮوض ﻣﻦ ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ
ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدي
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﺮوض ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ:
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
اﻟﻤﺤﺼﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
إﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻤﺴﺪد ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻼت أﺧﺮى
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
653,782
591,029
265,654
289,917
919,436
880,946
)(126,506
)(165,941
)(292,447
588,499

)(416.646
)(149.824
)(566.470
352.966

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
691,160
919,436
171,950
66,217
124,275
)(72,010
)(104,707
4,061
919,436
880,946

ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ ﺗﻌﮭﺪات ﺑﻨﻜﯿﺔ ،ﻗﺪ ﯾﺆدي اﻻﺧﻼل ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﮭﺪات إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك .وﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ھﺬه
اﻟﺘﻌﮭﺪات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﮭﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪوث ﺧﺮق او اﺧﻼل ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﮭﺪات ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻹدارة ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺬه اﻟﺘﻌﮭﺪات.
ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎح رﻗﻢ ).(3-26
 1-21اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﻨﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض ﻣﻦ ﻣﺮاﺑﺤﺎت إﺳﻼﻣﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﻘﯿﻤﺔ  591ﻣﻠﯿﻮن ﷼
ﺳﻌﻮدي )  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 654 :2018ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( وذﻟﻚ ﻟﻐﺮض اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ .ﯾﺘﻢ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت
اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻨﺪات ﻷﻣﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻮك .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ رﺳﻮم اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ وﯾﺘﻢ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط
ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2024م.
 2-21ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدي
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﺎﺗﮭﺎ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑﻼط اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ واﻟﺒﻮرﺳﻠﯿﻦ واﻷدوات
ب اﻷﺣﻤﺮ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ رھﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
اﻟﺼﺤﯿﺔ وﻣﺼﻨﻊ ﺳﺨﺎﻧﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وﻣﺼﻨﻊ اﻟﻄﻮ
ﻟﮭﺬه اﻷﺻﻮل  1,324ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ2018م1,374 :ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .
ﺗﺴﺘﺤﻖ دﻓﻌﺎت اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  15رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ 1433ھـ ،اﻟﻤﻮاﻓﻖ  8ﻣﺎرس 2012م ،وﺗﻨﺘﮭﻲ ﻓﻲ  15ﺷﻮال
1445ھـ ،اﻟﻤﻮاﻓﻖ  24اﺑﺮﯾﻞ 2024م.
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م  9.1ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي )31
دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م 30 :ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي(.
 3-21ﻗﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻻﺟﻞ
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﺮاﺑﺤﺎت اﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﻮرق ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة أو أﻗﻞ .وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻘﺮوض ﻣﺘﺠﺪدة ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ رﺳﻮم ھﺬه اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق .ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻘﺮوض
ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪات ﻷﻣﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻮك.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -22اﻟﺘﺰام ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
 1-22ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻜﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ.
ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﻤﻮظﻒ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة راﺗﺐ ﻧﺼﻒ ﺷﮭﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷوﻟﻰ وراﺗﺐ ﺷﮭﺮ واﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﺧﺮ راﺗﺐ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻮظﻒ.
 2-22اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
69,385
71,352

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎ ﺋﺪة

9,525
2,972
12,497

9,918
2,472
12,390

اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ارﺑﺎح( /ﺧﺴﺎ ﺋﺮ إﻛﺘﻮارﯾﺔ
أﺧﺮى

2,544

)(1,307

اﺿﺎﻓﺔ أﺛﺮ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

)(7,664
78,729

1,242
)(10,358
71,352

 3-22اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
4,4%
2.25%
3%
2.25%
15,5%
15.5%

ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ
ﻣﻌﺪل اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ
ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ

 4-22ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ إﻟﻰ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻹﻛﺘﻮارﯾﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ
أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺒﯿﻦ أدﻧﺎه:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
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أﺳﺎس اﻻﻟﺘﺰام

78,729

ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ
ﻣﻌﺪل اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ

زﯾﺎدة 1%
73,277
81,700

71,352
ﻧﻘﺺ 1%
81,347
72,882

زﯾﺎدة 1%
66,772
73,963

ﻧﻘﺺ 1%
73,601
66,384
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -22اﻟﺘﺰام ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ )ﺗﺘﻤﺔ(
 5-22ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﻀﻮج
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﻀﻮج ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻻﻟﺘﺰام ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ:
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﻀﻮج
ﺳﻨﺔ
ﺳﻨﺘﯿﻦ
ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات
أرﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮات
ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ ﺳﺘﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ إﺣﺪى ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ وأﻋﻠﻰ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺼﻢ
ﯾﺨﺼﻢ :ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ

 -23داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن وأ ﺧﺮى
داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺴﺘﺮده
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء
ﻣﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
أﺧﺮى

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2019م
2018م
13,045
13,432
9,922
10,130
8,717
9,446
8,253
8,094
6,860
7,176
26,673
22,269
15,730
16,829
89,200
87,376
)(17,848
)(8,647
71,352
78,729

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
190,195
144,967
59,723
51,916
21,305
53,096
11,353
12,710
7,002
14,610
5,874
9,046
295,452
286,345

ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح رﻗﻢ ).(3-26
 -24ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﻨﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن وإﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺴﺘﻨﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤ ﺒﺮ 2019م ﺑﻤ ﺒﻠﻎ
 91.3ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) 31دﯾﺴﻤ ﺒﺮ 2018م :ﻣ ﺒﻠﻎ  154ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( ﻣﻨﮭﺎ اﻋﺘﻤﺎدات ﺗﺨﺺ إرﺗ ﺒﺎطﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد
ﺗﻮرﯾﺪ آﻻت وﻣﻌﺪات ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑﻤ ﻠﺒﻎ  13,4ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) 31دﯾﺴﻤ ﺒﺮ2018م :ﻣ ﺒﻠﻎ  12.7ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي(.
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﻤﻨﻮح إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧﺎﺑﯿﺐ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺎدل
اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤ ﺒﺮ 2019م ﺑﻤ ﺒﻠﻎ  39.6ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) 31دﯾﺴﻤ ﺒﺮ 2018م :ﻣ ﺒﻠﻎ  43.6ﻣﻠﯿﻮن
﷼ ﺳﻌﻮدي( .ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﺮض اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻤﻨﻮح إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧﺎﺑﯿﺐ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺑﻤﺒﻠﻎ
 27.1ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) 31دﯾﺴﻤ ﺒﺮ 2018م :ﻣ ﺒﻠﻎ  31.6ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي(.
 -25اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
 1-25اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎح رﻗﻢ ) (1واﻹﯾﻀﺎح رﻗﻢ ) (14ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -25اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2-25اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻊ ﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻻ ﯾﺘﻠﻘﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أي ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﻘﺎﺑﻞ دورھﻢ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﯾﺘﻠﻘﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﺪل ﺣﻀﻮر ﻟﻘﺎءات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة .ﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﺪﯾﺮون اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﻮن ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة .ﯾﺘﻠﻘﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﺒﺎر
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﺑﻤﻦ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي واﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻜﺎﻓﺂت وﻓﻘًﺎ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻌﮭﻢ .ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻹدارة واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ:
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

ﺐ وﻣﺰاﯾﺎ
رواﺗ
ﺑﺪﻻت
اﻟﻤﻜﺎﻓﺄت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ واﻟﺪورﯾﺔ
ﺧﻄﻂ ﺣﻮاﻓﺰ
ﻣﺰاﯾﺎ أﺧﺮى

أﻋﻀﺎء
اﻟﻤ ﺠﻠﺲ
ﻏﯿﺮ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ
1,124
1,124

ﻣﻮظﻔﻲ
اﻹدارة
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ
4,246
838
211
5,295

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م

إﺟﻤﺎﻟﻲ
4,246
838
1,124
211
6,419

أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻏﯿﺮ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ
1,320
1,320

ﻣﻮظﻔﻲ
اﻹدارة
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ
4,094
1,319
61
1,769
7,243

إﺟﻤﺎﻟﻲ
4,094
1,319
1,320
61
1,769
8,563

 3-25اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺮى ﻣﻊ أطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2018م
2019م
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت ﺑﻀﺎﺋﻊ وﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ
أﺧﺮى
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺼﺎرﯾﻒ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻗﺮض ﻣﻦ أطﺮاف ذو ﻋﻼﻗﺔ
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اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2019م

2018م

40,499
596

35,507
397

3,587
-

3,097
-

7,118

8,861
-

11,023

3,905
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داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن وأﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ )إﯾﻀﺎح (23

اﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻻﺟﻞ )إﯾﻀﺎح (21

اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻻﺟﻞ )إﯾﻀﺎح (21

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ )إﯾﻀﺎح (19

ﻣﺪﯾﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن وأﺧﺮى )إﯾﻀﺎح (18

أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ )إﯾﻀﺎح (16

اﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

-

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ -
أدوات اﻟﺘﺤﻮط

-

-

-

-

6,952

-

-

6,952

أدوات ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ

43

1,336,630

234,429

880,946

221,255

451,391

100,231

351,160

-

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺎة

1,336,630

234,429

880,946

221,255

458,343

100,231

351,160

6,952

إﺟﻤﺎﻟﻲ

-

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﻤﺴﺘﻮى 1

-

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﻤﺴﺘﻮى 2

-

-

-

-

6,952

-

-

6,952

-

-

-

-

6,952

-

-

6,952

اﻟﻤﺴﺘﻮى 3

إﺟﻤﺎﻟﻲ

ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻗﺼﯿﺮ اﻷﺟﻞ  ،ﯾﻔﺘﺮض أن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﻘﺎرب ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ
واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ.
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟ ﺪﻓﺘﺮﯾﺔ

 1-26اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

 -26اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
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داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن وأﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ )إﯾﻀﺎح (23

اﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻻﺟﻞ )إﯾﻀﺎح (21

اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻻﺟﻞ )إﯾﻀﺎح (21

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲﺣﻜﻤﮫ )إﯾﻀﺎح (19

ﻣﺪﯾﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن وأﺧﺮى )إﯾﻀﺎح (18

أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ )إﯾﻀﺎح (16

اﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ  2018م

 1-26اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

-

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ -
أدوات اﻟﺘﺤﻮط

 -26اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(

-

-

-

-

11,649

-

-

11,649

1,268,246

235,730

919,436

113,080

327,120

48,008

279,112

-

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺎة

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
أدوات ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

1,268,246

235,730

919,436

113,080

338,769

48,008

279,112

11,649

اﻟﻤﺠﻤﻮع

-

-

-

-

4,657

-

-

4,657

اﻟﻤﺴﺘﻮى 1

-

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﻤﺴﺘﻮى 2

-

-

-

-

6,992

-

-

6,992

-

-

-

-

11,649

-

-

اﻟﻤﺠﻤﻮع

11,649

اﻟﻤﺴﺘﻮى 3

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
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2019

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-26اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2-26ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى ) (2واﻟﻤﺴﺘﻮى ) (3ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣ ةﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ.
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻨﻮع

اﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ

ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴـﺎب اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام
طﺮﯾﻘـﺔ ﺻــــﺎﻓﻲ اﻷﺻــــﻮل اﻟﻤﻌـﺪﻟـﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀـﻤﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻷدوات ﺣـﻘـﻮق اﻟـﻤـﻠـﻜـﯿــﺔ ﻟـﻸﺳــــﮭـﻢ
اﻟﻤﺴــ ـﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌ ـﺎدﻟ ـﺔ ﻟﻸﺻــــﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣ ـﺎت
)اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ(.

اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﯾﻤﻜﻦ رﺻﺪھﺎ أو ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
 ﺑﻠﻎ اﻟﮭﺎﻣﺶ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺮﺑﺢﻣﻦ ﻣﺒﯿﻌ ـﺎت اﺳــــﺘﺜﻤ ـﺎرات
ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸــــﺮﻛﺎت
اﻟـﻤﺴـــ ـﺘـﺜـﻤـﺮ ﻓـﯿـﮭــﺎ31) ،
دﯾﺴـﻤﺒـــــﺮ 2019م،5% :
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م(5% :
 ﺑﻠـــﻎ اﻟﮭـــﺎﻣﺶ اﻟﺘـــﺎرﯾﺨﻲﻟﻠـــــﺮﺑﺢ ﻣـــــﻦ ﻣﺒﯿﻌـــــﺎت
اﻻﺳـــــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾـــــﺔ
ﻗﯿــ ـﺪ اﻻﻧﺸــ ـﺎء ﻣــ ـﻦ ﻗﺒــ ـﻞ
اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭــﺎ
) 31دﯾﺴــــــــ ـﻤﺒﺮ 2019م
 31، 7.5%دﯾﺴـــــــــــﻤﺒﺮ
2018م .(7.5% :

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ
وﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺳــــﺘﺰﯾـﺪ اﻟﻘﯿﻤـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ اﻟﻤﻘـﺪرة
)ﺗﻨﺨﻔﺾ( إذا:
 ﺗـﻐـﯿـﺮ اﻟـﻘـﯿـﻤــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻮﻗـﻌــﺔ ﻓـﻲزﯾﺎدة اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
)إﻧﺨﻔﺎض(.
 اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤـﺔ ﻓﻲاﻻﺳــــﺘﺜﻤـﺎرات اﻟﻌﻘـﺎرﯾـﺔ ﻗﯿـﺪ
اﻹﻧﺸﺎء )إﻧﺨﻔﺎض(.
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻘﯿﺎس ﻏﯿﺮ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ
ﻣﻌﺪل اﻟﮭﺎﻣﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻗﯿﺪ اﻻﻧﺸﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ .ﯾﺘﻢ
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
اﻧﺤﺮاف 2018) 1%م(1% :
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻗﯿﺪ
اﻹﻧﺸﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺤﺮاف 1%
).(1% :2018
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 2-26ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 1-2-26اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﺗﺤﻮﯾﻼت ﺑﯿﻦ ﻣﺴــﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺴــﻠﺴــﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴــﻤﺒﺮ 2019م و  31دﯾﺴــﻤﺒﺮ
2018م.
 2-2-26اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟ ﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻷرﺻﺪة اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ إﻟﻰ اﻷرﺻﺪة اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى ) (3ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺘﻜﺮرة.
أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  1ﯾﻨ ﺎﯾﺮ
ﯾﻀ ﺎف أﺛﺮ اﻹﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧ ﺎﺑﯿﺐ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ(.
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

2019م

2018م

6,992
-

6,600
25

)(40
6,952

367
6,992

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻷي
ﺎس اﻷﺧﺮى اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺎظ ﺑﻤﺪﺧﻼت اﻟﻘﯿ
ﺎ ﻣﻊ اﻹﺣﺘﻔ
ﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭ
ﺎس اﻟﮭ
ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻘﯿ

ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ (1% ±
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺤﺖ اﻻﻧﺸ ﺎء )ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ (1% ±
ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ (1% ±
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺤﺖ اﻻﻧﺸﺎء )ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ (1% ±
 3-26إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
 ﻣﺨ ﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن )إﯾﻀ ﺎح (2-3-26 ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ )إﯾﻀ ﺎح 26ــ3ــ(3 -ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق )إﯾﻀ ﺎح 26ــ3ــ(4
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-26اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
 3-26إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 1-3-26اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ
ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إد ارة ﻟاﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟاﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟاﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء و اﻹﺷﺮ اف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم إد ارة ﻟاﻤﺨﺎطﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻹد ارة ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﻣﺮ اﻗﺒﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت إد ارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﺗﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ
أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ.
ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت إد ارة ﻟاﻤﺨﺎطﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟاﻤﺨﺎطﺮ ﻟاﺘﻲ ﺗﻮ اﺟﮫ ﻟاﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ووﺿﻊ ﺣﺪود وﺿﻮ ﺑاﻂ ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
وﻣﺮ اﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﺪود .ﺗﺘﻢ ﻣﺮ اﺟﻌﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت وﻧﻈﻢ إد ارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﺘﻐﯿﺮ ات ﻓﻲ ظﺮوف ﻟاﺴﻮق وأﻧﺸﻄﺔ
ﻟاﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﮭﺪف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وإﺟﺮ اء ات اﻟﺘﺪرﯾﺐ و اﻹد ارة إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺌﺔ رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﺑﻨﺎءة ﯾﻔﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ أدو ارھﻢ و اﻟﺘﺰ اﻣﺎﺗﮭﻢ.
ﺗﺸﺮف ﻟﺠﻨﺔاﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎماﻹدارة ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔاﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات إد ارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﻣﺮ اﺟﻌﺔ
ﻣﺪى ﻛﻔﺎﯾﺔ إطﺎر إد ارة ﻟاﻤﺨﺎطﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟاﺘﻲ ﺗﻮ اﺟﮭﮭﺎ ﻟاﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﯾﺘﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮ اﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ دورھﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ
ﻋﻦ طﺮﯾﻖاﻟﻤﺮاﺟﻌﺔاﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ  .ﺗﺘﻌﮭﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺎت دورﯾﺔ وﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻀﻮاﺑﻂ وإﺟﺮاءات إد ارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،وﯾﺘﻢ
إﺑﻼغ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔاﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.
 2-3-26ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إذ ا أﺧﻔﻖ ﻋﻤﯿﻞ أو طﺮف ﻷد اة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰ اﻣﺎﺗﮫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ،وﯾﻨﺸﺄ ﺑﺸﻜﻞ
أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء و اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﻟاﺒﻨﻚ.
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﯿﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺗﺮ اﻋﻲ اﻹد ارة اﻟﻌﻮ اﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﻤﻼء .وﺗﺮد ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ
ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻹﯾﺮادات ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎح رﻗﻢ ).(6
وﺿﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ إد ارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﺋﺘﻤﺎن ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪ ارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺷﺮوط ﻟاﺪﻓﻊ و اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت ﺧﺎرﺟﯿﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﺮة ،وﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ،
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻣﺮ اﺟﻊ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود اﻟﺒﯿﻊ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﯿﻞ وﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ
ﺑﺸﻜﻞ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي .وأي ﻣﺒﯿﻌﺎت ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪوداﻻﺋﺘﻤﺎن ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ إد ارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن ﺑﻨﻜﯿﺔ أو
اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺴﺘﻨﺪﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰاﻟﺴﺠﻞاﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ .ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن أو اﻋﺘﻤﺎد ات ﻣﺴﺘﻨﺪﯾﺔ ﻓﻲ
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م ﻣﺒﻠﻎ  110ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م 91 :ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي(.
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﻮن اﻟﺘﺠﺎرﯾﻮن ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ "ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت" ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮ اﻓﯿﺔ:
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻷﺧﺮى
اﻟﺪول اﻷﺧﺮى

2019م

2018م

264,187
29,693
8,855
302,735

205,945
25,220
12,072
243,237

ﯾﻤﺜﻞ أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻤﻼء ﺣﻮ اﻟﻲ  ٪43ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م.(٪38:
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-26اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
 3-26إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 2-3-26ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺒﺴﻄﮫ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (9واﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﺎﻟﻲ؛ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ أدﻧﺎه اﯾﻀﺎ ً اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ:
ﻣﺨﺼﺺ
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﺨﺴﺎرة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
257
186,971
٪0.14
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل  30ﯾﻮم

٪1.86

26,591

494

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل 60-31ﯾﻮم

٪1.62

13,751

223

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل 90-61ﯾﻮم

٪2.84

14,473

411

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل 120-91ﯾﻮم

٪9.21

8,135

749

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل  270 – 121ﯾﻮم

٪19.87

9,258

1,840

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 270ﯾﻮم

٪44.53

43,556

19,394

302,735

23,368

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ

ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
٪0.08

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ
163,473

ﻣﺨﺼﺺ
اﻟﺨﺴﺎرة
129

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل  30ﯾﻮم

٪0.94

20,509

193

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل 60-31ﯾﻮم

٪2.68

6,539

175

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل 90-61ﯾﻮم

٪1.34

8,721

117

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل 120-91ﯾﻮم

٪3.25

4,868

158

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل  270 – 121ﯾﻮم

٪9.72

3,127

304

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 270ﯾﻮم

٪60.07

36,000

21,625

243,237

22,701

ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻄﺐ ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ،وﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﻄﺒﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-26اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
 3-26إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗ ﺘﻤﺔ(
 2-3-26ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋ ﺘﻤﺎن )ﺗ ﺘﻤﺔ(
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺘﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾ ﻌﻠ
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ :
2019م

2018م

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  1ﯾﻨﺎﯾﺮ

22,701

4,101

ﺗﻀﺎف أﺛﺮ اﻹﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف ﻟﻸﻧﺎﺑﯿﺐ

-

3,586

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح او اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

667

15,420

ﺷﻄﺐ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

-

)(406

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ

23,368

22,701

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﺑﻠﻐﺖ أرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻔﻆﺑﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م  100.2ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م:
 48ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( .ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ذات اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ
أن اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻟﮫ ﻣﺨﺎطﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ.
 3-3-26ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .
ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰﺑﯿﻊ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲﺑﺴﺮﻋﺔﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎن اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﻢ ﻋﺮض إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻘﺪرة.
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ

ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ
أو أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻣﻦ  1ﺳﻨﺔ
إﻟﻰ 5
ﺳﻨﻮات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5
ﺳﻨﻮات

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻗﺮوض وﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﻨﻜﯿﺔ
اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻻﺧﺮى

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م

1,102,201
234,429
1,336,630
اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ

513,702
234,429
748,131
ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ
أو أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

588,499
588,499
ﻣﻦ  1ﺳﻨﺔ
إﻟﻰ 5
ﺳﻨﻮات

اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 5ﺳﻨﻮات

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻗﺮوض وﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﻨﻜﯿﺔ
اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻻﺧﺮى

1,032,516
235,730
1,268,246

612,483
235,730
848,213

420,033
420,033

-

ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ واﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻷﺧﺮى.
95
\
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-26اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
 3-26إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 3-3-26ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻨﺒﺆات اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﺮص اﻻﻋﻤﺎل .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺴﮭﯿﻼت
ﺑﻨﻜﯿﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺷﺮوط ﺳﺪاد وأﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﻦ أرﺻﺪة اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﯿﺪھﺎ اﻟﻤﺤﺪدة.
 4-3-26ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق  -ﻣﺜﻞ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ
 ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .اﻟﮭﺪف ﻣﻦ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ھﻮ إدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮاﻟﺴﻮق ﺿﻤﻦ ﺣﺪود ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ.
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺛﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ .ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮة
واﻟﺒﺎﻟﻎ رﺻﯿﺪھﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م ﻣﺒﻠﻎ  591ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م  654 :ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( .ﺗﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت.
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ .ﻻ ﯾﻮﺟﺪ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م

اﻟﺰﯾﺎدة  /اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ
اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة
+100

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ دﺧﻞ
اﻟﺴﻨﺔ
)(5,910

-100

5,910

+100

)(6,540

-100

6,540

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺐ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ .ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎطﺮ
ﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﺒ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻠ
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ واﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي .ﯾﻘﺘﺼﺮ
ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﯿﻮرو واﻟﺠﻨﯿﮫ اﻻﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ واﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ واﻟﺪرھﻢ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ  .ﺗﻌﺘﻘﺪ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت ﻣﺤﺪود ﺣﯿﺚ أن اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺪرھﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ  .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﯿﻮرو واﻟﺠﻨﯿﮫ اﻻﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ.
ﺐ اﻹدارة اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻟﺘﻐﯿﺮات ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف.
ﺗﺮاﻗ
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-26اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
 3-26إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 4-3-26ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ:
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ذﻣﻢ دا ﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م
اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ذﻣﻢ دا ﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﯿﻮرو
2,387
1,170
)(13,225
)(9,668
اﻟﯿﻮرو
3,728
1,141
)(20,608
)(15,739

اﻟﺠﻨﯿﮫ
اﻻﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ
1,375
25
)(1,391
9
اﻟﺠﻨﯿﮫ
اﻻﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ
)(500
)(500

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
ان إرﺗﻔﺎع /اﻧﺨﻔﺎض اﻟﯿﻮرو واﻟﺠﻨﯿﺔ اﻻﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %10ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺳﻮف ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺰﯾﺪ )ﺗﻨﻘﺺ( ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻈﺎھﺮة ادﻧﺎه:
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م

إرﺗﻔﺎع

إﻧﺨﻔﺎض

ﯾﻮرو )اﻟﺘﻐﯿﺮ ( 10٪

)(967

967

ﺟﻨﯿﮫ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ )اﻟﺘﻐﯿﺮ ( 10٪

1
)(966

)(1
966

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2018م
ﯾﻮرو )اﻟﺘﻐﯿﺮ ( 10٪
ﺟﻨﯿﮫ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ )اﻟﺘﻐﯿﺮ ( 10٪

إرﺗﻔﺎع
)(1,574
)(50
)(1,624

إﻧﺨﻔﺎض
1,574
50
1,624

 4-26إدارة رأس اﻟﻤﺎل
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳـــﯿﺎﺳـــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة رأﺳـــﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﺪا ﻨﺋﯿﻦ واﻟﺴـــﻮق ودﻋﻢ اﻟﺘﻄﻮر
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻷﻋﻤﺎﻟﮫ .وﯾﺮاﻗﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﺎﺋﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻣﺴﺘﻮى أرﺑﺎح اﻷﺳﮭﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ.
أھﺪاف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ إدارة رأس اﻟﻤﺎل ھﻲ:
أ( ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻗﺪرة اﻟﻜﯿﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻋﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻮا ﺋﺪ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻷﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ.
ب( ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻋﺎ ﺋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م
إﯾ
)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 -27اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2019راﺟﻌــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤــﺮ اﻹﻧﺘــﺎﺟﻲ ﻟــﻶﻻت واﻟﻤﻌــﺪات .ﺑﻨــﺎًء ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ،ﺗﻘــﯿﻢ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤــﺮ اﻹﻧﺘــﺎﺟﻲ ﻟﯿﻜــﻮن
 20ﺳ ـﻨﺔ ،ﻛ ـﺎن اﻟﺘ ـﺄﺛﯿﺮ اﻟﺼ ـﺎﻓﻲ ﻟﮭ ـﺬه اﻟﺘﻐﯿﯿ ـﺮات ﻋﻠ ـﻰ ﻣﺼ ـﺮوف اﻻﺳ ـﺘﮭﻼك اﻟﻔﻌﻠ ـﻲ واﻟﻤﺘﻮﻗ ـﻊ اﻟﻤ ـﺪرج ﻓ ـﻲ "ﺗﻜﻠﻔ ـﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌ ـﺎت" ﻛﻤ ـﺎ
ﯾﻠﻲ:
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
أﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ

إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2019م

اﻟﻌﻤﺮ
2020

2021

2022

2023

اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ

اﻻﻧﺨﻔــــــــــــﺎض/
)اﻟﺰﯾـــــﺎدة( ﻓـــــﻲ
ﻣﺼــــــــــــــﺮوف

80,033

71,831

58,318

56,101

29,647

)(295,930

اﻹﺳﺘﮭﻼك
 -28اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ھﻨﺎكأﺣﺪاث ﻻﺣﻘﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘـﺮة ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
 -29اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻋﺘﻤﺪت ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒﺮ 2019م ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٣٠ﺟﻤﺎدى اﻷﺧﺮة ١٤٤١ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٤ﻓﺒﺮاﯾﺮ
٢٠٢٠م( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
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