
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

   

 شركة إتحاد مصانع األسالك
 ( شركة مساھمة سعودیة )

 
 القوائم المالیة االولیة المختصرة و تقریر الفحص

 ( غیر مراجعة ) المستقل لمراجع الحسابات
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة اشھر المنتھیتین في 



 
 

 
 

 
 شركة إتحاد مصانع األسالك

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (  غیر مراجعة ) القوائم المالیة األولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠ین في یتوالستة أشھر المنتھلفترتي الثالثة 

 
 صفحـة فھـرس

 
 

 

 ١ المختصرةتقریر فحص القوائم المالیة األولیة 

 ٢ المختصرةقائمة المركز المالي األولیة 

 ٣ األولیة المختصرة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرقائمة 

 ٤ المختصرة األولیةالمساھمین في حقوق  اتقائمة التغیر

 ٥ المختصرة قائمة التدفقات النقدیة األولیة

 ٣٢ – ٦ المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
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 شركة إتحاد مصانع األسالك
 (شركة مساھمة سعودیة)

 

 ( غیر مراجعة ) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 التأسیس والنشاط : -١
 ١٠١٠٠٧٩١٩٥بموجب السجل التجاري رقم ("الشركة") -كشركة مساھمة سعودیة -تأسست شركة إتحاد مصانع األسالك 

م). ھذا ویبلغ رأس مال الشركة المكتتب فیھ والمدفوع بالكامل في ١٩٩٠أكتوبر  ٩ھـ (الموافق ١٤١١ربیع األول  ٢٠بتاریخ 

ماً إلى  ٤٣٨٫٧٥تاریخ القوائم المالیة المرفقة  عودي مقس ھم بقیمة  ٤٣٬٨٧٥٬٠٠٠ملیون لایر س عودیة لكل  ١٠س ریاالت س

 .سھم
 

إنتاج وتسویق أسالك تربیط (لبانة) وأسالك تربیط معدنیة للخرسانة وقضبان حدید التسلیح  یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في

تیكیة  رطة تربیط بالس الك وأش رطة تربیط معدنیة وأس حوبة ومجلفنة وأش لب مطلیة ومس الك ص لیح وأس بك حدید التس وش

ائكة الك ش وار وأس بكات أس بان وعالقات مالبس معدنیة وش جین وقض الك لحام أكس لب  وأس ب ونجارة وص امیر خش ومس

 واستیرادھا وتصدیرھا. الحدید ومفصالت حدیدیة وزوایا ومبسطات وإستعدال وتقطیع حدید التسلیح وصھر ودرفلة
 

 .١١٣٨٣الریاض  ٣٥٥٢٠٨یقع المقر الرئیسي للشركة في مدینة الریاض، ص.ب 
 

العامة غیر العادیة على تعدیل النظام األساسي  ھـ وافقت الجمعیة١٤٣٨اآلخر  جمادى ٢٧الموافق  ٢٠١٧مارس  ٢٦بتاریخ 

 للشركة بما یتوافق مع نظام الشركات الجدید. وقد تم االنتھاء من تعدیل النظام األساسي بما یتوافق مع نظام الشركات الجدید.
 

 :، إن بیانات فروع الشركة ھي كما یليتتضمن القوائم المالیة المرفقة حسابات الشركة وفروعھا

 رقم السجل التجاري اسم الفرع 
 ١٠١٠٠٤٣٢٠٩ فرع الریاض الثاني-شركة اتحاد مصنع األسالك
 ٤٠٣٠١٣٠٢٤٠ فرع جدة-شركة اتحاد مصنع األسالك

 ١١٣١٠١٤٧٦٠ فرع بریدة-شركة اتحاد مصنع األسالك
 ٥٨٥٥٠٢٥٨٢٤ فرع خمیس مشیط-شركة اتحاد مصنع األسالك
 ١٠١٠١٦٧٦٤٢ الریاض االولفرع -شركة اتحاد مصنع األسالك
 ١٠١٠١٧٩٧٣٢ فرع الریاض الثالث-شركة اتحاد مصنع األسالك

 ١٠١٠٣٨٥٥١٩ الریاض –ماس للحدید 
 ١٠١١٠٢٤٣٥٣ الخرج-ماس للحدید 

 
 : أسس اإلعداد -٢

 بیان االلتزام
 ً بة الدولي رقم  تم إعداد القوائم المالیة المرفقة وفقا عودیة  المعتمدالتقریر المالي األولي  )٣٤(لمعیار المحاس من الھیئة الس

بین القانونیین. إن القوائم  نة األولى التي ھي  ٢٠١٧ یونیو ٣٠المالیة للفترة المنتھیة في للمحاس قوائم مالیة أولیة لفترة من الس

 ً القانونیین،  مدة من الھیئة السعودیة للمحاسبینللمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المعت تقوم بھا الشركة  بإعداد قوائمھا المالیة وفقا

بین القانونیین إلى تطبیق المعاییر  تحولتحیث  عودیة للمحاس ادرة من الھیئة الس عودیة الص بة الس ركة من معاییر المحاس الش

 .٢٠١٧ینایر  ١بدایة من  الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینمن  والمعتمدةالدولیة للتقاریر المالیة 

بیة ت ات المحاس یاس ً م تطبیق الس تثناءات أو  وفقا تمرار، إال إذا كان ھناك اس للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة بأثر رجعي وباس

من نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  "تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر  ١اعفاءات تم األخذ بھا وفق ما ھو مذكور ض

عودیة إلى تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة في  ألول مرة". تم المالیة بة الس بیان تأثیر التحول من تطبیق معاییر المحاس

 ).١٩إیضاح رقم (



 شركة إتحاد مصانع األسالك
 (شركة مساھمة سعودیة)

 

 ( تتمة ) ( غیر مراجعة ) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
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 : (تتمة)أسس اإلعداد  -٢
 (تتمة)بیان االلتزام 

 

أة معلومات مقارنة كاملة یُعرف تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة بأنھ "بدایة أ نة تعرض لھا المنش بكر س

ً بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة في أول قوائم مالیة لھا ُمعدة  ل للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة". كما تُعرف أو وفقا

ً قوائم مالیة ُمعدة  نوی وفقا أة المعاییر الدولیللمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة بأنھا "أول قوائم مالیة س ة للتقاریر ة تطبق فیھا المنش

 المالیة، بموجب النص الصریح وغیر المتحفظ على اإللتزام بالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة". 
 

 ً ً  وفقا ركة إ للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة لذلك تكون قائمة المركز المالي اإلفتتاحیة الُمعدة وفقا انلش الك ع تحاد مص األس

ً  ٢٠١٦ینایر  ١(أسالك) ھي بتاریخ   (تاریخ التحول للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة)، وتكون أول قوائم مالیة سنویة ُمعدة وفقا

 .٢٠١٧دیسمبر  ٣١للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ھي للسنة المالیة التي تنتھي في 

بیة المطبقة على المعاییر  ات المحاس یاس تند الس اریة المفعول عند إعداد القوائم المالیة تس تكون س الدولیة للتقریر المالي التي س

 السنویة األولى وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي .
 

ً وقد تم إعداد القوائم المالیة المرفقة   : لما یلي وفقا

 .للتقاریر المالیةإثبات جمیع األصول واإللتزامات المطلوب إثباتھا بموجب المعاییر الدولیة  

 .عدم إثبات (إلغاء إثبات) األصول أو اإللتزامات إذا كانت المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ال تسمح بمثل ھذا اإلثبات 

ً إعادة تبویب البنود، التي تم إثباتھا   ول، أو  وفقا ابق، على أنھا نوع واحد من األص عودیة، في الس بة الس لمعاییر المحاس

ول أو اإللتزامات أو مكون لحقوق الملكیة وفقاً اإللتزامات أ اھمین، ولكنھا نوع مختلف من األص و مكون لحقوق المس

 .للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

 تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة عند قیاس جمیع األصول واإللتزامات المثبتة. 
 
تثناءاً إ تثناءات اإلجباریة أو اإلعفاءات اإلختیاریة المذكورة في المعیارالدولي س  ١رقم  رالمالیةللتقاری من ذلك، یتم تطبیق اإلس

ً  ألول للتقاریرالمالیة المعاییرالدولیة "تطبیق نیف أو القیاس وفقا مح باإلعتراف أو التص لمعاییر ل مرة" التي ال تتطلب أو ال تس

 ة.الدولیة للتقاریر المالی
 

للمعایر  اً ال تتضمن القوائم المالیة األولیة المرفقة على كافة المعلومات والبیانات المتضمنة في القوائم المالیة الكاملة المعدة وفق

اح رقم  من االیض رحاً وافیاً حول تأثیر عملیة التحول لتطبیق معاییر التقاریر المالیة  ١٩الدولیة للتقاریر المالیة. كما یتض ش

لمعاییر المحاسبة السعودیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین  اً على القوائم المالیة للشركة والسابق إصدارھا وفق الدولیة

 القانونیین.

 أسس القیاس
اس التكلفة التاریخیة بإتم إعداد ھذه القوائم المال تثناء خطط المنافع المحددة والتي تقاس بالقیمة الحالیة یة على أس اللتزامات لس

ب الوحدة. تحقة حس تخدام طریقة تقدیر المبالغ المس تقبلیة باس اس المس تخدام أس افة لذلك، یتم إعداد ھذه القوائم المالیة باس  إض

 االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة.
 

 عملة العرض والنشاط
 . العملة الوظیفیةالتي تمثل  رض ھذه القوائم المالیة باللایر السعوديیتم ع

 
 
 



 شركة إتحاد مصانع األسالك
 (شركة مساھمة سعودیة)

 

 ( تتمة ) ( غیر مراجعة ) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
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  (تتمة)أسس اإلعداد  -٢
 

 التقدیرات واالحكام
 ً ع أحكام وتقدیرات وإللمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب  إن إعداد القوائم المالیة وفقا اتمن اإلدارة وض تؤثر على  فتراض

علیة عن تختلف النتائج الفتطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد 
بیة في الفترة / الفترات  تمرة. تدرج تعدیالت التقدیرات المحاس فة مس ات بص ھذه التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات واإلفتراض

قم ر التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات وفي الفترات التالیة المتأثرة بالتعدیل.إن التقدیرات واألحكام الھامة للشركة مذكورة بإیضاح
)٤.( 
 

 : المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة الصادرة والتعدیالت التي لم تصبح نافذة بعد -٣
فیما یلي المعاییر الصادرة ولكنھا لم تصبح نافذة المفعول حتى تاریخ القوائم المالیة المرفقة. تعتزم الشركة تطبیق ھذه المعاییر 

اریة التطبیق في حال كانت  بح س ركة. وال یتوقع أن یكون لھا أثار جوھریة على القوائم عندما تص طة الش تنطبق على أنش
 المالیة.

  المعیار / التعدیالت
تاریخ السریان الفعلي 

 للفترات التي تبدأ في أو بعد
 ٢٠١٨ینایر  ١  "األدوات المالیة" ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ٢٠١٨ینایر  ١  "اإلیرادات من العقود مع العمالء" ١٥ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

 ٢٠١٩ینایر  ١  "عقود اإلیجار" ١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ٢٠١٨ینایر  ١  " المخزون" ٢المعیار الدولي رقم 

 

ركة حالیا بتقییم تأثیر تطبیق المعاییر الجدیدة أو التعدیالت على لى القوائم ع المعاییر القائمة المذكورة أدناه تقوم إدارة الش
 المالیة للشركة عند بدء التطبیق. 

 

 اآلثار المترتبة على تطبیق المتطلبات المحاسبیة المتطلبات المحاسبیة
إثبات األصول واإللتزامات التي تتطلب إثباتھا المعاییر 

 الدولیة للتقاریر المالیة
ركة، حیث ال توجد أیة ال یوجد أي تأثیر على القوائم  المالیة للش

ركة وفقاً لمعاییر  ول أو إلتزامات غیر مثبتة في دفاتر الش أص
 المحاسبة السعودیة وتتطلب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة إثباتھا.

إلغاء إثبات األصول واإللتزامات التي ال تتطلب إثباتھا 
 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

ركة، حیت ال توجد أیة ال یوجد أي  تأثیر على القوائم المالیة للش
بة  ركة وفقاً لمعاییر المحاس ول أو إلتزامات مثبتة في دفاتر الش أص

 السعودیة وتتطلب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة إلغاء إثباتھا.
إعادة تصنیف األصول واإللتزامات وفقاً للمعاییر 

 الدولیة للتقاریر المالیة
ح تم  ركة، كما ھو موض إعادة تبویب بعض بنود القوائم المالیة للش

 .١٩في اإلیضاح رقم 
واإللتزامات المثبتة وفقاً للمعاییر  قیاس جمیع اإلصول

 الدولیة للتقاریر المالیة
ركة ، بخالف قیاس قیمة  ال یوجد أي تأثیر على القوائم المالیة للش

ا المو ة للموظفین (مزای دم ة الخ ای أة نھ اف ار مك ً لمعی ا ظفین) وفق
دولي رقم ( ة ال ب اس ث أن جمیع ١٩المح افع الموظفین"، حی ) "من

قاً لمعاییر  ھا وف یاس مات األخرى لم یختلف ق ول واإللتزا األص
المحاسبة السعودیة عن قیاسھا وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

الشركة وبالتالي لیس لھ أي تأثیر على  ھذا اإلعفاء غیر منطبق على اإلستثناء الخاص بتجمیع األعمال
 القوائم المالیة للشركة.

 
 : السیاسات المحاسبیة الھامة -٤

بیة  ات المحاس یاس ركة بتطبیق الس و  ٢٠١٦ینایر  ١كما في  عند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحیة المبینة أدناهقامت الش

ألغراض التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر  ٢٠١٦ینایر  ١فقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة في لجمیع الفترات الالحقة و

 المالیة. وفیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة:
 

 ممتلكات ومعدات      
جل  ً  ممتلكات ومعداتتس ا ائر اإل بالتكلفة ناقص تھالك المتراكم وخس مننخفاض في القیمة اإلس  المتراكمة، إن وجدت. تتض

 علھا جاھزة إلى موقـع التشغیل وج الممتلكات والمعداتة مرتبطة مباشرة بإیصال تلك ــراء وأیة تكلفــر الشـالتكلفة المبدئیة سع



 شركة إتحاد مصانع األسالك
 (شركة مساھمة سعودیة)

 

 ( تتمة ) ( غیر مراجعة ) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

    

٩ 
 

 :(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -٤
ي قائمة یحات والصیانة والتجدید الكامل ف، مثل التصلالممتلكات والمعداتللتشغیل. یتم إدراج المصاریف المتكبدة بعد تشغیل 

في الفترة التي یتم تكبد ھذه المصاریف فیھا. في الحاالت التي یظھر فیھا بوضوح أن  الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر

ادیة المس تخدام أحد تقبلیة المتوقع الحصول علیھا من إالمصاریف قد أدت إلى زیادة في المنافع االقتص  ت والمعداتاالممتلكس

 .الممتلكات والمعدات على إضافیة كتكلفة المصاریف ھذه رسملة یتم األداء المحدد أساساً، فإنھ معیار من أعلى إلى حد
 

بتھا یتم أعمار إنتاجیة مختلفة، عندئذ الممتلكات والمعدات بنود ھامة وجوھریة من أحد ھناك ألجزاء كان إذا  كبنود محاس

 .الممتلكات والمعدات منرئیسیة)  منفصلة (مكونات
 

تھالك بطریقة یتم اب االس ط احتس فترة، . خالل الالممتلكات والمعدات لبنود المقدرة اإلنتاجیة األعمار مدى على الثابت القس

ركة بإعادة تقدیر العمر  ي المقدر لبعض اآلالت والمعداتاإلقامت الش ، علماً بإن الفروقات الناتجة عن التغییر لم تكن فتراض

 :لتصبح كما یلي الناتجة،
 

 العمر التقدیري قبل التعدیل البند
 ( سنوات )

 العمر التقدیري المعدل
 ( سنوات ) 

 ٣٣٬٣٣ ٣٣٬٣٣ مباني وإنشاءات
 ٢٠إلى  ٢من  ١٠ آالت ومعدات

 ٤ ٤ سیارات 
 ٦٬٦٦ ٦٬٦٦ عدد وأدوات

 ٦٬٦٦ ٦٬٦٦ أثاث ومفروشات ومعدات مكتبیة
 

تردادیة قیمتھا إلىالممتلكات والمعدات  قیمة تخفیض یتم تردادیةا القیمة عن لھا الدفتریة القیمة زیادة حالة في وذلك اإلس  إلس

ً  المقدرة. یتم   متفقتین كاالستھال وفترة الطریقة أن من للتأكد مراجعة العمر اإلنتاجي والقیمة المتبقیة وطریقة االستھالك دوریا

ادیة المنفعة مع بة عنالممتلكات والمعدات بنود من بند لكل قعةالمتو االقتص  من عتباراً ا التقدیرات في التغیر ، ویتم المحاس

تبعاد التغیر. عند بیع بھا یحدثي الت المالیة الفترة بدایة تبعادإ ،یتم الممتلكات والمعدات أواس تھالكھا  المتراكم سوإ تكلفتھا س

ائر ابات من المتراكمة القیمة في االنخفاض وخس ارة ربح أي ویدرج الحس تبعادھا عن ناتجة أوخس الربح أو  قائمة في اس

 .الخسارة والدخل الشامل األخر
 

ركة ً  الممتلكات والمعدات على التكلفة بتطبیق نموذج قامت الش   قرارل عند التحول للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وذلك وفقا

وق ھیئة ركات یُلزم م الذي ٢٠١٦أكتوبر  ١٧ بتاریخ ٥/٨٠٧٤/١٦ص/ رقم المالیة الس وق في المدرجة الش   المالیة الس

تخدام  ثالث مدةل المالیة للتقاریر الدولیة المعاییر تطبیق عند واآلالت والمعدات العقارات، لقیاس التكلفة نموذج خیار باس

نوات بة معاییر تطبیق تاریخ من تبدأ س ا االلتزام بمتطلبات مع  الدولیة، المحاس   الدولیة بةالمحاس معاییر في الواردة حاإلفص

 لمالیة.ا القوائم حول اإلیضاحات ضمن العادلة القیمة عن اإلفصاح على تشجع التي السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة
       

 إنخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة      
 قیمتھ.  خفضتان قد ما أصل أن على مؤشر أي ھناك كان إذا ما لتحدید تقییم بإجراء مالي مركز قائمة كل بتاریخ الشركة تقوم

ً  یكون عندما أو المؤشر ذلك مثل ظھر ما إذا  المبلغ بتقدیر تقوم الشركة السنوي،  القیمة  في اإلنخفاض اختبار ءإجرآ ضروریا

 العادلة القیمة النقد) ھي تولید وحدة لألصل (أو استردادھا الممكن القیمة النقد). إن تولید وحدة األصل (أو لھذا استرداده الممكن

ً ـالنق دـتولی دةـل (أو وحـلألص  أصل لكل ، أیھما أكبر، و یتم تحدیدھااإلستخدام أثناء القیمة أو البیع حتى التكالیف د) ناقصا

  فردي



 شركة إتحاد مصانع األسالك
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 ( تتمة ) ( غیر مراجعة ) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

    

١٠ 
 

 

 : (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -٤
 

ل یكن لم ما تقل نقدیة التدفقات منتج األص كل مس  األخرى الموجودات مجموعة أو الموجودات تنتجھا التي تلك عن كبیر بش

 الدفتریة القیمة تزید األصل.عندما إلیھا یتنمي التي النقد تولید دةـوح نـم زءـجـك اـردادھـاست نـالممك ةـالقیم م تقییمـیت وعندئذ

ل ترداده الممكن المبلغ النقد) عن تولید (أو وحدة ما  ألص ل ، یعتبراس ت قد األص  الممكن یخفض إلى قیمتھو قیمتھ انخفض

 باستخدام معدل خصم الحالیة قیمتھا حتى المقدرة المستقبلیة النقدیة التدفقات تخصم اإلستخدام أثناء قیمةال تقییم استردادھا. عند

وق تقییمات یعكس ل ( أو وحدة الزمنیة للقیمة الحالیة الس ارة إثبات یجبالنقد).  تولید للنقود والمخاطر المحددة لألص  خس

 أو الخسارة. الربح ضمن فوراً  القیمة في اإلنخفاض
 

ركة تقوم ر أي ھناك كان إذا ما لتحدید تقییم بإجراء مالي مركز قائمة كل بتاریخ الش ائر أن على مؤش  القیمة انخفاض خس

 الممكن القیمة ھي استردادھا الممكن القیمة تكون المؤشر ھذا مثل توفر ما فإذا انخفضت.  قد أو موجودة تعد لم سابقا المسجلة

تردادھا ل اس ارة آخر إدراج منذ لألص ل الدفتریة تزید القیمة ھذه الحالة، فب القیمة.  في انخفاض خس  الممكن قیمتھا إلى لألص

 لم لو فیما اإلستھالك بعد بالصافي تحدیدھا یتم التي الدفتریة القیمة لزیادةا بعد الدفتریة القیمة تتجاوز أن وال یمكن  استردادھا. 

  ضمن وراً ف القیمة في اإلنخفاض خسارة عكس إثبات السابقة. یجب السنوات في لألصل القیمة في انخفاض خسارة تسجیل یتم

  لألصل لمعدلةا الدفتریة القیمة لتوزیع المستقبلیة السنوات في اإلستھالك مصروف تعدیل . وبعد العكس یتمالخسارة أو الربح

 ً  المتبقي. عمرھا اإلنتاجي مدى على منتظم أساس على تخریدیة قیمة أي ناقصا

 المخزون      
قة المتوسط التكلفة بطری تظھر بنود المخزون بالتكلفة أو السوق (السوق یمثل صافي القیمة الممكن تحقیقھا) أیھما أقل. وتحدد

غیل تكلفة  من تكلفة اإلنتاج التام واإلنتاج تحت التش غیل غیرالمرجح، وتتض روفات التش رة ومص  المواد الخام واألجور المباش

 المباشرة. یتم تكوین مخصص للمخزون الراكد وبطيء الحركة عند وجود حاجة لذلك.
 

م تكلفة  ركة العادي بعد خص اط الش افي القیمة الممكن تحقیقھا فى ثمن البیع الفعلي أو التقدیري للمخزون خالل نش وتتمثل ص

 (إذا كان یحتاج إلى إكمال) وكافة المصروفات الضروریة المتوقع تكبدھا لبیع المخزون. إكمال إنتاج المخزون
 

 األدوات المالیة      
 التحقق المبدئي والقیاس      

شركة طرفا لإللتزامات التعاقدیة  شأ فیھ وھو عندما تصبح ال یتم اإلعتراف بالموجودات واإللتزامات المالیة في التاریخ الذي تن

ً  .ألدواتلھذه ا م التكالیف  یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة مبدئیا افة أو خص بالقیمة العادلة. یتم إض

ل أو اإللتزام المالي عند اإلعتراف المبدئي،  ل أو اإللتزام المالي من القیمة العادلة لألص دار لألص المتعلقة باإلقتناء أو اإلص

المصنفة بـ "القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة". حیث یتم إدراج التكالیف المتعلقة باإلقتناء  باستثناء األدوات المالیة

 .لربح أو الخسارةامباشرة في قائمة 

 الموجودات المالیة
ارة"، "موجودات  نیف الموجودات المالیة إلى "موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس مالیة یتم تص

نیف  ركة بتحدید التص تحقاق"، "قروض ومدینون". تقوم الش متاحة للبیع"، "موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ اإلس

ب لموجوداتھا المالیة في تاریخ االعتراف المبدئي بناء قتناء تلك الموجودات المالیة. یتم اإلعتراف اً على الغرض من إالمناس

راء والبیع للم تریات أو مبیعات الموجودات المالیة بالطریقة بكافة عملیات الش وجودات المالیة في تاریخ المتاجرة. إن مش
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 (شركة مساھمة سعودیة)

 

 ( تتمة ) ( غیر مراجعة ) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
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 ً خالل  من اإلعتیادیة ھي مشتریات ومبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم األصل ضمن النطاق الزمني المحدد عموما

 اللوائح أو األعراف السائدة في السوق.

 :(تتمة)مة السیاسات المحاسبیة الھا -٤
 القیاس الالحق

 :یعتمد القیاس الالحق للموجودات المالیة على تصنیفھا كما یلي
 

 : قروض ومدینون -
وق  تقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة لتحدیدھا وغیر مدرجة في س تمثل القروض والمدینون موجودات مالیة غیر مش

تخدام طریقة معدل الفائدة  ط. بعد القیاس المبدئي، یتم قیاس ھذه الموجودات المالیة الحقا بالتكلفة المطفأة باس نش

اب التكلفالفعلي ناقصا أي انخفاض في القیمة. یتم  اب أي خصم أو عالوة من الحیازة ة المطفأة من خالل إاحتس حتس

وم أو التكالیف التي تمثل جزءاً  ال یتجزأ من طریقة معدل الفائدة الفعلي. یدرج إطفاء طریقة معدل الفائدة  أو الرس

من قائمة  ائر الناتجة من إالفعلي ض امل األخر. تدرج الخس ارة والدخل الش مة ائنخفاض القیمة في قالربح أو الخس

 .الربح أو الخسارة

 اإلعتراف بالموجودات المالیة إلغاء
ل المالي أو جزءاً من مجموعة موجودات مالیة مماثلة أو ما ینطبق علیھ  اإلعتراف إلغاء یتم ل مالي (أو جزءاً من األص بأص

 :ذلك) عندما
 ینتھي الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل، أو )أ

ركة بتحویل الحق  )ب ل أو بالمقابل تتحمل التزاما بدفع النفقات النقدیة تقوم الش تالم التدفقات النقدیة من األص في اس

ركة بتحویل  تلمة بالكامل دون تأخیر مادي إلى طرف آخر بموجب ترتیب "القبض والدفع" وإما (أ) أن تقوم الش المس

ركة بتحویل أو االحت ل أو (ب) لم تقم الش فاظ بكافة المخاطر والمزایا الھامة كافة المخاطر والمزایا الھامة لألص

 .لألصل ولكنھا فقدت السیطرة على ھذا األصل

عندما تقوم الشركة بتحویل حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو تقوم بالدخول في ترتیب "القبض والدفع" ولم تقم 

ل أو لم تفقد ل بمقدار  بتحویل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزایا الھامة لألص جیل األص ل، یتم تس یطرة على األص الس

استمرار الشركة في السیطرة على األصل. في ھذه الحالة تقوم الشركة أیضا بتسجیل االلتزام ذي الصلة. یتم قیاس األصل 

 المحول وااللتزام المرتبط بھ على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بھا الشركة.
 

 الموجودات المالیةاإلنخفاض في قیمة 
ل  وعي على وجود انخفاض في القیمة لألص ركة بتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موض بتاریخ كل قائمة مركز مالي، تقوم الش

ارة. یتم  نفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس المالي أو مجموعة موجودات مالیة بخالف الموجودات المالیة المص

 .ض في القیمة في الربح أو الخسارة مباشرةاإلعتراف بخسائر االنخفا
 

وعي على انخفاض القیمة  ت قیمتھا فقط إذا توفر دلیل موض ل المالي أو مجموعة موجودات مالیة قد انخفض یعتبر أن األص

ارة تأثیر على  ارة متكبدة") ویكون لحدث الخس ل ("حدث خس كنتیجة لوقوع حدث واحد أو أكثر بعد التحقق المبدئي لألص

ورة موثوق منھا. قد التد ھ بص ل المالي أو لمجموعة الموجودات المالیة والذي یمكن قیاس تقبلیة المقدرة لألص فقات النقدیة المس

یر  عوبات مالیة جوھریة، أو تقص رات على مواجھة المدین أو مجموعة المدینین لص من الدلیل على انخفاض القیمة مؤش یتض

لعوائد أو احتمال إشھار إفالسھم أو الترتیبات المالیة األخرى مثل إعادة ھیكلة المبالغ أو تأخیر في سداد الدفعات األساسیة أو ا

تقبلیة  ھ في التدفقات النقدیة المس ا یمكن قیاس یر البیانات الجدیرة بالمالحظة إلى أن ھناك انخفاض ركة وعندما تش تحقة للش المس

 .الظروف االقتصادیة المرتبطة بحاالت التأخیرالمقدرة مثل التغیرات المرتبطة بالمتأخرات أو التغیرات في 
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 ( تتمة ) ( غیر مراجعة ) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

    

١٢ 
 

 

 

 :(تتمة)األدوات المالیة  - السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
  

 
 

 
 

 : موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة
ردي فبالنسبة للموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة، تقوم الشركة أوال بتحدید ما إذا كان ھناك انخفاض في القیمة بشكل 

ركة  كل فردي، أو لمجموعة الموجودات المالیة التي لیس لھا أھمیة فردیة. وإذا رأت الش للموجودات المالیة الجوھریة بش

مین  واء كان جوھریا أم ال، فإنھا تقوم بتض ل مالي فردي، س وعي على إنخفاض القیمة ألص وتبین لھا عدم وجود دلیل موض

ائتمان مماثلة والتي یتم تقییمھا بشكل جماعي لإلنخفاض في القیمة. الموجودات  األصل في مجموعة أصول مالیة ذات مخاطر

ارة إنخفاض القیمة لھا، ال یتم إدراجھا  كل فردي لإلنخفاض في القیمة والتي تم أو ال یزال یتم إثبات خس التي یتم تقییمھا بش

ارة اإلنخفاض في الق من التقییم الجماعي لإلنخفاض في القیمة. تقدر خس لض  یمة بمقدار الفرق بین القیمة الدفتریة لألص

 والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة (بإستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة المتوقعة التي لم یتم تكبدھا). بعد خصم

 .ل الماليلمستخدم أساسا لألصالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بإستخدام متوسط سعر الفائدة الفعلي ا
 

یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل من خالل استخدام حساب المخصص ویتم إثبات الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة. إذا، 

ائر اإلنخفاض في القیمة والذي یمكن تحدید عالقتھ بأحداث تمت بعد اإلعتراف  حدث تغیر إیجابي في الفترة الالحقة على خس

ابقا یتم ردھا من خالل قائمة  ائر اإلنخفاض التي تم اإلعتراف بھا س وعي، فإن خس كل موض ائر اإلنخفاض في القیمة بش بخس

ارة اإلنخفاض وبما ال یتعدى التكلفة المطفأة لو لم یتم  ارة وفي حدود القیمة الدفتریة للدخل في تاریخ رد خس الربح أو الخس

ابق ائر انخفاض في القیمة س جیل خس ل المالي من الدفاتر.اتس تالم التدفقات  یتم حذف األص ركة في اس عندما ینتھي حق الش

 .النقدیة من ھذا األصل أو عندما تقوم الشركة بتحویل كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكیتھا في األصل إلى طرف آخر

 المطلوبات المالیة
تحقة لدائنین  ركة مبالغ مس من المطلوبات المالیة للش دة دائنة أخرى. یتم قیاس تتض تحقة وأرص روفات مس تجاریین، مص

 المطلوبات المالیة للشركة الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي

 مبالغ مستحقة لدائنین تجاریین : -
درت بھا فواتیر صیتم تسجیل المطلوبات بالمبالغ التي سیتم دفعھا في المستقبل لقاء بضائع أو خدمات مستلمة، سواء 

نة واحدة  تحقة خالل س دة الدائنین كمطلوبات متداولة إذا كانت المدفوعات مس نف أرص در. تص من المورد أو لم تص

دة الدائنین كمطلوبات  نف أرص غیل العادیة لألعمال إذا كانت أطول). إذا لم تكن كذلك، تص أو أقل (أو في دورة التش

 .غیر متداولة

 بالمطلوبات المالیة اإلعتراف إلغاء -
ستحقاقھ. إنتھاء فترة ا بإلتزام مالي عندما یتم اإلعفاء من اإللتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه إو اإلعتراف إلغاءیتم 

روط اإللتزام المالي  كل كبیر أو بتعدیل ش روط مختلفة بش تبدال إلتزام مالي حالي بآخر من نفس الدائن بش عند اس

كل جوھري،  لي ویتم تحقق اإللتزام المالي الحالي بش یتم معاملة ھذا التبدیل أو التعدیل كعدم تحقق لإللتزام األص

  .الربح أو الخسارةالجدید ویدرج الفرق في القیمة الدفتریة ذات الصلة في قائمة 

یة فقط عند الوفاء باإللتزام أو إنتھائھ. یتم االعتراف بالفرق بین القیمة  لدفتیتم حذف المطلوبات المال ریة لإللتزام ا

 .الربح أو الخسارةوالمقابل المدفوع والدائنیین في قائمة 
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 (تتمة)األدوات المالیة  

 المقاصة
افي المبلغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق قانوني نافذ  ة بین الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم إدراج ص تتم المقاص

بإجراء المقاصة على المبالغ المسجلة وتتوفر النیة للسداد على أساس الصافي أو تحقق الموجودات وتسدید اإللتزامات في آن 

یاق األعمال الطبیعیة وفي حالة  تقبلیة وینبغي أن یكون نافذا في س واحد. وینبغي أن ال یتوقف الحق النافذ على أحداث مس

 .جز أو اإلعسار أو اإلفالستعرض الشركة أو الطرف المقابل للع

 القیمة العادلة لألدوات المالیة
تقوم الشركة بقیاس القیمة العادلة ألدواتھا المالیة ونظرا للطبیعة قصیرة األجل لألدوات المالیة المتداولة، تعتبر القیمة الدفتریة 

 لھا نفس قیمتھا العادلة.
 

 مزایا العاملین      
 ظفي الشركة طبقا ألحكام نظام العمل السعودي والمتطلبات التنظیمیة المحلیة، حیث یتم إحتسابتم احتساب مزایا العاملین لمو

تحق للعاملین بناء على الفترة  تقبلیة التي تس ركة المتعلقة بخطط المنافع المحددة عن طریق تقدیر قیمة المنافع المس إلتزام الش

 .التي أمضاھا الموظف في الخدمة
 

افي التز اب ص ات المحددة غیر الممولة "االلتزامات" من خالل تقدیر مبلغ یتم احتس ركة فیما یتعلق بخطط التعویض امات الش

التعویض المستقبلي الذي استحقھ الموظفون مقابل خدماتھم في الفترة الحالیة والفترات السابقة والتي یتم خصمھا لتحدید قیمتھا 

یة لم یتم تس افة ألي تكالیف خدمة ماض تخدم بالرجوع الىالحالیة باإلض م المس عار جیلھا. یتم تحدید معدل الخص الفائدة  أس

وبة بالعملة التي یتم دفع منافع العاملین بھا،یتم تحدید تكلفة اإللتزام بموجب خطط  ركات عالیة الجودة محس ندات الش لس

تعمال طریقة وحدة االئتمان المخططة " طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة  لتحدید القیمة الحالیة إللتزام  “محددةغیرممولة باس

 الشركة، وذلك من قبل خبراء اكتواریین مؤھلین.
 

یتكون التزام الخطط المحددة من القیمة الحالیة لاللتزام المحدد وتعدیلھ بما یتناسب مع أي تكالیف خدمة سابقة لم یتم االعتراف 

من الدخل  ائراكتواریة غیر معترف بھا. یتم إثبات مبالغ إعادة القیاس، إن وجدت، وإظھارھا ض بھا بعد وأي أرباح أوخس

األرباح والخسائر اإلكتواریة لصافي إلتزام المنفعة المحددة. إن المنفعة المحددة للشركة غیر  ، والتي تتكون من اآلخرالشامل 

افي الفائدة  ممولة. ارة في الفترات الالحقة. إن ص اھمین إلى الربح أو الخس نیف إعادة القیاس من حقوق المس ال یتم إعادة تص

 إلتزام (أصل) المنفعة المحددة في معدل الخصم.بضرب صافي یقاس على صافي إلتزام (أصل) المنفعة المحددة 
 

ركة بالتغییرات تعترف افي إلتزام المنفعة المحددة الش من "تكلفة التالیة في ص روفات بیع وتوزی ض ع"، المبیعات"، "مص

 أو الخسارة: الربحقائمة  في “"مصروفات عمومیة وإداریة 
 

 ص والتسویة.عن التقلی الخسائرالناتجة وتكلفة الخدمة السابقة، المكاسب أوتكالیف الخدمة وتتألف من تكلفة الخدمة الحالیة،  -
 

 صافي الفائدة على صافي إلتزام (أصل) المنفعة المحددة. -
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 مخصص الزكاة      
روف الزكاة الناتج  عودیة ویدرج مص ركة للزكاة وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربیة الس ع الش تخض

في تاریخ إعداد القوائم المالیة. ھذا ویتم تسویة أیة فروقات في  الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخركمصروف على قائمة 

نة المالیة روف الزكاة في الس التي یتم خاللھا اعتماد الربط النھائي ویتم إثبات أیة فروقات بین الزكاة والربط النھائي  مص

 .الربح أو الخسارةبقائمة 

 المخصصات       
یتم إثبات المخصصات عندما یكون لدى الشركة إلتزام حالي (قانوني أو ضمني) نتیجة لحدث سابق، ویكون من المحتمل أنھ 

الشركة لموارد تتضمن منافع إقتصادیة لتسویة ھذا اإللتزام، كما أنھ من الممكن تقدیر مبلغ اإللتزام سوف یُنطلب تدفق خارج 

تقبلیة. وفي حالة وجود عدد من اإللتزامات  غیل المس ائر التش ات لخس ص اب المخص بطریقة یمكن اإلعتماد علیھا. ال یتم احتس

سویة عن طریق مراعاة فئة اإللتزامات ككل. یتحقق المخصص عندما المماثلة، یتم تحدید إحتمالیة ضرورة التدفق للموارد لل ت

یتم قیاس المخصصات .تكون إحتمالیة التدفق للموارد فیما یتعلق بأي بند متضمن في الفئة نفسھا من اإللتزامات احتمالیة ضئیلة

 نھایة الفترة المالیة.بالقیمة الحالیة ألفضل تقدیرات اإلدارة للنفقات الالزمة لتسویة اإللتزام الحالي في 
 

یتم تحدید القیمة الحالیة عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة 

 للنقود والمخاطر الخاصة بذلك اإللتزام.

  المعامالت بالعملة األجنبیة      
ائدة وقت حدوث تلك المعامالت.  رف الس عار الص تخدام أس عودي باس المعامالت بالعمالت األجنبیة یتم تحویلھا إلى اللایر الس

عودي  أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة بالعمالت األجنبیة في تاریخ المركز المالي فیتم تحویلھا إلى اللایر الس

ائدة رف الس عار الص روفات أو  وفقاً ألس رف كمص عار الص ائر فروقات أس ب أو خس في تاریخ المركز المالي وتدرج مكاس

ارة. أما البنود غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة المدرجة بالقیمة العادلة فیتم إعادة تحویلھا  ً وإیرادات في قائمة الربح أو الخس  فقا

 .ألسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدید قیمتھا العادلة
 

عودي  ً تحول الموجودات والمطلوبات غیر النقدیة بعمالت أجنبیة المدرجة بالقیمة العادلة إلى اللایر الس عار ص وفقا رف ألس

ائدة في تاریخ تحدید المعاملة. في حالة الموجودات غیر النقدیة التي یتم إدراج التغیر في قیمتھا العادلة  العمالت األجنبیة الس

النسبة . وباآلخر الدخل الشاململة األخرى، یتم تسجیل فروق أسعار الصرف األجنبي مباشرة في مباشرة في اإلیرادات الشا

للموجودات غیر النقدیة التي یتم إدراج التغیر في قیمتھا العادلة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة ، فتدرج كافة فروق أسعار 

 الصرف األجنبي في قائمة الربح أو الخسارة.
 

 راداتتحقق االی
تیفاء معاییر التحقق  روط الدفع المحددة تعاقدیاً. ویجب كذلك اس تلم أو لش یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المس

 .المحددة أدناه قبل تحقق اإلیرادات

 :تتحقق اإلیرادات عند استیفاء الشروط التالیة

 .وجود احتمالیة بتدفق منافع اقتصادیة للشركة 

 .بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادھایمكن قیاسھا  

 .امكانیة تحدید التكلفة المتكبدة والتكالیف المستقبلیة المتوقعة حتى تاریخھ وامكانیة قیاسھا بشكل موثوق 
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اھا انتقال  حن المنتجات التي یتم بمقتض لیم أو ش ة المخاطر والمنافع الھامیتم إثبات اإلیرادات من المبیعات عند تس

تمرة بالدرجة التي  اركة إداریة مس یطرة فعالة او مش ركة س تري بحیث ال یكون للش اعة إلى المش احبة لملكیة البض المص

 .ترتبط عادة بملكیة البضاعة. ویتم تسجیل المبیعات بعد خصم المردودات والخصم التجاري وخصم الكمیة
 

 المصروفات      
روفات البیع وال ویق والبیع والتوزیع. مص ركة التي تقوم بھا إدارات التس روفات الناجمة عن جھود الش ویق ھي تلك المص تس

ویتم تصنیف جمیع المصروفات األخرى، باستثناء تكلفة المبیعات وأعباء التمویل، كمصروفات عمومیة وإداریة. ویتم إجراء 

 لبیع والتسویق والمصروفات العمومیة واإلداریة، عند اللزوم،توزیع للمصروفات المشتركة بین تكلفة المبیعات ومصروفات ا

 .على أساس ثابت
 

 اإلیجارات التشغیلیة      
غیلیة على  روفات عقود التأجیر التش امل األخریتم تحمیل مص ارة والدخل الش ط قائمة الربح أو الخس الثابت  وفقاً لطریقة القس

تلمة على عقود اإلیجار في قائمة  ومات المس ارة على فترة عقود اإلیجار، ویتم إثبات الخص میات منالربح أو الخس  كخص

 إجمالي مصروف اإلیجار على مدة فترة اإلیجار.
 

  توزیعات األرباح       
اح عتمادھا من قبل مجلس اإلدارة. كما یتم قید األربإ التي یتم فیھایتم إثبات توزیعات األرباح المرحلیة كالتزامات في الفترة 

 الموزعة النھائیة.
 

 ربحیة السھم      
 ربحیة السھم األساس

 :یتم احتساب ربحیة السھم األساس للسھم الواحد بقسمة

 الربح الخاص بمساھمي الشركة، على 

 .المالیة المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة 
 

 ربحیة السھم المخفضة    
یتم احتسابھا بتعدیل األرقام المستخدمة في تحدید ربحیة السھم األساس للسھم الواحد باألخذ في االعتبار  ربحیة السھم المخفضة

 ى أسھم قائمة.إل المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة اإلضافیة التي ستكون قائمة بافتراض تحویل كافة األسھم العادیة المحتملة
 

 األحداث المحتملة     
داد التزام قانوني حالي أو  ادیة لس تخدام موارد اقتص من القوائم المالیة إال عندما یكون اس ال یتم إدراج المطلوبات المحتملة ض

ابقة مرجحاً  ورة كبیرة. وبخالف ذلك، یتم  متوقع نتیجة أحداث س داده بص احمع إمكانیة تقدیر المبلغ المتوقع س عن  اإلفص

  .المطلوبات المحتملة ما لم یكن احتمال تحقیق خسائر اقتصادیة مستبعدا
 

ادیة نتیجة أحداث  اح عنھا عندما یكون تحقیق منافع اقتص من القوائم المالیة بل یتم اإلفص ال یتم إدراج الموجودات المحتملة ض

ً  سابقة  .مرجحا

 األراء والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة     
إن إعداد القوائم المالیة للشركة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب من اإلدارة وضع تقدیرات وافتراضات قد تؤثر على 

ابقة. كما یتطلب ة أحكامھا خالل عملی القیم الواردة بالقوائم المالیة، إذ قد تختلف ھذه القیم عن التقدیرات الس ة من اإلدارة ممارس

ركة والتي تتعلق  ات الجوھریة للش ركة. مبین أدناه اآلراء والتقدیرات واالفتراض ة بالش بیة الخاص ات المحاس یاس تطبیق الس

 بأسباب مستقبلیة.
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 األراء
بیة ات المحاس یاس ركة، تقوم اإلدارة بإبداء اال من خالل عملیة تطبیق الس ء التالیة التي لھا أثر جوھري على المبالغ آرللش

 المدرجة بالقوائم المالیة للشركة:

 مخصص مخزون -
تقوم إدارة الشركة في تاریخ قائمة المركز المالي بتحدید ما إذا كان ھناك انخفاض في قیمة المخزون. إن تحدید االنخفاض في 

 تخاذ قرارات ھامة تدخل فیھا عوامل تقییم تشمل طبیعة الصناعة وظروف السوق.القیمة یتطلب القیام با

 اإلنخفاض في قیمة المدینون -
یل، وزیادة عدد أیام التأخیر عن  ابقة حول إمكانیة التحص ركة الس وء خبرة الش یتم تقدیر االنخفاض في قیمة المدینین في ض

ط فترة االئتمان والتغیرات الملحوظة في االقتص ادیات العالمیة والمحلیة التي تؤدي بدورھا إلى عدم قدرة بعض العمالء متوس

على السداد. تقوم الشركة بإثبات انخفاض قیمة المدینین المستحقة عند التوصل لقناعة بأنھ ال توجد قدرة لدى األطراف المدینة 

 على السداد.

 التقدیرات واالفتراضات
با یة التي تتعلق بأس ات الرئیس یة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة بتاریخ المركز إن االفتراض ادر الرئیس تقبلیة والمص ب مس

یة  مال بات خالل الفترة ال لدفتریة للموجودات والمطلو مة ا یة للقی ماد عدیالت  حدوث ت ھا مخاطر جوھریة في  مالي والتي ل ال

 الالحقة ھي على الشكل التالي:

 اإلنخفاض في أرصدة المدینون وأرصدة المخزون -
عملیة تحدید مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ومخصص المخزون تتطلب تقدیرات. إن مخصص الدیون المشكوك إن 

یل دیونھا. یتم  وف تكون غیر قادرة على تحص ركة س وعي على أن الش یلھا یتم إثباتھ عندما یكون ھناك دلیل موض في تحص

طب الدیون المعدومة عندما یتم تحدیدھا. إن التكلفة الدفتر افي القیمة البیعیة الممكن ش ھا وإدراجھا بص یة للمخزون یتم تخفیض

 تحقیقھا عندما تتلف أو تصبح متقادمة بصورة كلیة أو جزئیة، أو عندما تنخفض أسعار البیع.
 

من تحالیل تقادم وتقییمات فنیة وأحداث الحقة. إن قید  طبھ یتض ص أو المبلغ المراد ش إن معاییر تحدید مبلغ المخص

 ت وتخفیض الذمم المدینة والمخزون یخضع لموافقة اإلدارة.المخصصا

 األعمار االنتاجیة للممتلكات والمنشأت والمعدات -
تھالك. یتحدد ھذا التقدیر بعد  اب االس أت والمعدات لغرض احتس ركة األعمار االنتاجیة المقدرة للممتلكات والمنش تحدد الش

ل أو عوامل  تخدام المتوقع لألص اب االس تعمال. تراجع اإلدارة القیمة التخریدیة واألعمار احتس التآكل والتلف المادي من االس

تقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات  تھالك المس روف االس نویا ویتم تعدیل مص اإلنتاجیة س

 السابقة.

 الممتلكات والمعداتانخفاض قیمة  -
في حالة وجود أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر إلى أن القیمة  الممتلكات والمعداتض قیمة تقوم إدارة الشركة بتقییم انخفا

من العوامل التي تعتبر ھامة والتي قد تؤدي إلى مراجعة االنخفاض في القیمة تردادھا. تتض من ض الدفتریة قد ال یمكن اس

 ما یلي: عوامل أخرى

 .تغیرات ھامة في التكنولوجیا والبیئة التنظیمیة -

 .تصادي لألصل سيء، أو سیكون سيءمن المتوقع أن األداء اإلقانھ دلیل من التقاریر الداخلیة یشیر إلى  -



 شركة إتحاد مصانع األسالك
 (شركة مساھمة سعودیة)

 

 ( تتمة ) ( غیر مراجعة ) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

    

١٧ 
 

 
 : القطاعات التشغیلیة -٥

اب إیرادات أو تكبد مصاریف.  ركة یعمل في أنشطة األعمال التي ینتج عنھا اكتس إن القطاع ھو جزء منفصل وممیز من الش

اح عن القطاعات  غیلیة یتم اإلفص اس التقاریر الداخلیة التي یتم مراجعتھا من قبل متخذ القرارات التش غیلیة على أس التش

الرئیسي وھو الشخص المسؤول عن توزیع الموارد وتقییم األداء واتخاذ القرارات االستراتیجیة حول القطاعات التشغیلیة. یتم 

ادیة مماثلة ومنتجات وخدمات وفئات عمالء شبیھة متى أمكن تجمیع وتسجیل القطاعات التشغیلیة التي تبرز فیھا سمات اقتص

 ذلك كقطاعات یتم التقریر عنھا.

 أساس التقسیم
تراتیجیة. تقدم ھذه القطاعات خدمات مختلفة وتدار  تراتیجیین التالیین والتي تعتبر قطاعاتھا االس ركة القطاعین االس لدى الش

ادیة مختلفة  ائص اقتص لة ألن لھا خص ورة منفص تثمار  –بص توى االس مثل اتجاھات نمو المبیعات ومعدالت العائدات ومس

 ولھا كذلك استراتیجیات تسویق مختلفة. –الرأسمالي 
 

 فیما یلي ملخص یبین عملیات كل قطاع تقریر"
 العملیات تقاریر القطاعات

ھا، األرضیات، المسامیر بمقاساتیتضمن قطاع اإلنشاء والبناء أنشطة حدید التسلیح، شبك صب   قطاع اإلنشاء والبناء
 شبك السیاج واألسالك الشائكة وأسالك التربیط.

یتضمن القطاع المدني أنشطة تصنیع أسالك تربیط األعالف (اللبانة)، عالقات المالبس المعدنیة   القطاع المدني
 .والمغطاة، شبك األسرة والدبابیس المعدنیة

 

 معلومات حول التقاریر القطاعیة
تخدم مجمل ربح القطاع لقیاس األداء ألن اإلدارة ترى بأن ھذه یتم إد راج أدناه المعلومات المتعلقة بكل تقریر قطاعي. یس

 المعلومات ھي األنسب لتقییم نتائج القطاعات المعنیة التي تتعلق بالمنشآت األخرى والتي تعمل في نفس الصناعات.

 ٢٠١٧یونیو  ٣٠في  للفترة المنتھیة     
  اإلنشاء والبناء قطاع  القطاع المدني  المجموع

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي
 المبیعات ٢١٠٬٤٠٤٬٩٨٧  ٦٩٬٣٦٥٬٨٢٢  ٢٧٩٬٧٧٠٬٨٠٩

 تكلفة المبیعات )١٩٧٬٤٧٧٬١٩٧(  )٥١٬٣٣٩٬٨٢٠(  )٢٤٨٬٨١٧٬٠١٧(
 مجمل الربح ١٢٬٩٢٧٬٧٩٠  ١٨٬٠٢٦٬٠٠٢  ٣٠٬٩٥٣٬٧٩٢

 ٢٠١٦یونیو  ٣٠في  المنتھیة كما في وللفترة     

  قطاع اإلنشاء والبناء  القطاع المدني  المجموع
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي
 المبیعات ٣٢٧٬٩٣٢٬٩٨٤  ٧٨٬٥٠٩٬٧٨١  ٤٠٦٬٤٤٢٬٧٦٥

 تكلفة المبیعات )٢٦٨٬٨٢٥٬٠٣٤(  )٤٨٬٦٤٨٬٢٦٩(  )٣١٧٬٤٧٣٬٣٠٣(
 مجمل الربح ٥٩٬١٠٧٬٩٥٠  ٢٩٬٨٦١٬٥١٢  ٨٨٬٩٦٩٬٤٦٢

 ٢٠١٧یونیو  ٣٠كما في      
  اإلنشاء والبناء قطاع  القطاع المدني  المجموع

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي
 ممتلكات ومعدات ٧٣٬٨٩٩٬٥٦٨  ٧١٬٠٩٨٬٣٤٩  ١٤٤٬٩٩٧٬٩١٧

 ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في كما      
  قطاع اإلنشاء والبناء  القطاع المدني  المجموع



 شركة إتحاد مصانع األسالك
 (شركة مساھمة سعودیة)

 

 ( تتمة ) ( غیر مراجعة ) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

    

١٨ 
 

  لایر سعودي  لایر سعودي  سعوديلایر 
 ممتلكات ومعدات ٧٤٬٧٠٨٬٤٩٨  ٧٧٬١٧١٬٨٨٧  ١٥١٬٨٨٠٬٣٨٥

 ( تتمة ) معلومات حول التقاریر القطاعیة -٥
 

نظراً لطبیعة عمل الشركة وھیكل إدارتھا فإنھ من غیر الممكن عملیاً تخصیص بنود الموجودات والمطلوبات المتداولة على 

المختلفة كما تقع كافة موجودات الشركة داخل المملكة العربیة السعودیة وال توجد أیة إیرادات متعلقة قطاعات التشغیل 

 بالتصدیر.
 

دخول شھر ل تتأثر أعمال الشركة بالموسمیة حیث أنھ من المعتاد أن تقل مبیعات الشركة خالل الربعین الثاني والثالث نظراً 

 الربعین بالتالي ال یجب اإلستناد على نتائج الفترة كأساس لتقدیر نتائج الفترات التالیة.رمضان واجازات األعیاد خالل ھذین 
 

 
 
 



 شركة إتحاد مصانع األسالك
 (شركة مساھمة سعودیة)

 

 ( تتمة )( غیر مراجعة )  إیضاحات حول القوائم المالیة اآلولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 
 

١٩ 

 ممتلكات ومعدات : -٦

 اإلجمالي
أعمال رأسمالیة  

  ***قید االنشاء
أثاث 

ومفروشات     أراضي  مباني وإنشاءات*  آالت ومعدات **  سیارات  عدد وأدوات
 التكلفة لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي

 ٢٠١٧ینایر  ١الرصید في ٤٣٬٥٠٢٬٥٨٣  ٢٧٬٨٥٠٬٢٧٢  ١٧٢٬٦٠٠٬٩٢٨  ١٥٬٤٥٦٬٦٩٩  ١٬٠٦٣٬٨٣٥  ٦٬٤٢٥٬٦٠٥  ١١٬٥٥٥٬٠٨٩  ٢٧٨٬٤٥٥٬٠١١
 إضافات  - ١٦٧٬٠٨٩ ١٧٧٬٦٨٧  ١٢٬٥٠٠  - ٣٨٬٧٥٩  ٩٣١٬٠٠٩  ١٬٣٢٧٬٠٤٤

 إستبعادات - )٩٠٬٥٠٠( -  )٣٠٧٬٦٥٠(   - -  -  )٣٩٨٬١٥٠(
 االنشاء محول من أعمال رأسمالیة قید - ٦٬٠٢٣٬٧٢٨ ٥٬٠٧٦٬٥٤٨  -  - -  )١١٬١٠٠٬٢٧٦(  -

١٧٧٬٨٥٥٬١٦٣  ١٥٬١٦١٬٥٤٩  ١٬٠٦٣٬٨٣٥  ٦٬٤٦٤٬٣٦٤  ١٬٣٨٥٬٨٢٢  ٢٧٩٬٣٨٣٬٩٠٥  ٤٣٬٥٠٢٬٥٨٣  ٣٣٬٩٥٠٬٥٨٩  الرصید في نھایة الفترة
 مجمع اإلھالك            

 ٢٠١٧ینایر  ١الرصید في -  ١١٬٦٧٤٬٦٠١  ١٠٠٬٤٣٧٬٥٧٨  ١٠٬٧٠٥٬٠٣٢  ٧٢٧٬١٣٢  ٣٬٠٣٠٬٢٨٣  -  ١٢٦٬٥٧٤٬٦٢٦
 إھالك الفترة - ٤٢٦٬٢٩٦ ٦٬١٧٤٬٠٢٦  ١٬٠٧٨٬٠١٣  ٧٦٬٢٢٢ ٣٧١٬٩٣٥  -  ٨٬١٢٦٬٤٩٢

 مجمع إھالك اإلستبعادات - )٧٬٤٨٥( -  )  ٣٠٧٬٦٤٥(   - -  -  )٣١٥٬١٣٠(
١٠٦٬٦١١٬٦٠٤  ١١٬٤٧٥٬٤٠٠  ٨٠٣٬٣٥٤  ٣٬٤٠٢٬٢١٨  -  ١٣٤٬٣٨٥٬٩٨٨  الرصید في نھایة الفترة -  ١٢٬٠٩٣٬٤١٢ 

 صافي القیمة الدفتریة            
٤٣٬٥٠٢٬٥٨٣  ٢١٬٨٥٧٬١٧٧ ٧١٬٢٤٣٬٥٥٩  ٣٬٦٨٦٬١٤٩  ٢٦٠٬٤٨١ ٣٬٠٦٢٬١٤٦  ١٬٣٨٥٬٨٢٢  ١٤٤٬٩٩٧٬٩١٧  ٢٠١٧یونیو  ٣٠
 ٢٠١٦دیسمبر  ٣١ ٤٣٬٥٠٢٬٥٨٣  ١٦٬١٧٥٬٦٧١  ٧٢٬١٦٣٬٣٥٠  ٤٬٧٥١٬٦٦٧  ٣٣٦٬٧٠٣ ٣٬٣٩٥٬٣٢٢  ١١٬٥٥٥٬٠٨٩  ١٥١٬٨٨٠٬٣٨٥
 ٢٠١٦ینایر  ١ ٤٣٬٥٠٢٬٥٨٣  ١٦٬٧٠٢٬٥٧٩  ٨١٬٥٤٦٬٧٠٦  ٤٬١٦٤٬٥١٩  ٤٠٣٬٣٣٩ ١٬١٩٠٬٦٩٣  ١٢٬٥٢٠٬٧٢٩  ١٦٠٬٠٣١٬١٤٨

 

 ھـ.١٤٥٥یتضمن بند المباني واإلنشاءات قیمة مباني وإنشاءات مصانع الشركة المقامة على أراضي مستأجرة من جھات حكومیة بإیجار رمزي حتى عام *

ً  المستھلكة**قامت الشركة بعمل دراسة إلعادة تقدیر األعمار اإلنتاجیة لآلالت والمعدات  . ولم ینتج عن الدراسة المشار إلیھا أیة ٢٠١٦دیسمبر  ٣١بالكامل والتي مازال بعضھا مستخدماً في اإلنتاج حتى  دفتریا

 فروقات جوھریة.

 تجھیز األرض المجاورة لمبنى اإلدارة.بشكل رئیسي من قیمة  مثلتملیون لایر سعودي ت ١٬٣٥*** تتضمن األعمال الرأسمالیة قید األنشاء مبلغ 

 كما یلي: یونیو ٣٠تم تحمیل اإلھالك للفترة المنتھیة في  
 (باللایر السعودي) 
 ٢٠١٦ یونیو ٣٠  ٢٠١٧ یونیو ٣٠ 

 ٦٬٩٠٦٬٠١١ ٦٬٦٥٨٬٦٧٤ تكلفة المبیعات 
 ١٬٠٧٥٬٢٧٠ ١٬٠٩٥٬٨٨١ مصروفات البیع والتوزیع 

 ١٩٤٬٥٥٩ ٧٣٧١٬٩٣ مصروفات عمومیة وإداریة 
 ٨٬١٧٥٬٨٤٠ ٢٨٬١٢٦٬٤٩ 



شركة إتحاد مصانع األسالك
مساھمة سعودیة)(شركة 

( تتمة )( غیر مراجعة )  إیضاحات حول القوائم المالیة اآلولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

٢٠ 

:  مخزون -٧
 (باللایر السعودي)
٢٠١٦دیسمبر  ٣١  ٢٠١٧یونیو  ٣٠ 

٦٢٬٨١٠٬٤٠٧ ٥٢٬٦٧٤٬٨٢٢  إنتاج تام
٣٥٬٣٥٠٬٢٦٧ ٦٦٬١٠٣٬٤٣٦  مواد خام

٥٬٣٦٨٬٥٦٢ ٩٬٨٩٧٬٢٨٣ إنتاج تحت التشغیل
٥٬٣٣٥٬٣٣٨ ٤٬٧١٤٬٥٦٩  قطع غیار 
١٬٠٧٨٬٢٤٩ ٧٠٥٬٨١٥  بضاعة بالطریق

١٠٩٬٩٤٢٬٨٢٣  ١٣٤٬٠٩٥٬٩٢٥ 
)١٢٥٬١٧٣( مخزون راكدمخصص  )١٢٥٬١٧٣( 

١٠٩٬٨١٧٬٦٥٠  ١٣٣٬٩٧٠٬٧٥٢ 
 

وتتمثل الحركة على مخصص المخزون الراكد كما یلي:
 (باللایر السعودي)
٢٠١٦دیسمبر  ٣١  ٢٠١٧یونیو  ٣٠ 

٣٧١٬١٣١ ١٧٣٬١٢٥  رصید اول العام
)١٩٨٬٦( مخصصات أنتفى الغرض منھا - 

١٧٣٬١٢٥  ١٧٣٬١٢٥ 

:  وأخرى تجاریة مدینة ذمم -٨
 (باللایر السعودي)

٢٠١٦دیسمبر  ٣١  ٢٠١٧یونیو  ٣٠
٢٢٢٬٤٢٥  ٢٬٠٤٦٬٨١٦  )١٨ذمم مدینة تجاریة مستحقة من جھات ذات عالقة (إیضاح 

٧١٬٩٢٩٬٦٦٠٨٢٬٨٧٠٬٣٧٩ذمم مدینة تجاریة أخرى
 ١٬٣١٣٬٢٩٦١٬٢٠٥٬٦٦٣عھد وسلف موظفین

 ٢١٩٬٧٧٨٧٢٬٨١١ أخرى
٨٤٬٣٧١٬٢٧٨  ٧٥٬٥٠٩٬٥٥٠ 

)٤٬٦٩٥٬٠٧٩(  )٤٬٤٢٩٬٠٥٤(  )١٥اإلنخفاض في الذمم المدینة التجاریة وأخرى (إیضاح 
٧٩٬٦٧٦٬١٩٩  ٧١٬٠٨٠٬٤٩٦ 

 

 مخاطر االئتمان ومخاطر السوق وخسائر االنخفاض في القیمة
تعرض الشركة لمخاطر االئتمان والسوق وخسائر االنخفاض في القیمة للذمم المدینة التجاریة واألخرى  إن المعلومات التي قد

 .١٥تم إدراجھا في اإلیضاح رقم 

: حتیاطي نظاميا -٩
من أرباحھا  %١٠للشركة ونظام الشركات السعودي السابق، یتعین على الشركة أن تجنب في كل سنة  يوفقاً للنظام األساس

افیة لتكوین احتیاطي نظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي  عودي الجدید الذي  %٥٠الص ركات الس من رأس المال. إن نظام الش

من  %١٠لب من الشركات أن تجنب في كل سنة ) یتط٢٠١٦مایو  ٢ھـ (الموافق ١٤٣٧رجب  ٢٥دخل حیز التنفیذ بتاریخ 

افیة لتكوین احتیاطي نظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي  ركة قامت %٣٠أرباحھا الص بتعدیل نظامھا  من رأس المال. إن الش

.١األساسي واعتماده من وزارة التجارة واالستثمار كما ھو موضح باإلیضاح 
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 : العاملين مزايا -01

  ليمولف ليذي أكم  أكثر م  يهحيث يتم تأبايمم كة ليعربية ليسبببببعودية  ع ى لسبببببام الام ليعم   تحتسبببببي ماليا ليعام ي 

سببباتي  وأم  م   مم سببباولل م  لي دمة مسبببتعم مب ل يعاد  ث ث رلتبن لل ير ع  ك  سببباة كام ة م  لي دمة  كذي      

م  لي دمة مسببتعم مب ل يعاد  ث ثر رلتبن  لي طة تؤه  ليمولف ليذي أكم  أكثر م   مم سبباولل وأم  م  عشببر سبباولل

كام ة م  لي دمة  إضببا ة يذي       لي طة تؤه  ليمولف ليذي أكم  أكثر م  عشببر سبباولل م   تايية لل ير ع  ك  سبباة

لي دمة أو تم  صبببب ن ب عف مااي ع ين مااو  ليعم  بايمم كة ليعربية ليسببببعودية مسببببتعم مب ل يعاد  رلتبن لل ير ع  ك  

 ساة كام ن م  لي دمة 
 

 الحركة في صافي التزامات المنافع المحددة

 يبي  ليجدو  أدااه مطابقة م  للرصدة لم تتاحية مع للرصدة لي تامية ميتالمال ليماا ع ليمحددة وعااصرها 

 )باللاير السعودي(  

 6132ديسمبر  13  7302يونيو  03  

 2,112,819  8,843,360  ليرصيد  ر بدلية ليفترة

 922,233  -   تعدي   ر للرباح ليمبقاة

  8,843,360  9,611,238 

     مدرج في األرباح أو الخسائر

 3,399,969  238,778  تك فة لي دمة ليحايية

 622,229  009,020  صا ر ليفائدة ع ى صا ر ليتالم ليمافعة ليمحددة

 -  0,827  تسوية

  846,320  3,112,191 

     قائمة الدخل الشامل اآلخر مدرج في

 3,139,219  -   (38لي سارة لمكتولرية )إيضاح 

 (962,196)  (709,480)  ماليا مد وعة

 9,911,128  0,493,692  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

ع ى ليطريقة ليتر يسببببتابط تأثير ذي  ع ى ليتالم ليماا ع ليمحددة اتيجة  ل  بااءيماليا ليمولفي  تم إعدلد تح يعل ليحسبببباسببببية 

سية ع ى ليتغيير  ر  ستاد تح يعل ليحسا سية ليتر تحدث  ر اهاية ليفترة ليمايية  وت ضال ليرئي ي تغيرلل ليمعقوية  ر لإل ترل

ع ر  ر مد م تكو  معبرة ي تغيير ليف لإل ترلض ليجوهري  مع ل ترلض ثبال جميع لإل ترلضال لل رى  تح يعل ليحساسية

 ليتالم ليماا ع ليمحددة كما أان م  غير ليمرجح أ  ليتغيرلل  ر لم ترلضال سوف تحدث بمعا  ع  بعضها ليبعض 
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 : الزكاة -00

وسددت الزكاة المستحقة بموجبها وحصلت على الشهادة النهائية    1133ديسمبر 13حتى  أنهت الشركة وضعها الزكوي

 .1132ديسمبر  13لزكاة والدخل عن السنوات حتى السنة المنتهية في العامة ل لهيئةاوقدمت إقراراتها الزكوية والضريبية 
 

 ما يلي:فيتتمثل حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

  )باللاير السعودي(

 مخصص الزكاة: 7302يونيو  03  1132 ديسمبر 13

 يناير  3الرصيد في  564,594,03   3121312101 

 ليربح أو لي سارة  على زكاه محملة 5,249,233   021132118 

 ليربح أو لي سارة  علىة محملتسويات زكوية  -   120282012 

 الفترة التسويات المحملة خالل إجمالي 04,644,064   1323112013 

 المدفوع (03,935,706)  (3121312112)

 الرصيد  5,243,959   1282028231 
 

 

 : ربحية السهم األساس والمخفضة -01

يستاد لحتساي ربحية ليسهم للساسية / ليم فضة إيى ليربح ليعائد ع ى ليمساهمي  ليعاديي  وليمتوسط ليمرجح يعدد للسهم 

ع ى أسببام ليمتوسببط ليمرجح يعدد للسببهم ليقائمة  ع   6139يوايو  11ليسببهم كما  ر ليعادية ليقائمة  تم لحتسبباي ربحية 

 سهم( م توجد أسهم عادية م فضة محتم ة  11,992,111: 6132سهم ) 11,992,111ليساة وليبايغة 
 

 : توزيعات األرباح -01

 لآل رةجمادى  69بتاريخ  ليعادبةمرلر ليجمعية ليعامة غير وبموجي  6139م  عام  ليثاارمامل ليشبببببببركة  ع  ليربع 

لاير سببببعودي ع  أرباح لياصببببف ليثاار يعام  69,239,921بتوايع أرباح ب غل  6139 مارم 62هـبببببببببب ليمول   3119

لاير سعودي يك  سهم  ع ى أ  تصرف يمايكر للسهم ليمقيدي  باهاية تدلو  يوم لاعقاد ليجمعية ليعامة  1622بولمع  6132

 6132  كما أمرل ليجمعية ما تم توايعن م  أرباح مرح ية  ر ليربع ليثايث م  عام سببباهمر ليشبببركة غير ليعادية ي سبببادة م

 لاير ي سهم  3لاير سعودي بولمع  11,992,11وليتر ب غل  6132يوييو  39بااءل  ع ى توصية مج م لإلدلرة بتاريخ 

 

 جمادى 63ليماعقدة بتاريخ  يعامة غير ليعادبةمرلر ليجمعية لوبموجي  6132م  عام  ليثاارمامل ليشبببببببركة  ع  ليربع 

لاير ع  أرباح لياصف ليثاار يعام  69,239,921بتوايع أرباح مرح ية ب غل  6132مارم  11هـ ليمول   3119 لآل رة

لاير سعودي يك  سهم  ع ى أ  تصرف يمايكر للسهم ليمقيدي  باهاية تدلو  يوم إاعقاد ليجمعية ليعامة  1622بولمع  6132

  ليعادية ي سادة مساهمر ليشركة 
 

 : إدارة رأس المال -01

شركة ع ى لمستمرلر ككيا  مستمر وتو ير عائد كا ر ي مساهمي   شركة  ر ضما  مدرة لي تتمث  لهدلف إدلرة رأم ما  لي

لل ليتغيرم   ع  تحسببي  هيك  رأم ليما  لمصببى حد  تدير ليشببركة رأم ليما   ويتم إجرلء ليتعديعل ع ين  ر ضببوء 

 ر ليلروف لممتصادية ومتغيرلل أ رى تتضم  ليم اطر ليمتع قة بموجودلل ليشركة  وم  أج  ليحفال ع ى هيك  رأم 

ليما  أو تعدي ن  مد تقوم ليشببركة بتعدي  مد وعال توايعال للرباح إيى ليمسبباهمي   أو إصببدلر أسببهم جديدة أو بيع أصببو  

 يت فيض ديواها 
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 ) تتمة (  إدارة رأس المال -01

طوير المستقبلي ان التمتقتضي سياسة الشركة باالحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال بغرض كسب ثقة المستثمر والسوق وكذلك ض 

يسعى مجلس اإلدارة إلى  لألعمال. تقوم اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال ومستوى توزيعات األرباح على المساهمين.

العائدات الكبيرة المحتمل الحصول عليها من خالل زيادة مستويات وامتيازات السالمة الممكن تحقيقها الحفاظ على توازن بين 

من خالل االحتفاظ بوضع قوي لرأس المال. تهدف الشركة إلى تحقيق عائد مالئم على رأس المال. كان العائد عن الفترة 

(. تراقب الشركة رأس المال باستخدام نسبة %31.1 :1132 ديسمبر 13) %1 ما نسبته 1131يونيو  11المنتهية في 

"صافي الدين المعدل" إلى "حقوق المساهمين المعدلة". ولهذا الغرض، يتم تعريف صافي الدين المعدل كإجمالي المطلوبات 

  . تتكون حقوق المساهمين المعدلة من جميع عناصر حقوق المساهمين ان وجدت.نقد واألرصدة لدى البنوك ناقصاً ال
 

  لدى الشركة تمويل كاف لمقابلة كافة التزامات الشركة. 

 

 : القيمة العادلة وإدارة المخاطر –المالية  األدوات -01

ذات عالقة. تتكون اإللتزامات المالية للشركة  جهاتتتكون األصول المالية للشركة من أرصدة البنوك والعمالء والمستحق من 

من الذمم الدائنة التجارية وإلتزامات مالية أخرى. وتم توضيح السياسات المحاسبية لألصول واإللتزامات المالية في إيضاح 

 ال تستخدم الشركة حالياً مشتقات األدوات المالية إلدارة هذه المخاطر التي تتعرض لها. (.1رقم )

 المخاطر ةإلدار املعا اإلطار

يتم وضع  يكون مجلس إدارة الشركة مسئوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى الشركة.

سياسات الشركة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع الحدود والضوابط المالئمة للمخاطر 

مخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة باإلضافة إلى مراقبة ال

لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. وتهدف الشركة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة الخاصة 

 جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم. بها إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي من خاللها يدرك

 

تتولى لجنة المراجعة لدى الشركة اإلشراف على كيفية قيام اإلدارة بمتابعة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات الشركة إلدارة  

الشركة. تتم المخاطر باإلضافة إلى مراجعة مدى فاعلية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها 

مساعدة لجنة المراجعة في أداء هذا الدور الرقابي من أحد المكاتب المتخصصة في أعمال المراجعة الداخلية. ويقوم مكتب 

المراجع المشار اليه بإجراء مراجعة دورية ومراجعة خاصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر ويقوم بتقديم تقارير حول 

 المراجعة.نتائج هذه األعمال إلى لجنة 

 اإلئتمان مخاطر

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن 

 جهاتتحق من والمسالنقد واألرصدة لدى البنوك  الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية و

 ذات عالقة.

 إن القيمة العادلة للموجودات المالية تمثل الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان. 
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  )تتمة( القيمة العادلة وإدارة المخاطر –المالية  األدوات -01

 المدينة التجارية واألخرى الذمم

يتأثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل على حدة. إال أن اإلدارة تضع باعتبارها  

أيضاً العوامل التي قد يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالء الشركة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العميل 

 هم. التي يزاول فيها العمالء أنشطت

 
قامت الشركة بإنشاء سياسة ائتمان يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد على حدة للتحقق من قدرته االئتمانية قبل عرض شروط  

وأحكام السداد المعيارية الخاصة بالشركة. تشتمل مراجعة الشركة على التصنيفات الخارجية في حال كانت متاحة وفي بعض 

 م وضع حدود مبيعات لكل عميل وتتم مراجعتها بصورة ربع سنوية.الحاالت المرجعيات البنكية. يت

تسعى الشركة إلى الحد من تعرضها لمخاطر االئتمان من الذمم المدينة التجارية واألخرى عن طريق وضع حد أقصى لفترة  

من  ٪18ما ال يتجاوز للعمالء. علماً بأن الشركة تمنح سلف الموظفين بضمان مزايا العاملين ب السداد تكون شهرين ألغلب

 قيمة المزايا المستحقة للعامل.

 

من العمالء مع الشركة ألكثر من أربع سنوات ولم يتم االعتراف بأي خسارة لالنخفاض في القيمة  ٪11يتعامل أكثر من  

شمل ما االئتمانية التي تلهؤالء العمالء. وعند مراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء، يتم تجميع العمالء وفقاً لخصائصهم 

إذا كان هؤالء العمالء شركات أو مؤسسات، وما إذا كان هؤالء العمالء تجار جملة أو تجزئة أو مستخدم نهائي، وكذلك موقعهم 

 الجغرافي وقطاع أعمالهم ومدى وجود صعوبات مالية سابقة لديهم.
 

وفقاً للسياسة لاير سعودي  121122181بمبلغ  1131يونيو  11كما في  التجارية تم تقدير اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة 

 .المتبعة بالشركة. كما تحتفظ الشركة بضمانات ألغلب أرصدة الذمم المدينة التجارية
 

 ، كانت أعمار الذمم المدينة التجارية متعلقة بعدد من العمالء كما يلي:1132 ديسمبر 13و 1131يونيو  11كما في 

 )باللاير السعودي(  

 6132ديسمبر  13  7302يونيو  03  

 22,112,116  08,628,290  غير متأ رة وغير ما فضة ليقيمة 

 33,629,386  70,870,682  يوم ويم تا فض ميمتها 11- 1متأ رة م  

 1,631,929  0,007,080  يوم لا فضل ميمتها * 81 - 11متأ رة م  

 3,822,112  0,722,323  يوم لا فضل ميمتها * 361 – 81متأ رة م  

 31,311,996  6,092,260  يوم لا فضل ميمتها * 361متأ رة لكثر م  

  20,070,663  96,991,198 
 

 االنخفاض في القيمة وفقاً للسياسة المتبعة بالشركة. * تمثل أرصدة الذمم المدينة والتي مكون عنها مخصص
 

 المدينة التجارية والتي ليست متأخرة وليست منخفضة القيمة:فيما يلي تحليالً لجودة االئتمان للذمم 

 )باللاير السعودي(  

 6132ديسمبر  13  7302يونيو  03  

     ليعمعء

 69,919,299  02,004,008  أربع ساولل أو أكثر م  ليتعام  ليتجاري ليساب  مع ليشركة -

 69,269,931  70,960,299  ليشركةأم  م  أربع ساولل م  ليتعام  ليتجاري ليساب  مع  -

  08,628,290   22,112,116 
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 : )تتمة( القيمة العادلة وإدارة المخاطر –المالية  األدوات -01
 )تتمة( المدينة التجارية واألخرى الذمم

 

 :ةليساليفترة / فيما يلي بيان بالحركة في االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية وأخرى خالل 

   )باللاير السعودي(

   7302 يونيو 03  6132ديسمبر  13

 رصيد لو  ليفترة / ليساة  4,609,320  211,222,1

 ليمكو   ع  ليفترة / ليساة  923,380  112,212,1

 م صصال أاتفى ليغرض ماها  (806,004)   (161,12)

2,642,114  121192111   
 

 

 مانمخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئت تركزات

تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة شبيهة أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو عندما 

تغيرات في ليكون لهم سمات اقتصادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم على الوفاء باإللتزامات التعاقدية تتأثر بشكل مماثل با

الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو غيرها. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة نحو التطورات التي تؤثر على 

 قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية معينة. إن األصول المالية للشركة بالكامل تتواجد داخل المملكة العربية السعودية.

 لةالسيو مخاطر

تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها 

عن طريق السداد نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى. ويهدف منهج الشركة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها 

اإلمكان، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد دائماً السيولة الكافية، قدر 

 خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة الشركة للخطر.
 

في أدوات الدين القابلة للتسويق بصورة عالية أكبر من التدفقات  نقد واألرصدة لدى البنوك تحرص الشركة أن تكون قيمة ال

النقدية الخارجية المتوقعة المرتبطة بالمطلوبات المالية على مدى الستين يوماً القادمة. كما تقوم الشركة بمراقبة مستوى التدفقات 

، 1131يونيو  11كما في توقعة للذمم الدائنة التجارية. النقدية المتوقعة للذمم المدينة التجارية مع التدفقات النقدية الخارجية الم

ديسمبر  13لاير سعودي ) 1121112228من الذمم المدينة التجارية التي تستحق خالل شهرين  بلغت التدفقات النقدية المتوقعة

كما في ي لاير سعود 11120182111 مبلغ نقد وأرصدة لدى البنوك كما بلغ رصيد  لاير سعودي(. 8121102221: 1132

. ومن ثم فإن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة من الذمم المدينة التجارية وإجمالي النقد كافيان لمقابلة التدفقات 1131يونيو  11

 النقدية الخارجية المتوقعة.
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 : )تتمة( القيمة العادلة وإدارة المخاطر –المالية   األدوات -01

 لمخاطر السيولة التعرض

يلي بيان باالستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في تاريخ التقرير. إن المبالغ اجمالية وغير مخصومة وتشتمل فيما 

 تصفية.على مدفوعات العمولة التعاقدية وال تتضمن تأثير اتفاقيات ال

 التدفقات النقدية التعاقدية    

  اإلجمالي  القيمة الدفترية  7302يونيو  03
 أشهر  0خالل

 أو أقل
 
 

إلى  0خالل 
 شهرا   07

 
 

خالل سنة إلى 
 سنتان

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  المطلوبات
ليذمم ليدلئاة ليتجارية ومصاريف 

 0,304,806  9,022,086  06,689,097  44,808,304  44,808,304  مستحقة وأرصدة دلئاة ل رى
 -  4,293,040  -  4,293,040  4,293,040  لياكاة

 0,304,806  0,078,009  06,689,097  40,648,080  40,648,080  االجمالي

 
 ليتد قال لياقدية ليتعامدية    

  لإلجماير  ليقيمة ليد ترية  6132ديسمبر  13

أشهر أو  1 ع 

  أم 

إيى  1 ع  

  شهرل  36

 ع  ساة إيى 

 ساتا 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   المطلوبات
ليذمم ليدلئاة ليتجارية ومصاريف 

 91,911  3,222,612  12,388,282  12,921,212  12,921,212  دلئاة ل رىمستحقة وأرصدة 

 -  -  31,982,122  31,982,122  31,982,122  لياكاة

 91,911  3,222,612  12,182,123  19,912,113  19,912,113  االجمالي

 اسعار السلع  مخاطر
تتعرض الشركة لمخاطر التذبذب في سوق أسعار الحديد، تقوم الشركة ببيع منتجات معينة للحديد على أساس سعر مؤقت. 

 تراقب اإلدارة أسعار الحديد وتقوم بتغير أسعار البيع وفقاً لتغيرات السوق في ظل الظروف المناسبة للشركة.

 السوق مخاطر
عادلة للتدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تنتج إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة ال

مخاطر السوق من المراكز القائمة في أسعار الفائدة والعمالت األجنبية ومنتجات األسهم والتي تتعرض جميعها لحركات عامة 

 عار التكلفة وأسعار العمالت األجنبية.ومحددة في السوق وتغييرات في مستوى تقلب معدالت السوق أو األسعار مثل أس

 نبيةالعمالت األج مخاطر
إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التقلبات في أسعار 

إلى القيود المحددة من قبل اإلدارة والتقييم المستمر  تحويل العمالت األجنبية. تدير الشركة مخاطر العمالت األجنبية استناداً 

 للمراكز القائمة بالشركة والحركات الحالية والمتوقعة في معدالت صرف العمالت األجنبية.

 

 ليشركة غير معرضة يم اطر عمعل أجابية ذلل أهمية لإلدلرة ل   تعتقد

 العمالت األجنبية مخاطر
بصورة معقولة في اليورو والدوالر األمريكي مقابل جميع العمالت األخرى في نهاية الفترة إن االرتفاع )االنخفاض( المحتمل 

سيؤثر على قياس األدوات المالية المدرجة بعمالت أجنبية وكذلك على حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر بالمبالغ الظاهرة 

وتحديداً أسعار العموالت ويتجاهل أي تأثير للمبيعات  أدناه. إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة

 والمشتريات المتوقعة.
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 : )تتمة( القيمة العادلة وإدارة المخاطر –المالية   األدوات -01

 الفائدةأسعار  مخاطر
من تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في معدالت أسعار  الفائدة تنشأ مخاطر أسعار 

 ً  على موجوداتها ومطلوباتها. فائدة جوهريةلمخاطر أسعار  السوق. ال تتعرض الشركة حاليا

 : عقود اإليجار التشغيلي -01
 االيجار كمستأجر عقود

تستأجر الشركة عدداً من المستودعات ومنافذ التجزئة بموجب عقود إيجار تشغيلي. إن فترة عقود االيجار هي سنة واحدة مع  

خيار تجديد عقد االيجار بعد سنة. يتم االعتراف بمدفوعات عقد االيجار كل سنة لتعكس اإليجارات السائدة في السوق. وتوفر 

 ضافية تستند إلى التغيرات في المؤشرات السائدة في السوق المحلي. بعض عقود االيجار مدفوعات إيجار إ

 

 18تم إبرام عقود إيجار المستودعات والفروع منذ سنوات عديدة سابقة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية لمدة ال تقل عن  

يجار ألراضي والمباني الخاصة بعقود إسنة قابلة للتجديد وهي تمثل عقود إيجار لألراضي والمباني. تقرر الشركة أن عناصر ا

المستودعات والفروع هي عقود إيجار تشغيلي. يتم تعديل االيجار المدفوع للمالك حسب اإليجارات السائدة في السوق بفترات 

خاطر م. ونتيجة لذلك، تم تحديد أن جميع والمبانياعتيادية وال يوجد لدى الشركة أي منفعة في القيمة المتبقية لألراضي 

 ومكافآت األراضي والمباني هي بشكل كبير مع المالك.

 اإليجار المستقبلية عقوداألدنى لمدفوعات  الحد

 في نهاية الفترة، إن الحد األدنى لمدفوعات عقود االيجار المستقبلية بموجب عقود االيجار غير القابلة لإللغاء كانت مستحقة كما يلي: 

 )باللاير السعودي(  

 6132يوايو  11  7302يونيو  03  

 221,111  993,333  أم  م  ساة ولحدة

 1,112,219  7,777,477  م  ساة إيى  مم ساولل

 1,962,111  76,097,098  أكثر م   مم ساولل

 9,291,119  70,079,083  لمجماير
 

 بها في األرباح أو الخسائر عترفالم المبالغ

 1132يونيو 11  7302يونيو 03  يفترة ليستة أشهر ليماتهية  ر

 889,218  0,400,620  مصروف عقد لميجار
 

 : االلتزامات الرأسمالية واالرتباطات المحتملة -01

مليون  3.1لاير سعودي من إجمالي أعمال تبلغ الف  238 مبلغ 1131يونيو  11الرأسمالية للشركة كما في بلغت االرتباطات 

ألف لاير سعودي( وهذه االرتباطات عن مقاولين  221سعودي من إجمالي أعمال تبلغلف لاير أ 111: 1132لاير سعودي )

 وتوريد قطع غيار.

مليون لاير  12: 1132سعودي ) مليون لاير 18 لدى الشركة خطابات ضمان بنكية قائمة بمبلغ 1131يونيو  11في كما 

حيث بلغت قيمة تأمين خطابات ن توريد مواد خام من شركات محلية، سعودي( تم إصدارها من خالل بنوك محلية لغرض ضما

ً ذلك ومليون لاير سعودي(  321: 1132مليون لاير سعودي ) 321ضمان ال مان واعتمادات لعقد تسهيالت خطابات ض وفقا

عن الشركة  ةصادرمليون لاير سعودي وذلك بضمان سندات ألمر  31128محلية بقيمة تسهيالت إجمالية مستنديه مع بنوك 

 بكامل قيمة التسهيالت.
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 العالقة : ذات الجهات األرصدة والمعامالت مع -01

 العالقة  ذو العالقة جهةال
 شركة مم وكة يعضويي  م  مج م لإلدلرة وهم:   مؤسسة رشيد ب  محمد ب  حمد ليرشيد يبيع ليبعستي 

 محمد رشيد ليرشيد -
 صايح رشيد ليرشيد -

-  
 

   أعضاء مج م للدلرة
   مولفر للدلرة ليع يا بايشركة

 تتكون مزايا موظفي اإلدارة العليا مما يلي:

 )باللاير السعودي(  

 6132يوايو  11  7302يونيو  03  يفترة ليستة أشهر ليماتهية   ر

 3,812,192  0,880,320  ماليا مولفي  مصيرة للج 

 81,968  26,830  ماليا ما بعد ليتوليف

  0,069,887  6,119,632 

تشتمل المزايا المدفوعة لموظفي اإلدارة العليا في الشركة على الرواتب والمنافع غير النقدية واالشتراكات في خطة المنافع 

 المحددة لما بعد التوظيف.

 ذات عالقة جهاتمعامالت أخرى مع 

ذات العالقة من المساهمين في الشركة وأقاربهم، والشركات الزميلة والشقيقة والمديرين وموظفي اإلدارة العليا  جهاتتتكون ال

 لشركةل المعتاد للشركة. يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. وتتم تلك المعامالت في سياق النشاط

 فيما يلي: عالقةجهة ذو  مع المعامالت أهم مثلتت و الغير مع التعامل أسس لنفسوفقاً و

 مبالغ المعامالت 

 )باللاير السعودي( 

 6132يوايو  11  7302يونيو  03 طبيعة المعامالت

 1,129,392  0,879,007 مبيعال
 

 ذو عالقة كما في نهاية الفترة / السنة المالية هي كما يلي: جهةإن األرصدة القائمة  مع 

 6132ديسمبر  13  7302يونيو  03 العالقةالجهة ذو 

 666,162  7,346,806 مؤسسة رشيد ب  محمد ب  حمد ليرشيد يبيع ليبعستي 

هذه األرصدة غير مضمونة. لم يتم االعتراف بأي مصروفات في الفترات الحالية أو السابقة للديون المعدومة أو المشكوك في 

 ذات العالقة. لم يتم منح أو استالم أي ضمانات.  جهاتعلى ال تحصيلها والتي تتعلق بالمبالغ المستحقة

 

 : تأثير التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية -09

قوائم مالية أولية لجزء من السنة األولى التي تقوم بها الشركة هذه القوائم المالية هي  تعتبر، 1كما هو مبين في االيضاح رقم 

 قا للمعايير الدولية للتقارير المالية .بإعداد قوائمها المالية وف

وعند  1131يونيو  11المالية للفترة المنتهية في عند إعداد القوائم  1تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في االيضاح رقم 

تحول الشركة  )تاريخ 1132يناير  3إعداد األرصدة االفتتاحية لقائمة المركز المالي وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية في 

 قامت الشركة بتعديل المبالغ المثبتة سابقاً في القوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبية للمعايير الدولية للتقارير المالية(.

ية شرحاً لالمتعارف عليها في المملكة العربية السعودية )معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين(. توضح الجداول التا

لكيفية التحول من معايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية 

 للتقارير المالية الدولية واألثر على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للشركة.



 
 شركة إتحاد مصانع األسالك

 سعودیة)(شركة مساھمة 
 

 ( تتمة )( غیر مراجعة )   إیضاحات حول القوائم المالیة اآلولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 ٢٩ 

 
 : (تتمة)تأثیر التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  -١٩

 تسویات المركز المالي :
 ً للمعاییر  وفقا

الدولیة للتقاریر 
 المالیة

تسویات المعاییر 
 الدولیة

تأثیر إعادة 
 التبویب

 ً لمعاییر  وفقا
المحاسبة 
 السعودیة

 ً للمعاییر  وفقا
الدولیة للتقاریر 

 المالیة
تسویات المعاییر 

 الدولیة
تأثیر إعادة 

 التبویب

 ً لمعاییر  وفقا
المحاسبة 
 السعودیة

 ً للمعاییر  وفقا
یر الدولیة للتقار

 المالیة
تسویات المعاییر 

 الدولیة
تأثیر إعادة 

 التبویب
 ً لمعاییر  وفقا

 إیضاح المحاسبة السعودیة
 

    ٢٠١٦دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦یونیو ٣٠ ٢٠١٦ینایر  ١

 الموجودات  لایر سعودي سعوديلایر  لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي

 الموجودات غیر المتداولة             

 ممتلكات ومعدات  ١٥١٬٨٨٠٬٣٨٥ - - ١٥١٬٨٨٠٬٣٨٥ ١٥٥٬١٣٢٬٣٤٠ - - ١٥٥٬١٣٢٬٣٤٠ ١٦٠٬٠٣١٬١٤٨ - - ١٦٠٬٠٣١٬١٤٨

إجمالي الموجودات غیر   ١٥١٬٨٨٠٬٣٨٥ - - ١٥١٬٨٨٠٬٣٨٥ ١٥٥٬١٣٢٬٣٤٠ - - ١٥٥٬١٣٢٬٣٤٠ ١٦٠٬٠٣١٬١٤٨ - - ١٦٠٬٠٣١٬١٤٨
 المتداولة 

 الموجودات المتداولة             

 مخزون  ١٠٩٬٨١٧٬٦٥٠ - - ١٠٩٬٨١٧٬٦٥٠ ١٥٨٬٨٢٢٬٤٨٨ - - ١٥٨٬٨٢٢٬٤٨٨ ٩٥٬٢٤٦٬٨٨٥ - - ٩٥٬٢٤٦٬٨٨٥

ذات  جھاتمستحق من  )أ( ٢٢٢٬٤٢٥ )٢٢٢٬٤٢٥( - - ١٬٥٤٣٬٧٣٥ )١٬٥٤٣٬٧٣٥( - - ١٩٥٬٥٥٠ )١٩٥٬٥٥٠( - -
 عالقة

 ذمم مدینة تجاریة وأخرى )(أ ٧٨٬١٧٥٬٣٠٠ ١٬٥٠٠٬٨٩٩ - ٧٩٬٦٧٦٬١٩٩ ١٠٥٬٧٨٠٬٥٨٤  ٢٬٦٨٠٬٣٠٨ - ١٠٨٬٤٦٠٬٨٩٢ ١٢١٬٩٨١٬٠١١ ٧٢٩٬٠٥٩ - ١٢٢٬٧١٠٬٠٧٠

ومصروفات دفعات مقدمة  )(أ ٨٬١٩٤٬١٧٠ )١٬٢٧٨٬٤٧٤( - ٦٬٩١٥٬٦٩٦ ٩٬٨٥٨٬٤٧٤ )١٬١٣٦٬٥٧٣( - ٨٬٧٢١٬٩٠١ ٧٬٧٢٦٬٨٩٢ )٥٣٣٬٥٠٩( - ٧٬١٩٣٬٣٨٣
 مدفوعة مقدماً 

 نقد وأرصدة لدى البنوك   ٢٣٣٬٠٨٠٬٤٨٣ - - ٢٣٣٬٠٨٠٬٤٨٣ ١٧١٬٥١٥٬٤٤٢ - - ١٧١٬٥١٥٬٤٤٢ ١٨٤٬٨٠٨٬٤٩٩ - - ١٨٤٬٨٠٨٬٤٩٩

إجمالي الموجودات   ٤٢٩٬٤٩٠٬٠٢٨ - - ٤٢٩٬٤٩٠٬٠٢٨ ٤٤٧٬٥٢٠٬٧٢٣ - - ٤٤٧٬٥٢٠٬٧٢٣ ٤٠٩٬٩٥٨٬٨٣٧ - - ٤٠٩٬٩٥٨٬٨٣٧
 المتداولة 

 إجمالي الموجودات  ٥٨١٬٣٧٠٬٤١٣ - - ٥٨١٬٣٧٠٬٤١٣ ٦٠٢٬٦٥٣٬٠٦٣ - - ٦٠٢٬٦٥٣٬٠٦٣ ٥٦٩٬٩٨٩٬٩٨٥ - - ٥٦٩٬٩٨٩٬٩٨٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة إتحاد مصانع األسالك

 سعودیة)(شركة مساھمة 
 

 ( تتمة )( غیر مراجعة )   إیضاحات حول القوائم المالیة اآلولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 ٣٠ 

 ) :تتمةتأثیر التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ( -١٩
 (تتمة) :تسویات المركز المالي 

 ً للمعاییر  وفقا
الدولیة للتقاریر 

 المالیة
 المعاییرتسویات 

 الدولیة
تأثیر إعادة 

 التبویب

 ً لمعاییر  وفقا
المحاسبة 
 السعودیة

 ً للمعاییر  وفقا
الدولیة للتقاریر 

 المالیة

تسویات 
المعاییر 
 الدولیة

تأثیر إعادة 
 التبویب

 ً لمعاییر  وفقا
المحاسبة 
 السعودیة

 ً للمعاییر  وفقا
الدولیة للتقاریر 

 المالیة
تسویات المعاییر 

 الدولیة
إعادة تأثیر 

 التبویب
 ً لمعاییر  وفقا

 إیضاح المحاسبة السعودیة
 

   ٢٠١٦دیسمبر  ٣١ ٢٠١٦یونیو  ٣٠ ٢٠١٦ینایر  ١  

 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي 
حقوق المساھمین  

 والمطلوبات 

 حقوق المساھمین             

 رأس المال  ٤٣٨٬٧٥٠٬٠٠٠ - - ٤٣٨٬٧٥٠٬٠٠٠ ٤٣٨٬٧٥٠٬٠٠٠ - - ٤٣٨٬٧٥٠٬٠٠٠ ٤٣٨٬٧٥٠٬٠٠٠ - - ٤٣٨٬٧٥٠٬٠٠٠
 احتیاطي نظامي  ٥٧٬٩٢٨٬٤٢٢ - ٤٢٬٧٤٠ ٥٧٬٩٧١٬١٦٢ ٤٩٬٧٨١٬٩٤٠ - - ٤٩٬٧٨١٬٩٤٠ ٤٩٬٧٨١٬٩٤٠ - - ٤٩٬٧٨١٬٩٤٠

 أرباح مبقاة )(ب ٢٩٬٥٦٢٬٦٦١ - )١٬٤٩٩٬٤٨٣( ٢٨٬٠٦٣٬١٧٨ ٥٥٬٩٣٤٬٦٩٥ - )٧٧٧٬٨٣٩( ٥٥٬١٥٦٬٨٥٦ ٢٨٬٦٣٨٬٠٧٨ - )٨٦٦٬٦١١( ٢٧٬٧٧١٬٤٦٧

 مجموع حقوق المساھمین  ٥٢٦٬٢٤١٬٠٨٣ - )١٬٤٥٦٬٧٤٣( ٥٢٤٬٧٨٤٬٣٤٠ ٥٤٤٬٤٦٦٬٦٣٥ - )٧٧٧٬٨٣٩( ٥٤٣٬٦٨٨٬٧٩٦ ٥١٧٬١٧٠٬٠١٨ - )٨٦٦٬٦١١( ٥١٦٬٣٠٣٬٤٠٧

 المطلوبات غیر المتداولة             

 منافع الموظفین )(ب ٧٬٣٨٣٬٣٢٦ - ١٬٤٥٦٬٧٤٣ ٨٬٨٤٠٬٠٦٩ ٦٬٩٨٤٬٤٩١ - ٧٧٧٬٨٣٩ ٧٬٧٦٢٬٣٣٠ ٦٬٣٣٦٬٩٠٨ - ٨٦٦٬٦١١ ٧٬٢٠٣٬٥١٩

٧٬٣٨٣٬٣٢٦ - ١٬٤٥٦٬٧٤٣ ٨٬٨٤٠٬٠٦٩ ٦٬٩٨٤٬٤٩١ - ٧٧٧٬٨٣٩ ٧٬٧٦٢٬٣٣٠ ٦٬٣٣٦٬٩٠٨ - ٨٦٦٬٦١١ ٧٬٢٠٣٬٥١٩  
إجمالي المطلوبات غیر 

 المتداولة 

  
 

   
 

   
 

 المطلوبات المتداولة  

 مطلوبات الزكاة   ١٠٬٨٩٥٬٤٦٥ - - ١٠٬٨٩٥٬٤٦٥ ٨٬٠٢٩٬٦٣٦ - - ٨٬٠٢٩٬٦٣٦ ١٠٬٢١٠٬٢٨٧ - - ١٠٬٢١٠٬٢٨٧

 تجاریة وأخرىذمم دائنة   ٣٣٬٠٠٣٬١١٥ - - ٣٣٬٠٠٣٬١١٥ ٣٩٬٧٩١٬٨٢٠ - - ٣٩٬٧٩١٬٨٢٠ ٣٢٬٠٤١٬٩٥٩ - - ٣٢٬٠٤١٬٩٥٩

مصروفات مستحقة   ٣٬٨٤٧٬٤٢٤ - - ٣٬٨٤٧٬٤٢٤ ٣٬٣٨٠٬٤٨١ - - ٣٬٣٨٠٬٤٨١ ٤٬٢٣٠٬٨١٣ - - ٤٬٢٣٠٬٨١٣
 وأرصدة دائنة أخرى

إجمالي المطلوبات   ٤٧٬٧٤٦٬٠٠٤ - - ٤٧٬٧٤٦٬٠٠٤ ٥١٬٢٠١٬٩٣٧ - - ٥١٬٢٠١٬٩٣٧ ٤٦٬٤٨٣٬٠٥٩ - - ٤٦٬٤٨٣٬٠٥٩
 المتداولة 

 إجمالي المطلوبات  ٥٥٬١٢٩٬٣٣٠ - ١٬٤٥٦٬٧٤٣ ٥٦٬٥٨٦٬٠٧٣ ٥٨٬١٨٦٬٤٢٨ - - ٥٨٬٩٦٤٬٢٦٧ ٥٢٬٨١٩٬٩٦٧ - ٨٦٦٬٦١١ ٥٣٬٦٨٦٬٥٧٨

إجمالي حقوق المساھمین   ٥٨١٬٣٧٠٬٤١٣ - - ٥٨١٬٣٧٠٬٤١٣ ٦٠٢٬٦٥٣٬٠٦٣ - - ٦٠٢٬٦٥٣٬٠٦٣ ٥٦٩٬٩٨٩٬٩٨٥ - - ٥٦٩٬٩٨٩٬٩٨٥
 والمطلوبات 

 



 
 شركة إتحاد مصانع األسالك

 سعودیة)(شركة مساھمة 
 

 ( تتمة )( غیر مراجعة )   إیضاحات حول القوائم المالیة اآلولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 ٣١ 

 ) :تتمةتأثیر التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ( -١٩
 تسویة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة الدولیوفقاً للمعاییر 
 للتقاریر المالیة

تأثیر التعدیالت 
لتطبیق المعاییر 
الدولیة للتقاریر 

 المالیة
وفقاً لمعاییر 

 المحاسبة السعودیة
وفقاً للمعاییر الدولیة 

 للتقاریر المالیة

تأثیر التعدیالت 
لتطبیق المعاییر 
الدولیة للتقاریر 

 المالیة
وفقاً لمعاییر 

 إیضاح المحاسبة السعودیة

 

   لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي سعوديلایر 
   ٢٠١٦دیسمبر  ٣١ ٢٠١٦یونیو  ٣٠

 صافي المبیعات  ٦٩٠٬٠٢١٬٤١٩ - ٦٩٠٬٠٢١٬٤١٩ ٤٠٦٬٤٤٢٬٧٦٥ - ٤٠٦٬٤٤٢٬٧٦٥

)٣١٧٬٤٧٣٬٣٠٣ ٣١٧٬٥١٧٬٤٦٩( ٤٤٬١٦٦ )٥٥٣٬٢٢٠٬٩٨٢ ٥٥٣٬٤٣١٬٢٤٣( ٢١٠٬٢٦١  تكلفة المبیعات (ب)

 مجمل الربح  ١٣٦٬٥٩٠٬١٧٦ ٢١٠٬٢٦١ ١٣٦٬٨٠٠٬٤٣٧ ٨٨٬٩٢٥٬٢٩٦ ٤٤٬١٦٦ ٨٨٬٩٦٩٬٤٦٢

 ایرادات  ومصروفات اخرى  ٤٢١٬٧٧٥ )٦٬١٩٨( ٤١٥٬٥٧٧ )٤٥٦٬٣٠٠( - )٤٥٦٬٣٠٠(

 مصروفات بیع وتوزیع (ب) )٢٣٬٥٩٩٬٣٩٣( ٦٥٬١٥٩ )٢٣٬٥٣٤٬٢٣٤( )١٣٬٨١٧٬٩٩٠( ١٢٬٥٣٤ )١٣٬٨٠٥٬٤٥٦(

 مصروفات عمومیة واداریة (ب) )٢١٬٠٥٠٬١٩٠( ١٥٨٬١٨٤ )٢٠٬٨٩٢٬٠٠٦( )١٠٬٨٠٣٬٩١٤( ٣٢٬٠٧٢ )١٠٬٧٧١٬٨٤٢(

 صافي ربح الفترة قبل الزكاة  ٩٢٬٣٦٢٬٣٦٨ ٤٢٧٬٤٠٦ ٩٢٬٧٨٩٬٧٧٤ ٦٣٬٨٤٧٬٠٩٢ ٨٨٬٧٧٢ ٦٣٬٩٣٥٬٨٦٤

 الزكاة  )١٠٬٨٩٧٬٥٥٣( - )١٠٬٨٩٧٬٥٥٣( )٨٬٠٣١٬٧٢٥( - )٨٬٠٣١٬٧٢٥(

 صافي ربح الفترة  ٨١٬٤٦٤٬٨١٥ ٤٢٧٬٤٠٦ ٨١٬٨٩٢٬٢٢١ ٥٥٬٨١٥٬٣٦٧ ٨٨٬٧٧٢ ٥٥٬٩٠٤٬١٣٩

 الدخل الشامل االخر:       

 إعادة قیاس التزامات المنافع المحددة (ب) - )١٬٠١٧٬٥٣٨( )١٬٠١٧٬٥٣٨( - - -

 الدخل الشامل االخر للفترة  - )١٬٠١٧٬٥٣٨( )١٬٠١٧٬٥٣٨( - - -

 مجموع الدخل الشامل االخر للفترة  - )١٬٠١٧٬٥٣٨( )١٬٠١٧٬٥٣٨( - - -

 مجموع الدخل الشامل للفترة  ٨١٬٤٦٤٬٨١٥ )٥٩٠٬١٣٢( ٨٠٬٨٧٤٬٦٨٣ ٥٥٬٨١٥٬٣٦٧ ٨٨٬٧٧٢ ٥٥٬٩٠٤٬١٣٩

 ربحیة السھم االساس والمخفضة  ١٬٨٦   ١٬٢٧  



 
 شركة إتحاد مصانع األسالك

 سعودیة)(شركة مساھمة 
 

 ( تتمة )( غیر مراجعة )   إیضاحات حول القوائم المالیة اآلولیة المختصرة
 ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 ٣٢ 

 
 : (تتمة)تأثیر التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  -١٩

 التسویةإیضاحات حول عملیات 
 إعادة تبویب المستحق من جھات ذات عالقة ودفعات مقدمة: )أ(

 .    تم إعادة تبویب المستحق من جھات ذات عالقة ضمن "الذمم المدینة التجاریة واألخرى".١
 األخرى وعھد وسلف الموظفین ضمن "الذمم المدینة التجاریة واألخرى".تم إعادة تبویب الذمم المدینة  .٢

 یلخص الجدول التالي األثر الناتج عن ھذا التغیر في التبویب:
 ( باللایر السعودي ) 
 ٢٠١٦ینایر  ١  ٢٠١٦یونیو  ٣٠  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١ 

      قائمة المركز المالي 
      ) ذمم مدینة تجاریة وأخرى٢و ١(

 ١٩٥٬٥٥٠  ١٬٥٤٣٬٧٣٥  ٢٢٢٬٤٢٥ مستحق من جھات ذات عالقة .١ 
 ٥٣٣٬٥٠٩  ١٬١٣٦٬٥٧٣  ١٬٢٧٨٬٤٧٤ مصروفات مدفوعة مقدماً ودفعات مقدمة .٢ 

 ٧٢٩٬٠٥٩  ٢٬٦٨٠٬٣٠٨  ١٬٥٠٠٬٨٩٩ التعدیل
 

قدیر تتم االعتراف بمكافآت نھایة الخدمة كمنافع للموظفین على أساس خطة المنافع المحددة. ونتیجة لذلك، یتم استخدام طریقة  )ب(
المبالغ المستحقة حسب وحدة اإلئتمان كما تم الحصول على تقییم اكتواري في نھایة كل فترة. مما لھ أثر على األرباح المبقاة 

 ة المركز المالي وفقاً لما یلي:ومخصص نھایة الخدمة بقائم
 ( باللایر السعودي ) 
 ٢٠١٦ینایر  ١  ٢٠١٦یونیو  ٣٠  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١ 

      قائمة المركز المالي 
 )٨٦٦٬٦١١(  )٧٧٧٬٨٣٩(  )٤٨١٬٩٤٥( أرباح مبقاة

 -  -  ٤٢٬٧٤٠ إحتیاطي نظامي
 ٨٦٦٬٦١١  ٧٧٧٬٨٣٩  ١٬٤٥٦٬٧٤٣ منافع الموظفین

 -  -  ١٬٠١٧٬٥٣٨ التعدیل
 

عن طریق  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١تم إعادة قیاس مكافأة نھایة الخدمة للموظفین باحتساب المكاسب والخسائر اإلكتواریة كما في 
بلغت المكاسب والخسائر  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١اكتواري مؤھل والتي یجب أن تثبت ویعترف بھا في الدخل الشامل اآلخر. كما في 

وقد تم تعدیل قیمة مصروف مكافأة نھایة الخدمة المحتسب ضمن تكلفة المبیعات،  سعودي. لایر ١٬٠١٧٬٥٣٨اإلكتواریة 
 :  ومصروفات بیع وتوزیع، ومصروفات عمومیة وإداریة لیشتمل على

 ( باللایر السعودي ) 
 ٢٠١٦یونیو  ٣٠  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١ قیود التسویة على قائمة الدخل الشامل

 ٤٤٬١٦٦  ٢٠٤٬٠٦٣ صناعیة"-الخدمة "نھایة  –تكلفة المبیعات 
 ١٢٬٥٣٤  ٦٥٬١٥٩ بیع وتوزیع" –"نھایة خدمة  –مصروفات بیع وتوزیع 

 ٣٢٬٠٧٢  ١٥٨٬١٨٤ عمومیة واداریة" -"نھایة خدمة –مصروفات عمومیة وإداریة 
 ٨٨٬٧٧٢  ٤٢٧٬٤٠٦ اجمالي

 تعدیالت ھامة على قائمة التدفقات النقدیة
ھا بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وقائمة ال یوجد أي فروقات ھامة  أخرى بین قائمة التدفقات النقدیة التي یتم عرض

 التدفقات النقدیة التي یتم عرضھا بموجب معاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 المالیة : عتماد القوائمإ -٢٠
 م٢٠١٧یولیو  ٢٠ الموافقھـ  ١٤٣٨شوال  ٢٦  بتـاریخ مجلس اإلدارةعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة من قبل إ تم


