














 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

٦ 
 

 ائمة المركز المالي ق
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱كما في 

 )لایر سعودي(

 إيضاح 
  

 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱
  ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱ 

 )معدلة(
  ۲۰۱٦ يناير ۱ 

 )معدلة(
        الموجودات

        الموجودات غير المتداولة
 ۱٥۰٫۲۲۸  ۳۳۱٫٤۲۱  ۲۸۰٫۰۳۹  ٤ ، صافيممتلكات ومعدات

 ۳٤۱٫۲۹٥٫٥۲۲  ۳٤٦٫٤۱۲٫۸۹۹  ۳۲۱٫۱۱۲٫۸٤۲  ٥ استثمارات في شركات زميلة
 ۳٤٦٫٤۸۳٫۱۲۰  ٤۱٥٫۲٤۱٫۱٦۲  ٤۲۸٫۲۸۲٫۱۱۹  ٦ إستثمارات متاحة للبيع

 ۲٤٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲٤٫۰۰۰٫۰۰۰  ٤۰٫۳۲۰٫۰۰۰  ۷ ذو عالقةمطلوب من طرف 
 ۷۱۱٫۹۲۸٫۸۷۰  ۷۸٥٫۹۸٥٫٤۸۲  ۷۸۹٫۹۹٥٫۰۰۰   إجمالي الموجودات غير المتداولة

        الموجودات المتداولة
 ۱٫٦۲۰٫۰۰۰  ۳٫٤۰٤٫۳۳۰  ٥٫۷۷۳٫۰٦٥   إيرادات مستحقة

 ۸٦۸٫٥۲۱  ٦٦۹٫٥٥۹  ۷۸۹٫۱۳۰  ۸ وموجودات أخرىمصاريف مدفوعة مقدما 
 ۲٫٤٤۹٫٥۳۸  ۹٫۷۸۷٫٤٤۳  ۱۰٫۷٥۸٫۳۳۰  ۹  وما في حكمهالنقد 

 ٤٫۹۳۸٫۰٥۹  ۱۳٫۸٦۱٫۳۳۲  ۱۷٫۳۲۰٫٥۲٥   إجمالي الموجودات المتداولة
1B۷۱٦٫۸٦٦٫۹۲۹  ۷۹۹٫۸٤٦٫۸۱٤  ۸۰۷٫۳۱٥٫٥۲٥   إجمالي الموجودات 

        
2B حقوق المساهمين والمطلوبات        

        حقوق المساهمين
 ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۰ رأس المال

 ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۱ إحتياطي نظامي
 )۲۰٫٦۸٤٫۹۹۸(  )۸٫٥٦۸٫٥۲۸(  ۱۰۹٫٥۱٤٬٦٥۹   )خسائر متراكمة/ ( أرباح مبقاة

 )٥۷٫٤۰۹٫۳۱۸(  ۱٤٫۰۹۱٫۷۹۲  ۱۸٫۳۳۸٫٥٤۱   احتياطي القيمة العادلة
 ٦۷۱٫۹۰٥٫٦۸٤  ۷٥٥٫٥۲۳٫۲٦٤  ۷۷۷٫۸٥۳٫۲۰۰   المساهمين إجمالي حقوق

        

        المطلوبات
        المطلوبات غير المتداولة

 ٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۲ قرض طويل األجل
 ۸٥۸٫۳۲۳  ۱٫۰۰۸٫۱٤۷  ۷۸٦٫٥۷۷   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ٤۰٫۸٥۸٫۳۲۳  ٤۱٫۰۰۸٫۱٤۷  ۲٥٫۷۸٦٫٥۷۷   إجمالي المطلوبات غير المتداولة
        

        المطلوبات المتداولة
 ۲٫۲۱۷٫۰۲٥  ۲٫۷٦٦٫۳٦۸  ۳٫۰٤٤٫۲۸٤  ۱۳ مخصص الزكاة

 ۱٫۸۸٥٫۸۹۷  ٥٤۹٫۰۳٥  ٦۳۱٫٤٦٤  ۱٤ مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 ٤٫۱۰۲٫۹۲۲  ۳٫۳۱٥٫٤۰۳  ۳٫٦۷٥٫۷٤۸   إجمالي المطلوبات المتداولة

 ٤٤٫۹٦۱٫۲٤٥  ٤٤٫۳۲۳٫٥٥۰  ۲۹٫٤٦۲٫۳۲٥   إجمالي المطلوبات 
3B ۷۱٦٫۸٦٦٫۹۲۹  ۷۹۹٫۸٤٦٫۸۱٤  ۸۰۷٫۳۱٥٫٥۲٥   إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 

 
 
 
 

 
 
 
 

  من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءا  )۲۲(إلى  )۱(تشكل االيضاحات المرفقة من 

        
 
 
 

 العضو المفوض    الرئيس التنفيذي المكلف    المدير المالي 



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۷ 
 

  الدخل الشامل قائمة
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱في  للسنة المنتهية

 )لایر سعودي(
 

 15Bإيضاح  

 

 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱

 

 ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱

 ٥٫۱۱۷٫۳۷۷  ۱٤٫٦۹۹٫۹٤۳   ٥ شركات زميلة أرباح  حصة الشركة من

 ۱۳٫٥٥٥٫۸۷۸  ۱۹٫۹۱٥٫۲٥۲     توزيعات أرباح مكتسبة

 ۱۸٫٦۷۳٫۲٥٥  ۳٤٫٦۱٥٫۱۹٥      الربحمجمل 

 )٥٫۹۹۳٫٥۷۰(  )٦٫٥۷۳٫۸۳۹(   ۱٥ عمومية وإداريةمصروفات 

16B۱۲٫٦۷۹٫٦۸٥  ۲۸٫۰٤۱٫۳٥٦    الرئيسية الدخل من العمليات 

17B۱٫۷۳۹٫۷٤٦(  )۱٫۷۱۳٫۱٥٦(    مصاريف مالية( 

 ۱٫۷۷٦٫٥۳۱  ٤٫۸٥٤٫۹۸۷    إيرادات أخرى، صافي 

12B۱۲٫۷۱٦٫٤۷۰  ۳۱٫۱۸۳٫۱۸۷    التقديرية الدخل قبل الزكاة 

13B٦۰۰٫۰۰۰(  )٦۰۰٫۰۰۰(   ۱۳ التقديرية الزكاة( 

14B ۱۲٫۱۱٦٫٤۷۰  ۳۰٫٥۸۳٫۱۸۷    السنةصافي دخل 

 :الدخل الشامل األخر

خر التي ال يتم تصنيفها بنود الدخل الشامل اآل
 في االرباح المبقاة

      

  ۷۱٬٥۰۱٬۱۱۰  ٤٫۲٤٦٫۷٤۹    التغير في احتياطي القيمة العادلة

  ۷۱٬٥۰۱٬۱۱۰  ٤٫۲٤٦٫۷٤۹    إجمالي الدخل الشامل 

 ۸۳٬٦۱۷٬٥۸۰  ۳٤٫۸۲۹٫۹۳٦    للسنة الشامل الدخل إجمالي

       :السهم من يةربح

 ۰٬۲٥  ۰٫٥٦  ۱٦  الرئيسيةالدخل من العمليات    

 ۰٬۲٤  ۰٫٦۱  ۱٦  للسنةصافي الدخل    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من هذه القوائم المالية ال يتجزأ جزءا  )۲۲(إلى  )۱(تشكل االيضاحات المرفقة من 
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 )شركة مساهمة سعودية ( 

۸ 
 

 قائمة التدفقات النقدية 
 ۲۰۱۷ ديسمبر ۳۱المنتهية في  للسنة

     المنتهية في للسنة )لایر سعودي( 
 ۲۰۱۷ ديسمبر ۳۱

     المنتهية في للسنة 
 ۲۰۱٦ ديسمبر ۳۱

    األنشطة التشغيلية
 ۱۲٫۱۱٦٫٤۷۰  ۳۰٫٥۸۳٫۱۸۷ للسنةالدخل صافي 

    :التعديالت لـ
 ۸٥٫٥٤٦  ٦۳٫٦۷۸ استهالك 

 --  )۷٥٤٫۸۰۰( أرباح بيع إستثمارات 
 ۱٤۹٫۸۲٤  ۲۲٤٫٦۸۰ مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مكون من 

 ٦۰۰٫۰۰۰  ٦۰۰٫۰۰۰ مكون من الزكاة التقديرية
 )٥٫۱۱۷٫۳۷۷(  )۱٤٫٦۹۹٫۹٤۳( شركات زميلةأرباح حصة الشركة من 

 ۱٦٫۰۱٦٫۸۰۲   ۷٬۸۳٤٬٤٦۳ 
    :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 ۱۹۸٫۹٦۲  )۱۱۹٫٥۷۱( مصاريف مدفوعة مقدما 
 )۱٫۷۸٤٫۳۳۰(  )۲٫۳٦۸٫۷۳٥( إيرادات مستحقة

 )۱٫۳۳٦٫۸٦۲(   ۸۲٫٤۲۹   مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 
 --  )٤٤٦٫۲٥۰( للموظفين نهاية الخدمةمكافأة المسدد من مخصص 

 )٥۰٫٦٥۷(  )۳۲۲٫۰۸٤(  المسدد من مخصص الزكاة التقديرية
     --  )۱٦٬۳۲۰٬۰۰۰( مطلوب من جهات ذات عالقة

     ٤٫۸٦۱٫٥۷٦  )۳٫٤۷۷٫٤۰۹( األنشطة التشغيلية منحصل الم) / المستخدم في(صافي النقد 
    األنشطة االستثمارية

 )۲٦٦٫۷۳۹(  )۱۲٫۲۹٦( شراء ممتلكات ومعدات
 --  ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ صافي التغير في استثمارات في شركات زميلة

 ۲٫۷٤۳٫۰٦۸  )۸٫۰۳۹٫٤۰۸( إستثمارات متاحة للبيعصافي التغير في 
  ۲٫٤۷٦٫۳۲۹  ۳۱٫۹٤۸٫۲۹٦  األنشطة االستثمارية حصل منالمصافي النقد 

    التمويليةاألنشطة 
 --  )۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰( التغير في القروضصافي 

 --  )۱۲٫٥۰۰٫۰۰۰( توزيعات أرباح
         --  )۲۷٫٥۰۰٫۰۰۰(  التمويليةاألنشطة المستخدم في صافي النقد 

 ۷٫۳۳۷٫۹۰٥  ۹۷۰٫۸۸۷ السنةخالل  النقد وما حكمهفي  التغير
 ۲٫٤٤۹٫٥۳۸  ۹٫۷۸۷٫٤٤۳ السنةبداية  حكمه في فيالنقد وما 

 ۹٫۷۸۷٫٤٤۳  ۱۰٫۷٥۸٫۳۳۰ السنةفي نهاية  وما حكمهالنقد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من هذه القوائم المالية ال يتجزأ جزءا  )۲۲(إلى  )۱(تشكل االيضاحات المرفقة من 
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
 ۲۰۱۷ ديسمبر ۳۱في  المنتهية للسنة

 )لایر سعودي(
 

 

 
  لرأس الما

 
   نظامياحتياطي 

 
خسائر (

 )/متراكمة
  مبقاهأرباح 

احتياطي القيمة 
  العادلة

 
 اإلجمالي

 ٦۷۱٫۹۰٥٫٦۸٤  )٥۷٫٤۰۹٫۳۱۸(  )۲۰٬٦۸٤٬۹۹۸(   ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )معدل( ۲۰۱٦ يناير ۱الرصيد في 

 ۱۲٫۱۱٦٫٤۷۰  --  ۱۲٫۱۱٦٫٤۷۰   --  --  للسنة دخلالصافي 

 ۷۱٫٥۰۱٫۱۱۰  ۷۱٫٥۰۱٫۱۱۰  --   --  -- للسنة صافي الدخل الشامل االخر

 ۷٥٥٫٥۲۳٫۲٦٤  ۱٤٫۰۹۱٫۷۹۲  )۸٫٥٦۸٫٥۲۸(   ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۷ يناير ۱الرصيد في 

 --  --  ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰   )۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(  -- المسترد من اإلحتياطي النظامي 

 )۱۲٫٥۰۰٫۰۰۰(  --  )۱۲٫٥۰۰٫۰۰۰(   --  -- )۱۹إيضاح ( توزيعات أرباح

 ۳۰٫٥۸۳٫۱۸۷  --            ۳۰٫٥۸۳٫۱۸۷   --  --  للسنة دخلالصافي 

 ٤٫۲٤٦٫۷٤۹  ٤٫۲٤٦٫۷٤۹  --   --  -- للسنةصافي الدخل الشامل االخر 

 ۷۷۷٫۸٥۳٫۲۰۰  ۱۸٫۳۳۸٫٥٤۱  ۱۰۹٫٥۱٤٫٦٥۹   ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۷ ديسمبر ۳۱الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من هذه القوائم المالية ال يتجزأ جزءا  )۲۲(إلى  )۱(تشكل االيضاحات المرفقة من 
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۱۰ 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 
۱( Uالتكوين والنشاط 

والص�ادر  ۱۰۱۰۰٦۸۳۲۱سجلت الشركة السعودية للصناعات المتطورة كشركة مساهمة سعودية بموج�ب الس�جل التج�اري رق�م 
ملي�ون  ٥۰۰يتك�ون رأس�مال الش�ركة والب�الغ ). ۱۹۸۸ين�اير  ۱۳الموافق (هـ ۱٤۰۸جمادى األولى  ۲٤من مدينة الرياض بتاريخ 

 .لایر سعودي ۱۰مليون سهم قيمة كل منها  ٥۰لایر سعودي من 
 

ركة ف�ي ب�رامج الت�وازن االقتص�ادي والمش�اريع يتمثل نش�اط الش�ركة ف�ي نق�ل التقني�ة الص�ناعية المتقدم�ة للمملك�ة م�ن خ�الل المش�ا
 .الصناعية األخرى

 

۲( U أسس اإلعداد 
 

 المعايير المحاسبية المطبقة -أ 
 

 تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمع�ايير الدولي�ة للتق�ارير المالي�ة المعتم�دة ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية والمع�ايير واإلص�دارات
 بإع�داد وع�رض قوائمه�ا المالي�ة النظامي�ة حت�ى الس�نة الش�ركةقام�ت . للمحاس�بين الق�انونيين الس�عوديةاألخرى المعتمدة م�ن الهيئ�ة 

وفق��ا للمع��ايير المحاس��بية المتع��ارف عليه��ا ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية الص��ادرة ع��ن الهيئ��ة  ۲۰۱٦ديس��مبر  ۳۱المنتهي��ة ف��ي 
سعودي والنظام األساسي للشركة التي لها عالقة بإعداد وعرض القوائم للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات ال السعودية

لمع��ايير الهيئ��ة الس��عودية  تع��ودف��ي ه��ذه الق��وائم المالي��ة  )"مع��ايير الهيئ��ة الس��عودية للمحاس��بين الق��انونيين"(مص��طلح  إن. المالي��ة
 .القانونيين قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمحاسبين

 

بإع�داد وع�رض الق�وائم المالي�ة وفق�ا للمع�ايير الدولي�ة  الش�ركة، تل�زم الل�وائح المطبق�ة ۲۰۱۷ين�اير  ۱المالية التي تبدأ ف�ي  للفترات
كج�زء م�ن . المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية واإلصدارات الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين الق�انونيين للتقارير

 .بإعداد هذه القوائم المالية ةالشرك المتطلبات قامت
 

تطبي��ق نم��وذج التكلف��ة لقي��اس  الش��ركةينبغ��ي عل��ى  ۲۰۱٦أكت��وبر  ۱٦وفق�ا لتعم��يم هيئ��ة الس��وق المالي��ة م��ن خ��الل قراره��ا بت�اريخ 
ية لفت�رة لملموسة عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالاواآلالت والمعدات واالستثمارات العقارية والموجودات غير  الممتلكات

 .التي تبدأ من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الثالث سنوات
 

 الشركة  قامت .للتقارير المالية ألول مرة ةتطبيق المعايير الدولي )۱(تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 
 .سارية لجميع الفترات المعروضة، كما لو كانت هذه السياساتبتطبيق نفس السياسات المحاسبية بصورة ثابتة 

 

و  ۲۰۱٦ديس�مبر  ۳۱يوجد شرح عن كيفية تأثير تطبيق االنتقال إلى المعايير الدولية للتقارير المالية على حق�وق الملكي�ة كم�ا ف�ي 
بم��ا ف��ي ذل��ك طبيع��ة أث��ر التغي��رات الهام��ة ف��ي  ۲۰۱٦ديس��مبر  ۳۱للس��نة المنتهي��ة ف��ي  للش��ركةوال��دخل الش��امل  ۲۰۱٦ ين��اير ۱

والت��ي ي��تم  ۲۰۱٦ديس�مبر  ۳۱للس�نة المنتهي��ة ف��ي  للش��ركةع��ن تل�ك المس��تخدمة ف�ي الق��وائم المالي��ة الس�نوية  السياس�ات المحاس��بية
 .۲٦عرضها في إيضاح 

 
الق�انونيين  وائم المالية السنوية المع�دة وفق�ا لمع�ايير الهيئ�ة الس�عودية للمحاس�بينيجب قراءة هذه القوائم المالية جنبا إلى جنب مع الق

و   ۲۰۱۷ م�ارس ۳۱للفت�رات المالي�ة المنتهي�ة ف�ي  للش�ركةوالقوائم المالية األولية الموجزة  ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
لتق��ارير المالي��ة المعتم��دة ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية المع��دة وفق��ا للمع��ايير الدولي��ة ل ۲۰۱۷س��بتمبر  ۳۰و  ۲۰۱۷يوني��و  ۳۰

 .والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 

 أساس إعداد القوائم المالية  -ب 
قيم�ة العادل�ة م�ن خ�الل األرب�اح لموجودات المالية المحددة بالتم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا ا

والخسائر، والموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر فتظهر بالقيم�ة العادل�ة، والموج�ودات المالي�ة 
 .والمطلوبات المالية بالكلفة المطفأة

  



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۱۱ 
 

  ايضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 
 )يتبع(أسس اإلعداد     -۲
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  -ج 
 

 .تم عرض القوائم  المالية باللایر السعودي، وهي العملة الوظيفية للشركة وكذلك عملة العرض
 

 :قياس القيمة العادلة -د 
 

إلتزام بين أطراف مطلعة وبنفس شروط التعامل مع  قد يتم تحصيله من بيع أصل أو دفعة لتحويلالذي تمثل القيمة العادلة المبلغ 
 :الغير ويعتمد قياس القيمة العادلة على الشروط التالية

السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو السوق األكثر فائدة للموجودات والمطلوبات وذلك في حالة عدم وجود سوق رئيسية  -
 .ل السوق االكثر افادهيجب ان تكون الشركة قادرة على التعامل من خال

تقوم الش�ركة بتحدي�د . عند قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات تستخدم الشركة مدخالت سوق قابلة للمالحظة قدر اإلمكان
ة ف�ي كما تقوم الشركة باستخدام المستويات التالية والت�ي تعك�س أهمي�ة الم�دخالت المس�تخدم. القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم

 :تحديد القيمة العادلة
 

 .في سوق نشط الصول أو مطلوبات متماثلة) غير معدلة(أسعار مدرجة : ۱المستوى
التي يتم تحديدها للموجودات  ۱أساليب تقييم تعتمد على مدخالت باستثناء األسعار المتضمنة المدرجة في المستوى : ۲المستوى

 .والمطلوبات بصورة مباشر أو غير مباشرة
مدخالت ال ( ال تعتمد على معلومات السوق المتاحة أساليب تقييم االصول أو المطلوبات باستخدام مدخالت هامة: ۳المستوى 

 .اذا كانت المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات).يمكن تتبعها
 .شمولة بالتقرير في نفس الوقت الذي  يحدث فيه التغييرتعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات القيمة العادلة في نهاية الفترة الم -

 

 .تعتقد اإلدارة بأن تقديراتها وافتراضاتها معقولة وكافية -
 
 الهامة السياسات المحاسبية )۳

 
 تصنيف المتداول مقابل الغير متداول -أ 

 .غير متداول/ بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس متداول  الشركةتقوم 
 

 :تعتبر الموجودات متداولة وذلك
 . عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية •
 . في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة •
 المالية، أو  السنةل اثني عشر شهراً بعد عندما يتوقع تحققها خال •
عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني  •

 . المالية السنةعشر شهراً بعد 
  ".غير متداولة"تصنف كافة الموجودات األخرى كـ

 :وذلك تعتبر كافة المطلوبات متداولة
 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية  •
 . في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة •
 المالية، أو  السنةعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد  •
 .المالية السنةعند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  •

 ."غير متداولة"كـ  األخرىتصنف كافة المطلوبات 
 .تصنف موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة

 
 
 



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۱۲ 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية     -۳
 

 استخدام التقديرات واألحكام  -ب 
رير المالي يتطلب قيام اإلدارة باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر في لية وفقاً للمعايير الدولية للتقإن إعداد القوائم الما

تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف، وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن 
 .هذه التقديرات 

 

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المطبقة باستمرار ويتم االعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في السنة التي 
 . التغيير كتم فيها تغيير التقديرات والسنوات القادمة التي تتأثر بذل

 

يرات غير المؤكدة واالجتهادات في تطبيق السياسات فيما يلي ملخص حول األمور الهامة التي يجري فيها استخدام التقد
 :المحاسبية والتي تؤثر بشكل جوهري على المبالغ في القوائم المالية

 
مستشاري تقوم اإلدارة بمراجعة القضايا المقامة ضد الشركة بصورة مستمرة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل  -

 .لمحتملة التي قد تتحملها الشركة في المستقبل جراء تلك القضاياوالتي تبين المخاطر ا القانونيينالشركة 
تقوم اإلدارة بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها اعتمادا على تقديراتها حول إمكانية استرداد تلك الذمم وفقاً  -

 .للمعايير الدولية للتقارير المالية
القيمة القابلة للتحصيل اذا كانت تكلفة المخزون غير قابلة تقوم اإلدارة بتقدير المخصص لتخفيض قيمة المخزون الى  -

لالسترداد او تعرض المخزون للتلف او للتقادم بشكل كلي او جزئي او اذا كان سعر البيع اقل من التكلفة او اي عوامل 
 .اخرى تتسبب في انخفاض القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية

 

 .ة القابلة لالسترداد للموجودات المالية األخرى لتحديد فيما اذا كان هناك اي تدني في قيمتهاتقوم اإلدارة بتقدير القيم -
 .تقوم اإلدارة بتقدير مصروف الزكاة وفقاً للقوانين والتعليمات السارية -

 

 األدوات المالية  -ج 
 الموجودات المالية غير المشتقة

ي�تم اإلعت�راف المب�دئي بب�اقي الموج�ودات . المدينة ف�ي الت�اريخ الت�ي نش�أت فيه�اتقوم الشركة باإلعتراف المبدئي بالقروض والذمم 
 .المالية األخرى في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ التي تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة المالية

 

ات النقدي�ة م�ن الموج�ودات المالي�ة، أو ي�تم نق�ل باالستغناء عن الموجودات المالية عن�د إنته�اء الحق�وق التعاقدي�ة للت�دفق تقوم الشركة
الحق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي ي�تم نق�ل جمي�ع المخ�اطر والمن�افع الخاص�ة به�ا بش�كل ج�وهري 

ة يتم إثباتها كأصل أو إلتزام إن أي فائدة في نقل الموجودات المالية التي تم إنشاؤها أو تحتفظ بها الشرك. بملكية الموجودات المالية
 .منفصل

 
المرك�ز الم�الي فق�ط عن�دما تت�وفر  يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالي�ة والمطلوب�ات المالي�ة وإظه�ار المبل�غ الص�افي ف�ي قائم�ة

المطلوب�ات ف�ي الحقوق القانونية الملزمة لذلك، وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التق�اص أو يك�ون تحق�ق الموج�ودات وتس�وية 
 .نفس الوقت

  



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۱۳ 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية     -۳

 

 )يتبع( األدوات المالية -ج        
 

 القروض 
إن مث�ل ه�ذه الموج�ودات ي�تم . إن القروض هي موجودات مالي�ة له�ا دفع�ات ثابت�ة أو قابل�ة للتحدي�د وال ي�تم ت�داولها ف�ي س�وق نش�ط

والحق�اً لالعت�راف المب�دئي ي�تم قي�اس . اإلعتراف المبدئي بها بالقيمة العادلة مضافاً لها أية تكاليف مع�امالت تخص�ها بش�كل مباش�ر
 . استخدام طريقة الفائدة الفعالة مطروحاً منها أية خسائر تدنيالقروض بالكلفة المطفأة ب

 

 النقد وما في حكمه
 .يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة النقد وودائع الطلب التي لها تاريخ استحقاق لثالثة أشهر فما دون منذ تاريخ الربط

 

 المطلوبات المالية غيرالمشتقة
الية في تاريخ المتاجرة، وهوالتاريخ الت�ي تص�بح الش�ركة طرف�اً ف�ي األحك�ام التعاقدي�ة ل�ألداة يتم االعتراف المبدئي بالمطلوبات الم

 .المالية
 

 .تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند إبراء مسؤولية الشركة اللتزاماتها التعاقدية، ألغيت أو انتهت
فق�ط عن�دما تت�وفر  المرك�ز الم�الي قائم�ةلمالي�ة وإظه�ار المبل�غ الص�افي ف�ي يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالي�ة والمطلوب�ات ا

الحقوق القانونية الملزمة لذلك، وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التق�اص أو يك�ون تحق�ق الموج�ودات وتس�وية المطلوب�ات ف�ي 
 . نفس الوقت

 

 . المخصصاتآخرون، والمصاريف المستحقة ودائنون : تمتلك الشركة المطلوبات المالية غير المشتقة التالية

. يتم االعتراف المبدئي لمثل هذه المطلوبات المالية بالقيمة العادلة مطروحا منه أي تك�اليف للمع�امالت الت�ي تخص�ها بش�كل مباش�ر
 .باستخدام طريقة الفائدة الفعالة والحقاً لالعتراف المبدئي يتم قياس المطلوبات المالية بالكلفة المطفأة

-  

 األسهم العادية –رأس المال 

التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة بإصدار األسهم العادية يتم االعتراف بها كخصم . تصنف األسهم العادية ضمن حقوق الملكية
 .من حقوق الملكية

 والمعدات  الممتلكات -د 
)i( والقياس االعتراف 

 .المتراكم وخسائر التدنيوالمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك  تقاس بنود الممتلكات
 

تتضمن التكلفة النفقات المرتبطة مباشرة بإقتناء األصل وأي تكاليف أخرى مباشرة متعلقة بوضع األصل في حال�ة التش�غيل ج�اهزا 
 .يتم رسملة تكلفة البرامج المتعلقة باآللة ضمن تكلفة هذه اآللة . لالستخدام المقصود

 

 .من تلك الممتلكات والمعدات )عناصر رئيسية(الممتلكات والمعدات فيتم المحاسبة عنها كبنود عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود 
يتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عن إستبعاد بند من بنود الممتلكات والمعدات بمقارنة المقبوضات من االس�تبعاد م�ع القيم�ة 

  الدخل الشامل في قائمة" المصاريف األخرى" العتراف بها بالصافي ضمنالدفترية لهذه البنود من الممتلكات والمعدات ويتم ا
)ii( التكاليف الالحقة 

تسجل كلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات والمعدات ض�من القيم�ة الدفتري�ة ل�ذلك البن�د إذا ك�ان م�ن المحتم�ل ت�دفق من�افع 
إمكاني��ة قي�اس كلف��ة ذل�ك الج��زء بش�كل موث��وق، وي�تم ش��طب القيم��ة اقتص�ادية مس��تقبلية للش�ركة تكم��ن ف�ي ذل��ك الج�زء إض��افة إل�ى 

 تسجل التكاليف اليومية التي تتحملها الشركة على صيانة وتش�غيل الممتلك�ات والمع�دات ف�ي قائم�ة. المدرجة للجزء القديم المستبدل
 .عند تكبدها الدخل الشامل

 



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۱٤ 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۷ ديسمبر ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية     -۳
 
 )يتبع(والمعدات  الممتلكات -د
)iii( اإلستهالك 

. يتم االعتراف باإلستهالك على طريقة القس�ط الثاب�ت وعل�ى م�دى العم�ر اإلنت�اجي المق�در لك�ل بن�د م�ن بن�ود الممتلك�ات والمع�دات
 .باستثناء األراضي فال تستهلك

 
 

استهالك بنود الممتلكات والمعدات من تاريخ تركيبها وجاهزيتها لالستخدام، وبالنسبة للموجودات المشيدة داخلياً ي�تم اس�تهالكها يتم 
 .من تاريخ اكتمالها وجاهزيتها لالستخدام

 

 .تطفأ تحسينات المباني المستأجرة على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات أو فترة اإليجار، أيهما أقل
 :يلي معدالت اإلستهالك للبنود الرئيسية للموجوداتفيما 

 النسبة المئوية 
 %۱٥ والمفروشاتاألثاث 

 %۲٥ السـيارات
 %۳۳٫۳ الحاسب اآللي
 %۱٥ معدات مكتبية

 %۱٥ مستأجرةمباني على تحسينات 
 

 .كل سنة ماليةإن طريقة االستهالك واالعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية يتم تقييمها دورياً في نهاية  -
 

 

 االعتراف باإليراد -ه 
االس��تثمارات ف��ي الش��ركات الزميل��ة وفق��ا لطريق��ة حق��وق الملكي��ة وي��تم إثب��ات توزيع��ات األرب��اح م��ن ) خس��ائر(ي��تم إثب��ات إي��رادات 

ي�رادات االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع عند استالمها أو صدور قرار من جهة االختصاص بتوزيعه�ا وي�تم إثب�ات اإل
 .األخرى عند تحققها

 

 التقــاص -و 
فق�ط عن�دما تت�وفر  المرك�ز الم�الي قائم�ةيتم إجراء تقاص بين الموجودات المالي�ة والمطلوب�ات المالي�ة وإظه�ار المبل�غ الص�افي ف�ي 

المطلوبات ف�ي نف�س الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو أن يكون تحقق الموجودات وتسوية 
 .الوقت

 
 

 المخصصات -ز 
ناشئة عن أح�داث  المركز المالي قائمةبتاريخ ) قانونية أو تعاقدية(يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة إلتزامات 

ي�تم تحدي�د . علي�هسابقة وأن تسديد اإللتزامات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمن�افع إقتص�ادية ويمك�ن قي�اس قيمته�ا بش�كل يعتم�د 
المخصصات ع�ن طري�ق خص�م الت�دفقات النقدي�ة المس�تقبلية المتوقع�ة بمع�دل يعك�س تقييم�ات الس�وق الحالي�ة للقيم�ة الزمني�ة للنق�ود 

 .والمخاطر المحددة لذلك االلتزام
 

ً  -ح   المصاريف المدفوعة مقدما
تطفأ المصاريف المدفوعة مق�دماً بطريق�ة القس�ط الثاب�ت . يمثل هذا البند مبالغ مدفوعة مقدماً لقاء استئجار المكاتب وخدمات أخرى

 . على مدى فترات العقود ذات العالقة
        



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۱٥ 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 
 )يتبع(السياسات المحاسبية ملخص بأهم     -۳
  

 االستثمار في منشأة مداره بصورة مشتركة -ط 
المشروع المشترك هو عبارة عن إتفاقية تعاقدية تتعهد بموجبها الشركة واألط�راف األخ�رى القي�ام بنش�اط إقتص�ادي مع�ين يخض�ع 

ة ب��ذلك النش��اط تتطل��ب الموافق��ة الجماعي��ة للس��يطرة المش��تركة ويعن��ي ذل��ك أن السياس��ات التش��غيلية والمالي��ة اإلس��تراتيجية المتعلق��
يشار إلى المشاريع المشتركة التي تتطلب تأسيس منشأة مستقلة يكون لكل طرف مصلحة فيها ب�ـ . لألطراف المشاركة في السيطرة

 .الملكيةيتم المحاسبة عن حصة الشركة في المنشأة المدارة بصورة مشتركة وفقاً لطريقة حقوق ". منشآت مدارة بصورة مشتركة"
 

بالتكلف�ة بع�د  وبموجب طريقة حق�وق الملكي�ة، تقي�د حص�ة الش�ركة ف�ي المنش�أة الم�دارة بص�ورة مش�تركة ف�ي قائم�ة المرك�ز الم�الي
تعديلها بالتغيرات التي تطرأ على حصة الش�ركة ف�ي ص�افي موج�ودات المنش�أة الم�دارة بص�ورة مش�تركة لفت�رة م�ا بع�د التأس�يس، 

 .إلستثمار الفرديةناقصاً اإلنخفاض في قيمة ا
 

 

 الزكاة -ي 
الدخل لزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويحمل المخصص على قائمة  الهيئة العامةيجنب مخصص للزكاة وفقاً ألنظمة 

التي ي�تم فيه�ا إص�دار مث�ل ه�ذه  الفترةيتم إجراء تسويات للفروقات، إن وجدت، الناتجة عن إجراء الربوط النهائية خالل و .الشامل
 . الربوط

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -ك 

م رصد مخصص مكافأة نهاية ويت، بتاريخ قائمة المركز المالييجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترات خدماتهم 
مزاي�ا الم�وظفين م�ع األخ�ذ ف�ي االعتب�ار ) ۱۹( الخدمة للموظفين وفقا لطريقة الوحدة المتوقعة تبعا للمعي�ار المحاس�بي ال�دولي رق�م

 .يتم االعتراف بالمخصص بناًء على القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة. قانون العمل والعمال السعودي
 

 
 
 

متوس�ط فت�رة يتم احتساب القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة باس�تخدام افتراض�ات لمتوس�ط النس�بة الس�نوية لزي�ادة الروات�ب و
. تحتسب االحتماالت المستخدمة على أساس ثابت لك�ل فت�رة وتعك�س أفض�ل تق�ديرات االدارة. العمل للموظفين ومعدل خصم مالئم

 .المتوفرة حاليا في تاريخ التقريراًء على أفضل التقديرات المتوفرة عن عائدات السوق تحدد نسبة الخصم بن
 

  )۱۹( رقم الدولي المحاسبي المعيار مراجعة بسبب المحاسبية السياسات في التغيرات
إن . تغي�ر المحاس�بة لخط�ط المن�افع المح�ددة ومكاف�أت نهاي�ة الخدم�ة )۱۹(نتج عن التعديالت على المعي�ار المحاس�بي ال�دولي رق�م 

قي�ام ب�االعتراف تس�تلزم التع�ديالت ال. التغيرات الجوهرية مرتبطة بالتغيرات المحاس�بية ف�ي التزام�ات وموج�ودات الخط�ة المح�ددة
قائم�ة بالتغيرات في اإللتزامات المحددة للمزايا والقيمة العادلة واالعتراف بجميع األرباح والخس�ائر المحاس�بية مباش�رة م�ن خ�الل 

 .المركز المالي قائمةوذلك لكي يعكس صافي أصل أو التزام الشركة المعترف به في  الدخل الشامل
 

 االحتياطي النظامي    -ل 
ويج��وز . إل��ى اإلحتي��اطي النظ��امي الس��نةدخ��ل ص��افي م��ن % ۱۰طبق��اً لنظ��ام الش��ركات الس��عودي، يج��ب عل��ى الش��ركة أن تح��ول 

إن ه�ذا االحتي�اطي غي�ر قاب�ل . رأس الم�ال م�ن% ۳۰للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجم�وع االحتي�اطي 
 .على المساهمين  للتوزيع

 

 مصاريف التمويل -م 
 

 قائم�ة ال�دخل الش�املإن تكاليف االقتراض غي�ر مرتبط�ة مباش�رة ف�ي التمل�ك، إنش�اء أو إنت�اج أص�ل مؤه�ل ي�تم االعت�راف به�ا ف�ي 
 .باستخدام طريقة الفائدة الفعالة

 

 

 

 

 



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۱٦ 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 
 )يتبع(المحاسبية ملخص بأهم السياسات     -۳

 

 العمالت األجنبية  -ن 
يتم ترجم�ة المع�امالت الت�ي ت�تم ب�العمالت األجنبي�ة إل�ى ال�لایر الس�عودي خ�الل الفت�رة بأس�عار الص�رف الس�ائدة ف�ي ت�اريخ إج�راء 

بأس�عار  المالي�ة الق�وائميتم ترجمة الموجودات النقدية والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى اللایر السعودي بتاريخ . المعامالت
 .الصرف السائدة في ذلك التاريخ

 

 .الدخل الشامل قائمةيتم االعتراف بالفروقات الناشئة عن إعادة ترجمة العمالت األجنبية إلى اللایر السعودي في 
 

 التدني -س 
 

)i.( المالية الموجودات 
مالي�ة لتحدي�د فيم�ا اذا  فترةان الموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر يتم تقييمها في نهاية كل 

كانت هناك اي ادلة موضوعية على التدني في قيمتها، ويكون الموجود الم�الي مت�دني ف�ي حال�ة وج�ود دلي�ل موض�وعي يش�ير ال�ى 
بالموجود المالي وان حدث الخس�ارة ل�ه اث�ر س�لبي عل�ى الت�دفقات النقدي�ة المس�تقبلية المتوقع�ة  األوليف حدوث خسارة بعد االعترا

 .  لهذا الموجود المالي والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق
 

الدفتري��ة  ي�تم احتس�اب خس�ائر ت�دني القيم�ة فيم�ا يتعل�ق ب�الموجودات المالي��ة المقاس�ة بالكلف�ة المطف�أة عل�ى أس�اس الف�رق ب�ين القيم�ة
يتم اإلعتراف بالخسائر . والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجودات

إن الفائ�دة عل�ى الموج�ودات المتدني�ة ي�تم اإلس�تمرار . ويتم عكسه في حساب مقابل القروض والذمم المدينةقائمة الدخل الشامل في 
عند حدوث أمر الحق يؤدي إلى اإلنخفاض في قيمة خسارة التدني، عندها ي�تم عك�س االنخف�اض ف�ي خس�ارة الت�دني . احتسابهافي 
 .قائمة الدخل الشاملخالل من 

  
)ii.( الموجودات غير المالية 

مالية لتحديد ما إذا كان هن�اك  فترةيتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية لدى الشركة باستثناء المخزون في نهاية كل 
إن القيم�ة القابل�ة لالس�ترداد . ف�ي ح�ال وج�ود أي مؤش�ر للت�دني ي�تم تق�دير القيم�ة القابل�ة لالس�ترداد لألص�ل. أي مؤشر على التدني

  .لألصل أو وحدة توليد النقد هي األعلى بين القيمة المستعملة أو القيمة العادلة بعد تخفيض كلفة البيع
وال�ذي  الزك�اةلقيمة المستخدمة يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للقيم�ة الحالي�ة باس�تخدام مع�دل خص�م قب�ل عند تقدير ا

لغرض اختبار التدني . يعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بشكل خاص باألصل أو وحدة توليد النقد
  .ن ان يتم اختبارها بشكل فردي ضمن أصغر مجموعةيتم تجميع األصول التي يمك

من االصول التي تولد تدفقات نقدية من العمليات المستمرة والتي تعتبر مستقلة وبشكل كبير عن التدفقات النقدية من اصول اخ�رى 
أي مؤش�ر عل�ى ت�دني ه�ذه  ان موجودات الشركة التي ال تولد تدفقات نقدية داخلي�ة بش�كل ف�ردي إذا ك�ان هن�اك.او وحدة توليد النقد

ي�تم االعت�راف بخس�ارة . الموجودات يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لوحدة تولي�د النق�د الت�ي ينتم�ي له�ا ذل�ك األص�ل
  .التدني عندما تصبح القيمة الدفترية لذلك األصل أو وحدة توليد النقد تزيد عن المبلغ المتوقع استرداده

إن خسائر التدني التي يتم االعتراف بها في فترات سابقة يتم تقييمها في نهاية قائمة الدخل الشامل سائر التدني في يتم االعتراف بخ
  .مالية ألية دالئل تظهر انخفاض في قيمة الخسائر وعدم وجودها بعد اآلن فترةكل 

يج�ب أن ال . حدي�د مبل�غ األص�ل القاب�ل لالس�ترداديتم عكس انخفاض في القيمة فقط اذا كان هناك تغير في التقديرات المس�تخدمة لت
يزيد المبلغ المرحل المزاد لألصل بسبب عك�س خس�ارة انخف�اض القيم�ة ع�ن المبل�غ المرح�ل ال�ذي ك�ان س�يحدد ناقص�ا االطف�اء أو 

  .لم يتم االعتراف بأية خسارة في انخفاض قيمة األصل في السنوات السابقة. االستهالك
 



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۱۷ 
 

 لمالية ايضاحات حول القوائم ا
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية     -۳
 
 المصاريف  -ع

المالي�ة  الفت�رةوي�تم تطبي�ق مب�دأ االس�تحقاق ف�ي تحمي�ل . تتك�ون المص�اريف الت�ي تتكب�دها الش�ركة م�ن مص�اريف إداري�ة وعمومي�ة
  .عموميةبالمصروفات اإلدارية وال

 المستلمة/عقود اإليجار التشغيلية المدفوعة   -ف
تص��نف إيج��ارات الممتلك��ات والمع��دات الت��ي يح��تفظ بموجبه��ا الم��ؤجر بكاف��ة المن��افع والمخ��اطر المص��احبة لملكي��ة األص��ل كعق��ود 

اإليج�ار الكلي�ة، كجزء م�ن مص�اريف  الدخل الشاملقائمةبطة بعقود االيجار تظهر في الحوافز المقبوضة والمرت. إيجارات تشغيلية
على أساس القسط الثابت على مدى عمر  الدخل الشامليلية في قائمة يتم االعتراف بدفعات اإليجار الناشئة عن عقود التأجير التشغ

إن الزيادة في مصروف اإليجار الناشئة في حاالت التضخم االقتص�ادي يعتب�ر إيج�ار ط�ارئ وي�تم االعت�راف ب�ه ف�ي . عقد اإليجار
إيج�ارات "يتم االعتراف ب�الفرق ب�ين قيم�ة اإليج�ار عل�ى أس�اس القس�ط الثاب�ت وب�ين تل�ك المتعاق�د عليه�ا والت�ي تمث�ل . حدوثه فترة

  .ضمن الموجودات أو المطلوبات حسب مقتضى الحال" مستحقة
 المعلومات القطاعية -ص

أو يق�وم بتق�ديم منتج�ات أو خ�دمات ف�ي ) قطاع أعمال(يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة 
تتب��ع الش��ركة قط��اع . وتختل��ف أرباح��ه وخس��ائره ع��ن أرب��اح وخس��ائر القطاع��ات األخ��رى) قط��اع جغراف��ي(بيئ��ة اقتص��ادية معين��ة 

  . ا داخل المملكة العربية السعوديةاألعمال فقط نظراً لمزاولة معظم نشاطه
 معايير وتفسيرات جديدة غير مطبقة -ق

إن عدد من المعايير الجديدة، التعديالت والتحسينات على المعايير والتفسيرات ستصبح سارية المفعول بعد السنة المالي�ة الت�ي تب�دأ 
بتقي�يم ت�أثير أي م�ن تع�ادالت تط�ويرات  الش�ركةمالي�ة، تق�وم تطبيقها عند إعداد هذه البيان�ات ال م، ولم يت۲۰۱٦ في األول من يناير

  .المعايير الجديدة
  المعايير الجديدة

 .)۲۰۱۸ في األول من ينايريطبق ( األدوات المالية )۹(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 .)۲۰۱۸ في األول من ينايريطبق (االيرادات من العقود مع العمالء ) ۱٥(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 .)۲۰۱۹ في األول من ينايريطبق (عقود االيجار ) ۱٦(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

 

 
 التعديالت

 

مع الس�ماح  ۲۰۱۸ في األول من ينايريطبق (تصنيف وقياس الدفعات على أساس األسهم ) ۲(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 .)بالتطبيق المبكر

 

بيع أو المساهمة في األصول ما يبين المستثمرين ) ۲۸(والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ) ۱۰(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 .في الشركات الحليفة أو المشاريع المشتركة

 

 .)۲۰۱۸ األول من ينايرفي يطبق (تفسير نقل األصول من والى الممتلكات االستهالكية ) ٤۰(المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
 

 التحسينات
 

، والتع�ديالت عل�ى المع�ايير الدولي�ة إلع�داد ۲۰۱٦ – ۲۰۱٤التحسينات الس�نوية عل�ى المع�ايير الدولي�ة للتق�ارير المالي�ة لل�دورات  •
 ).۲۰۱۸ في األول من ينايريطبق ( )۱(التقارير المالية رقم 

في البيانات المالية حسب الت�اريخ الم�ذكور ف�ي المعي�ار م�ع ) التحسينات(أعاله تتوقع الشركة أن تقوم بتطبيق المعايير والتفسيرات 
 .عدم وجود تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۱۸ 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

 
 ممتلكات ومعدات، بالصافي )٤
 

 اثاث
 ومفروشات

 
 سيارات     

 حاسب 
 الي

 معدات 
 مكتبية

تحسينات على  
 اإلجمالي مباني مستأجرة

 
          التكلفة

 ٦۰۷٫۹۸۱ ۲٦٦٫۰٥۰  ٦۲٫٤۷۹  ۱۰۳٫۸۳٦  ٤۹٫۲۰۰ ۱۲٦٫٤۱٦ الرصيد في بداية السنة
 ۱۲٫۲۹٦ --  ۲٫۸۹۹  ٦٫۷۹۷  -- ۲٫٦۰۰ السنة خاللاإلضافات 

 ٦۲۰٫۲۷۷ ۲٦٦٫۰٥۰  ٦٥٫۳۷۸  ۱۱۰٫٦۳۳  ٤۹٫۲۰۰ ۱۲۹٫۰۱٦ الرصيد في نهاية السنة
          

          اإلستهالكات
 ۲۷٦٫٥٦۰ ۳۹٫۹۰٦  ٤۰٫۷۷۱  ۹۹٫۸۳٥  ٤۹٫۱۹۹ ٤٦٫۸٤۹ الرصيد في بداية السنة

 ٦۳٫٦۷۸ ۳۹٫۹۰٦  ٤٫۱۳۰  ٤٫۲۰۲  -- ۱٥٫٤٤۰ السنة خاللاإلضافات 
 ۳٤۰٫۲۳۸ ۷۹٫۸۱۲  ٤٤٫۹۰۱  ۱۰٤٫۰۳۷  ٤۹٫۱۹۹ ٦۲٫۲۸۹ الرصيد في نهاية السنة

          صافي القيمة الدفترية

 ۲۸۰٫۰۳۹ ۱۸٦٫۲۳۸  ۲۰٫٤۷۷  ٦٫٥۹٦  ۱ ٦٦٫۷۲۷ ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱
 ۳۳۱٫٤۲۱ ۲۲٦٫۱٤٤  ۲۱٫۷۰۸  ٤٫۰۰۱  ۱ ۷۹٫٥٦۷  ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱

 
 
 ةإستثمارات في شركات زميل )٥
 

 :تتمثل االستثمارات في الشركات الزميلة استثمارات في الشركات التالية
 

  إسم المنشأة الكيان القانوني   نسبة الملكية 

  )السعودية(شركة دويتشة الخليج للتمويل  مساهمة مقفلة   ۳۱٫٦۲% 
  شركة العبيكان للزجاج مساهمة مقفلة   ٤۰% 

 

 :السنةوفيما يلي ملخصاً بحركة االستثمارات خالل 
 

 ۳۱المجموع كما في 
 ۲۰۱٦ديسمبر 

كما في  المجموع 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱

شركة العبيكان  
 للزجاج

ه يتششركة دو 
 الخليج للتمويل

 

 السنةالرصيد في بداية  ۲۱۹٫۰۷٤٫٤۸۳  ۱۲۷٫۳۳۸٫٤۱٦  ۳٤٦٫٤۱۲٫۸۹۹  ۳٤۱٫۲۹٥٫٥۲۲
 االرباح الحصة من ۱۲٫۸۹٦٫۲۹۹  ۱٫۸۰۳٫٦٤٤  ۱٤٫٦۹۹٫۹٤۳  ٥٫۱۱۷٫۳۷۷

 انخفاض في راس المال                                               --  )٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰(  )٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰(  --
 السنة نهايةالرصيد في  ۲۳۱٫۹۷۰٫۷۸۲  ۸۹٫۱٤۲٫۰٦۰  ۳۲۱٫۱۱۲٫۸٤۲  ۳٤٦٫٤۱۲٫۸۹۹

 
 
 إستثمارات متاحة للبيع )٦

 

 :كما يلي اإلستثمارات المتاحة للبيعتتمثل  ) أ

 
 

يناير  ۱كما في 
 )معدلة( ٦۲۰۱

ديسمبر  ۳۱كما في  
 )معدلة( ٦۲۰۱

ديسمبر  ۳۱كما في  
۲۰۱۷ 

 

 )ب-۸(األسهم المدرجة في السوق المالي  ۲۳۰٫۹۱۲٫۱٤۹  ۲۲٦٫٥٥۱٫۱۹۲  ۱٥۷٫۷۹۳٫۱٥۰
 )ج-۸(األسهم غير المدرجة في السوق المالي  ۱۹۷٫۳٦۹٫۹۷۰  ۱۸۸٫٦۸۹٫۹۷۰  ۱۸۸٫٦۸۹٫۹۷۰
۳٤٦٫٤۸۳٫۱۲۰  ٤۱٥٫۲٤۱٫۱٦۲  ٤۲۸٫۲۸۲٫۱۱۹  

 
 



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۱۹ 
 

 الماليةايضاحات حول القوائم 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 
 )تابع(إستثمارات متاحة للبيع  -6

 
     :سوق األسهم كما يليفي  المدرجةتتمثل االستثمارات  )ب

  

 
   

 .مقابل تسهيالت بنكية) ينساب(في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات  المدرجةاالستثمارات تم رهن أسهم  * 
 

تمثل االستثمارات الغير مدرجة استثمار الشركة في الشركات المذكورة أدناه وجميعها شركات قائمة وتعمل في المملكة العربية   ) ج
 :السعودية

   

 
 م۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱بتاريخ  )ابن رشد(لشركة العربية لأللياف الصناعية ماع الجمعية العامة غير العادية لقرر المساهمين في إجت* 

مليار لایر سعودي حيث بلغت حصة شركة الصناعات المتطورة  ۲مليار لایر سعودي ليصبح  ۸٫٥من  مال الشركةتخفيض رأس 
: م۲۰۱٦(م ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱مليون لایر كما في  ۱۲٫٥مليون لایر سعودي ليصبح اإلستثمار بمبلغ  ٤۰٫۷من هذا التخفيض 

 ).مليون لایر سعودي ٥۳٫۲
 

 مطلوب من طرف ذو عالقة )۷
 

 :طلوب من الطرف ذو العالقة من شركة العبيكان للزجاج كما يلييتمثل المبلغ الم
 

يناير  ۱كما في 
 )معدلة(٦۲۰۱

 ۳۱كما في  
 ٦۲۰۱ديسمبر

 )معدلة(

 ۳۱كما في  
 طرف ذو عالقة ۲۰۱۷ديسمبر 

 
 

۲٤٫۰۰۰٫۰۰۰ 

  
 

۲٤٫۰۰۰٫۰۰۰ 

  
 

٤۰٫۳۲۰٫۰۰۰ 
 شركة العبيكان للزجاج 

۲٤٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲٤٫۰۰۰٫۰۰۰  ٤۰٫۳۲۰٫۰۰۰  
 
 

 
 

 

يناير  ۱كما في 
 )معدلة( ٦۲۰۱

ديسمبر  ۳۱كما في  
 )معدلة( ٦۲۰۱

ديسمبر  ۳۱كما في  
  عدد األسهم ۲۰۱۷

 )*ينساب(ينبع الوطنية للبتروكيماويات  ۳٫۲٦۹٫٤۷۳ ۱۹۲٫۳۷٥٫۷۹۱  ۱۷٦٫٦۸۲٫۳۲۱  ۱۰٥٫۹٦۳٫٦۲۰
 كابيتال االستثمارفي  استثماريةمحفظة  ۱٫۱٦۳٫۹۳۲ ۳۳٫۱٤٤٫٤۱٦  ٤٤٫٤۱٤٫۸۲٤  ٤٥٫۸٤۸٫٦۰٦

 كابيتال في عودة استثماريةمحفظة  ۹۳٫۳٦۱ ٤٫۰۱۰٫٤۷۷  ٤٫۰٦۰٫۷۰۰  ٤٫٥۲۷٫٤۲٦
 محفظة بلوم ۲۰٫٥٤٦ ۱٫۳۸۱٫٤٦٥  ۱٫۳۹۳٫۳٤۷  ۱٫٤٥۳٫٤۹۸

۱٥۷٫۷۹۳٫۱٥۰  ۲۲٦٫٥٥۱٫۱۹۲  ۲۳۰٫۹۱۲٫۱٤۹   
 
 

يناير  ۱كما في 
 )معدلة( ٦۲۰۱

ديسمبر  ۳۱كما في  
 )معدلة( ٦۲۰۱

ديسمبر  ۳۱كما في  
۲۰۱۷ 

نسبة 
 الملكية

 

 شركة التصنيع وخدمات الطاقة ۳٫۳۸% ۱٦۸٫۷٤۹٫۹۷۰  ۱٦۸٫۷٤۹٫۹۷۰  ۱٦۸٫۷٤۹٫۹۷۰
 *)ابن رشد(الشركة العربية لأللياف الصناعية  ۰٫٦۲% ۱۲٫٤۹۳٫٥٤۰  ٥۳٫۱٦۰٫۰۰۰  ٥۳٫۱٦۰٫۰۰۰
 لصناعة الطيرانشركة السالم  ۱۰% ۱۹٫۹٤۰٫۰۰۰  ۱۹٫۹٤۰٫۰۰۰  ۱۹٫۹٤۰٫۰۰۰

 شركة العبيكان إي جي سي للزجاج                     %۱۲٫٤ ۸٫٦۸۰٫۰۰۰  --  --
٥٫۰۳۲٫۰۰۰  ٥٫۰۳۲٫۰۰۰  -- ۱۱٫۱۸

% 
 الشركة الخليجية لصناعة الملح المحدودة

۲٤٦٫۸۸۱٫۹۷۰  ۲٤٦٫۸۸۱٫۹۷۰  ۲۰۹٫۸٦۳٫٥۱۰   
 
 خسارة انخفاض غير مؤقت في قيمة االستثمارات                 )۱۲٫٤۹۳٫٥٤۰(  )٥۸٫۱۹۲٫۰۰۰(  )٥۸٫۱۹۲٫۰۰۰( 

۱۸۸٫٦۸۹٫۹۷۰  ۱۸۸٫٦۸۹٫۹۷۰  ۱۹۷٫۳٦۹٫۹۷۰   



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۲۰ 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

 
 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات اخرى )۸

 

 :ديسمبر مما يلي ۳۱كما في  تتكون المصاريف المدفوعة مقدمأ والموجودات األخرى
 

يناير  ۱كما في 
٦۲۰۱ 

 ۳۱كما في  
 ٦۲۰۱ديسمبر 

 ۳۱كما في  
 ۲۰۱۷ديسمبر 

 

 مبالغ محتجزة لدى البنك  ۲۸۹٫۷۱۲  ۲۸۹٫۷۱۲  ۲۸۹٫۷۱۲
 إيجارات ۱۸۰٫۸٤۰  ۱۸۰٫۸٤۰  ۱۸۰٫۸٤۰

 بدل سكن ۱۱۲٫۹۷۷  ۱۰۱٫۳۳۲  ۷۹٫۳۳۲
 ذمم موظفين ۷۷٫۰۰۰  ٤٤٫٥۰۰  ۳٤٫٥۰۰
 تأمين طبي ۲۰٫۱۹٦  ۱۷٫۹۹۸  ۱۸٫۲٦۰

 دفعات مقدمة للموردين --  --  ۲۳۰٫۱٤۰
 اخرى ۱۰۸٫٤۰٥  ۳٥٫۱۷۷  ۳٥٫۷۳۷

۸٦۸٫٥۲۱  ٦٦۹٫٥٥۹  ۷۸۹٫۱۳۰  
 
 

 
 النقد وما في حكمه )۹

 

 :يلي ديسمبر مما ۳۱في  كما النقد وما في حكمه يتكون
 

يناير  ۱كما في 
٦۲۰۱ 

 ۳۱كما في  
 ٦۲۰۱ديسمبر 

 ۳۱كما في  
 ۲۰۱۷ديسمبر 

 

 نقد لدى البنوك ۱۰٫۷۱۹٫۰۰۳  ۹٫۷٦۷٫٤٤۳  ۲٫٤۳۹٫٥۳۸
 الصندوقنقد في  ۳۹٫۳۲۷  ۲۰٫۰۰۰  ۱۰٫۰۰۰

۲٫٤٤۹٫٥۳۸  ۹٫۷۸۷٫٤٤۳  ۱۰٫۷٥۸٫۳۳۰  
 
 

 
 رأس المال  )۱۰

ملي�ون س�هم متس�اوية القيم�ة، قيم�ة ك�ل س�هم  ٥۰مليون لایر سعودي مدفوع بالكامل ومقسماً ال�ى  ٥۰۰حدد رأسمال الشركة بمبلغ 
 .لایر سعودي ۱۰

 
 اإلحتياطي النظامي )۱۱

إل�ى % ٥۰عل�ى تخف�يض اإلحتي�اطي النظ�امي م�ن  ۱٥/۱/۲۰۱۷صادقت الجمعية العام�ة غي�ر العادي�ة بإجتماعه�ا المنعق�د بت�اريخ 
ملي��ون لایر س��عودي م��ن االحتي��اطي النظ��امي إل��ى  ۱۰۰الش��ركات الجدي��د وذل��ك بتحوي��ل الف��ائض بقيم��ة  نظ��امليتماش��ى م��ع % ۳۰

 .لشركة بما يتماشي مع نظام الشركات الجديدتعديل النظام األساسي لتم و. األرباح المبقاة
 

  قرض طويل األجل )۱۲
مليون لایر سعودي من أحد البنوك المحلية على شكل تمويل  ۱٥۰حصلت الشركة على تسهيالت مصرفية بقيمة 

مليون لایر سعودي وتم تسديدها خالل عام  ۱۱۰وقد تم إستخدام ما قيمته  لتمويل استثمارات) تورق(إسالمي 
مان رهن أسهم ينساب إن هذه التسهيالت صادرة بض، سنوات من تاريخ كل سحب ۳ومدة كل مديونية ، م۲۰۱٥

م ۲۰۱۷مليون لایر سعودي وخالل عام  ٤۰م مبلغ ۲۰۱٦ كما في نهايةبلغ المستخدم من القرض  وقدلصالح البنك، 
 .م۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ كما في مليون لایر سعودي ۲٥ليصبح الرصيد  مليون لایر سعودي۱٥مبلغ  دديستتم 

 
 
 
 
 
 
 



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۲۱ 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

 مخصص الزكاة )۱۳
 

 :ديسمبر هي على النحو التالي ۳۱إن عناصر ومكونات وعاء الزكاة للسنة المنتهية في       -أ
 ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ 

 لایر سعودي  لایر سعودي األموال الخاضعة للزكاة 
 ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ رأس المال 

 ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  اتإحتياطي
 ۱۹٫٤۱۳٫۷۹٦  ۳٫۰۰٦٫۱۸۱ صاتمخص

 ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰ قرض طويل األجل
 ۱۲٫۸۸۳٫۳۳۸  ۱٦٫۷۱٤٫۷٥۹ )ب/۱۳(إيضاح  -صافي دخل السنة المعدل 

 ۸۰۷٫۲۹۷٫۱۳٤  ٦۹٤٫۷۲۰٫۹٤۰ إجمالي األموال الخاضعة للزكاة 
    : يحسم منها ما يلي 

 )۳۳۷٫۱٤٤(  )۲۸٦٫۸۷٤( صافي الممتلكات والمعدات بعد التعديل 
 --  )۸٫٥٦۸٫٥۲۸( خسائر متراكمة

 )۸۱۹٫۸٤٦٫۰٦۱(  )۷٦۱٫۸۸۸٫٥۰۱( إستثمارات
 )۸۲۰٫۱۸۳٫۲۰٥(  )۷۷۰٫۷٤۳٫۹۰۳( إجمالي األموال الواجبة الحسم 

 )۱۲٫۸۸٦٫۰۷۱(  )۷٦٫۰۲۲٫۹٦۳( وعاء الزكاة 
 ۳۲۲٫۰۸۳  ٤۱۷٫۸٦۹ )  ج/۱۳(إيضاح  -من وعاء الزكاة % ۲٫٥مخصص الزكاة 

 :صافي دخل المعدل للسنة  -ب 
 ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

 ۱۲٫۷۱٦٫٤۷۰  ۳۱٫۱۸۳٫۱۸۷ صافي دخل السنة قبل الزكاة 
 ٥٫۷۲۳  ٦٫۸۳٥ فروقات إستهالك

 ۱٦۱٫۱٤٥  ۲۲٤٫٦۸۰ المحمل على المصاريف من مكافأة نهاية الخدمة
 --  )۱٤٫٦۹۹٫۹٤۳( أخرى

 ۱۲٫۸۸۳٫۳۳۸  ۱٦٫۷۱٤٫۷٥۹ )أ/۱۳(إيضاح  - -صافي الدخل المعدل للسنة 
 :وكانت الحركة على مخصص الزكاة على النحو التالي   -ج 

 ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

 ۲٫۲۱۷٫۰۲٥  ۲٫۷٦٦٫۳٦۸ الرصيد في بداية السنة
 ۳۲۲٫۰۸۳  ٤۱۷٫۸٦۹ المحمل على المصاريف 

 ۲۷۷٫۹۱۷  ۱۸۲٫۱۳۱ مخصص إضافي خالل العام
 )٥۰٫٦٥۷(  )۳۲۲٫۰۸٤( المدفوع خالل السنة

 ۲٫۷٦٦٫۳٦۸  ۳٫۰٤٤٫۲۸٤ الرصيد في نهاية السنة 
 
 
 
 
 



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۲۲ 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

 )تتمة( مخصص الزكاة) ۱۳
 

م كم�ا قام�ت الش�ركة بتق�ديم ۲۰۰٦تم إنهاء الوضع الزكوي للش�ركة والحص�ول عل�ى ش�هادات الزك�اة النهائي�ة حت�ى ع�ام - د
وقام�ت الهيئ�ة العام�ة . ۲۰۱٦ وحص�لت عل�ى ش�هادة مقي�دة لع�ام ۲۰۱٦إلى  ۲۰۰۷اإلقرارات الزكوية لألعوام من سنة 

لایر س��عودي، وق��د اعترض��ت  ۱۰٫٥۰۹٫٤۱۱بمبل��غ  ۲۰۱۰للزك��اة وال��دخل بمطالب��ة الش��ركة بزك��اة إض��افية ع��ن ع��ام 
ل�م ي�تم الب�ت ف�ي ه�ذا االعت�راض م�ن قب�ل . ف�ي مطالبته�ا الهيئ�ةالشركة على بعض بنود احتس�اب الزك�اة الت�ي اس�تبعدتها 

لایر سعودي وقامت الش�ركة  ۱٫٥۱۳٫۰٥۰بمبلغ  ۲۰۱۱بمطالبة الشركة بزكاة إضافية عن عام  الهيئةكما قامت . ةالهيئ
لایر س�عودي  ۱۱٫٦٦۳٫۱٤۱تم الربط على الش�ركة بقيم�ة  ۲۰۱٥وخالل عام . بتقديم اعتراض على هذه المطالبة أيضا

 . لم يتم البت في هذا االعتراض بعدراض على هذا الربط ومن قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وقد قامت الشركة باالعت
 

 ومطلوبات اخرىالدفع مصاريف مستحقة  )۱٤
 

 :ديسمبر مما يلي ۳۱كما في  المتداولة األخرى والمطلوبات المستحقةتتكون المصاريف 
 

يناير  ۱كما في 
٦۲۰۱  

ديسمبر  ۳۱كما في  
٦۲۰۱ 

 ۳۱كما في  
 ۲۰۱۷ديسمبر 

 

 توزيعات أرباح مستحقة ۲۸۹٫۷۱۲  ۲۸۹٫۷۱۲  ۲۸۹٫۷۱۲
 بدل إجازة مستحقة ۱٤۰٫٤٦۳  ۱٥۰٫۰۷۹  ۲٦۹٫۹۳٥
 مستحقات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان --  --  ۹٥٦٫٥٤۱
 مصاريف تمويل مستحقة ۲٤٫٥٥٦  --  ۲۷٤٫۰۳۲

 أخرى ۱۷٦٫۷۳۳  ۱۰۹٫۲٤٤  ۹٥٫٦۷۷
۱٫۸۸٥٫۸۹۷  ٥٤۹٫۰۳٦  ٥۳۱٫٤٦٤  

 
  

 مصروفات عمومية وإدارية  )۱٥
 

 :ديسمبر مما يلي ۳۱في  نة المنتهيةلسل العمومية واإلداريةتتكون المصاريف 
 

ديسمبر  ۳۱ 
٦۲۰۱ 

ديسمبر  ۳۱ 
۲۰۱۷ 

 

 رواتب ومزايا موظفين ۳٫٤۸٤٫٦۹۰  ۳٫۳٤۱٫۲۷۰ 
 ومصاريف اللجان سفر وإنتقال ۱٫۳۱٥٫٥۱٤  ۱٫۰۷۸٫۰٤۰ 
 أتعاب تداول ۳٦۰٫۸٥۹  ۳۰۰٫۰۰۰ 
 إشتراكاترسوم و ۲۷٤٫٦۰٤  ۱۸۱٫۲۹٤ 
 أتعاب مهنية واستشارية ۲٦٥٫٤۰۰  ۳۲۰٫۰۰۰ 
 إيجارات ۲٤۱٫۱۲۰  ۲٤۱٫۱۲۰ 
 تأمين ۱٤۷٫۸۳۳  ۱۳۸٫۱۲۸ 
 إستهالكات ٦۳٫٦۷۸  ۸٥٫٥٤٦ 
 مصاريف تدريب ٦۳٫۲٥۲  ٤۱٫٦۹۰ 
 طباعة ونشر ٤٤٫۹۸۹  ٥۳٫٤٦۹ 
 بريد وهاتف ۲٥٫۸۳۷  ۲۰٫۰۷۲ 
 أخرى ۲۸٦٫۰٦۳  ۱۹۲٫۹٤۱ 
 ٥٫۹۹۳٫٥۷۰  ٦٫٥۷۳٫۸۳۹  

 
  

 السهم يةربح )۱٦
وص�افي  الرئيس�ية وص�افي ال�دخل وذل�ك بقس�مة ال�دخل م�ن العملي�ات الرئيسية تم احتساب ربح السهم المتعلق بالدخل من العمليات

 .۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱كما في مليون سهم  ٥۰دخل الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة والبالغ عددها 
 



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۲۳ 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

 

  المعلومات القطاعية )۱۷
تتعلق المعلومات القطاعية بنشاطات وأعمال الشركة والتي اعتمدت عليها إدارة الشركة كأساس إلعداد المعلومات المالية الخاص�ة 

 .تتم المعامالت بين القطاعات بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. الداخليةبها، ولتمشيتها مع طرق إعداد التقارير 
تتضمن موجودات ومطلوبات ونشاطات التشغيل للقطاع�ات عل�ى بن�ود تتعل�ق بص�ورة مباش�رة بقط�اع مع�ين وبن�ود يمك�ن توزيعه�ا 

  .ين القطاعات تحت بند القطاعات األخرىعلى القطاعات المختلفة وفق أسس معقولة يتم تصنيف البنود التي ال يمكن توزيعها ب
عل�ى الت�والي وفق�ا لطبيع�ة  م۲۰۱٦، م۲۰۱۷ديس�مبر  ۳۱كما في في ما يلي ملخص بالمعلومات القطاعية المالية باللایر السعودي 

 : النشاط
  

قطاع 
 البتروكيماويات

 

 
قطاع صناعة 

 الزجاج
االستثمار (

 )الصناعي

 
قطاع الخدمات 

 الصناعية
والمرافق الطاقة (

 )الخدمية

 
قطاع الخدمات 
واالستثمارات 

المصارف (المالية 
 )والخدمات المالية

 
القطاعات 

 األخرى

 
 االجمالي 

 

 
 :۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱كما في 

   ۳۹٫٤۷۰٫۱۸۲        ۸٥۱٫۱۳٤ ۱٤٫۷۰٤٫٤۸٦ ۸٫۳۰۲٫٤۹۹ ٥٬۸۰۳٬٦٤٤  ۹٫۸۰۸٫٤۱۹   اإليرادات
   ۳۰٫٥۸۳٫۱۸۷ ۷٤٦٬۰۳٥ ۱۲٫۳۰۰٫۷٤۸ ٦٫٥۷٤٫٤۹۲ ۲٬۸٦۲٬۹٥۲  ۸٫۰۹۸٫۹٦۰ صافي الربح 
   ۸۰۷٫۳۱٥٫٥۲٥ ۱۱٫۸۲۷٫٥۰۰ ۲۷۰٫٥۰۷٫۱۳۹ ۱۹٤٫٤٦۳٫۰۳٥ ۱۳۸٫۱٤۲٫۰٦۰  ۱۹۲٫۳۷٥٫۷۹۱ إجمالي الموجودات  

    ۳۲٥٫٤٦۲٫۲۹ ۳۲٥٫٤٦۲٫٤        --                --         ۰۰۰٫۰۰۰٫۲٥         --         إجمالي المطلوبات 
  

 :۲۰۱٦ ديسمبر ۳۱كما في 
   ۲۰٫٤٤۹٫۷۸٦  ۱۳۸٫٥۱٤  ۷٫۸۱۲٫٥۲٤ ۳٫۲٤۰٫۰۰۰ ۱٬۰۸٥٬۰٦٥ ۸٫۱۷۳٫٦۸۳  اإليرادات

   ۱۲٫۱۱٦٫٤۷۰  ٥۲٬۲٦۲   ٥٫٦٦۳٫۷۸٤ ۱٫۷۰٥٫۳۰۷ )۱٫۸٦٥٫۹۳٤( ٦٫٥٦۱٫۰٥۱ )الخسارة( صافي الربح
   ۷۹۹٫۸٤٦٫۸۱٤ ۱۰٫۷۹٥٫٥۳٤ ۲٦۸٫۹٤۳٫۳٥٤ ۱۹۲٫۰۸۷٫۱۸۹ ۱٥۱٫۳۳۸٫٤۱٦ ۱۷٦٫٦۸۲٫۳۲۱ إجمالي الموجودات 
         ٥٥۰٫۳۲۳٫٤٤ ٥٥۰٫۳۲۳٫٤ --         --         ٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰ --       إجمالي المطلوبات 

ي��ة لأللي��اف والش��ركة العرب) ينس��اب(يمث��ل قط��اع البتروكيماوي��ات م��ن اس��تثمار الش��ركة ف��ي ش��ركة ينب��ع الوطني��ة للبتروكيماوي��ات 
وش�ركة العبيك�ان إي ج�ي س�ي ، ويمثل قطاع ص�ناعة الزج�اج اس�تثمار الش�ركة ف�ي ش�ركة العبيك�ان للزج�اج )ابن رشد(الصناعية 

،  الطيرانلصناعة ، ويمثل قطاع الخدمات الصناعية استثمار الشركة في شركة التصنيع وخدمات الطاقة، و شركة السالم للزجاج
وتتمث��ل . ف��ي ش��ركة دويتش��ة الخل��يج للتموي��ل، والص��ناديق المالي��ة ويمث��ل قط��اع الخ��دمات واالس��تثمارات المالي��ة اس��تثمار الش��ركة

 .القطاعات األخرى استثمار الشركة في الشركة الخليجية لصناعة الملح المحدودة و باقي الموجودات
 
 
 

 الدولية للتقرير الماليالمعايير  إتباع )۱۸
  م۲۰۱٦ين�اير  ۱للفت�رة المنتهي�ة ف�ي / لس�نةلبنود قائمة الدخل الش�امل كم�ا ف�ي ال توجد تسويات متعلقة ببنود قائمة المركز المالي و

لمحاسبة الصادرة ع�ن الهيئ�ة الس�عودية للمحاس�بين والق�انونيين عنه�ا ف�ي المع�ايير في معايير ا م۲۰۱۷ ديسمبر ۳۱وديسمبر  ۳۱و
 :وتم عرض اآلثر كالتالي الدولية للتقرير المالي

  



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۲٤ 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

 ۲۰۱٦يناير  ۱على أرصدة قائمة المركز المالي كما في لتقارير المالية اتطبيق المعايير الدولية إلعداد تأثير   ۱۸-۱

 
 

 
 

  

 

األرصدة كما تم عرضها 
سابقا بالمعايير السعودية 

 للتقارير المالية 
 

  
اعتماد المعايير الدولية  آثر

 للتقارير المالية
 

أرصدة قائمة المركز  
المالي بعد تطبيق 
المعايير الدولية 
 للتقارير المالية

      الموجودات غير المتداولة
 ۱٥۰٫۲۲۸  --  ۱٥۰٫۲۲۸ ، صافيومعدات ممتلكات

 ۳٤۱٫۲۹٥٫٥۲۲  --  ۳٤۱٫۲۹٥٫٥۲۲ استثمارات في شركات زميلة 
 ۳٤٦٫٤۸۳٫۱۲۰  --  ۳٤٦٫٤۸۳٫۱۲۰ متاحة للبيعإستثمارات 

 ۲٤٫۰۰۰٫۰۰۰  --  ۲٤٫۰۰۰٫۰۰۰ مطلوب من طرف ذات عالقة
 ۷۱۱٫۹۲۸٫۸۷۰  --  ۷۱۱٫۹۲۸٫۸۷۰ إجمالي الموجودات غير المتداولة

      الموجودات المتداولة
 ۱٫٦۲۰٫۰۰۰  --  ۱٫٦۲۰٫۰۰۰ ايرادات مستحقة

 ۸٦۸٫٥۲۱  --  ۸٦۸٫٥۲۱ مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 ۲٫٤٤۹٫٥۳۸  --  ۲٫٤٤۹٫٥۳۸ النقد وما في حكمه

 ٤٫۹۳۸٫۰٥۹  --  ٤٫۹۳۸٫۰٥۹ إجمالي الموجودات المتداولة
 ۷۱٦٫۸٦٦٫۹۲۹  --  ۷۱٦٫۸٦٦٫۹۲۹ إجمالي الموجودات

4B حقوق المساهمين والمطلوبات      
      حقوق المساهمين

 ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  --  ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ رأس المال
 ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  --  ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ نظامي احتياطي

 )۲۰٫٦۸٤٫۹۹۸(  --  )۲۰٫٦۸٤٫۹۹۸( خسائر متراكمة
 )٥۷٫٤۰۹٫۳۱۸(  --  )٥۷٫٤۰۹٫۳۱۸( احتياطي القيمة العادلة

 ٦۷۱٫۹۰٥٫٦۸٤  --  ٦۷۱٫۹۰٥٫٦۸٤ إجمالي حقوق المساهمين
      المطلوبات

      المطلوبات غير المتداولة
 ٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰  --  ٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰ قرض طويل األجل

 ۸٥۸٫۳۲۳  --  ۸٥۸٫۳۲۳ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ٤۰٫۸٥۸٫۳۲۳  --  ٤۰٫۸٥۸٫۳۲۳ إجمالي المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة
 ۲٫۲۱۷٫۰۲٥  --  ۲٫۲۱۷٫۰۲٥ زكاة مخصص 

 ۱٫۸۸٥٫۸۹۷  --  ۱٫۸۸٥٫۸۹۷ ومطلوبات أخرى الدفع مصاريف مستحقة
 ٤٫۱۰۲٫۹۲۲  --  ٤٫۱۰۲٫۹۲۲ إجمالي المطلوبات المتداولة

 ٤٤٫۹٦۱٫۲٤٥  --  ٤٤٫۹٦۱٫۲٤٥ إجمالي المطلوبات 
5B۷۱٦٫۸٦٦٫۹۲۹  --  ۷۱٦٫۸٦٦٫۹۲۹ إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۲٥ 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

 ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱على أرصدة قائمة المركز المالي كما في لتقارير المالية اتطبيق المعايير الدولية إلعداد تأثير   ۱۸-۲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

األرصدة كما تم عرضها 
سابقا بالمعايير السعودية 

 للتقارير المالية 

  
آثر اعتماد المعايير 
 الدولية للتقارير المالية

 

المركز أرصدة قائمة  
المالي بعد تطبيق المعايير 

 الدولية للتقارير المالية

      الموجودات غير المتداولة
 ۳۳۱٫٤۲۱  --  ۳۳۱٫٤۲۱ ، صافيومعدات ممتلكات

 ۳٤٦٫٤۱۲٫۸۹۹  --  ۳٤٦٫٤۱۲٫۸۹۹ استثمارات في شركات زميلة 
 ٤۱٥٫۲٤۱٫۱٦۲  --   ٤۱٥٫۲٤۱٫۱٦۲ إستثمارات متاحة للبيع

 ۲٤٫۰۰۰٫۰۰۰  --  ۲٤٫۰۰۰٫۰۰۰ ذات عالقةمطلوب من طرف 
 ۷۸٥٫۹۸٥٫٤۸۲  --  ۷۸٥٫۹۸٥٫٤۸۲ إجمالي الموجودات غير المتداولة

      الموجودات المتداولة
 ۳٫٤۰٤٫۳۳۰  --  ۳٫٤۰٤٫۳۳۰ ايرادات مستحقة

 ٦٦۹٫٥٥۹  --  ٦٦۹٫٥٥۹ مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 ۹٫۷۸۷٫٤٤۳  --  ۹٫۷۸۷٫٤٤۳ النقد وما في حكمه

 ۱۳٫۸٦۱٫۳۳۲  --  ۱۳٫۸٦۱٫۳۳۲ إجمالي الموجودات المتداولة
 ۷۹۹٫۸٤٦٫۸۱٤  --  ۷۹۹٫۸٤٦٫۸۱٤ إجمالي الموجودات

6B حقوق المساهمين والمطلوبات      
      حقوق المساهمين

 ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  --  ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ رأس المال
 ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  --  ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ نظامي احتياطي

 )۸٫٥٦۸٫٥۲۸(  --  )۸٫٥٦۸٫٥۲۸( متراكمة خسائر
 ۱٤٫۰۹۱٫۷۹۲  --  ۱٤٫۰۹۱٫۷۹۲ احتياطي القيمة العادلة

 ۷٥٥٫٥۲۳٫۲٦٤  --  ۷٥٥٫٥۲۳٫۲٦٤ إجمالي حقوق المساهمين
      المطلوبات

      المطلوبات غير المتداولة
 ٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰  --  ٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰ قرض طويل األجل
 ۱٫۰۰۸٫۱٤۷  --  ۱٫۰۰۸٫۱٤۷ للموظفينمكافأة نهاية الخدمة 

 ٤۱٫۰۰۸٫۱٤۷  --  ٤۱٫۰۰۸٫۱٤۷ إجمالي المطلوبات غير المتداولة
      المطلوبات المتداولة

 ۲٫۷٦٦٫۳٦۸  --  ۲٫۷٦٦٫۳٦۸ زكاة مخصص 
 ٥٤۹٫۰۳٥  --  ٥٤۹٫۰۳٥ ومطلوبات أخرى الدفع مصاريف مستحقة

 ۳٫۳۱٥٫٤۰۳  --  ۳٫۳۱٥٫٤۰۳ إجمالي المطلوبات المتداولة
 ٤٤٫۳۲۳٫٥٥۰  --  ٤٤٫۳۲۳٫٥٥۰ إجمالي المطلوبات 

7B۷۹۹٫۸٤٦٫۸۱٤  --  ۷۹۹٫۸٤٦٫۸۱٤ إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۲٦ 
 

 

  ايضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

 
 

 ٦۲۰۱ ديسمبر ۳۱للفترة المنتهية في  الشامل على أرصدة قائمة الدخللتقارير المالية اتطبيق المعايير الدولية إلعداد تأثير    ۱۸-۳
 

األرصدة كما تم عرضها  
سابقا بالمعايير 

السعودية للتقارير 
 المالية

 

 
آثر اعتماد المعايير 
 الدولية للتقارير المالية

 

الدخل أرصدة قائمة 
بعد تطبيق  الشامل

المعايير الدولية 
 للتقارير المالية

    

 ٥٬۱۱۷٫۳۷۷ -- ٥٬۱۱۷٫۳۷۷ شركات زميلة أرباح حصة الشركة من

 ۱۳٫٥٥٥٫۸۷۸ -- ۱۳٫٥٥٥٫۸۷۸ توزيعات أرباح مكتسبة

 ۱۸٫٦۷۳٫۲٥٥ -- ۱۸٫٦۷۳٫۲٥٥ مجمل الربح
    

 )٥٫۹۹۳٫٥۷۰( -- )٥٫۹۹۳٫٥۷۰( مصاريف إدارية وعمومية

 ۱۲٫٦۷۹٫٦۸٥ -- ۱۲٫٦۷۹٫٦۸٥ من العمليات الرئيسية صافي الدخل

 )۱٫۷۳۹٫۷٤٦( -- )۱٫۷۳۹٫۷٤٦( مصاريف مالية 

 ۱٫۷۷٦٫٥۳۱ -- ۱٫۷۷٦٫٥۳۱ ، صافي إيرادات أخرى

 ۱۲٫۷۱٦٫٤۷۰ -- ۱۲٫۷۱٦٫٤۷۰ الدخل قبل الزكاة التقديرية
    

 )٦۰۰٫۰۰۰( -- )٦۰۰٫۰۰۰( زكاة 

 ۱۲٫۱۱٦٫٤۷۰ -- ۱۲٫۱۱٦٫٤۷۰ بعد الزكاة  السنةصافي ربح 

    :بنود الدخل الشامل األخر

 ۷۱٫٥۰۱٫۱۱۰ -- ۷۱٫٥۰۱٫۱۱۰ التغير في احتياطي القيمة العادلة 
    

 ۸۳٫٦۱۷٫٥۸۰ -- ۸۳٫٦۱۷٫٥۸۰ للسنةإجمالي الدخل الشامل 

 
 :إيضاحات على التسويات ٤-۱۸

 

 ).۱(وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الشاملقامت الشركة بتغيير اسم قائمة الدخل لتصبح قائمة الدخل -       
 

 توزيعات األرباح  )۱۹
مجل�س اإلدارة بتوزي�ع  اقت�راحم على ۹/٥/۲۰۱۷هـ الموافق ۱۳/۸/۱٤۳۸وافقت الجمعية العامة العادية بإجتماعها المنعقد بتاريخ 

م�ن القيم�ة اإلس�مية للس�هم بواق��ع ) لكام�ل الس�نة% ٥% (۲٫٥م�ن األرب�اح المبق��اة بنس�بة  م۲۰۱۷أرب�اح نقدي�ة نص�ف س�نوية لع�ام 
ملي�ون لایر لكام�ل الس�نة وذل�ك لع�دد  ۲٥مليون لایر لكل نصف بمجموع  ۱۲٫٥لایر نصف سنوي لكل سهم وبما مجموعه  ۰٫۲٥

 .مليون سهم ٥۰
 

 
 



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۲۷ 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۷بر ديسم ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

 تعديالت سنوات سابقة )۲۰
ف���ي قيم���ة عم���ل مخص���ص خس���ارة مخص���ص هب���وط عل���ى  ۲۸/۱۲/۲۰۱٥ص���ادق مجل���س اإلدارة بإجتماع���ه المنعق���د بت���اريخ 

عم�ل مخص�ص خس�ارة انخف�اض  ۱٥/۱/۲۰۱۷المنعق�د بت�اريخ  ابإجتماعه�صادقت الجمعي�ة العام�ة غي�ر العادي�ة ، ثم االستثمارات
مليون لایر س�عودي وذل�ك م�ن خ�الل تخف�يض األرب�اح المبق�اة بقيم�ة المبل�غ وذل�ك  ۲٥٫۱٦غير مؤقت في قيمة االستثمارات بقيمة 

 .شد صفرلتغطية المتبقي من االستثمار بشركة ابن رشد بعد المخصصات السابقة ليصبح رصيد االستثمار في شركة ابن ر
 :م كما يلي۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱إن أثر هذه التعديالت على القوائم المالية كما في 

 
 البند قبل التعديل     األثر     بعد التعديل   
      
 )الخسائر المتراكمة(  األرباح المبقاة ٤٫٤۷٥٫۰۰۲  )۲٥٫۱٦۰٫۰۰۰(  )۲۰٫٦۸٤٫۹۹۸(

 إستثمارات متاحة للبيع ۳۷۱٫٦٤۳٫۱۲۰  )۲٥٫۱٦۰٫۰۰۰(  ۳٤٦٫٤۸۳٫۱۲۰

 المالية  إدارة المخاطر )۲۱
 

 .تتعرض الشركة للمخاطر التالية جراء استخدامها لألدوات المالية
 .مخاطر اإلئتمان -
 .مخاطر السيولة -
 .أسعار العمالتمخاطر  -

وإدارة يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر أعاله، أهداف الشركة، السياسات وطرق قياس 
 .المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال

 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر
 .الشركةالمخاطر على عاتق إدارة  ومراقبة إدارةتقع المسؤولية الكاملة عن إعداد 

إن سياسات إدارة الشركة للمخاطر معدة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ولوضع ضوابط وحدود مالئمة لمدى 
 .تعرض لتلك المخاطر ومن ثم مراقبتها لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعةال

 .يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات الحاصلة في ظروف السوق وأنشطة الشركة
يئة رقابية بناءة ومنظمة بحيث من خالل التدريب والمعايير واإلجراءات التي تضعها اإلدارة إلى تطوير ب إدارة الشركةتهدف  

 .يتفهم كل موظف دوره والواجبات الموكلة إليه
 

 لخسارةتمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر  :ئتمانمخاطر اإل 
تنص سياسة الشركة على أن كافة العمالء الذين يرغبون بالتعامل على أساس اآلجل يخضعون للتحقق من الناحية . مالية

األرصدة  تقوم الشركة بإيداع. ذمم العمالءإن األدوات المالية التي تخضع لتركيزات مخاطر االئتمان تتكون أساساً من . االئتمانية
لدى  ذات تصنيف ائتماني جيد، ولديها سياسة تقوم على وضع حدود ألرصدتها المودعهالبنكية لدى عدد من المؤسسات المالية 

ال تعتبر الشركة نفسها معرضة .هذه المؤسسات كفاءةال تعتقد الشركة بأن هناك مخاطر هامة على عدم .كل مؤسسة مالية
والمتواجدين في مناطق  األنشطةلين في مختلف لتركزات مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمدينين نظراً لتنوع قاعدة عمالئها العام

 . متعددة
 

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات  :مخاطر السيولة
تقوم الشركة . قيمته العادلة يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أي أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب. المالية

تم اإلفصاح عن شروط وأحكام هذه التسهيالت في . بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية اإلسالمية
. تنص شروط البيع الخاصة بالشركة على أن يتم سداد المبالغ نقداً عند توريد البضاعة أو على أساس اآلجل). ٦۱(اإليضاح 

 . يوماً من تاريخ الشراء ٦۰في العادة خالل  د الذمم الدائنة التجاريةتسد
 

 

 



 
  السعودية للصناعات المتطورةشركة ال
 )شركة مساهمة سعودية ( 

۲۸ 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالية ) ۲۱
 

قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناجمة عن تذبذب  :مخاطر أسعار العموالت
وطويلة  تخضع الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن التسهيالت البنكية اإلسالمية قصيرة. أسعار العموالت السائدة في السوق

 . األجل المرتبطة بعمولة
 

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف  :مخاطر العمالت
تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي، وتعتقد بأن الشركة ال تتعرض لمخاطر عمالت هامة لعدم . األجنبي

أن سعر صرف اللایر السعودي مثبت مقابل الدوالر . والدوالر األمريكيقيامها بأية معامالت هامة بعمالت عدا اللایر السعودي 
 . األمريكي، وبالتالي فإن األرصدة والمعامالت بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة

 
 اعتماد القوائم المالية  )۲۲

 .)م۲۰۱۸مارس  ۲۷الموافق ( هـ۱٤۳۹رجب  ۱۰ بتاريخمجلس اإلدارة قبل من  القوائم المالية تم إعتماد 
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