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   المستقل الحسابات القوائم المالية وتقرير مراجع
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  شركة مساهمة سعودية)(
  

  المستقل الحسابات عية وتقرير مراجالقوائم المال
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  
  
  
  

 صفحــة جـدول المحتويـات

  

 ٥ - ٢ المستقل تقرير مراجع الحسابات

  

 ٦ قائمة المركز المالي

   

 ٧ الشامل اآلخر الدخلو الربح او الخسارةقائمة 

  

  ٨ الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

  

 ٩ التدفقات النقدية قائمة

  

 ٤٣ -١٠ إيضاحات حول القوائم المالية
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
 قائمة المركز المالي 

  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١فى  كما
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية )

  
  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  إيضاح  

 )١٦معاد تصنيفها (إيضاح         اتالموجود
          متداولةغير موجودات 

  ١٩٤٫٤٩٠٫٦٠٠    ١٨٤٫١٠٢٫٣٩٤  ٦  ممتلكات مصنع ومعدات
  -    ٤٫٧١٢٫١٥٠  ٧  إستخدامموجودات حق 

  ٤٦٫٣٨٠٫٢٠٠    ٤٫٨١٢٫١٢١  ٨  موجودات غير ملموسة
  ٢٫٤٣٦٫٤٦٠    ٢٫٢٣٥٫٣٠٨  ٩  ممتلكات إستثمارية

  -    ٣٫٧٥٠٫٠٠٠  ١٠  إستثمار طويل االجل
    ٢٤٣٫٣٠٧٫٢٦٠    ١٩٩٫٦١١٫٩٧٣  

          موجودات متداولة
  ١٧٢٫٢٦٦٫٧٥٩    ١٢١٫٩٣٣٫٢٥٢  ١١  مخزون

  ١٢٢٫٥٢٦٫٩٧٧    ١٠٣٫٩٦٨٫٤٢٤  ١٢  ذمم مدينة تجارية
  ٧٫٠٢١٫١٢٣    ٧٫١٤٦٫٤٤٧  ١٣  مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى

  ٣٨٫٣١١٫٣٨٤    ١٩٫٦٩٦٫٠٣٦  ١٤  نقد وما فى حكمه
    ٣٤٠٫١٢٦٫٢٤٣    ٢٥٢٫٧٤٤٫١٥٩  

  ٥٨٣٫٤٣٣٫٥٠٣    ٤٥٢٫٣٥٦٫١٣٢    الموجودات  إجمالي
          المطلوباتو الملكيةحقوق 

           حقوق الملكية
  ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠  ١٥  رأس المال

  ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢    ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢  ١٦  احتياطي نظامي
  ٦٤٫٤٧٢٫٤٣٥    ٢١٦٫٧٤٥    مبقاةأرباح 

    ٣٧٢٫٧٦٦٫٥٥٧    ٣٠٨٫٥١٠٫٨٦٧  
          اولةمطلوبات غير متد

  ٦٢٫٣٥٣٫٨٠٨    ٥٣٫٣٢٤٫٢٠٨  ١٧  قروض طويلة األجل
  -    ٤٫٠٣٤٫٥١٩  ٧  عقود إيجار إلتزامات
  ٢٥٫٢٩٨٫١٣٦    ٢٦٫٨٦٥٫٤٨٧  ١٨  للموظفين نهاية الخدمةمكافأة  إلتزامات

    ٨٧٫٦٥١٫٩٤٤    ٨٤٫٢٢٤٫٢١٤  
          مطلوبات متداولة

  ٦٧٫٥٢٩٫٠١٧    ١٣٫٩٥٤٫٧٤٤  ١٩  ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
  -    ٥٤٧٫٣٣٧  ٧  تداولجزء م -إلتزامات عقود إيجار 
  ١١٫٢٠٠٫٠٠٠    ١٣٫٤٥٠٫٠٠٠  ١٧  جزء متداول -قروض طويلة االجل 

  ٢٤٫٧٠٣٫٨٥٧    ١٣٫٢٤٣٫٦٥٠  ٢٠  األجل قصيرةقروض 
  ١٣٫٤٨٢٫١٢٨    ١٢٫٨٧٥٫٣٢٠  ٢١  ومطلوبات أخرى  اتمستحق

  ٦٫١٠٠٫٠٠٠    ٥٫٥٥٠٫٠٠٠  ٢٢  مخصص زكاة
  ١٢٣٫٠١٥٫٠٠٢    ٥٩٫٦٢١٫٠٥١    متداولةالمطلوبات ال إجمالي
  ٥٨٣٫٤٣٣٫٥٠٣    ٤٥٢٫٣٥٦٫١٣٢    المطلوبات الملكية وحقوق  إجمالي

          
  

  .القوائم المالية ال يتجزأ من هذه  جزءاً  ٣٨الى  ١من  تشكل االيضاحات المرفقة
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  والدخل الشامل اآلخر الخسارةأو  بحالرقائمة 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية )

 
  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩   إيضاح  
  ٣٩١٫١٧٠٫٢٠٨    ٢٦٣٫٢٤٨٫٣٦٦   ٢٣  إيرادات

  )٣٤٣٫٢٦١٫٨٠٠(    )٢٤٦٫٠٠٥٫٣٩٨(     تكلفة اإليرادات
  ٤٧٫٩٠٨٫٤٠٨    ١٧٫٢٤٢٫٩٦٨     إجمالي الربح

           
  )١٦٫٧٢٥٫٩٥٦(    )١٣٫٢٩١٫٦٩١(   ٢٤  وتوزيع مصاريف بيع 

  )١٨٫٠٣٥٫٦٧٩(    )١٩٫٧٥٧٫٠٥٦(   ٢٥  مصاريف إدارية
  )٤٦٦٫٣٧١(    )٤٠٫٣٤٣٫٧٣٩(   ٢٦  مصاريف أخرى

  ٢٫١٤٦٫٣٤١    ١٫٤٤١٫٩٦٣   ٢٧  إيرادات اخرى
  ١٤٫٨٢٦٫٧٤٣    )٥٤٫٧٠٧٫٥٥٥(      تشغيليربح  /) تشغيلية (خسارة

           
  )٤٫٤٨٠٫٩٤٥(    )٤٫٩٠٩٫٩٤٨(     تكلفة تمويل
  ١٠٫٣٤٥٫٧٩٨    )٥٩٫٦١٧٫٥٠٣(     قبل الزكاة ربح /(خسارة) 

  )٥٫٨١٦٫٤٩٨(    )٥٫٤٩١٫٤٨٦(   ٢٢  زكاة
  ٤٫٥٢٩٫٣٠٠    )٦٥٫١٠٨٫٩٨٩(     للسنة ربح /خسارة) (

           أخرى ة)شامل / (خسارة آخر دخل شامل
           حقةت البنود سوف لن يتم إعادة تصنيفها إلى ربح او خسارة في فترا

  )٧٦٨٫١٧١(    ٨٥٣٫٢٩٩     موظفين مكافآتربح / (خسارة) إعادة قياس على إلتزامات 
  ٣٫٧٦١٫١٢٩    )٦٤٫٢٥٥٫٦٩٠(     شاملة) / دخل شامل للسنة خسارة( إجمالي

         ٣١  السهمربح  /(خسارة) 
  ٠٫١٦    )٢٫٣٢(     أساسية -
  ٠٫١٦    )٢٫٣٢(     ةفمخف -
 
  
  
  
  
  
  
  

  .القوائم المالية ال يتجزأ من هذه  جزءاً  ٣٨الى  ١من  رفقةتشكل االيضاحات الم
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  معدنية)ة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (الشرك

  (شركة مساهمة سعودية)
  الملكيةالتغيرات في حقوق قائمة 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١فى  المنتهية للسنة

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
        

 

  الملكيةحقوق  إجمالي     أرباح مبقاة   طي نظامياحتيا   رأس المال       

  ٣٧٦٫٠٣٣٫٤٥٠    ٦٨٫١٩٢٫٢٥٨    ٢٦٫٧٢٠٫٣٠٢    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠       ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 

  ٤٫٥٢٩٫٣٠٠    ٤٫٥٢٩٫٣٠٠    -    -       ربح للسنة

  )٧٦٨٫١٧١(    )٧٦٨٫١٧١(    -    -       خسارة شاملة أخرى

  ٣٫٧٦١٫١٢٩    ٣٫٧٦١٫١٢٩    -    -       إجمالي دخل شامل للسنة

  -    )٤٥٢٫٩٣٠(    ٤٥٢٫٩٣٠    -       محول الى إحتياطى نظامي 

  )٧٫٠٢٨٫٠٢٢(    )٧٫٠٢٨٫٠٢٢(    -    -       توزيعات أرباح

  ٣٧٢٫٧٦٦٫٥٥٧    ٦٤٫٤٧٢٫٤٣٥    ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠       )١٦معاد تصنيفه (إيضاح  - ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  )٦٥٫١٠٨٫٩٨٩(    )٦٥٫١٠٨٫٩٨٩(    -    -       خسارة للسنة

  ٨٥٣٫٢٩٩    ٨٥٣٫٢٩٩    -    -       آخر دخل شامل

  )٦٤٫٢٥٥٫٦٩٠(    )٦٤٫٢٥٥٫٦٩٠(    -    -       للسنةخسارة شاملة إجمالي 

  ٣٠٨٫٥١٠٫٨٦٧    ٢١٦٫٧٤٥    ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠        ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
  
  

  .ية القوائم المالجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٣٨الى  ١تشكل االيضاحات المرفقة من 
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  قائمة التدفقات النقدية 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١فى  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية )

  

  
  .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ٣٨الى  ١تشكل االيضاحات المرفقة من 

-٩- 

 ٢٠١٨    ٢٠١٩  
      يةالتشغيل العملياتالتدفقات النقدية من 

  ١٠٫٣٤٥٫٧٩٨    )٥٩٫٦١٧٫٥٠٣(  ربح قبل الزكاة/(خسارة)
   الربح قبل/تعديالت لبنود غير نقدية لتسوية (الخسارة)

   الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية :
 ١٧٫٤٤٥٫٠٨٢  ١٦٫٢١٩٫٧٦٩ إستهالك ممتلكات ، مصنع ومعدات

  -  ٧٥٠٫٩٠٨ إستخدامموجودات حق إستهالك
 ٢٠١٫١٥٢  ٢٠١٫١٥٢  يةإستهالك ممتلكات إستثمار

 ١٫٨٠٩٫٨٢٥  ١٫٨٣٩٫٨١٤  إطفاء موجودات غير ملموسة
 -  ٤٠٫٠٨٥٫٠٨١  شهرةهبوط

 ٤٫٤٨٠٫٩٤٥  ٤٫٩٠٩٫٩٤٨  تكلفة تمويل
  ٤٥٦٫٤٠٨   ٢٫٤٤٠٫٨٦٥ مخصص مخزون بطئ الحركة

 ٤٦٦٫٣٧١  ٢٥٨٫٦٥٨  ذمم مدينة تجاريةهبوط
  ٢٦٠   )٣٧٫٦٨٠( من إستبعاد ممتلكات ، مصنع ومعدات خسارة) /ربح(

 ٣٫٢١٨٫٠٤٣   ٣٫٥٩٤٫٥٧١ ص إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخص
 ٣٨٫٤٢٣٫٨٨٤   ١٠٫٦٤٥٫٥٨٣ 

       رأس المال العاملتغيرات
 )٦٤٫٦٥٨٫٥٠٤(   ٤٧٫٨٩٢٫٦٤٢ مخزون

 )١٧٫٤٦٧٫٣٧٩(   ١٨٫٢٩٩٫٨٩٥  ذمم مدينة تجارية
  )٣٢٥٫٠٢١(    )١٢٥٫٣٢٤( مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى

  ١٣٫٣٥٢٫١٦٤    )٥٣٫٥٧٤٫٢٧٣( أخرى ومطلوباترية ذمم دائنة تجا
  )٦٫٦٢٦٫٦٩٤(    )٣٥١٫٥٨٥(  مستحقات ومطلوبات اخرى

 )٣٧٫٣٠١٫٥٥٠(   ٢٢٫٧٨٦٫٩٣٨ العمليات (مستخدم فى) / نقد  ناتج من
 )٥٫٧٢٥٫١٣٦(   )٦٫٠٤١٫٤٨٦(  زكاة مدفوعة

 )٢٫٠٣٤٫٠٠٦(   )١٫١٧٣٫٩٢١( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
 )٤٥٫٠٦٠٫٦٩٢(   ١٥٫٥٧١٫٥٣١ يةعمليات التشغيلال(مستخدم فى) / نقد ناتج منصافي

      يةإالستثمارعمليات ال التدفقات النقدية من 
 )٤٫٣٧٥٫٨١٧(   )٥٫٩١٤٫١٩٦( إضافات لممتلكات ، مصنع ومعدات

 -   ٦٦٫٩٥٠ متحصالت من إستبعاد ممتلكات ، مصنع ومعدات
 -   )٣٠٣٫٤٥٣( إضافات إلى موجودات غير ملموسة

  -   )٣٫٧٥٠٫٠٠٠( أسهم طويل االجل في إستثمار
 )٤٫٣٧٥٫٨١٧(   )٩٫٩٠٠٫٦٩٩( يةاالستثمارعملياتال صافي نقد مستخدم في 

      يةالتمويلعمليات ال التدفقات النقدية من 
 )٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٠٠٫٧٣٥٫١٩٤(  قروض قصيرة األجلسداد

 ٤٩٫٧٠٣٫٨٥٧  ٨٩٫٢٧٤٫٩٨٧ متحصالت من قروض قصيرة األجل
 )٤٧٫٥٧٨٫٥٩٣(   )١١٫٢٠٠٫٠٠٠(  قروض طويلة األجلسداد

 ٧٥٫١٥٣٫٨٠٨  ٣٫٩٧٢٫٤٠٠ متحصالت من قروض طويلة االجل
 )٣٫٥٦٩٫٥٧١(   )٤٫٧٠٦٫٠٤٦(  مدفوعة  تكلفة تمويل

  -   )٧٩٢٫٠٦٣(  سداد إلتزامات عقود إيجار
  )٦٫٩٠٤٫٦٣٥(   )١٠٠٫٢٦٤(  توزيعات أرباح مدفوعة 

 ٤١٫٨٠٤٫٨٦٦  )٢٤٫٢٨٦٫١٨٠( يةالتمويلعملياتالقد (مستخدم في) / ناتج منصافي ن
 )٧٫٦٣١٫٦٤٣(  )١٨٫٦١٥٫٣٤٨( صافي التغير في نقد وما فى حكمه

 ٤٥٫٩٤٣٫٠٢٧  ٣٨٫٣١١٫٣٨٤  يناير  ١نقد وما فى حكمه في 
 ٣٨٫٣١١٫٣٨٤  ١٩٫٦٩٦٫٠٣٦ ديسمبر ٣١نقد وما فى حكمه في 

     
      ةمعامالت غير نقدي

  ٦١٤٫٠٦٧   ٧٢٫٦٨٠  شطب ذمم مدينة تجارية
     



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  جميع المبالغ بالرياالت السعودية)(
  

 
  والنشاط التنظيم -١

هـ ١٤١١ألول اربيع  ١٣بتاريخ  ٢٥٣تأسسـت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن ("معدنية") ("الشركة") بموجب القرار الوزاري رقم 
 هـ١٤١١جمادى األول  ١٦تاريخ ب ٢٠٥٥٠٠٢٢٥١وسجلت كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  م١٩٩٠اكتوبر  ٢الموافق 
  المملكة العربية السعودية. ،مكتب الشركة المسجل في الجبيليقع  الصادر في مدينة الجبيل. م١٩٩٠ ديسمبر ٣الموافق 

  
  لدى الشركة الفروع التالية :

  
  هتاريخ   التجاري رقم السجل    سم الفرع إ

  هـ٢٩/٥/١٤٠٦    ٢٠٥٠٠١٦١٥٦    مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار
  هـ٢٥/٨/١٤٣٢    ٢٠٥٥٠١٣٨٦٧    سالك)(أ  سالك ومنتجاتهاع سحب األمصن
  هـ٢٥/١١/١٤٣٤    ١٠١٠٣٨٩٠٠٢    )معدنية (  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادنفرع 
  هـ ٠٤/١١/١٤٣٩    ٢٠٥٠١١٦٨٨٤      الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادنفرع 

  
  في هذه القوائم المالية. النتائج المالية لهذه الفروع مشمولة

  
  يلي : ماك هيالشركة وفروعها  إن اهداف

  
سالك تقوية لمراتب ، الالهياكل الحديدية السست ، قة الشد ، سلك النوابض سالك المجدولة للخرسانة مسبإنتاج أسالك الحديد المسحوبة ، األ -

  سالك لحام .إوعة، براغي حديد ، مسامير متن، ك تسليح مجلفنة ، مسامير صلب مجدولة للكهرباء ، اسال
  نواعها .أنتاج المسبوكات المعدنية بمختلف إ -
  ار الشاحنات والمركبات والمعدات.سست تعليق بنوعيات مختلفة ،  قطع غي، إنتاج المحاور  -
  .ديراإلستيراد والتصتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء والمواد الصناعية بما في ذلك  -
  إقامة المباني عليها.راضي والعقارات واألتملك  -
  . العربية السعودية غراضها الصناعية داخل وخارج المملكةأستفادة منها في تحقيق اإلختراع واإل تملك براءات -
  جنبية داخل وخارج المملكة .األو لتجارية وتمثيل الشركات المحلية أالوكاالت ا -
  جارية .المناقصات والتعهدات الت -
  نشاء مشروعات صناعية وخدمية وتجارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .إ -
  

  اإلعداد ساأس -٢
  ) بيان اإللتزامأ(

 خرىاأل إلصداراتواالمعايير والمعتمدة في المملكة العربية السعودية للتقرير المالي المعايير الدولية  بناًء على القوائم الماليةهذه تم إعداد 
بية لمملكة العردة في االمعتم للتقرير الماليبـ"المعايير الدولية ( ويشار إليها مجتمعةالصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

  .)السعودية"
  

  ب) أساس القياس
لحالية بإستخدام اها بالقيمة تم قياس موظفين والتىعلى أساس التكلفة التاريخية بإستثناء إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة لل القوائم الماليةهذه تم إعداد 

 طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.
  

 ج) العملة الوظيفية وعملة العرض
  للشركة. وعملة العرض  الرئيسيةالعملة  ووه السعودي، باللایر المالية القوائم هذه عرض تم

-١٠-  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  ة سعودية)(شركة مساهم
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  (تتمة) اإلعداد ساأس -٢
  
  إستخدام األحكام والتقديرات )د

رجة الغ المدبلماسبية والسياسات المحة لالشرك أحكام وتقديرات وإفتراضات تؤثر على تطبيق بعمل، قامت اإلدارة القوائم الماليةعند إعداد هذه 
ن هذه عالفعلية ئج النتا قد تختلفاإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن اإلرتباطات المحتملة. والمصروفات، والدخل، والمطلوبات، وللموجودات ، 

  التقديرات.
  

  تقديرات مستقبلياً.ال اتبصفة مستمرة. تم اإلعتراف بمراجع االساسية التقديرات واإلفتراضات تمت مراجعة
  

  أحكام
  لتالية :النطاقات اي ف مالية القوائم الفي  المعترف بهاعلى المبالغ  ات هامةأحكام في تطبيق السياسات المحاسبية التى لها تأثير بعملقامت الشركة 

  والمعدات. المصنعالممتلكات ، تحديد طريقة إستهالك  -
  .عنها فصاحينبغي اإلالتى تحديد القطاعات التشغيلية  -
  المشتركة لكل وظيفة. المصاريفأحكام اإلدارة في توزيع  -
  

  التقديراتو اتاإلفتراض عدم تأكد
 مشمولةم ٢٠١٩يسمبر د ٣١المنتهية في  السنةفي  كبيرتعديل  ينتج عنها هامةمخاطر  لهاالتى والتقديرات اإلفتراضات  عدم تاكدالمعلومات حول 

  :ةالتالي السياسات المحاسبيةفي 
  .هبوط الذمم المدينة -
  للمخزون. القابلة للتحققصافي القيمة  -
  للممتلكات، المصنع والمعدات. ةاإلنتاجي األعمار -
  للموجودات غير الملموسة.األعمار اإلنتاجية  -
  .اردلمولخارج لتدفق االحول إحتمال وحجم لرئيسية ااإلفتراضات واإلعتراف والقياس للمخصصات واإللتزامات المحتملة  -
  .الرئيسية: اإلفتراضات اإلكتوارية  المحددة المكافآتقياس إلتزامات  -
  .الشهرة هبوط بما في ذلكالقابلة لإلسترداد ،  للمبالغ التابعة الرئيسية: اإلفتراضات الهبوطإختبار  -
  .مخصص الزكاة -
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  مساهمة سعودية) (شركة
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
   في السياسات المحاسبية اتالتغير -٣

 المعيار بشكل كامل أدناه. التطبيق هذا  أثر إيضاح، وتم م٢٠١٩يناير  ١من قود اإليجار، ع - ١٦تبنت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
، ولكن ليس م٢٠١٩يناير  ١ذلك، هناك عدد من التعديالت على المعايير الصادرة والتي تسري من  بالرغم منتوجد معايير جديدة أخرى صادرة، 

  المالية. القوائمفي هذه  مدرجةعلى القوائم المالية للشركة. وبالتالي ليست  جوهريلها تأثير 
  
   عقود اإليجار) ١٦لدولي للتقرير المالي رقم (المعيار ا ١-٣

  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معياراً جديداً لإلعتراف بعقود اإليجار. حَل هذا المعيار محل:
  " . يجارعقود اإل"  - ١٧معيار المحاسبة الدولي رقم  •
  كد ما إذا كان ترتيب ما يحتوى على إيجار".التأ" - ٤تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  •
  حوافز" . -إيجارات تشغيلية " -الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة  ١٥تفسير رقم  •
  الشكل القانوني لعقد اإليجار" . شاملةالمعامالت  فحوىتقييم " -الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة  ٢٧تفسير رقم  •
  

خارج (التشغيلي  اإليجاروالتمويلي (في قائمة المركز المالي)  اإليجارالمستأجرين التفرقة بين  يتطلب من ،١٧رقم  بموجب معيار المحاسبة الدولي
ً مع کسمن المستأجرين االعتراف بالتزام اإليجار بما يع ١٦ رقم قائمة المركز المالي). يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي مدفوعات اإليجار  ليا

  حق االستخدام " لجميع عقود اإليجار.أصل " المستقبلية و 
  

ك، ذلمع  خفضة،قيمة المنذات ال الموجوداتاختيارياً لبعض عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار  إعفاءً مجلس معايير المحاسبة الدولية أدرج 
 يمكن تطبيق هذا اإلعفاء فقط من قبل المستأجرين.

  
لحق في السيطرة على اعلى عقد إيجار إذا كان العقد ينقل  يحتوي)، يعتبر العقد عقد إيجار أو ١٦لي رقم (الدولي للتقرير الماالمعيار بموجب 

  إستخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل تعويض مالي.
  

 ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تبنىالتعديالت المعترف بها عند 
 تصنيفتالي لم يتم إعادة بأثر رجعي، وبال أسلوب معدلباستخدام م ٢٠١٩يناير  ١اعتباراً من  ١٦قم الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي ر تبنت

  .١٧ معيار المحاسبة الدولي رقمبموجب  زال يتم اإلفصاح عنهاوما تمعلومات المقارنة 
  

" كإيجارات تشغيلية"  يجارات سبق وأن تم تصنيفها، إعترفت الشركة بمطلوبات إيجار متعلقة بإ١٦رقم  لتقرير المالیالمعيار الدولي ل تبنيعند 
ستخدام لمتبقية مخصومة باااإليجار  لمدفوعات. تم قياس هذه االلتزامات بالقيمة الحالية عقود اإليجار ١٧ معيار المحاسبة الدولي رقمبموجب مبادئ 

 مطلوباتلمطبق لخصم المعدل االقتراض التزايدي للمستأجر م. وكان المتوسط المرجح ٢٠١٩يناير  ١معدل االقتراض التزايدي للمستأجر كما في 
في تاريخ  إيجاريحتوي على  أوإيجاراً  العقد٪ في السنة. اختارت الشركة أيًضا عدم إعادة التقييم إذا ما كان ٥٫٥م بنسبة ٢٠١٩يناير  ١اإليجار في 

المحاسبة  معيارطبيق، اؤه بتالتحول، اعتمدت الشركة على تقييمها الذي تم إجر التطبيق المبدئي. وبدالً عن ذلك، بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ
  إيجار ما.يحتوي على لتحديد ما إذا كان الترتيب  ٤تفسيرات رقم التفسير لجنة و ١٧الدولي رقم 

  
  .صلةاإليجار ذات ال لمطلوباتمباشرةً بعد تاريخ التطبيق األولي مساوية تم اعتبار موجودات حق اإلستخدام 
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
   التغيرات في السياسات المحاسبية -٣
  
  (تتمة) عقود اإليجار) ١٦رير المالي رقم (المعيار الدولي للتق ١-٣
  

 (تتمة) ١٦التعديالت المعترف بها عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  ٦٫٥٢٢٫٢٤٧   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في 
  )١٫٤٢١٫٤٨٣(   البدايةللشركة عند  اإلقتراض التزايديمخصومة بإستخدام معدل 

  ٥٫١٠٠٫٧٦٤   ٢٠١٩يناير  ١كما في معترف بها ال اإليجار مطلوبات
  ٣٦٢٫٢٩٤   ٢٠١٩يناير  ١مدفوعة مقدماً كما في  اتإيجار

  ٥٫٤٦٣٫٠٥٨   ٢٠١٩يناير  ١موجودات حق إستخدام كما في 

     
  

قم بة الدولي رلمحاسايار لم تكن هناك عقود إيجار تطلبت إجراء تعديل على موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي. تطبق الشركة مع
  هبوط الموجودات" لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد هبطت قيمته." - ٣٦
  

 م:٢٠١٩يناير  ١أثر التغير في السياسة المحاسبية على البنود التالية في قائمة المركز المالي كما في 
  مليون لایر سعودي. ٥٫٥غ إزدادت بمبل -موجودات حق اإلستخدام  -
  مليون لایر سعودي. ٠٫٤نخفضت بمبلغ إ -دفوعات مقدماً وذمم مدينة اخرى م -
  مليون لایر سعودي. ٥٫١زدادت بمبلغ إ -مطلوبات إيجار  -
  

  .القوائم المالية) حول هذه ٤بالنسبة للسياسة المحاسبية، راجع إيضاح (
  
  ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤

  :هي على النحو التاليلمالية االقوائم في إعداد هذه ) ٣(ما عدا ما تم ذكره في إيضاح شكل متجانس  المطبقةو هاالتى تم تبنيالسياسات المحاسبية  أهم
  
  ومعدات نع، مصممتلكات ) ١

 ةالتكلفتتضمن  .)تإن وجد( المتراكمة هبوطخسائر ال أو / والتكلفة بعد تنزيل اإلستهالكات المتراكمة صافي والمعدات ب ، المصنعالممتلكات  تدرج
ات، الل للممتلكيار اإلحمثل هذه التكلفة تكلفة قطع غ تشمل. والمعدات نعمص، الأو شراء بند الممتلكات اتإلنشاءلرة كل النفقات المنسوبة مباش

ً . عندما الجل إذا إستوفت معايير اإلعترافطويلة ا اتوالمعدات وتكاليف اإلقتراض لمشاريع اإلنشاء نعمصال ية ساسقطع األلاإحالل  يكون مطلوبا
ذه بإستهالك ه ي تقومالبأعمار إنتاجية محددة وبالت احادية، تعترف الشركة بمثل هذه القطع كموجودات والمعدات على فترات نعمص، الللممتلكات

ي لقيمة أو تؤدتزيد اى . ترسمل التحسينات التعند تكبدها أو الخسارة الربح. يتم اإلعتراف بكل تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الموجودات
معدات متى و نعمصت ، نشاء بالتكلفة وال تستهلك وتحول إلى ممتلكاتدرج المشاريع تحت اإل .إطالة عمر الموجودات ذات العالقةإلى  بشكل مادي

رة ة المقداجيمار اإلنتيتم إحتساب اإلستهالك على اساس القسط الثابت على مدى االع .اللغرض المرجو منه كانت الموجودات متاحةما 
  .اجي او فترة اإليجار أيهما اقلنتاإل عمرهاعلى اساس المستأجرة ت على المباني . ويتم إستهالك التحسيناللموجودات

  
  
  
  

-١٣-  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  
  (تتمة) ومعدات ، مصنعممتلكات ) ١
  

و أن إستخدامه مة مستقبلية والمعدات عند اإلستبعاد أو عندما ال يتوقع منه منافع إقتصادي اآلالتالممتلكات ، من بنود بند ب إلغاء اإلعترافيتم 
ضمن صل) تترية لألتبعاد والقيمة الدفاألصل (يحتسب كالفرق بين صافي متحصالت اإلسإلغاء اإلعتراف بأي ربح او خسارة تنتج من إستبعاده. 
  . إلغاء اإلعتراف باألصلعند  الربح أو الخسارةفي قائمة 

  
ذا كان ذلك ستقبالً ، إمة وتعدل دات في نهاية كل سنة ماليوالمع نعمص، ال اإلستهالك للممتلكات ة وطرقالقيم المتبقية ، االعمار اإلنتاجيتتم مراجعة 

  مناسباً .
  

  االعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات إلحتساب اإلستهالك هي كما يلي:
  

      
  سنة ٣٣    عين مؤجرةوتحسينات  مباني

  ةسن ٣٣  -  سنة ٢٥    مصنع، آالت ومعدات
  تسنوا ١٠  - سنوات ٥    ومعدات مكتبية تركيباتأثاث، 

  سنوات ٨ -سنوات  ٤    )مقطوراتو( رافعات شوكية، سيارات
  سنة ١٣  - سنوات ٣    عدد وأداوت أخرى

  
  اإليجار ومطلوبات) موجودات حق اإلستخدام ٢(

 ٢٠١٩يناير  ١السياسات المطبقة من 
ا كان العقد لى إيجار إذو يحتوي عأيكون العقد إيجاراً  عقد إيجار.ى العقد، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يحتوي عل بدايةعند 

 صلأفي إستخدام  التحكمي . ولتقييم ما إذا كان العقد ينقل الحق فمحدد لفترة من الزمن مقابل تعويض ماليفي التحكم في استخدام أصل يمنح الحق 
  جار كمؤجر.. حاليا، الشركة ليس لديها عقد إي١٦رقم  المعيار الدولي للتقرير الماليمحدد، تستخدم الشركة تعريف عقد اإليجار في 

  
  .م٢٠١٩يناير  ١ في أو بعد الدخول فيهايتم تطبيق هذه السياسة على العقود التي تم 

  
 اسإليجار على أسا عناصرمن  عنصرفي العقد لكل  التعويض الماليبتوزيع الشركة  تقوم، إيجار عنصرأو عند تعديل عقد يحتوي على  بدايةعند 

  .يتضمن عنصراً إيجارياً وغير ايجارييجار إعقد شركة ال ليس لدي. حاليا، ارها النسبية القائمة بذاتهاعأس
  

ً  حق االستخدامموجودات  يتم قياسعقد اإليجار.  ايةفي تاريخ بد اإليجار ومطلوباتحق االستخدام موجودات تعترف الشركة ب  لتكلفة، التيبا مبدئيا
  .البداية تاريخ لتم سدادها في أو قبإليجار المعدلة ألي مدفوعات إيجار يا طلوباتلم المبدئيالمبلغ  تمثل

  
كية د اإليجار ملا لم ينقل عقنهاية مدة اإليجار، م حتى البدايةمن تاريخ  القسط الثابتباستخدام طريقة الحقاً حق االستخدام موجودات هالك ستيتم إ

 تلكفي وار الشراء. أن الشركة سوف تمارس خي تظهر حق االستخدامموجودات تكلفة  أناإليجار أو ة األصل األساسي إلى الشركة بحلول نهاية مد
ده يتحديتم ذي ساس الاألنفس ب يتم تحديدهلألصل األساسي، الذي  العمر اإلنتاجيعلى مدى  إستهالك موجودات حق اإلستخدام سيتمالحالة، 

 ويتم تعديلها ، إن وجدت، الهبوطبصورة دورية بخسائر  م تخفيض موجودات حق اإلستخداميتذلك، ل والمعدات. باإلضافة المصنع ،لممتلكاتل
  اإليجار. باتولمطلالقياس  ةإعادببعض لل
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  المبالغ بالرياالت السعودية) (جميع

  
  
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  (تتمة) ) موجودات حق اإلستخدام وإلتزامات اإليجار٢(

 ٢٠١٩يناير  ١السياسات المطبقة من 
ً اإليجار  مطلوباتيتم قياس  لضمني ر الفائدة ااستخدام سعب مخصومة ،البدايةفي تاريخ  سدادهابالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي ال يتم  مبدئيا

ً . للشركة التزايدي معدل االقتراض بإستخدامفي عقد اإليجار أو ، إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة،  دل م الشركة مع، تستخدعموما
  كمعدل خصم.االقتراض التزايدي 

  
إليجار اروط عقد شر الفائدة من مصادر التمويل الخارجية المختلفة لتعكس من خالل الحصول على أسعاالتزايدي تحدد الشركة معدل االقتراض 

  ونوع األصل المؤجر.
  

  مدفوعات اإليجار الثابتة.من  بشكل رئيسياإليجار  مطلوباتفي قياس  المضمنةمدفوعات اإليجار  تتكون
  

ار فوعات اإليجغيير في مدعندما يكون هناك ت ايتم إعادة قياسهوبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. اإليجار  مطلوباتيتم قياس 
ذا غيرت إة المتبقية، قيمال بموجب ضمان المتوقع دفعه، إذا كان هناك تغيير في تقدير الشركة للمبلغ لناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدلالمستقبلية ا

  .تة ومعدلةعلية ثابفدفعة إيجار أو التمديد أو اإلنهاء أو إذا كان هناك  ممارسة خيار الشراءستقوم ب  تالشركة تقييمها لمعرفة ما إذا كان
  

ي الربح أو ف يسجلم، أو ألصل حق االستخدا للقيمة الدفترية مساويبهذه الطريقة، يجري تعديل قياسها إعادة قد تم اإليجار  عندما تكون مطلوبات
  م إلى الصفر.ألصل حق االستخدا ةالدفتري القيمةالخسارة إذا تم تخفيض 

  
 عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة ويجار قصيرة األجل اإلعقود 

جل. قصيرة األ منخفضة القيمة وعقود اإليجار الموجوداتاإليجار لعقود  مطلوباتوحق االستخدام بموجودات الشركة عدم االعتراف  إختارت
  على مدى فترة اإليجار. ثابتعلى أساس  كمصروفرتبطة بعقود اإليجار هذه تعترف الشركة بمدفوعات اإليجار الم

  
 ٢٠١٩يناير  ١ قبلالسياسات المطبقة 

 ليس. د اإليجارعلى مدى مدة عق ثابت(اإليجارات) كأرباح أو خسائر على أساس  ةالمدفوعات بموجب عقود اإليجار التشغيليب اإلعترافيتم 
  .ركمؤجالشركة  فيها وعقود كانتأعقد تمويلي  تحتللشركة عقد 

  
  ية) ممتلكات استثمار٣
و لرأسمالية أالقيمة ا لرفعرات أو اهي ممتلكات (أرض أو مبني أو جزء من مبنى أو اإلثنان معاً) محتفظ بها لكسب إيج يةممتلكات اإلستثمارال

  :او من باب أولىثنين معاً اال
  
  .اعة أو الخدمات أو ألغراض إداريةإلستخدام في اإلنتاج أو إمدادات البضل أ)

  .لبيع في سياق االعمال العاديةل ب)
  

 اإلستثمارية هاس ممتلكاتركة بقياعتراف المبدئي ، تقوم الشمبدئياً بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة . في أعقاب اإلالممتلكات اإلستثمارية يتم قياس 
  سنة . ٣٣ هو ماريةكات اإلستثللممتل العمر اإلنتاجي إن وجد.م المتراك هبوطوالالمتراكم ، مثالً: التكلفة ناقصأ اإلستهالك بإستخدام نموذج التكلفة

  
لحصول على ا توقعر الميكون من غيبشكل دائم ومن الخدمة  سحبهاأو عند  عندما يتم إستبعادهاإما  يةممتلكات اإلستثمارالب يتم إلغاء اإلعتراف

 أوالربح مة صل في قائستبعاد والقيمة الدفترية لألصافي متحصالت اإل يتم اإلعتراف بالفرق بين .هاستبعادإلنتيجة منافع إقتصادية مستقبلية 
  .إلغاء اإلعتراف سنةفي  ةالخسار
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  عودية)(جميع المبالغ بالرياالت الس

  
  
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  ) الموجودات غير الملموسة ٤
  

  البرمجيات االلكترونية
ً اإلطفاء المتراكم وخسائر  على  لقسط الثابتأساس ا المتراكمة إن وجدت، ويتم إطفاؤها على هبوطالتقاس البرمجيات االلكترونية بالتكلفة ناقصا

لشركة ، اإلى  بالنفقاتتعلقة الالحقة فقط إذا كان محتمالً تدفق منافع مستقبلية م النفقاتسنوات. يتم رسملة  ٥ بـ قدرةمدى أعمارها اإلنتاجية الم
م تعديلها ة مالية ويتة كل سنفي نهاي هبوطالويمكن قياس المبلغ بصورة موثوقة . يتم مراجعة القيم المتبقية للبرمجيات، األعمار اإلنتاجية ومؤشرات 

  ياً إذا أعتبر ذلك ضرورياً .مستقبل
  

  الشهرة 
ً خسائر في تاريخ اإلستحواذ على اتم إنشاؤها  تسجل الشهرة بالتكلفة كما  هبوطبار اخت غراضإن وجدت. أل ، المتراكمة هبوطالألعمال ناقصا

تم ي.  ن التجمععالناتج  التطابقالتشابه وستفيد من ت أن توقعيُ  التي لشركةباالنقد وحدات توليد وحدة توليد نقد من على كل  الشهرةالقيمة، يتم توزيع 
ً  هبوطلمعرفة ال اختبار وحدة توليد النقد التي تم توزيع الشهرة عليها قد  د النقدوحدة تولي نأعلى  يدل أو بشكل متكرر عندما يكون هناك مؤشر سنويا

ي ألالدفترية  القيمة تنزيلأوالً ل وطهبال، يتم توزيع خسارة  من قيمتها الدفتريةأقل  لوحدة توليد النقد لإلسترداد. إذا كانت القيمة القابلة قيمتها تهبط
أي ب اإلعترافم كل أصل في الوحدة. يتلللوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية  االخرى لموجوداتللوحدة ومن ثم ل تخصيصهاشهرة تم 

عند . حقة الال السنواتي القيمة المعترف بها للشهرة ف هبوطيتم عكس خسارة ال . ارةالربح أو الخس قائمة في قيمة الشهرة مباشرة في هبوطخسارة 
  .تبعاد اإلسعند  ةخسارالأو  ربحالتحديد ة لوحدة توليد النقد في لمنسوبالشهرة ا شمل مبلغ، يتم ذات العالقة  إستبعاد وحدة توليد النقد

  
  قيمة الموجودات غير المالية هبوط) ٥

يدل على  الك أي مؤشركان هن لمخزون) لتحديد ما إذاة لموجوداتها غير المالية (بخالف ابمراجعة القيم الدفتري تقريراريخ قائمة كل تقوم الشركة بت
  في القيمة. هبوطلة امعرفيتم إختبار الشهرة سنوياً ل. القابلة لإلسترداد  االصل قيمةود مثل ذلك المؤشر ، يتم تقدير عند وج .القيمة هبوط

  
ن ية داخلة ممجموعات موجودات تولد تدفقات نقدأصغر في القيمة ، يتم تجميع الموجودات مع بعضها البعض في شكل  هبوطالل إختبار ألج

  ى. اإلستخدام المتواصل المستقلة بشكل واسع عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات االخرى أو وحدات توليد النقد األخر
  

ناتج الوالتطابق  التشابه على وحدات توليد النقد أو مجموعات وحدات توليد نقد يتوقع ان تستفيد من االعمال تجميع عن الشهرة الناتجة يتم توزيع
  .عن التجمع

  
 المنفعةقيمة تند تسما أكبر. البيع أيه أوالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المنفعةهي عبارة عن قيمة  ما نقدأو وحدة توليد ما القيمة القابلة لإلسترداد ألصل 

لحالي ييم السوق اعكس تقالذي يعلى اساس التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة 
رية لألصل أو لقيمة الدفتوزت اافي القيمة إذا تج هبوطد والمخاطر الخاصة باألصل أو وحدة توليد النقد . يتم اإلعتراف بخسارة اللقيمة الزمنية للنقل

  وحدة توليد النقد قيمته القابلة لإلسترداد .
  

من ويد النقد ، وحدة توللفي قائمة الربح أو الخسارة ويتم تخصيصها أوالً لتنزيل القيمة الدفترية ألي شهرة خصصت  هبوطاليتم اإلعتراف بخسائر 
تم عكس ت االخرى فيأما بالنسبة للموجودا .الشهرة هبوطخسارة ال يتم عكس  .التناسبثم تنزيل القيم الدفترية للموجودات االخرى على أساس 

لم يتم  واإلطفاء إذاأإلستهالك القيمة الدفترية التى يتم تحديدها بالصافي بعد ا ألصللللحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية فقط الهبوط خسارة 
  . هبوطاإلعتراف بخسارة 
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  الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)الشركة 

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  األدوات المالية) ٦

الي ألحد ج عنه أصل مقد ينتعة طرفًا في االحكام التعاقدية لألداة. األداة المالية هي عبارة عن أي يتم إثبات األدوات المالية عندما تصبح الشرك
 المنشات وإلتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

  
  المالية الموجودات

شروط ية والالمال اموجوداتهشركة إلدارة . يعتمد التصنيف على نموذج أعمال الالمالية عند اإلعتراف المبدئي موجوداتهاتحدد الشركة تصنيف 
  .التعاقدية للتدفقات النقدية

  
  اإلعتراف المبدئي والقياس  -

ل الربح أو عادلة من خاليمة ال، في حالة أن األصل المالي ليس بالقصل المالي بقيمته العادلة زائداً عند اإلعتراف المبدئي ، تقوم الشركة بقياس األ
دلة القيمة العاب لمدرجةا المالية الموجوداتتكاليف معامالت  تضاف. شرة باإلستحواذ على األصل الماليالت المتعلقة مباالخسارة ، تكاليف المعام

  .عند تكبدها اآلخر والدخل الشامل الربح او الخسارةقائمة  كمصروف فيمن خالل الربح او الخسارة 
  
  القياس الالحق -

  التالية ألغراض القياس الالحق: المالية ضمن فئات القياس الموجوداتتصنف 
  و، )سارةالربح او الخأ) تلك التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة (إما من خالل الدخل الشامل اآلخر ، أو من خالل قائمة 

  ب) تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة.
  

رات الستثمال بالنسبةخر. امل اآللخسائر إما في قائمة الدخل أو الدخل الش، يتم تسجيل األرباح واالتي يتم قياسها بالقيمة العادلةبالنسبة للموجودات 
مار لقيد اإلستثئي دمبلراف االعتت اقوفي ض للنقل قابر غي إختياراً رت جد أکة قرلشت اکانإذا علی ما ك لد ذيعتموف س، لملکيةأدوات حقوق افي 

 حسابياً بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر.
  

وم ة لألصل. تقت النقديوخصائص التدفقا الموجوداتالمالية بالتكلفة المطفأة على نموذج أعمال الشركة إلدارة  لموجوداتقياس الالحق ليعتمد ال
  المالية بالتكلفة المطفأة بناًء على ما يلي: الموجوداتالشركة بتصنيف 

  ، والتعاقديةجمع التدفقات النقدية  أ) أن يكون األصل محتفظ به ضمن نموذج عمل بهدف
 ائم.لرئيسي القاتسديدات أصل وفائدة على المبلغ عبارة عن فقط  هينقدية في تواريخ محددة لتدفقات  ب) ان الشروط التعاقدية تعطي الحق

  
الفائدة  طريقة معدلل مكمالً  وأي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا اإلستحواذوتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند 

  ة.فأطلماکة بالتکلفة رلمشتا للمشاريعن ميهلمساروض اقل تسجيم يتالفعلي. 
  

  ما في حكمه.ة والنقد و، المستحق من أطراف ذات عالقأة على الذمم المدينة التجاريةبالتكلفة المطفالمقيمة المالية للشركة  الموجوداتتشتمل 
  

موماً لها فترة من فائدة ، وع  تحملتكلفة المطفأة ، والتى توافق عموماً القيمة االسمية (مبلغ الفاتورة االصلي) واليتم قيد الذمم المدينة التجارية بال
ً أي  ٩٠إلى  ٣٠ ئتمان خسائر اإلل شركةلتقوم به ا تقدير أفضل . يتم عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بناًء علىهبوطيوما ً ، ناقصا

شطب أرصدة  اريخية. يتمالشطب الت وتجربةالمالي لعمالء على وضع اهذا التقدير مثل . يستند التحصيلذه المبالغ المستحقة لقة بهالمتوقعة المتع
في  مة المشطوبةن المعدو. يتم تسجيل الديويظل بعيداً  اإلستردادعدم أن إحتمال الحسابات مقابل هذا المخصص بعد إستنفاذ كافة وسائل التحصيل و

  .عند تكبدها او الخسارةالربح  قائمة
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  
  مة)(تت ) األدوات المالية٦
  
  المالية بالموجوداتإلغاء االعتراف  -

بشكل  وصل المالي حول االي ندما، أو ع الموجوداتاإلعتراف باألصل المالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من  بإلغاءتقوم الشركة 
في  روتستمملكية افع التفاظ بشكل كبير بكافة مخاطر ومنكبير كافة مخاطر ومنافع ملكية األصل إلى طرف آخر . إذا لم تقم الشركة بنقل أو اإلح

فعها . إذا دضطر إلى بالمبالغ التى قد تالمحتفظ بها في األصل واإللتزام المتعلق  بفوائدهاالتحكم على األصل المحول ، فإن الشركة تعترف 
ف أيضاً وتعتر ر الشركة في اإلعتراف باألصل الماليإحتفظت الشركة بشكل كبير بكافة مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي المحول ، تستم

  .تراض المضمون للمتحصالت المستلمةباإلق
 
  المالية الموجوداتقيمة  هبوط -

ي أدوات هان والتى المالية والتعرض لمخاطر اإلئتم الموجوداتلقياس واإلعتراف بخسارة هبوط نموذج خسارة اإلئتمان المتوقعة  تطبق الشركة
  لتكلفة المطفأة.دين وتقاس با

  
توقع لألصل إلنتاجي الملعمر ا) على مدى اللعجز النقديخسارة اإلئتمان المتوقعة هي تقدير اإلحتمال المرجح للخسائر اإلئتمانية (أي القيمة الحالية 

ً للعقد والتدفقات النقدية التى تتوقع  ئر اإلئتمان خساتاخذ .  تالمهاالشركة إسالمالي. العجز النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة وفقا
في موعد  الكامل ولكنديدات بتنشأ خسارة اإلئتمان حتى إذا كانت الشركة تتوقع إستالم التس ومن ثمالمتوقعة في اإلعتبار مبلغ وتوقيت التسديدات ، 

بدئي . إلعتراف الماصيل منذ اإلئتمان ، التعثر ووقت التحطريقة خسارة اإلئتمان المتوقعة تقييم مخاطر  تتطلبالحق عن الموعد المستحق تعاقدياً . 
شاؤها ى تم إنالت المدينة والدخل الشامل اآلخر حتى بالنسبة للذمم الربح أو الخسارةمخصص لخسائر اإلئتمان المتوقعة في قائمة  إثباتيتطلب ذلك 

ً  اإلستحواذ عليهاأو    .حديثا
  

 لى ما إذا كانتباإلعتماد ع ،شهراً أو خسائر إئتمانية متوقعة مدى الحياة  ١٢ئر إئتمانية متوقعة خالل المالية إما كخسا الموجودات هبوطيتم قياس 
الناتجة المتوقعة ر اإلئتمان شهراً " خسائ ١٢هنالك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي . تمثل "خسائر اإلئتمان المتوقعة خالل 

لتى تنتج عن امان المتوقعة . تمثل "خسائر اإلئتمان المتوقعة مدى الحياة " خسائر اإلئت التقريرشهراً بعد تاريخ  ١٢الل عن أحداث تعثر محتملة خ
  .مدى العمر المتوقع لألصل المالي جميع أحداث التعثر المحتملة على

  
خسائر إئتمان ياسه كقفإن مخصص الخسارة الذي تم تالي شهراً ، وبال ١٢الذمم المدينة التجارية هي عبارة عن ذمم لفترة قصيرة، عادة اقل من 

ً  ١٢متوقعة مدى الحياة ال يختلف عن ذلك الذي تم قياسه كخسائر إئتمان متوقعة لـ  ً مبسطا لقياس خسائر اإلئتمان  شهراً . تطبق الشركة أسلوبا
  م المدينة.على أساس تعمير الذممقسم مخصص  جدولالمتوقعة للذمم المدينة التجارية بإستخدام 
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤

  
  (تتمة) ) األدوات المالية٦
  
  المطلوبات المالية -

  تقوم الشركة بتحديد تصنيف مطلوباتها المالية عند اإلعتراف المبدئي.
  

روض بالقيمة العادلة فأة مثل القلفة المطالمطلوبات المالية التي تم إحتسابها بالتكيتم إحتساب يتم إثبات جميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. 
 لفائدة الفعلي بعد االخذ في اإلعتبار تكاليف المعاملة المباشرة.معدل اطريقة على أساس 

  
  يتم تصنيف المطلوبات المالية في فئات القياس التالية:

  
  أ) تلك التي يتم قياسها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، و

 ب) تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة.
  

لة من خالل الربح لقيمة العادقاس باتلوبات المالية التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة ، باستثناء المطلوبات المالية التي تصنف الشركة جميع المط
 مطلوبات ، بالقيمة العادلة. هي عبارة عنالمطلوبات ، بما في ذلك المشتقات التي  تلكأو الخسارة. يتم قياس 

  
لة. معدل لية ذات الصدة الفعبحساب التكلفة المطفأة ألداة الدين من خالل تخصيص رسوم فائدة على فترة معدل الفائتقوم طريقة معدل الفائدة الفعلي 

فوعة أو النقاط المدولرسوم الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم بالضبط بخصم التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع ا
ة الدين لمتوقع ألدالعمر ااشكل جزًءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة والعالوات أو الخصومات األخرى) خالل المستلمة والتي ت

 ، ً ض م على القروبشكل عا فترة أقصر ، لصافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئي. تنطبق هذه الفئةمن خالل أو ، عندما يكون ذلك مالئما
 الدائنة التجارية.والذمم 

  
بالتكلفة  ليةطلوبات المااس المالشركة بقي الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى ، والقروض. تقوم من خاللالمطلوبات المالية للشركة  تتضمن
 المطفأة.

  
مكان آخر من نفس  م مالي قائمالتزا يته. عندما يتم استبداليتم إلغاء اإلعتراف بااللتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالح

و أالتبادل  لكذع مثل المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير ، أو أن شروط المطلوبات المالية الحالية يتم تعديلها بشكل جوهري ، يتم التعامل م
  .خسارةاو ال الربحت الفرق في القيم الدفترية في قائمة التعديل على أنه إلغاء لاللتزام األصلي واالعتراف بإلتزام جديد ويتم إثبا

  
  والمطلوبات المالية المالية الموجوداتتعويض 

ً  المالية والمطلوبات المالية ، ويفصح عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ الموجوداتيتم تعويض  بالغ لتعويض الم قانونا
حق القابل يكون ال يجب أن ال وسداد المطلوبات في آن واحد . الموجوداتالمعترف بها ، وهنالك نية بتسويتها على أساس الصافي أو يتم تحقق 

 ً ار المالي أو اد أو اإلعسن السدمشروًطا بأحداث مستقبلية ويجب أن يكون قابالً للتنفيذ في سياق العمل االعتيادي وفي حالة التعثر ع للتنفيذ قانونا
  اإلفالس للشركة أو الطرف المقابل.
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  ليةإيضاحات حول القوائم الما

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  
  قياس القيمة العادلة ) ٧

سوق ركين في الاين المشبلتحويل إلتزام ما في معاملة نظامية  يمكن دفعهتمثل القيمة العادلة السعر الذي يمكن قبضه نظير بيع أصل ما أو الذي 
  بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل اإللتزام تتم إما :

  
  في السوق الرئيسي لألصول أو المطلوبات ، أو •
  في ظل غياب سوق رئيسية ، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو المطلوبات . •
  

ضل على نحو أف م األصلة ألصل غير مالي بعين اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع إقتصادية بإستخداقياس القيمة العادليأخذ 
  وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق والذي سيستخدم األصل على نحو أفضل وبأعلى فائدة ممكنة .

  
اه بناًء الموضح أدن العادلة س قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن هرم القيمةوالمطلوبات التى تم قيا الموجوداتتصنف كل 

  على مدخالت المستوى االدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل .
  
  : أسعار سوق مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة . ١المستوى  •
  اشرة.ة أو غير مبصورة مباشرتقييم فنية تكون فيها مدخالت المستوى االدنى والهامة لقياس القيمة العادلة قابلة للمالحظة ب يبأسال:  ٢المستوى  •
  لمالحظة .تقييم فنية التى تكون فيها مدخالت المستوى االدنى والهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة لأساليب :  ٣المستوى  •
  

  ختلف جوهريًا عن قيمها الدفترية.والمطلوبات المالية ال ت للموجوداتلقيم العادلة تعتقد اإلدارة أن ا
  
  ) المخزون ٨

ق االعمال مقدر في سيابيع اليقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل . صافي القيمة القابلة للتحقق هي عبارة عن سعر ال
ً أي تكلفة إلتما ، وتكاليف كلفة الشراءعلى ت م عملية البيع . تحدد التكلفة بإستخدام طريقة المتوسط المرجح . تشتمل تكلفة المخزونالعادية ناقصا

  المتكبدة لجلب المخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة .  االخرى التحويل والتكاليف
  

إلعتراف ايتم  عالقة.ذات ال التى يتم فيها اإلعتراف باإليرادات السنةفي  تراف بالقيم الدفترية لذلك المخزون كمصروفععند بيع المخزون ، يتم اإل
. رةخساال و تحصل فيهاأفيها القيمة  تنزلالتى  السنةلمخزون كمصروف في اخسائر  وكافةقيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق  تنزيلب

يادة صافي زعلى اضح و، أو عندما يكون هنالك دليل التكلفة أقل منالمخزون إلى  الظروف التى تسببت في السابق في تخفيض قيمة توجدعندما ال 
القيمة  لتكون،  مة)لقيلاألساس  التخفيض بمبلغ(العكس محدد  التخفيضالقيمة القابلة للتحقق بسبب تغير الظروف اإلقتصادية ، يتم عكس مبلغ 

   .حقق المعدلة أيهما أقللقابلة للتالقيمة اوصافي الدفترية هو عبارة عن التكلفة 
  
  وما فى حكمه) النقد ٩

قل من أثة أشهر أو خرى قصيرة األجل بفترات إستحقاق ثالاأل السائلة ستثماراتاإلالبنوك وفي الصندوق وفي نقد ال وما فى حكمهيتضمن النقد 
 ً بين ذبذب محتمل أن تت، والتى من الللنقد لشركة ا من إدارةال يتجزأ سحوبات على المكشوف والتى تمثل جزءاً التاريخ الشراء. وتتضمن أيضا

  .أرصدة إيجابيةب على المكشوف إلى سح
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  

  ) إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ١٠
ً لشروط واحكام نظام العمل الدفع تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين  تم . يتوظيفهم تهاء عقودفي الشركة عند إن المطبقوفقا

ة نوات الحالين في السالمستقبلية التى إكتسبها الموظفو المكافآتالمحددة عن طريق تقدير مبلغ إحتساب إلتزام الشركة فيما يخص خطة المزايا 
  والسابقة وخصم ذلك المبلغ للوصول إلى القيمة الحالية .

  
ور مع ت بعد التشاضافترااإللتزامات المستقبلية . ويتم وضع هذه اإل لتستوفي تلكتضع الشركة اإلفتراضات التى تستخدم لتحديد العناصر الرئيسية 

وبات. تتم علقة بالمطلل المتالخبراء اإلكتواريين للشركة وتتضمن تلك التى تستخدم لتحديد تكاليف الخدمة المنتظمة اإلعتيادية وكذلك عناصر التموي
  عملية إحتساب إلتزام المزايا المحددة بواسطة إكتوراي مؤهل بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة .

  
خر. تحدد ل الشامل اآلة الدخة قياس إلتزام المزايا المحددة والذي يتكون من مكاسب وخسائر إكتوارية ، يتم اإلعتراف بها في في الحال في قائمإعاد

نة إلى السي بداية فمحددة الشركة صافي مصروف الفائدة على إلتزام المزايا المحددة للسنة بتطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس إلتزام المزايا ال
م لمزايا . يتافعيات صافي المزايا المحددة مع األخذ في الحسبان أي تغير في صافي إلتزام المزايا المحددة خالل السنة نتيجة للمساهمات ود

  االخرى المتعلقة بخطط المزايا المحددة في قائمة الربح أو الخسارة . والمصاريفاإلعتراف بصافي مصروف الفائدة 
  

  باإليرادات ) اإلعتراف١١
  .مول بهاشروط الشحن المع بعد إعتبارتقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند التحكم في المنتجات المباعة والتحويالت إلى العمالء 

  
تبعاد واسعاقديًا تلمحددة المالي المستلم أو المستحق القبض، مع االخذ في الحسبان شروط السداد ا للتعويضيتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة 

  ل.أو وكي كرئيسالضرائب أو الرسوم. يتم تقييم ترتيبات اإليرادات وفقًا لمعايير محددة لتحديد ما إذا كانت الشركة تعمل 
 

  ) تكلفة اإلقتراض١٢
  لإلستخداماً جاهز هل والذي يأخذ بالضرورة لسنة من الزمن حتى يصبحؤتكاليف اإلقتراض المتعلقة بشكل مباشر بشراء ، إنشاء ، إنتاج أصل م

. ى تحدث فيهانة التالمرجو منه أو بيعه، تتم رسملتها كجزء من تكلفة االصل المعني .  تعتبر جميع تكاليف اإلقتراض االخرى مصاريف في الس
  تتكون تكاليف اإلقتراض من فوائد وتكاليف أخرى التى تتكبدها الشركة فيما يتعلق بإقتراض موارد مالية .

  
  ) المصاريف١٣

ً  لوظيفتها كجزء من تكلفة المبيعات أو تكلفة البيع والتوزيع أو المصاريف اإلدارية.  تصنف ف الياج وتكاإلنت تصنف تكاليفالمصاريف وفقا
 شركة . تصنفتجات التتكون مصاريف البيع والتوزيع بصفة رئيسية من التكاليف المتكبدة في توزيع وبيع منالتصنيع المباشرة كتكلفة مبيعات. 

ال تكون  رة التيالمصاريف االخرى كمصاريف عمومية وإدارية . تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشجميع 
على أساس  بناءً  بشكل مباشر جزءاً من تكاليف المبيعات. يتم توزيع البنود بين مصاريف عمومية وإدارية وتكلفة مبيعات عندما يتطلب ذلك

  متناسق.
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  

  ) المعامالت بالعمالت األجنبية ١٤
عامالت. ريخ تلك المة في تاالمعامالت المسجلة بالعمالت األجنبية إلى العملة الرئيسية  بالشركة لكل معاملة على حدة باألسعار السائديتم تحويل 

  قرير .التريخ ويل السائدة في تاالموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت االجنبية إلى العملة الرئيسية  بأسعار التحتحول 
  

دة عند تحديد تحويل السائعار الات والمطلوبات غير النقدية التى تم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة االجنبية تحول إلى العملة الرئيسية بأسالموجود
تسجل عاملة. المي تاريخ فتحويل القيمة العادلة . البنود غير النقدية التى تم قياسها على اساس التكلفة التاريخية بالعملة االجنبية تحول بأسعار ال

   فروقات العملة االجنبية عموماً في قائمة الربح أو الخسارة.
  

  ) الزكاة ١٥
ى اق وتحمل علإلستحقتخضع الشركة لنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية . يتم إحتساب مخصص الزكاة على اساس ا

لربط وافقة على اند المععاء الزكاة أو صافي الدخل المعدل أيهما اعلى. يسجل أي فرق في التقدير قائمة الربح أو الخسارة. تحتسب الزكاة على و
  النهائي وعندها تتم تسوية المخصص.

  
  ) القطاع التشغيلي١٦

ومصاريف  اداتيرإالقطاع التشغيلي هو مكون من مكونات الشركة مرتبط بأنشطة تجارية قد يكتسب منها إيرادات وتتكبد مصاريف، بما في ذلك 
تخذ القرار مواسطة بمتعلقة بمعامالت مع أي من المكونات األخرى للشركة . تتم مراجعة نتائج عمليات كافة القطاعات التشغيلية بشكل منتظم 
ع قطالان نتائج تتضم .الرئيس في الشركة التخاذ قرارات عن موارد يتوجب تخصيصها للقطاع ولتقييم أدائه والذي تتاح له معلومات مالية محددة 

ساس أوزيعها على تيمكن  التى يتم رفع تقرير عنها إلى صاحب القرار الرئيس في الشركة البنود التي يمكن ربطها مباشرة بالقطاع وكذلك تلك التى
  معقول .

  
  ) توزيعات األرباح١٧

ً يتوقف على تقدير الشركلم يعد  التوزيع وأنتعترف الشركة باإللتزام بتوزيعات أرباح نقدية عند الموافقة على التوزيع  لمتعلقة ين انللقوا ة . وفقا
مماثل بالمبلغ ال عترافبالشركات في الممكلة العربية السعودية فقد تمت الموافقة على التوزيع عند المصادقة عليه بواسطة المساهمين . يتم اإل

  ارة .عند الموافقة عليها بواسطة أعضاء مجلس اإلد مباشرة في حقوق الملكية . يتم إدراج توزيعات األرباح المرحلية إن وجدت
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  ولكن لم تكن سارية بعدمعايير وتفسيرات صادرة  -٥

ة لمفعول للسناح سارية تصبوف المبكر للمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية الصادرة والتي س التطبيقإختيار قررت إدارة الشركة عدم 
  .م٢٠٢٠يناير ١التي تبدأ في أو بعد 

  
  يف األعمالتعر - ٣تقرير المالي رقم تعديالت على المعيار الدولي لل ١-٥

ة معقد جًدا ، ادات الحالياإلرش ينقح هذا التعديل تعريف االعمال. وفقًا للتعقيبات التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولي، عامة يُعتقد أن تطبيق
 وينتج عنه عدد كبير جًدا من المعامالت المؤهلة كتجميعات أعمال.

  
  عريف الموادت - ٨محاسبة الدولي رقم يار الومع ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ٢-٥

المحاسبية" ، التغيرات في  ، "السياسات ٨، "عرض القوائم المالية" ، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١هذه التعديالت لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 ي األخرى:التقديرات واألخطاء المحاسبية" ، والتعديالت المترتبة على المعايير الدولية للتقرير المال

 لي) استخدام تعريف ثابت لألهمية النسبية في جميع معايير التقارير المالية الدولية واإلطار المفاهيمي للتقرير الما١(
  ) توضيح شرح تعريف المواد٢
 حول المعلومات غير الجوهرية. ١) إدراج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم ٣
  
اإلصالح  - ٧، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٣٩رقم  ، معيار المحاسبة الدولي٩لدولي للتقرير المالي رقم تعديالت على المعيار ا ٣-٥

  القياسي لسعر الفائدة
ح صالر على أن اإلا تأثيتوفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق باإلصالح القياسي لسعر الفائدة. تتعلق اإلعفاءات بحسابات التحوط وله

ة حوط في قائمأثير تتالقياسي لمعدل اليبور ال يجب أن يتسبب عموماً في إنهاء محاسبة التحوط. بالرغم من ذلك، يجب أن يستمر تسجيل أي عدم 
 الربح أو الخسارة.
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  المالية إيضاحات حول القوائم
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  
 ممتلكات ، مصنع ومعدات -٦
  

      أعمال رأسمالية       سيارات ، رافعات   اثاث وتركيبات    مصنع آالت      

  لياإلجما    قيد التنفيذ   ومعداتعدد    شوكية ومقطورات   ومعدات مكتبية   ومعدات    مباني  ٢٠١٩

                            التكلفة :

  ٤٩٥٫٢٤٣٫٤١٨    ٢٫٥٩٣٫٢٤٧    ١٦٫٦٠٦٫٠١١    ٩٫٩٣٧٫٥٦٨    ٥٫٦٣٢٫٨٦٠    ٣٤٩٫٤١٣٫٠٢٥   ١١١٫٠٦٠٫٧٠٧  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ٥٫٩١٤٫١٩٦    ١٫٣٩١٫٨٣٨    ١٠٢٫٢٩٩    ٥٣٦٫٥٠٠    ١٧٨٫٩٠٠    ٢٫٧٣٢٫٤٣٣    ٩٧٢٫٢٢٦  إضافات

  )٥٣٫٣٦٣(    )٨٢٢٫١٨٥(    -    -    -    -    ٧٦٨٫٨٢٢  تحويالت

  )٣٫١١٩٫٩٣٦(    -    -    )٨٨٨٫٤٠٠(    )٤٨٤٫٤٦٤(    )١٫٧٤٧٫٠٧٢(    -  مشطوبات/  إستبعادات

  ٤٩٧٫٩٨٤٫٣١٥    ٣٫١٦٢٫٩٠٠    ١٦٫٧٠٨٫٣١٠    ٩٫٥٨٥٫٦٦٨    ٥٫٣٢٧٫٢٩٦    ٣٥٠٫٣٩٨٫٣٨٦   ١١٢٫٨٠١٫٧٥٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                            اإلستهالك المتراكم 

  ٣٠٠٫٧٥٢٫٨١٨    -    ١٣٫٦٦٥٫٥٠٠    ٨٫٢٠٠٫٧٥١    ٤٫٧٨٥٫٢٠٣    ٢٠٦٫٥٢٤٫٤٥٢    ٦٧٫٥٧٦٫٩١٢  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ١٦٫٢١٩٫٧٦٩    -    ٩٦٦٫٧٨٠    ٥٨٣٫١١٢    ٣٢٠٫٦٨٧    ١٠٫٨٩٨٫٥١٣    ٣٫٤٥٠٫٦٧٧  محمل للسنة

  )٣٫٠٩٠٫٦٦٦(    -    -    )٨٨٨٫٣٩٤(    )٤٥٥٫٢١٧(    )١٫٧٤٧٫٠٥٥(    -  مشطوبات/  إستبعادات

  ٣١٣٫٨٨١٫٩٢١    -    ١٤٫٦٣٢٫٢٨٠    ٧٫٨٩٥٫٤٦٩    ٤٫٦٥٠٫٦٧٣    ٢١٥٫٦٧٥٫٩١٠    ٧١٫٠٢٧٫٥٨٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                            صافي القيمة الدفترية :

 ١٨٤٫١٠٢٫٣٩٤    ٣٫١٦٢٫٩٠٠    ٢٫٠٧٦٫٠٣٠    ١٫٦٩٠٫١٩٩    ٦٧٦٫٦٢٣   ١٣٤٫٧٢٢٫٤٧٦    ٤١٫٧٧٤٫١٦٦  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية )
  
  
  
  ممتلكات ، مصنع ومعدات (تتمة) -٦
 

            سيارات،             

     أعمال رأسمالية قيد       رافعات شوكية  اثاث وتركيبات   مصنع آالت       

  اإلجمالي    التنفيذ   ومعداتعدد    ومقطورات  ومعدات مكتبية   ومعدات    يمبان  ٢٠١٨

                            التكلفة :

 ٤٩٩٫٠٠٣٫٨٨٢    ١٫٧٥٤٫٦٣١    ١٨٫٤٩٣٫٢٧٢    ٩٫٨٨٠٫١١٨    ٥٫٥٣١٫٢٣٣   ٣٥٣٫٧١١٫٩١٢   ١٠٩٫٦٣٢٫٧١٦  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 

  ٤٫٣٧٥٫٨١٧    ٢٫١٨٨٫٦١٦    ٣٦٦٫٠٦١    ٢٥٢٫٩٠٠    ٣١١٫٢٩٧    ١٫١٧٨٫٩٥٢    ٧٧٫٩٩١  إضافات

  -    )١٫٣٥٠٫٠٠٠(    -    -    -    -    ١٫٣٥٠٫٠٠٠  إستبعادات

  )٨٫١٣٦٫٢٨١(    -    )٢٫٢٥٣٫٣٢٢(    )١٩٥٫٤٥٠(    )٢٠٩٫٦٧٠(    )٥٫٤٧٧٫٨٣٩(    -  تحويالت

 ٤٩٥٫٢٤٣٫٤١٨    ٢٫٥٩٣٫٢٤٧    ١٦٫٦٠٦٫٠١١    ٩٫٩٣٧٫٥٦٨    ٥٫٦٣٢٫٨٦٠   ٣٤٩٫٤١٣٫٠٢٥   ١١١٫٠٦٠٫٧٠٧  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                            الك المتراكم اإلسته

 ٢٩١٫٤٤٣٫٧٥٧    -    ١٤٫٨٥٨٫٩٥٨    ٧٫٥٠١٫٧٢٧    ٤٫٦٨٠٫٢٩٠   ٢٠٠٫٢٤٢٫٤٦٦    ٦٤٫١٦٠٫٣١٦  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 

  ١٧٫٤٤٥٫٠٨٢    -    ١٫٠٥٩٫٧٤٦    ٨٩٤٫٤٧٢    ٣١٤٫٥١٠    ١١٫٧٥٩٫٧٥٨    ٣٫٤١٦٫٥٩٦  محمل للسنة

  )٨٫١٣٦٫٠٢١(    -    )٢٫٢٥٣٫٢٠٤(    )١٩٥٫٤٤٨(    )٢٠٩٫٥٩٧(    )٥٫٤٧٧٫٧٧٢(    -  إستبعادات

 ٣٠٠٫٧٥٢٫٨١٨    -    ١٣٫٦٦٥٫٥٠٠    ٨٫٢٠٠٫٧٥١    ٤٫٧٨٥٫٢٠٣   ٢٠٦٫٥٢٤٫٤٥٢    ٦٧٫٥٧٦٫٩١٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                            صافي القيمة الدفترية :

 ١٩٤٫٤٩٠٫٦٠٠    ٢٫٥٩٣٫٢٤٧    ٢٫٩٤٠٫٥١١    ١٫٧٣٦٫٨١٧    ٨٤٧٫٦٥٧   ١٤٢٫٨٨٨٫٥٧٣    ٤٣٫٤٨٣٫٧٩٥  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  (تتمة)ومعدات  نعمصممتلكات ،  -٦
صنع وتطوير الم لتوسعةتنفيذ واإلنشاءات قيد ال بالطريق اآلالت مقابلبواسطة الشركة التى تمت دفوعات تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الم ١-٦

  .خطوط اإلنتاج
  
فترتي طق التقنية لومناصناعية ال للمدنعلى ارض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية  الممتلكات، المصنع والمعدات إنشاءتم  ٢-٦

إيضاح  راجعم) على التوالي. ٢٠٠٨غسطس ا ٢٤هـ (١٤٢٩شعبان  ٢٣م) و ٢٠١٣أكتوبر ٦هـ (١٤٣٤ذو الحجة  ١سنة هجرية ، تبدأ من  ٢٣و  ١٠
٧.  
  
  اإلستهالك المحمل للسنة مصروف توزيع ٣-٦
  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩    إيضاح  

  ١٥٫٩٦٨٫٠١٢    ١٤٫٩٥٣٫٥٠٩      تكلفة مبيعات

  ٣٧٥٫٣٣٢    ٣٠٠٫٩٠٣    ٢٤  مصاريف بيع وتسويق
  ١٫١٠١٫٧٣٨    ٩٦٥٫٣٥٧    ٢٥  مصاريف عمومية وإدارية

  ١٧٫٤٤٥٫٠٨٢    ١٦٫٢١٩٫٧٦٩      اإلجمالي

  
  إيجار ومطلوباتموجودات حق اإلستخدام  -٧

  سنة. ٢٢إلى  ١٠. تتراوح مدة عقد اإليجار على مختلف عقود اإليجار بين تقوم الشركة بإيجار أراضي
 
  موجودات حق اإلستخدام ١-٧
  

  ٢٠١٩            التكلفة

  ٥٫٤٦٣٫٠٥٨            يناير  ١في 

  )٧٥٠٫٩٠٨(            إستهالك

  ٤٫٧١٢٫١٥٠            ديسمبر  ٣١في 

  
  عقود اإليجار مطلوبات ٢-٧
  

            ٢٠١٩  

  ٥٫١٠٠٫٧٦٤            يناير  ١في 

  ٢٧٣٫١٥٥            مصروف فائدة
  )٧٩٢٫٠٦٣(            مدفوعات 

  ٤٫٥٨١٫٨٥٦            ديسمبر  ٣١في 
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  الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)الشركة 

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  (تتمة) موجودات حق اإلستخدام وإلتزامات إيجار -٧
  

  :في قائمة المركز المالي كما يلي العرض
 

            ٢٠١٩  

  ٤٫٠٣٤٫٥١٩            زء غير متداول ج

  ٥٤٧٫٣٣٧            جزء متداول

            ٤٫٥٨١٫٨٥٦  

  
ير غقات النقدية ى التدفات عقود اإليجار. تم إعداد الجدول بناًء علمطلوبالجدول التالي تاريخ االستحقاق التعاقدي المتبقي للشركة المتعلق ب يفصل

  على حد سواء الفائدة والتدفقات النقدية الرئيسية.عقود اإليجار. ويشمل الجدول ات لمطلوبالمخصومة 
 

            ٢٠١٩  

  ٧٩٢٫٠٦٣            خالل سنة واحدة

  ٢٫٧٥٨٫١٨٩            من سنتين إلى خمسة سنوات
  ٢٫٢٨٠٫٤٨٨            أكثر من خمسة سنوات

            ٥٫٨٣٠٫٧٤٠  

  
  موجودات غير ملموسة -٨
  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩    إيضاح  

  ٦٫٢٩٥٫١١٩    ٤٫٨١٢٫١٢١    ١-٨  برمجيات إلكترونية 

  ٤٠٫٠٨٥٫٠٨١    -    ٢-٨  شهرة

      ٤٦٫٣٨٠٫٢٠٠    ٤٫٨١٢٫١٢١  

 
  برمجيات إلكترونية ١-٨
  

    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

          تكلفة

  ١٠٫٣٥٧٫٠٨٨    ١٠٫٣٥٧٫٠٨٨    يناير ١الرصيد في 
  -    ٣٠٣٫٤٥٣    إضافات
  -    ٥٣٫٣٦٣    تحويالت

  ١٠٫٣٥٧٫٠٨٨    ١٠٫٧١٣٫٩٠٤    ديسمبر ٣١الرصيد في 

          إطفاء

  ٢٫٢٥٢٫١٤٤    ٤٫٠٦١٫٩٦٩    يناير ١لرصيد في ا
  ١٫٨٠٩٫٨٢٥    ١٫٨٣٩٫٨١٤    محمل للسنة

  ٤٫٠٦١٫٩٦٩    ٥٫٩٠١٫٧٨٣    ديسمبر ٣١الرصيد في 

  ٦٫٢٩٥٫١١٩    ٤٫٨١٢٫١٢١    صافي القيمة الدفترية
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  لماليةإيضاحات حول القوائم ا

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  (تتمة) موجودات غير ملموسة -٨
  
  الشهرة ٢-٨
  

    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٤٠٫٠٨٥٫٠٨١    ٤٠٫٠٨٥٫٠٨١    يناير ١الرصيد في 

  -    )٤٠٫٠٨٥٫٠٨١(     هبوط

    -    ٤٠٫٠٨٥٫٠٨١  

  
 ٤٠.١وط بمبلغ هببخسارة  افاإلعترالتي تم تخصيص الشهرة لها. تم  لوحدة توليد النقدلالسترداد  لةالقاب لقيمةابإعادة تقييم خالل السنة قامت اإلدارة 

 المنفعة قيد قيمةحسابات ى بناًء عل لوحدة توليد النقدقيمتها بالكامل. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد  هبطت، وبالتالي فإن الشهرة قد مليون لایر سعودي
توليد  لنقدية لوحدةتدفقات اال إستنباط في الطلب على المنتجات. معدل النمو المستخدم في اإلنخفاضتم تحديث توقعات التدفقات النقدية لتعكس تخدام. االس
تضمن  ).السنة في ٪١١٫٤: م٢٠١٨(في السنة ٪ ١٣التدفقات النقدية بنسبة  خصم). تم في السنة ٪٢: م٢٠١٨(في السنة ٪ ١ بعد الخمس سنوات هو النقد

ً  خسارة الهبوط   في مصروفات اخرى. المذكور سابقا
  
  يةإستثمارممتلكات  -٩
  

    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

          تكلفة

  ٦٫٧٨٣٫٩٥٠    ٦٫٧٨٣٫٩٥٠    في بداية السنة

    ٦٫٧٨٣٫٩٥٠    ٦٫٧٨٣٫٩٥٠  

          اإلستهالك المتراكم

  ٤٫١٤٦٫٣٣٨    ٤٫٣٤٧٫٤٩٠    في بداية السنة
  ٢٠١٫١٥٢    ٢٠١٫١٥٢    محمل للسنة

  ٤٫٣٤٧٫٤٩٠    ٤٫٥٤٨٫٦٤٢    في نهاية السنة

  ٢٫٤٣٦٫٤٦٠    ٢٫٢٣٥٫٣٠٨    صافي القيمة الدفترية

  
 هاراء تقييم مستقل لممتلكات" ، قامت اإلدارة بإج يةإستثمارممتلكات " ٤٠الدولي رقم  متطلبات معيار المحاسبةلغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة وفقًا ل

مليون لایر  ٩م: ٢٠١٨ ديسمبر ٣١( لایر سعوديمليون  ٩٫٦بمبلغ للممتلكات اإلستثمارية م وحددت القيمة العادلة ٢٠١٩ر ديسمب ٣١كما في  يةاإلستثمار
  .سعودي)

    
بموجب ( ١٢١٠٠٠٠٨٤٩خيص رقم تر العزيز أحمد الحمود السيد / حمد عبدمقيم مستقل  بواسطةستثمارية اال الشركة لممتلكاتتم إجراء تقييم مستقل 

  . م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في كما  للممتلكات اإلستثمارية) لتحديد القيمة العادلة ينالمعتمد للمقيمينلهيئة السعودية ا ترخيص
  
  
  
  
  
  
  

-٢٨-  
  



 

 

 
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  غ بالرياالت السعودية)(جميع المبال

  
  

  إستثمار طويل االجل -١٠
رأس  في٪ ١٠ نسبة مليون لایر سعودي يمثل ٣٫٧٥على سداد مبلغ ، م٢٠١٩أكتوبر  ٢٧في اجتماعه المنعقد في ، خالل السنة مجلس إدارة الشركة وافق
لایر  مليون ٠٫١ ةشركة الوطنية لصناعة السيارات المحدودلل المبدئيرأس المال  كان. فيها ، شركة مستثمرالشركة الوطنية لصناعة السياراتمال 

ً سعودي تم زيادته  ما في ذلك تحديث السجل تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية بم. ٢٠١٩مليون لایر سعودي من قبل مساهميها في عام ٣٧٫٥إلى  الحقا
 .م٢٠١٩ديسمبر ٣١المنتهية في  سنةللفي فترة الحقة  وعقد التأسيسالتجاري 

  
 اراتلصناعة السي ة الوطنيةالشركأن  نسبة إلىعند االعتراف المبدئي.  الدخل الشامل اآلخرقامت الشركة بتصنيف هذا االستثمار بالقيمة العادلة من خالل 

 لفة.العادلة وبالتالي سجلت هذا االستثمار بالتك لقيمتهاتعتقد اإلدارة أن التكلفة هي أفضل تقدير لذلك في مرحلة التكوين، 
  

  مخزونال -١١
  

    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٥١٫٠٨٥٫٦٢٩    ٣٠٫٩٥٩٫٧٤٨    مواد خام

  ٨٠٫٥٣٠٫٩٩٧    ٦٨٫٩٧٢٫٨٤٧    بضاعة تامة الصنع
  ٩٫٧٧٦٫١٧٧    ٩٫٤٩١٫٨٦١    بضاعة تحت التصنيع

  ٣٤٫٠٧٨٫٨٠٦    ١٢٫٥٨٣٫٥٢٢    مواد مستهلكة ومخزون آخر

    ١٧٥٫٤٧١٫٦٠٩    ١٢٢٫٠٠٧٫٩٧٨  

  )٣٫٢٠٤٫٨٥٠(    )٧٤٫٧٢٦(    ةناقصاً : مخصص مخزون بطئ الحرك

    ١٧٢٫٢٦٦٫٧٥٩    ١٢١٫٩٣٣٫٢٥٢  

 
  الحركة في مخصص المخزون بطئ الحركة كما يلي :

  
         ٢٠١٨   ٢٠١٩  

  ٢٫٧٤٨٫٤٤٢    ٣٫٢٠٤٫٨٥٠          يناير ١الرصيد في 

  ٤٥٦٫٤٠٨    ٢٫٤٤٠٫٨٦٥          محمل للسنة
  -    )٥٫٥٧٠٫٩٨٩(          شطب

 ٣٫٢٠٤٫٨٥٠   ٧٤٫٧٢٦        ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
   تجاريةالمدينة الذمم ال -١٢

  
      ٢٠١٨   ٢٠١٩  

  ١٣٥٫٤٦٦٫٣٤٦    ١١٧٫٠٩٣٫٧٧١      ذمم مدينة تجارية

  )١٢٫٩٣٩٫٣٦٩(    )١٣٫١٢٥٫٣٤٧(      ذمم مدينة تجارية هبوط

    ١٢٢٫٥٢٦٫٩٧٧   ١٠٣٫٩٦٨٫٤٢٤ 

  
  
  
  
  
  

-٢٩-  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  (تتمة) الذمم المدينة التجارية -١٢
  

  كما يلي : هبوط الذمم المدينةالحركة في 
  

         ٢٠١٨   ٢٠١٩  

  ١٣٫٠٨٧٫٠٦٥    ١٢٫٩٣٩٫٣٦٩          يناير ١الرصيد في 

  ٤٦٦٫٣٧١    ٢٥٨٫٦٥٨          محمل للسنة
  )٦١٤٫٠٦٧(    )٧٢٫٦٨٠(          شطب

  ١٢٫٩٣٩٫٣٦٩    ١٣٫١٢٥٫٣٤٧          ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
  كما يلي : هو الذمم المدينة التجارية تعميرتحليل 

  
ً ي ٩٠-١    مبالغ ليست مستحقة    الرصيد القائم إجمالي       يوما ٣٦١من أكثر     يوما ٣٦٠-١٨١    يوما ١٨٠-٩١    وما

  ١٩٫٠٥٠٫٤٤٠    ١٨٫٣٤٣٫٦٧٦    ١١٫٩٣٣٫٩١٢    ٢٩٫٧٥١٫٧٠١    ٣٨٫٠١٤٫٠٤٢    ١١٧٫٠٩٣٫٧٧١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  ١٣٫٦٥٨٫٩٣٤    ٨٫٠٠٦٫٨٦٩    ٩٫٤٨٥٫٧٧٠    ٢٧٫٨٣٣٫٣٠٩    ٧٦٫٤٨١٫٤٦٤    ١٣٥٫٤٦٦٫٣٤٦    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  
ها في قيمت هبوط أيبالشركة  تعترفوالتي لم  تقريرالفي نهاية فترة كما استحقاقها  مضت فترةالذمم المدينة التجارية المبينة أعاله المبالغ التي  تتضمن

 قابلة لالسترداد بالكامل.المبالغ تعتبر وفي جودة االئتمان  هامبسبب عدم حدوث تغيير 
  

  أخرىمدينة مدفوعات مقدماً وذمم  -١٣
  

    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

 ً   ٣٫٠٦٨٫٤١١    ٢٫٣٣٣٫٣٥٥    مدفوعات مقدما

  ٢٫٢٣٨٫٧٦٧    ٤٫٥١٤٫٨٢٥    دفعات لموردين
  ١٫٧١٣٫٩٤٥    ٢٩٨٫٢٦٧    م مدينة أخرىذم

    ٧٫٠٢١٫١٢٣    ٧٫١٤٦٫٤٤٧  

  
  نقد وما في حكمه -١٤

  
    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٦٫٦٩٧    ٣٫٤٥٥    نقدية بالصندوق

  ١١٫٣٨٢٫٧٥٣    ٨٫٦٨٩٫٩٤٨    نقد بالبنوك
  ٢٦٫٩٢١٫٩٣٤    ١١٫٠٠٢٫٦٣٣    ودائع ألجل

    ٣٨٫٣١١٫٣٨٤    ١٩٫٦٩٦٫٠٣٦  

  
  أشهر. لفترات إستحقاق أصلية أقل من ثالثة في السنة ٪٢٫٦٥إلى  ٪١بين  ما راوحتمل معدل ربح يتح ةك المحليومع البن الودائع ألجل

  
  
  
  

-٣٠-  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  ة)(جميع المبالغ بالرياالت السعودي

  
  

  رأس المال -١٥
) همس ٢٨٫١١٢٫٠٨٩م : ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( سهم ٢٨٫١١٢٫٠٨٩ريـال سعودي مقسم الى  ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠مبلغ  والمدفوع المصدرمال ال يبلغ رأس
  ريـال سعودي . ١٠ سهمقيمة كل 

  
    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٢٨٫١١٢٫٠٨٩    ٢٨٫١١٢٫٠٨٩    المصدرةعدد األسهم 

  ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠    ي لكل سهم لایر سعود ١٠أسهم عادية بقيمة 

  ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠    لایر سعودي -أسهم عادية صادرة ومدفوعة بالكامل 

  
  إحتياطي نظامي -١٦
 ً من  ٪٣٠ نسبة اطيهذا االحتيـــ يساوي حتىالصافي  الدخلمن  ٪١٠ نسبة بتكوين إحتياطي نظامي بتخصيص الشركةقامت لشركة ، ا لعقد تاسيس وفقا

  . رأس المال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع
  

تم  قم عن طري٢٠١٩لایر سعودي. تم تصحيح الخطأ في  ٧٦٫٨١٧ مسجل بشكل خاطئ بمبلغ نظامي، كان لدى الشركة احتياطي م٢٠١٨خالل عام 
لشركة حقوق الملكية ل تأثير على إجماليال يوجد وبلغ. بنفس الم م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في كما  المبقاةاألرباح و النظاميأرصدة االحتياطي تصنيف إعادة 

 .م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  

  قروض طويلة االجل -١٧
  

    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٢٥٫٤٢٠٫٠٠٠    ٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠    صندوق التنمية الصناعية السعودي

  )١٫٩٧٨٫٦٦٦(    )١٫٥٣٠٫٦٦٦(    ناقصاً : اعباء مالية مؤجلة
  )٨٠٠٫٠٠٠(    )٢٫٠٥٠٫٠٠٠(    ناقصاً : جزء متداول

    ٢٢٫٦٤١٫٣٣٤    ٢٢٫١٦٩٫٣٣٤  

          
  ٥٠٫١١٢٫٤٧٤    ٤٢٫٥٥٤٫٨٧٤    قروض أخرى من بنوك محلية

  )١٠٫٤٠٠٫٠٠٠(    )١١٫٤٠٠٫٠٠٠(    ناقصاً : جزء متداول

    ٣٩٫٧١٢٫٤٧٤    ٣١٫١٥٤٫٨٧٤  

  ٦٢٫٣٥٣٫٨٠٨    ٥٣٫٣٢٤٫٢٠٨    زء غير متداولج -القروض طويلة األجل  إجمالي

  
  مية الصناعية السعوديقرض من صندوق التنأ) 

 مبلغعلى  . حصلت الشركةالتوسعة للشركةم، حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل جزء من مشروع ٢٠١٨خالل 
اًء من ديسمبر تدغير متساوية إب على اقساط نصف سنويةالقرض قابل للسداد  هذا م.٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنةمليون لایر خالل  ١٫١٣
بعض تضمن يم. ٢٠٢٥للسداد بالكامل في أبريل بل الشركة. القرض قامضمون بسندات إذنية ورهن على بعض ممتلكات، مصنع ومعدات م وهو ٢٠١٩

  .مالية معينةالمحافظة على نسب  هامن بينالمقيدة  التعهدات
  
  
  
  
  

-٣١-  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  مساهمة سعودية) (شركة
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  (تتمة) قروض طويلة االجل -١٧
  

  قروض من بنوك محلية ب) 
  .كةللشرمشاريع التوسعة اليف تكلتمويل البنك السعودي البريطاني والبنك األهلي التجاري ، من بنكين تم الحصول على هذه القروض

  
 ٣١كما في . ةللشرك عةلتمويل مشروع التوس مليون لایر سعودي من البنك االهلى التجاري ١٢ م، حصلت الشركة على قرض جديد بمبلغ٢٠١٨خالل 

لزيادة مبلغ  هذا القرضضع يخ .مليون لایر سعودي) ١٫٧م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( مليون لایر سعودي ٤٫٥ منه م كان المبلغ المستخدم٢٠١٩ديسمبر 
ظة على المحاف نهامن بيالمقيدة  التعهداتيحتوى على بعض و إذنيةمضمون بسندات  وهو هامش سايبور زائداً  يضاف فوق التكلفة لتحقيق ربح بمعدل

  .مالية معينةنسب 
  

 سعودي كما في مليون لایر ٣٨تم منه إستخدام ، مليون لایر سعودي ٥٠صيغة المرابحة بحد شروط وفق البنك السعودي البريطاني  قرضتم تقديم 
سنوات  خمسة فترةعلى اقساط نصف سنوية خالل  قابل للسداد . هذا القرضمليون لایر سعودي) ٤٦م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  إذنية. مضمون بسندات وهو شهام سايبور زائداً  لزيادة مبلغ يضاف فوق التكلفة لتحقيق ربح بمعدل هذا القرض. يخضع م٢٠١٨من  بدأت
  

  : م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  المجمعة ستحقاقات القروض طويلة االجلمبالغ إفيما يلي اجمالي 
  

     قروض طويلة االجل من بنوك محلية  
تنمية الصناعية الصندوق     البنك االهلى التجاري   البنك السعودي البريطاني  

  السعودي
  اإلجمالي 

١٣٫٤٥٠٫٠٠٠   ٢٫٠٥٠٫٠٠٠    ٢٫٤٠٠٫٠٠٠   ٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢٠  
١٦٫١٠٤٫٨٧٤   ٢٫٩٥٠٫٠٠٠    ٢٫١٥٤٫٨٧٤   ١١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢١  
١٦٫٢٠٠٫٠٠٠   ٤٫٢٠٠٫٠٠٠    -   ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢٢  
١١٫٧٠٠٫٠٠٠   ٥٫٧٠٠٫٠٠٠    -   ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢٣  
٧٫٠٢٥٫٠٠٠   ٧٫٠٢٥٫٠٠٠    -   -  ٢٠٢٤  
٣٫٨٢٥٫٠٠٠   ٣٫٨٢٥٫٠٠٠    -   -  ٢٠٢٥  

  ٦٨٫٣٠٤٫٨٧٤   ٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠    ٤٫٥٥٤٫٨٧٤   ٣٨٫٠٠٠٫٠٠٠  

 
  إلتزامات مكافآت الموظفين -١٨

  
         ٢٠١٨   ٢٠١٩  

  ٢٣٫٣٤٥٫٩٢٨    ٢٥٫٢٩٨٫١٣٦          يناير ١الرصيد في 

  ٣٫٢١٨٫٠٤٣    ٣٫٥٩٤٫٥٧١          ربح أو خسارة -محمل للسنة 
  )٢٫٠٣٤٫٠٠٦(    )١٫١٧٣٫٩٢١(          مدفوعات تمت خالل السنة

  ٧٦٨٫١٧١    )٨٥٣٫٢٩٩(          خل شامل آخرد -محددة   مكافآتزامات خسارة إعادة قياس على إلت(ربح) / 

 ٢٥٫٢٩٨٫١٣٦   ٢٦٫٨٦٥٫٤٨٧        ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
  
  
  

-٣٢-  
  
 



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  لغ بالرياالت السعودية)(جميع المبا

  
  

  إلتزامات مكافآت الموظفين (تتمة) -١٨
  

  قياس إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من إلتزامات مكافآت الموظفين 
  

  المتوقعة. اإلئتمان وحدة ة بإستخدام طريقة إكتواريات تقييمإلتزامات نهاية الخدمة بواسطة  يتم تحديد خطط
  

  ديسمبر: ٣١ونات إلتزام مكافآت الموظفين المحدد كما في الجدول التالي مكيمثل 
  

  خطة مكافأة نهاية الخدمة    

    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٢٣٫٣٤٥٫٩٢٨    ٢٥٫٢٩٨٫١٣٦    يناير  ١كما في 

          محمل على الربح أو الخسارة 

  ٢٫١٩٣٫٢٨٦    ٢٫٢٧٠٫٩١٨    تكلفة خدمة حالية

  ١٫٠٢٤٫٧٥٧    ١٫٣٢٣٫٦٥٣    تكلفة فوائد

    ٣٫٢١٨٫٠٤٣    ٣٫٥٩٤٫٥٧١  

          محمل على الدخل الشامل اآلخر

  ٧٦٨٫١٧١    )٨٥٣٫٢٩٩(    على إعادة قياس إلتزامات مزايا محددة خسارة  /(ربح) 

  )٢٫٠٣٤٫٠٠٦(    )١٫١٧٣٫٩٢١(    مسدد خالل السنة

  ٢٥٫٢٩٨٫١٣٦    ٢٦٫٨٦٥٫٤٨٧    ديسمبر ٣١كما في 

  
  اإلفتراضات الرئيسية

  
    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٪٤٫٣٠    ٪٣٫٦٠    في السنةمعدل الخصم 

  ٪٤٫٥٥    ٪٣٫٨٥    في السنةمعدل زيادة الرواتب 

  سنة ٦٫٥    سنة ٦٫٨    ةزمني مدة
  في السنة ٪٠٫١    في السنة ٪٠٫١٧    معدل الوفيات

  
  فيما يلي تحليل الحساسية لإلفتراضات الهامة :

  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

        معدل الخصم
  ٢٣٫٤٠٣٫٥٩٢    ٢٤٫٧٢٤٫٦٥٣   معدل خصم٪١+
  ٢٧٫٤٥٤٫١٦٣    ٢٩٫٣١٧٫٢٣٦  عدل خصمم٪١-

        معدل رواتب
  ٢٧٫٥٦٤٫٥١٠    ٢٩٫٤٦٠٫٣٣٤   معدل رواتب٪١+
  ٢٣٫٢٧١٫٨١٦    ٢٤٫٥٥٦٫٩٠٤   معدل رواتب٪١-
        
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

        اإلنسحابمعدل
  ٢٥٫٢١٦٫١٢٠    ٢٦٫٧٩٣٫٣٤٢   إنسحابمعدل٪١٠+
  ٢٥٫٣٨٤٫٣٠٠    ٢٦٫٩٤٠٫٥٢٧   إنسحابمعدل٪١٠-
  

-٣٣-  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  تجارية وذمم دائنة أخرىدائنة ذمم  -١٩
  

    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ١٥٫١٣٦٫٦٠٧    ١١٫٣٩٩٫٠٤١    ذمم دائنة تجارية 

  ٥٢٫٣٩٢٫٤١٠    ٢٫٥٥٥٫٧٠٣    اوراق دفع 

    ٦٧٫٥٢٩٫٠١٧    ١٣٫٩٥٤٫٧٤٤  

  
  االجل ةض قصيروقر -٢٠

وإعادة دية مادات مستنإعت فتح خطاباتشكل  فيرأس المال العامل  لمتطلباتقامت الشركة بعمل ترتيبات تسهيالت بنكية ("التسهيالت") من بنوك محلية  
لفة فوق التك مبلغ مضافالتسهيالت  هذه تحمل. . القروض قصيرة األجل تستحق الدفع خالل سنة واحدة قصيرة االجل تمويل خطابات إعتماد وقروض

  .إذنيةمضمونة بسندات و ،("سايبور") زائداً هامش معين
  

 مستحقات ومطلوبات أخرى -٢١
  

    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٣٫٩٠٧٫٧١٨    ٤٫٥٩٨٫٧٢٠    مستحقات متعلقة بالموظفين

  ١٫٨٢٢٫٠١٩    ٦٨٠٫٠٦٩    مستحقةرسوم جمركية 

  ٤٫٩٣٢٫٩٥٦    ٣٫٣٠٤٫٦٠١    مصاريف مستحقة

  ١٫٢٢٥٫٣٣٩    ١٫٠٦٧٫٣٠٧    دفعات مقدمة من عمالء

  ٨٦٠٫٥٠٧    ٧٦٠٫٢٤٣    توزيعات أرباح مستحقة

  -    ١٩٧٫٣٧٨    ضريبة قيمة مضافة

  ٧٣٣٫٥٨٩    ٢٫٢٦٧٫٠٠٢    مطلوبات أخرى

    ١٣٫٤٨٢٫١٢٨    ١٢٫٨٧٥٫٣٢٠  

  
  زكاة -٢٢

 
  عناصر الرئيسية لوعاء الزكاة كما يلي :ال )أ 
  

       ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  )٢٤٣٫٣٠٧٫٢٦٠(    )١٩٩٫٦١١٫٩٧٣(        موجودات غير متداولة
  ٨٧٫٦٥١٫٩٤٤    ٨٤٫٢٢٤٫٢١٤        مطلوبات غير متداولة

  ٣٧٦٫٠٣٣٫٤٥٠    ٣٧٢٫٧٦٦٫٥٥٧        رصيد حقوق المساهمين اإلفتتاحي
  ١٠٫٣٤٥٫٧٩٨    )٥٩٫٦١٧٫٥٠٣(        ربح  قبل الزكاة  صافي (خسارة) /

  
  م.٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنةتم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى وعاء الزكاة  -
  
  
  
  
  

-٣٤-  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  بالرياالت السعودية) (جميع المبالغ

  
  

  زكاة (تتمة) -٢٢
  
  خالل السنة كما يلي : الحركة في مخصص الزكاة) ب
  

         ٢٠١٨   ٢٠١٩  

  ٦٫٠٠٨٫٦٣٨    ٦٫١٠٠٫٠٠٠          يناير ١الرصيد في 

  ٥٫٨١٦٫٤٩٨    ٥٫٤٩١٫٤٨٦          محملة للسنة

  )٥٫٧٢٥٫١٣٦(    )٦٫٠٤١٫٤٨٦(          مدفوعة خالل السنة

 ٦٫١٠٠٫٠٠٠   ٥٫٥٥٠٫٠٠٠        ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
  ج) موقف الربط

ركة نهت الشأكما  . الرسميةم وحصلت على الشهادات المطلوبة وااليصاالت ٢٠١٨ديسمبر  ٣١قدمت الشركة اقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في 
  م .٢٠١٦لزكاة والدخل حتى الهيئة العامة لالزكوية مع  هاربوط

  
 إيرادات -٢٣

  
        ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٣٩١٫١٧٠٫٢٠٨    ٢٦٣٫٢٤٨٫٣٦٦        إيرادات

  
  تصنيف اإليرادات ١-٢٣

  
  أ) التصنيف حسب المنتج

  
        ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٣٤٦٫٠٠٦٫٧٧١    ١٩٤٫٧٧٩٫٧٧٢        منتجات االسالك المسحوبة

  ٤٥٫١٦٣٫٤٣٧    ٦٨٫٤٦٨٫٥٩٤        المحاور والمسابك وقطع الغيار

        ٣٩١٫١٧٠٫٢٠٨    ٢٦٣٫٢٤٨٫٣٦٦  
  
  سب المنطقة الجغرافية) التصنيف حب
  

        ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٨٨٫٣١٠٫٥١١    ١١٦٫٩٨٣٫٣١٠        محلى 

  ٣٠٢٫٨٥٩٫٦٩٧    ١٤٦٫٢٦٥٫٠٥٦        تصدير

        ٣٩١٫١٧٠٫٢٠٨    ٢٦٣٫٢٤٨٫٣٦٦  

  
  
  
  

-٣٥-  
  

  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

 بيع وتوزيع مصاريف -٢٤
  

  ٢٠١٨   ٢٠١٩     إيضاح    

  ٥٫٤٨٤٫٨١٠    ٥٫٢٨٤٫٩٦١          تكاليف متعلقة بالموظفين

  ٨٫٨٦٢٫٠٩٨    ٥٫٨٤٨٫٩٥٨          نقل وتوزيع 

  ٣٧٥٫٣٣٢    ٣٠٠٫٩٠٣      ٣-٦    ستهالكإ

  ٣٨٧٫١٤٩    ١٥٢٫٩١٤          يجارإ

  ٢٨٩٫٥٦٩    ٢٧٠٫٣٢٩          تأمين 

  ٧٣٫٠٢٧    ٥٨٫٦٨٥          منافع 

  ٣٤٩٫٧٨٠    ٢١٢٫٨٣٢          مصاريف دعاية 

  ٢٩٣٫٥٧٣    ٢١٦٫٩٩٨          مصاريف سفر 

  ٦١٠٫٦١٨    ٩٤٥٫١١١          أخرى

        ١٦٫٧٢٥٫٩٥٦   ١٣٫٢٩١٫٦٩١ 

  
  مصاريف عمومية وإدارية -٢٥

 
  ٢٠١٨   ٢٠١٩   إيضاح      

  ٩٫٧٣٩٫٩٣٩    ١٠٫٦٤٩٫٦٠٨          تكاليف متعلقة بالموظفين

  ٧٦٦٫٣٩٦    ٨١٤٫٠٢٥          اتعاب مهنية 

  ١٫١٠١٫٧٣٨    ٩٦٥٫٣٥٧    ٣-٦      استهالك

  ٥٧٥٫٨٧١    ٦٠٥٫٨٦٠          اطفاءات

  ٢٩٠٫٧٢٦    ٢٧٣٫١٣٤          اصالح وصيانة

  ٣٩٩٫٦٩٧    ٣١٠٫٧٢٧          مصاريف سفر 

  ٤٣١٫٢١٣    ٣٥٧٫١٩٢          هاتف ومرافق

  ١٣٥٫٥١٢    ١٥١٫٦٧٧          تأمين 

  ٤٠٤٫٩٢٥    ٤١٢٫٢٦٤          وحراسة  امن

  ١٫٤٣٦٫٨٠٠    ١٫٣٤١٫٣٠٠          مصاريف مجلس اإلدارة

  ١٫٠٨٣٫٧٣٤    ١٫٠٥٥٫٧٣٢          مصاريف تقنية معلومات

  ٤٥٦٫٤٠٨    ٢٫٤٤٠٫٨٦٥    ١١      مخصص مخزون بطئ الحركة

  ٤٤٨٫٢٨٥    -          ايجارات 

  ٧٦٤٫٤٣٥    ٣٧٩٫٣١٥          اخرى

        ١٨٫٠٣٥٫٦٧٩   ١٩٫٧٥٧٫٠٥٦ 

  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٦-  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

 مصاريف اخرى  -٢٦
  

  ٢٠١٨   ٢٠١٩       إيضاح  

  -    ٤٠٫٠٨٥٫٠٨١        ٢-٨  شهرة هبوط

  ٤٦٦٫٣٧١    ٢٥٨٫٦٥٨        ١٢  مدينة تجاريةذمم  هبوط

        ٤٦٦٫٣٧١   ٤٠٫٣٤٣٫٧٣٩ 
  

  إيرادات اخرى -٢٧
  

         ٢٠١٨   ٢٠١٩  

  ١٫١٧٩٫٩٤٧    ٨٧٤٫٣٦٧          مبيعات خردة

  ٢٣٩٫٣٩٦    ٣٠٢٫٥٢٥          يجار  إايرادات 

  ٣٦٢٫٨٩١    ٤٢٫٥٦٩          عمالت اجنبية  صرف ربح

  ٤٣٫٨٩٢    ٧٫٢٠٠          تعويضات من موردين وسداد مطالبات تأمين 

  )٢٦٠(    ٣٧٫٦٨٠          ومعدات   ، مصنعممتلكات  / شطب إستبعاد من) خسارة( / ربح

  ٣٢٠٫٤٧٥    ١٧٧٫٦٢٢          أخرى

        ٢٫١٤٦٫٣٤١   ١٫٤٤١٫٩٦٣ 

  
  لتزاماتأحداث طارئة وإ -٢٨

  
  :يلي اإللتزامات القائمة على الشركة تتمثل بما و األحداث الطارئة نإديسمبر  ٣١كما في (أ) 

  
    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٣٠٫٥٠٠٫٠٤٧    ٣١٫٥٧٦٫٣٥٧    عتمادات مستنديةإ

  ١٠٧٫٧٢٥    ٥٥٫٧٥٠    خطابات ضمان

  
ليون لایر م ١٫٣: م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( مليون ريـال سعودي ٢٫٨، لدى الشركة التزامات رأسمالية قائمة بمبلغ م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في (ب) 

 .خطوط االنتاج مشاريع التوسعة وتطوير بمتعلقة  سعودي)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٧-  
  
  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة   -٢٩
لطة لذين لديهم ساألشخاص لعالقة من الشركات المنتسبة ومجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين. موظفو اإلدارة الرئيسيون هم اتتكون االطراف ذات ا

ً أللشركة ومسؤولية تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المنشأة بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك أي مدير  ). تتم و غير ذلك(سواء كان تنفيذيا
مع أي من  ي معاملةأتجر الشركة لم  ت بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ويتم إعتماد شروط واحكام هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة .المعامال

  .الرئيسيينذات العالقة ما عدا المعامالت مع موظفي اإلدارة  هاأطراف
  

  معامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين ١-٢٩
  

         ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٤٫٤٠٥٫٥٥٢    ٤٫٢٤١٫٨٥٥          اإلدارة الرئيسيين مدراء

  ١٫٤٣٦٫٨٠٠    ١٫٣٤١٫٣٠٠          مصاريف وبدالت مجلس اإلدارة

        ٥٫٨٤٢٫٣٥٢   ٥٫٥٨٣٫١٥٥ 

  
  يةمعلومات القطاعال -٣٠

مبيعات ا يلي وفيمكة. شطة الشراإلدارة فيما يتعلق بأن بواسطة األعمالاصدار التقارير الداخلية في الشركة، تم اعتماد قطاعات  بالتوافق مع طريقة
  :قطاعات األعمالحسب  والمطلوبات الموجودات، و)الخسارة( /إجمالي الربح و ،الشركة

  
  

٢٠١٩  
قطاع الصناعات 

  التحويلية
قطاع الصناعات الهندسية  

  وتشكيل المعادن
   

  اإلجمالي
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٦٣٫٢٤٨٫٣٦٦   ٦٨٫٤٦٨٫٥٩٤   ١٩٤٫٧٧٩٫٧٧٢   إيرادات
  ١٧٫٢٤٢٫٩٦٨   ٤٫٣٦٧٫١٥١   ١٢٫٨٧٥٫٨١٧  اجمالي الربح

          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  ٤٥٢٫٣٥٦٫١٣٢   ١٤١٫٦١٤٫٩١٢   ٣١٠٫٧٤١٫٢٢٠  اجمالي الموجودات
  ١٤٣٫٨٤٥٫٢٦٥   ٤٣٫٣٠٧٫٠٢١   ١٠٠٫٥٣٨٫٢٤٤  اجمالي المطلوبات

  
  

  
٢٠١٨  

قطاع الصناعات 
  التحويلية

دسية قطاع الصناعات الهن  
  وتشكيل المعادن

   
  اإلجمالي

           ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  ٣٩١٫١٧٠٫٢٠٨   ٤٥٫١٦٣٫٤٣٧    ٣٤٦٫٠٠٦٫٧٧١  مبيعات

  ٤٧٫٩٠٨٫٤٠٨   )٤٫٣٥٥٫٧٢٢(    ٥٢٫٢٦٤٫١٣٠  )الخسارة( /اجمالي الربح 
            ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

  ٥٨٣٫٤٣٣٫٥٠٣   ١٤٥٫٠٧١٫٤٣٣    ٤٣٨٫٣٦٢٫٠٧٠  اجمالي الموجودات
  ٢١٠٫٦٦٦٫٩٤٦   ٤١٫٠٤٢٫٩٧٥    ١٦٩٫٦٢٣٫٩٧١  اجمالي المطلوبات

  
 ٨٨٫٣: م٢٠١٨ برديسم ٣١مليون ريـال سعودي ( ١١٦٫٩مبلغ  م٢٠١٩ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنةبلغت المبيعات داخل المملكة العربية السعودية 

 ٣٠٢٫٨: م٢٠١٨ ديسمبر ٣١مليون ريـال سعودي ( ١٤٦٫٢مبلغ  م٢٠١٩ر ديسمب ٣١للسنة المنتهية في  الصادراتومبيعات ، مليون ريـال سعودي)
  المملكة العربية السعودية . داخل لشركةاعمليات جميع  تقع مليون ريـال سعودي) .

  
-٣٨-  

  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  السهمربحية  / (خسارة) -٣١
  للسنة على المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة . الدخل / (صافي الخسارة)السهم بقسمة  ربحية / (خسارة)يتم احتساب 

  
  قياس القيمة العادلة لألدوات المالية -٣٢

تعريف  لقياس. يستندي تاريخ ابين المشاركين في السوق ف ةظمتمن معاملةلتحويل إلتزام في  دفعهسيتم إستالمه لبيع أصل أو  القيمة العادلة هي السعر الذي
روط غير عاملة بشلتقليص حجم عملياتها بشكل جوهري أو إجراء م نيةالقيمة العادلة إلى إفتراض أن الشركة عبارة عن منشأة مستمرة وليس هنالك 

  مواتية .
  
و خدمة أصناعية  كةشرأو  أو وسيطصراف تبر األداة المالية أداة مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار المدرجة متاحة بصورة جاهزة ومنتظمة من تع

  بصورة منتظمة على أساس تجاري بحت. الفعلية والتي تحدثالسوق  تتسعير أو وكالة تنظيمية ، وتمثل تلك األسعار معامال
  

سلسل ختلفة في التمستويات مالعادلة ، تستخدم الشركة بيانات السوق التي يمكن مالحظتها قدر اإلمكان . يتم تصنيف القيم العادلة إلى  عند قياس القيمة
  الهرمي للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي :

  
  .ياس ي تاريخ القالتى يمكن الوصول إليها ف ماثلةتمالمطلوبات االموجودات أو لنشط ل ) في سوقغير المعدلة( المدرجةاألسعار  المستوى االول:

بصورة  مطلوبات إماالمدرجة ، والمضمنة في المستوى االول والتى من الممكن رصدها للموجودات أو الاألسعار ، بخالف  المدخالت الثاني: ىالمستو
  ر) .مباشرة (كأسعار) أو غير مباشرة (مشتقة من أسعا

  المدخالت للموجودات والمطلوبات التى ال تستند على بيانات السوق الملحوظة (المدخالت غير الملحوظة) . الثالث: ىالمستو
 

  يمها العادلة.قفي قائمة المركز المالي المالية الدفترية للموجودات والمطلوبات  القيمتقارب م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٩ ديسمبر ٣١كما في 
  

  ويل اإلسالمي واإلستثمارات التم -٣٣
  

         ٢٠١٨    ٢٠١٩  

                نقد وما في حكمه 

  ٢٦٫٩٢١٫٩٣٤    ١١٫٠٠٢٫٦٣٣          مرابحة مع بنوكوودائع ألجل 

  ١١٫٣٨٢٫٧٥٣    ٨٫٦٨٩٫٩٤٨          حسابات جارية

          ٣٨٫٣٠٤٫٦٨٧    ١٩٫٦٩٢٫٥٨١  

                

                

  ٧٣٫٥٥٣٫٨٠٨    ٦٦٫٧٧٤٫٢٠٨          تمويل إسالمي -قروض 

          ٧٣٫٥٥٣٫٨٠٨    ٦٦٫٧٧٤٫٢٠٨  

                

  ١١٢٫١١٢    ٧٣٫٥٠٨          مرابحات ألجل وأرباح من ودائع 

          ١١٢٫١١٢    ٧٣٫٥٠٨  

                

 ٣٫٦٨٠٫٣٦٠   ٤٫٣٥٥٫٧٦٨          إسالمي -تكلفة تمويل 

          ٣٫٦٨٠٫٣٦٠   ٤٫٣٥٥٫٧٦٨ 

               

               

  
-٣٩-  

  



 

 

  
  دن (معدنية)الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعا

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  االدوات المالية حسب الفئات -٣٤
  
  ) موجودات مالية١(
  

    بالقيمة  بالقيمة      
    العادلة من خالل الدخل  العادلة من خالل        
  اإلجمالي  الشامل اآلخر  الربح والخسارة  فة المطفأةبالتكل    

            ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ٣٫٧٥٠٫٠٠٠  ٣٫٧٥٠٫٠٠٠  -  -    إستثمار طويل االجل

  ١٠٣٫٩٦٨٫٤٢٤  -  -  ١٠٣٫٩٦٨٫٤٢٤    ذمم مدينة تجارية
  ١٩٫٦٩٦٫٠٣٦  -  -  ١٩٫٦٩٦٫٠٣٦    نقد وما في حكمه

    ١٢٧٫٤١٤٫٤٦٠  ٣٫٧٥٠٫٠٠٠  -  ١٢٣٫٦٦٤٫٤٦٠  

            ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ١٢٢٫٥٢٦٫٩٧٧  -  -  ١٢٢٫٥٢٦٫٩٧٧    ذمم مدينة تجارية
  ٣٨٫٣١١٫٣٨٤  -  -  ٣٨٫٣١١٫٣٨٤    نقد وما في حكمه

    ١٦٠٫٨٣٨٫٣٦١  -  -  ١٦٠٫٨٣٨٫٣٦١  

 
  ) مطلوبات مالية٢(
  

      بالقيمة العادلة من خالل    
  اإلجمالي   بالتكلفة المطفأة   الربح او الخسارة   

             ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ٨٠٫٠١٧٫٨٥٨    ٨٠٫٠١٧٫٨٥٨    -   وض قر

  ١٣٫٩٥٤٫٧٤٤    ١٣٫٩٥٤٫٧٤٤    -   ذمم دائنة تجارية
  ١١٫٦١٠٫٦٣٥    ١١٫٦١٠٫٦٣٥    -   ومطلوبات متداولة أخرى مستحقات

   -    ١٠٥٫٥٨٣٫٢٣٧    ١٠٥٫٥٨٣٫٢٣٧  

             ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ٩٨٫٢٥٧٫٦٦٥    ٩٨٫٢٥٧٫٦٦٥    -   قروض 

  ٦٧٫٥٢٩٫٠١٧    ٦٧٫٥٢٩٫٠١٧    -   ذمم دائنة تجارية
  ١٢٫٢٥٦٫٧٨٩    ١٢٫٢٥٦٫٧٨٩    -   ومطلوبات متداولة أخرى مستحقات

   -    ١٧٨٫٠٤٣٫٤٧١    ١٧٨٫٠٤٣٫٤٧١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٤٠-  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  بالرياالت السعودية)(جميع المبالغ 

  
  

 إدارة المخاطر المالية -٣٥
  

  نظرة عامة
  لمالية :لألدوات ا نتيجة إلستخدامها. الشركة عرضة للمخاطر التالية  مجلس اإلدارةعلى مستوى المخاطر إدارة تتم السيطرة على أنشطة 

  
  مخاطر اإلئتمان . •
  مخاطر السيولة . •
  مخاطر السوق . •
  

مخاطر ، إدارة الومعلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ، وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها لقياس يبين هذا اإليضاح 
  وإدارة الشركة لرأس المال . تم شمل إفصاحات كمية إضافية عبر هذه القوائم المالية .

  
  هيكل إدارة المخاطر

  . للشركةة عن وضع واإلشراف على هيكل إدارة المخاطر المسؤولية الشامل يقع على عاتق مجلس اإلدارة
  

بة المخاطر ، ومراق وضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطرالمخاطر التى تواجهها الشركة ، ل إدارة المخاطر في الشركة لتحديد وتحليل إجراءاتتم وضع 
ن خالل الشركة م تغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة . وتهدفإدارة المخاطر بشكل منتظم لتعكس ال إجراءاتواإللتزام بالحدود . تتم مراجعة 

  .  زاماتهممعايير وإجراءات اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة يستوعب فيها جميع الموظفين أدوارهم وإلتعمليات التدريب و
  

  .يشرف مجلس إدارة الشركة على كيفية مراقبة اإلدارة لمخاطر الشركة
  

  ئتمانمخاطر اإل
خاطر م ت إلدارةبعمل إجراءا قامت الشركةلخسارة مالية .  آخر ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد طرف عبارة عن مخاطر فشل طرفهي 

دينة القائمة ات الذمم المحساب راقبةوالموافقات اإلئتمانية الرسمية وتعيين حدود اإلئتمان ومللعمالء تشمل تقييم األهلية اإلئتمانية  االئتمانالتعرض لمخاطر 
 .مفصل للذمم المدينة والتأكيد على المتابعة عن كثب  أعمارواإلحتفاظ ببيان 

  
  التركيز المفرط للمخاطر 

المح و لها مأغرافية ينشأ التركيز للمخاطر عندما يكون عدد من األطراف المقابلة مشتركين في أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الج
 السياسية او ،تصادية إقتصادية يمكن أن تتسبب في جعل قدرتهم على الوفاء باإللتزامات التعاقدية تتأثر بطريقة مماثلة بالتغيرات في الظروف اإلق

دينة ئم للذمم المد القاييتكون الرص الظروف األخرى . يشير التركيز إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التى تؤثر على صناعة معينة .
٪ في الدول ٣ودية) و المملكة العربية السع بخالف٪ في دول مجلس التعاون الخليجي (٥٥ ونسبة٪ في المملكة العربية السعودية ٤٢ نسبة التجارية من

 م.٢٠١٩ديسمبر  ٣١في كما من الذمم المدينة التجارية القائمة تقريباً ٪ ٣٩ نسبةاألخرى. يمثل أكبر خمسة عمالء 
  

  موجودات مالية أخرى
سات لبنوك والمؤسحدودة . امخاطر اإلئتمان الناشئة عن هذه الموجودات المالية متعتبر يشمل هذا البند بشكل أساس ودائع لدى البنوك وذمم مدينة أخرى. 

  ولية.من قبل وكاالت التصنيف اإلئتماني الد تم منحه لهاالمالية المعترف بها لديها تصنيف إئتماني عالي 
  
  
  
  

-٤١-  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

 إدارة المخاطر المالية (تتمة) -٣٥
  

  مخاطر السيولة 
  ي آخر .د أو اصل مالوالتى يتم تسويتها من خالل تسليم نقالمالية  بمتطلباتهااإللتزامات المرتبطة ب في الوفاءعب مصاتواجه سهو خطر أن الشركة 

لعادية اق في الظروف إلستحقااإن إسلوب الشركة في إدارة السيولة هو التأكد بقدر اإلمكان من أن لديها سيولة كافية على الدوام للوفاء بإلتزاماتها عند 
  سمعة الشركة . بإشانةدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة  والصعبة

  
ثير المحتمل إستثناء التأبمالية ، التشغيلية المتوقعة ، بما في ذلك خدمة اإللتزامات ال المصاريفتؤكد الشركة أن لديها ما يكفي من النقد عند الطلب لتغطية 

  مثل الكوارث الطبيعية . القاهرةا بشكل معقول واألحداث من الظروف البالغة الصعوبة التى ال يمكن التنبؤ به
  

  التعاقدية غير المخصومة : الدفعاتعلى أساس  الشركةمطلوبات لمحة عن إستحقاقات يلخص الجدول أدناه 
  

  ديسمبر ٣١    

  جمالياإل    سنوات ٥أكثر من     سنوات ٥ - ١بين     خالل سنة واحدة    

                  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  ٨١٫٥٤٨٫٥٢٤    -    ٥٤٫٨٥٤٫٨٧٤    ٢٦٫٦٩٣٫٦٥٠    قروض 
  ١٣٫٩٥٤٫٧٤٤    -    -    ١٣٫٩٥٤٫٧٤٤    ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ١١٫٦١٠٫٦٣٥    -    -    ١١٫٦١٠٫٦٣٥    مستحقات ومطلوبات أخرى

    ١٠٧٫١١٣٫٩٠٣    -    ٥٤٫٨٥٤٫٨٧٤    ٥٢٫٢٥٩٫٠٢٩  

                  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ١٠٠٫٢٣٦٫٣٣٢    ٣٫٠٠٠٫٠٠٠    ٦١٫٣٣٢٫٤٧٥    ٣٥٫٩٠٣٫٨٥٧    قروض 
  ٦٧٫٥٢٩٫٠١٧    -    -    ٦٧٫٥٢٩٫٠١٧    ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ١٢٫٢٥٦٫٧٨٩    -    -    ١٢٫٢٥٦٫٧٨٩    مستحقات ومطلوبات أخرى

    ١٨٠٫٠٢٢٫١٣٨    ٣٫٠٠٠٫٠٠٠    ٦١٫٣٣٢٫٤٧٥    ١١٥٫٦٨٩٫٦٦٣  

 
  مخاطر السوق

حتفاظها إكة أو قيمة لى دخل الشرعستؤثر العمالت األجنبية وأسعار الفائدة  تبادلار التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعأن مخاطر السوق هي مخاطر 
  .دألقصى حئد مع تحسين العا ،مقبولة مؤشراتمن خالل مالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق أدوات ب

  
  مخاطر العملة 

فيما  لسعودي . أمااللایر ابيتم تقييمها بالدوالر االمريكي والذي يرتبط تاريخياً  المعامالتهري نسبة ألن معظم إن تعرض الشركة لمخاطر العملة غير جو
ل من خالل مقبو وىعلى مستيتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدية األخرى المدرجة بالعمالت االجنبية ، تؤكد الشركة بأن صافي تعرضها سوف يبقى 

  قصيرة االجل. حاالت عدم التوازنعند الضرورة لمعالجة  فوريةت االجنبية بأسعار شراء أو بيع العمال
  
  
  
  
  

-٤٢-  
  
  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

 إدارة المخاطر المالية (تتمة) -٣٥
  

  التعرض لمخاطر العمالت االجنبية في نهاية سنة التقرير كما يلي :
  

  اإلجمالي  أخرى  دوالر كندي  درهم إماراتي  فرنك سويسري  جنيه بريطاني  يورو  دوالر أمريكي    

                    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  ٣٫٢٥٢٫٣٧٤  -  -  -  -  -  ٨٢٫٩٤٦  ٣٫١٦٩٫٤٢٨    نقد وما في حكمه

  ٦٠٫٨٧١٫٦٦٣  -  -  -  -  -  -  ٦٠٫٨٧١٫٦٦٣    ذمم مدينة تجارية 

  ٣٫٦٣١٫٤٥٦  -  -  ١٢٫٦٥٠  -  ٤٫٨٢٥  ٢٫٦٠٥٫٤٨٠  ١٫٠٠٨٫٥٠١    ذمم دائنة تجارية

  ٦٧٫٧٥٥٫٤٩٣  -  -  ١٢٫٦٥٠  -  ٤٫٨٢٥  ٢٫٦٨٨٫٤٢٦  ٦٥٫٠٤٩٫٥٩٢    إجمالي صافي التعرض النقدي

  
  اإلجمالي  أخرى  دوالر كندي  راتيدرهم إما  فرنك سويسري  جنيه بريطاني  يورو  دوالر أمريكي    

                    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ١٢٫٦٤٥٫٠٧٦  -  -  -  -  -  ٣٨٫٤١١  ١٢٫٦٠٦٫٦٦٥    نقد وما في حكمه

  ٢٥٫٧٠٨٫٤٠٨  -  -  -  -  -  -  ٢٥٫٧٠٨٫٤٠٨    ذمم مدينة تجارية 

  ٣٫٥٣٤٫٨٢٠  ٥٫٣٧٤  -  ٤٢٠  -  ١١٫٨٥٧  ٣٫٠١٨٫٩٥١  ٤٩٨٫٢١٨    ذمم دائنة تجارية

  ٤١٫٨٨٨٫٣٠٤  ٥٫٣٧٤  -  ٤٢٠  -  ١١٫٨٥٧  ٣٫٠٥٧٫٣٦٢  ٣٨٫٨١٣٫٢٩١    نقديإجمالي صافي التعرض ال

 
  مخاطر معدل الفائدة 

في  ولةالعممعدالت  تغيرات فيسوف تتأرجح بسبب الأو تدفقاتها النقدية المرتبطة بها مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر أن القيمة العادلة لألدوات المالية 
ال  فلذلكعدل ثابت الودائع ألجل بمإن م. ٢٠١٨ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في كما هامة تحمل عمولة  وداتموجال يوجد لدى الشركة أية  السوق.

 مروتستالفائدة  العمولة /معدالت الشركة لمخاطر  مطلوبات، تخضع م٢٠١٨و م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في كما ذلك، بالرغم من  تخضع لمخاطر سعر الفائدة.
 لك المخاطر.مراقبة تعرضها لتفي الشركة 

  
  إدارة رأس المال

ن والسوق رين والدائنيلرأس المال حتى تحتفظ على ثقة المستثم قويةقاعدة التأكد من أنها تحتفظ بهو مال الرأس الشركة لإن الهدف الرئيسي إلدارة 
  . التجاريةواإلبقاء على التطور المستقبلي لألعمال 

  
رأس المال  لمراجعة هيكب عائدات للمساهمين فيها . تقوم إدارة الشركة وتقديم مستمرةكمنشأة  ان تستمرقدرتها على  لتؤكد علىتدير الشركة رأسمالها 

  لهيكل الديون وحقوق الملكية. وضع مزيج صحيعلى أساس منتظم وإتخاذ القرار بشأن 
  

  أرقام المقارنة إعادة تصنيف -٣٦
  الحالية فترةالتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتوافق مع عرض 

  
  المفصح عنها الحقة للفترةأحداث  -٣٧

  لية.هذه القوائم الما أو اإلفصاح عنها في تعديلالتتطلب م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لم تكن هنالك أي أحداث هامة منذ السنة المنتهية في 
  

  الموافقة على القوائم المالية  -٣٨
  .م٢٠٢٠مارس  ٢٦س إدارة الشركة في تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية بواسطة مجل

  
-٤٣-  
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