الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة وتقرير مراجعي
الحسابات حول فحص المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018

فهـرس

صفحـة

تقرير مراجعي الحسابات حول فحص المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة

1

بيان المركز المالي األولي الموجز الموحد

2

بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد

3

بيان التغيرات في حقوق المساهمين األولي الموجز الموحد

4

بيان التدفقات النقدية األولي الموجز الموحد

5

إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة

37 – 6

(شركة مساهمة عامة سعودية)
بيان المركز المالي األولي الموجز الموحد
(بالريال السعودي)
ايضاح
الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومصانع ومعدات
أصول غير ملموسة
شهرة
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
دفعات مقدمة عن تأجير تشغيلي

(غير مراجعة)
99,105,105
356,024
62,356,409
71,719,914
676,924

101,058,516
369,019
62,356,409
71,719,914
714,717

234,214,376

236,218,575

84,184,528
21,300,054
37,639,146
44,177
40,752,341
23,083,684

89,855,227
16,344,930
39,921,590
44,177
34,280,732
27,000,476

مجموع الموجودات المتداولة

207,003,930

207,447,132

مجموع الموجودات

441,218,306

443,665,707

مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مخزون
مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون اخرون
ذمم مدينة ،بالصافي
مطلوب من جهات ذات عالقة
موجودات مالية محددة بالقيمة ا لعادلة من خالل بيان الدخل األرباح والخسائر
النقد وما في حكمه

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل الشامل األخر
إحتياطي خطة منافع الموظفين
أرباح مبقاة

8
9
10
11
12

كما في  31مارس 2018

كما في  31ديسمبر 2017

13

14

400,000,000
8,099,375
) (34,327,511

400,000,000
8,099,375
( )34,417,710

) )66.430.086
237,800
44.505.224

( )66.430.086
237,800
44,337,426

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

352,084,802

351,826,805

حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق المساهمين

4,789,283
356.874.085

4,671,216
356.498.021

مطلوبات غير متداولة
تعويضات نهاية الخدمة
قروض طويلة األجل
ألتزامات ضريبية مؤجلة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
مخصص الزكاة
مخصصات أخرى
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
فائض إكتتاب
تسهيالت إئتمانية
قروض طويلة األجل – الجزء المتداول
ذمم دائنة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع حقوق المساهمين ومجموع المطلوبات

1
19

15
16

14.806.247
4.961.112
430.543
20,197,902

17
18
16

20,164,252

11.783.649
3.675.439
8.160.159
6.350.898
4.013.887
4.922.528
25.239.759
64,146,319
441.218.306

67,003,434
443,665,707

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد
(بالريال السعودي)

ايضاح
المبيعات

للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2017
2018
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
44,731,067

61,218,189

كلفة المبيعات

( )36,533,950

) )46,225,325

إجمالي الربح

8,197,117

14,992,864

مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وادارية

( )4,913,334
( )7,494,372

(الخسارة)  /الربح من العمليات

) (4,210,589

أرباح محققة من إستثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح والخسائر األولي
الموجز الموحد
أرباح ( /خسائر) غير محققة من إستثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح
والخسائر األولي الموجز الموحد
مصاريف تمويلية
ايرادات أخرى
الربح الصافي قبل الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل
صافي الربح للفترة

) )6,707,132
) )7,466,190
819,542

925,608

577,518

4,687,370
( )93,715
177,020

( )40,242
) )298,921
1,417,550

1,485,694

2,475,447

( )1,199,829

) )1,479,128

285,865

996,319

الدخل الشامل اآلخر :
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
إجمالي الدخل الشامل للفترة

90,199
376,064

59,226
1,055,545

صافي الربح العائد الى :
المساهمين في الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة

167,798
118,067
285,865

810,853
185,466
996,319

صافي الدخل الشامل العائد الى :
المساهمين في الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة

257,997
118,067
376,064

870,079
185,466
1,055,545

ربح ( /خسارة) السهم من :
الربح ( /الخسارة) من العمليات
اإليرادات األخرى
صافي الربح للفترة

( )0.11
0.14

0.02
0.04

0.004

0.02

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
بيان التغيرات في حقوق المساهمين األولي الموجز الموحد
(بالريال السعودي)

ايضاح

للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2017
2018
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

رأس المال
 1يناير
الرصيد

1

400,000,000

400,000,000

400,000,000

400,000,000

االحتياطي النظامي
 1يناير
الرصيد

19

8,099,375

8,099,375

8,099,375

8,099,375

تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
 1يناير
الحركة خالل الفترة

( )34,417,710
90,199

) (34,640,503
59.226

الرصيد

) (34,327,511

) (34,581,277

التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل الشامل األخر
 1يناير

( )66.430.086

( )66.430.086

الرصيد

( )66.430.086

( )66.430.086

إحتياطي خطة منافع الموظفين
 1يناير

237.800

255,600

الرصيد

237.800

255.600

أرباح مبقاة
 1يناير
صافي ربح الفترة

44,337,426
167,798

54,549,235
810,853

الرصيد

44,505,224

55.360.088

مجموع حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم  31مارس

352.084.802

362,703,700

حقوق الملكية غير المسيطرة
 1يناير
الحركة خالل الفترة

4,671,216
118,067

4.116.223
185,466

الرصيد

4,789,283

4,301,689

مجموع حقوق المساهمين

356,874,085

367,005,389

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
بيان التدفقات النقدية األولي الموجز الموحد
(بالريال السعودي)

األنشطة التشغيلية
صافي الربح للفترة
تعديالت:
استهالكات وإطفاءات
أرباح بيع ممتلكات ومصانع ومعدات
أرباح غير محققة من موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان
األرباح والخسائر
خسائر محققة من إستثمارات موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من
خالل بيان األرباح والخسائر
مخصص زكاة وضريبة دخل
مخصصات أخرى
مخصص بضاعة بطيئة الحركة
تعويضات نهاية الخدمة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة:
ذمم مدينة ،بالصافي
مخزون
مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون أخرون
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
النقد الناتج من االنشطة التشغيلية
مخصص الزكاة والضريبة مدفوعة
تعويضات نهاية الخدمة مدفوعة
صافي النقد (المستخدم في)  /المتوفر من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومصانع ومعدات وأصول غير ملموسة
المتحصل من بيع ممتلكات ومصانع ومعدات
إسترداد موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح
والخسائر
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
االنشطة التمويلية
تسهيالت إئتمانية
حقوق الملكية غير المسيطرة
صافي النقد المتوفر من ( /المستخدم في) االنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  1يناير
فروق ترجمة عمالت اجنبية
النقد وما في حكمه في  31مارس

للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2017
2018
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
810,853
167,798

ايضاح

13
15

8

2,807,659
-

3,099.941
) )13,059

) (4,687,370

( (554.888

) (925,608
1,199,829
139,115
1,555,053

40,242
1,479,128
1,275,159
252,250
37,599

2,282,444
5,670,699
) (4,955,124
) (5,500,294
1,288,998
)(956,801
) (48,927
) (1,481,062
) (2,486,790

( )8,281,085
2,829,001
( )831,215
1,812,568
1,624,268
3,580,762
) )67,288
) )190,487
3,322,987

) (714,952
-

) )1,256,369
35,165

)

(858,631

) (1,573,583
23,823
118,067
141,890
) (3,918,483
27,000,476
1,691
23,083,684

) )1,221,204
) )11,359,866
185,466
( )11,174,400
( )9,072,617
22,053,295
59,226
13,039,904

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
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التكوين والنشاط
ان الشركة السعودية للتنمية الصناعية  -صدق ("الشركة") هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب قرار معالي وزير
التجارة رقم  673بتاريخ  20جمادى الثاني 1413هـ الموافق  14ديسمبر 1992م  .وقد حصلت الشركة على سجلها التجاري رقم
 .4030092792بتاريخ  17رجب 1413هـ الموافق  1يناير 1993م .والصادر في جدة.
يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب فيه والمدفوع بالكامل  400مليون لاير سعودي  400مليون لاير سعودي موزعة على
 40مليون سهم قيمة كل منها  10لاير سعودي.
يتمثل نشاط الشركة في إقامة المشاريع الصناعية في مجال البتروكيماويات والمواد الغذائية والملح والمطاط الصناعي والمنتجات
الخزفية وغيرها من الصناعات التي تثبت الدراسة االقتصادية جدواها وتسويق منتجات الشركة بعد الحصول على التراخيص
الالزمة ،وإنشاء وتملك العقارات والمباني والمستودعات والمعارض الالزمة لخدمة أغراض الشركة.
أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق األوراق المالية في المملكة العربية السعودية "تداول" تحت رقم .2130
لدى الشركة السجل الفرعي التالي:
بيان
مصنع صدق للخزف

رقم السجل التجاري تاريخه
4700005290

المقر

 9جمادى األول 1416هـ
الموافق  3أكتوبر 1995م مدينة ينبع

يتمثل نشاط المصنع في إنتاج األدوات الصحية وبالط الجدران واألرضيات من الخزف وأحواض اإلستحمام من األكريليك بموجب
قرار معالي وزير الصناعة رقم  542وتاريخ  5ذو القعدة 1411هـ.
تتألف هذه المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة كما في  31مارس  2018وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ من الشركة
وفرعها وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة ب "المجموعة" ،ويشار إليها بصورة منفردة ب "الشركة") ،كما في اإليضاح ()7
حول هذه المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة اإلفصاح عن الشركات التابعة للمجموعة وأنشطتها الرئيسية وحصة
المجموعة في ك ٍل منها.
تبدأ السنة المالية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنه ميالدية.
تم إعتماد هذه المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة المعدة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من مجلس اإلدارة
بتـاريخ  26ابريل .2018
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أسس إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
بيان االلتزام
تم إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقارير المالية المرحلية".
تنتهي السنة المالية للمجموعة في  31ديسمبر من كل عام وقد أعدت المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة المرفقة وفقا
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .كما أن هذه المعلومات األولية الموجزة الموحدة يجب أن تقرأ مع القوائم المالية الموحدة
المراجعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017على اعتبار أن األداء المالي للفترة المالية األولية الموجزة الموحدة المنتهية في 31
مارس  2018ال تمثل بالضرورة مؤشرا ً على األداء المالي المتوقع للسنة التي سوف تنتهي في  31ديسمبر  2018ولم يتم إجراء
التخصيص على الربح للفترة لالحتياطيات التي يتم احتسابها في البيانات المالية الموحدة السنوية في  31ديسمبر .2018

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
قياس القيمة العادلة
تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي قد يتم تحصيله من بيع أصل أو دفعه لتحويل إلتزام بين أطراف مطلعة وبنفس شروط التعامل مع الغير،
ويعتمد قياس القيمة العادلة على الشروط التالية:
-

السوق الرئيسة للموجودات أو المطلوبات ،أو

-

السوق األكثر ميزة للموجودات والمطلوبات وذلك في حالة عدم وجود سوق رئيسة ،أو

-

إستخدام التدفقات النقدية المخصومة في حال عدم وجود سوق رئيسة أو السوق األكثر ميزة.
الموجودات أو المطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة

-

أصول أو إلتزامات منفصلة.

-

مجموعة من الموجودات أو مجموعة من المطلوبات أو مجموعة من الموجودات والمطلوبات.

-

مجموعة من السياسات واإليضاحات المحاسبية التي تتطلب إحتساب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.
تستخدم المجموعة مدخالت سوق قابلة للمالحظة قدر اإلمكان عند قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات.
تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة بإستخدام أساليب التقييم .كما تقوم المجموعة بإستخدام المستويات التالية والتي تعكس أهمية
المدخالت المستخدمة في تحديد القيمة العادلة:

-

المستوى  :1أسعار معلنة (غير معدلة) في سوق نشط ألصول أو إلتزامات متماثلة.

-

المستوى  :2أساليب تقييم تعتمد على مدخالت بخالف األسعار المعلنة المدرجة في المستوى  1التي يمكن مالحظتها

للموجودات

والمطلوبات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
-

المستوى  :3أساليب تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على مدخالت يمكن مالحظتها.
تعترف المجموعة بالتحويالت بين مستويات القيمة العادلة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير في نفس الوقت الذي يحدث فيه التغيير ،تعتقد
اإلدارة بأن تقديراتها وإفتراضاتها معقولة وكافية.
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العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل عملة العرض والعملة الوظيفية للمجموعة .
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التقديرات المحاسبية
إن إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة طبقا ً لمعايير المحاسبة الدولية في المملكة العربية السعودية يتطلب من
اإلدارة القيام بتقديرات وإجتهادات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والقيم المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصروفات .إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات وذلك نتيجة تغيرات األوضاع والظروف في المستقبل.
ملخص ألهم التقديرات والفرضيات المحاسبية المتبعة:
الممتلكات ،المصانع والمعدات
تقوم إدارة المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات ،المصانع والمعدات بهدف إحتساب اإلستهالك إعتمادا ً على اإلستخدام المتوقع
لهذه األصول والضرر المادي الذي تتعرض له .تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية ،األعمار اإلنتاجية وطريقة اإلستهالك بشكل سنوي
للتأكد من أنها تعكس المنفعة المتحصل عليها ،وفي حال وجود فرق يتم التعامل معه كتغيرات في التقديرات المحاسبية (في سنة التغيير
والسنوات الالحقة).
- -

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
فيما يتعلق في المطلوبات الحالية لإلزالة واإلستعادة والمطلوبات المماثلة (تفكيك وإزالة األصل) ،تتم إضافة التغيرات في اإللتزام
إلى كلفة األصل ذو العالقة أو خصمها منه في الفترة الحالية بحيث ال يزيد المبلغ المخصوم من كلفة األصل عن مبلغه المسجل ،إذا
زاد اإلنخفاض في اإللتزام عن المبلغ المسجل لألصل فإنه يجب اإلعتراف بالزيادة فورا ً في بيان الدخل الموحدة .إذا نجم عن
التعديل إضافة إلى كلفة األصل ،فإن المجموعة تنظر فيما إذا كان ذلك داللة على أن المبلغ المسجل الجديد لألصل قد ال يكون قابالً
لإلسترداد بكامله ،وإذا كان األمر كذلك ،تقوم المجموعة بإختبار ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمة األصل وذلك بتقدير قيمته القابلة
لإلسترداد ومعالجة أية خسارة في انخفاض القيمة في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد.
مطالبات قضائية
تراجع المجموعة القضايا الغير منتهية بمتابعة تطور إجراءاتها القانونية في تاريخ كل تقرير وذلك لتقييم الحاجة إلى تكوين
مخصصات أو اإلفصاح في المعلومات المالية الموحدة .ومن العوامل التي تؤخذ بعين اإلعتبار بإتخاذ قرار المخصصات طبيعة
الدعوى والمرحلة التي وصلت إليها (ويشمل ذلك الفترة ما بعد تاريخ المعلومات المالية الموحدة وقبل إصدارها بالشكل النهائي)
ورأي ووجهة نظر المستشارين القانونيين والتجربة السابقة لقضايا مشابهة باإلضافة إلى أي قرار لإلدارة حول كيفية الرد .
الذمم التجارية المدينة
يتم تكوين مخصص لإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة
على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقا ً للشروط األصلية لإلتفاقية .إن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل ،وإمكانية
دخول العميل في مرحلة إفالس أو إعادة الهيكلة المالية ،والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل
موضوعي لإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية .بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة ،يتم إجراء تقييم على أساس فردي .وبالنسبة
للمبالغ غير الفردية الهامة ،ولكنها متأخرة ،فيتم تقييمها بشكل إجمالي ،ويتم إثبات المخصص باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنية
وفقا ً لمعدالت اإلسترداد السابقة.
المخزون
تقوم اإلدارة بتقدير المخصص لتخفيض قيمة المخزون إلى القيمة القابلة للتحقق إذا كانت كلفة المخزون غير قابلة لإلسترداد أو
تعرض المخزون للتلف أو للتقادم بشكل كلي أو جزئي أو إذا كان سعر البيع أقل من الكلفة أو أي عوامل أخرى تتسبب في إنخفاض
ّ
القيمة القابلة للتحقق عن القيمة الدفترية .وتستند تقديرات القيمة القابلة للتحقق للمخزون على أكثر األدلة موثوقية في وقت إستخدام
التقديرات .وتأخذ هذه التقديرات باإلعتبار التقلبات في األسعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاريخ بيان
المركز المالي األولي الموجز الموحد بالقدر الذي يؤكد أن ظروف هذه األحداث قائمة كما في نهاية الفترة  /السنة المالية.
مخصص نهاية الخدمة
يتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة بواسطة التقييم اإلكتواري بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة في نهاية كل فترة مالية .يتم تسجيل
األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة التقييم اإلكتواري في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد للفترة التي حدث فيها إعادة
التقييم.
اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم إدارة المجموعة بإختبار ما إذا كان هناك أية مؤشرات على وجود إنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية سنويا ً بتاريخ
المركز المالي األولي الموجز الموحد وعندما تشير األحداث أو التغير في الظروف (المؤشرات) إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة
لإلسترداد ،تقوم المجموعة بإجراء إختبار اإلنخفاض في قيمة الموجودات .يتم إثبات الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القيمة (إن
وجدت) ،والتي تمثل زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد .إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة بعد تكاليف البيع
أو قيمة األصل عند اإلستخدام ،أيهما أعلى .لتقييم القيمة عند اإلستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لتحديد القيمة
الحالية وذلك بإستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييم الوضع الحالي للسوق بما يخص القيم الحالية للتدفقات النقدية
والمخاطر المحددة لذلك األصل .تعتمد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع على أسعار السوق السائدة أو في حالة عدم وجود أسعار
سائدة في السوق ،يتم تقدير األسعار على أصول مشابهة أو في حالة عدم وجود أسعار تقديرية للموجودات المشابهة ،يعتمد إحتسابها
-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
على التدفقات النقدية المخصومة .لغرض تقييم اإلنخفاض في قيمة الموجودات ،يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى (وحدة توليد
النقد) بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدية لكل وحدة بصورة منفصلة .لغرض إختبار اإلنخفاض في الشهرة ،يتم توزيع مبلغ الشهرة الناتج
من اإلستحواذ لكل من وحدات توليد النقد أو مجموعات منها والتي يتوقع اإلستفادة من المنافع الناتجة من اإلستحواذ بغض النظر إذا كانت
الموجودات والمطلوبات األخرى المستحوذة قد تم توزيعها إلى وحدات أو مجموعة وحدات .تعتبر الشركات التابعة كوحدات توليد نقد
بغرض إختبار إنخفاض قيمة الشهرة .يتم تسجيل خسائر اإلنخفاض في بيان الدخل األولي الموجز الموحد .يتم توزيع خسائر اإلنخفاض
المثبتة والمتعلقة بوحدات توليد النقد أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعا ً على الوحدات ومن ثم تخفيض القيمة الدفترية
للموجوداتاألخرى في الوحدة (مجموعة الوحدات) متضمنا ً الموجودات غير الملموسة على أساس تناسبي بشرط أن القيمة الدفترية
للموجوداتاألخرى ال تنخفض إلى ما دون قيمتها العادلة .عندما تكون الشهرة جزءا ُ من وحدة توليد النقد (أو مجموعة وحدات) وعند بيع
جزء من العمليات المدرجة تحت هذه الوحدات ،ففي هذه الحالة يتم إحتساب الشهرة المتعلقة بهذه العمليات المباعة من ضمن القيمة
الدفترية لهذه العمليات عند تحديد ربح أو خسارة بيعها .ففي هذه الحالة ،الشهرة المباعة يتم قياسها حسب القيم النسبية للعمليات المباعة
والجزء المتبقي من وحدات توليد النقد .عند بيع الشركات التابعة ،يتم إثبات الفرق بين سعر البيع وبين صافي الموجودات مضافا ً اليها
إحتياطي فرق العملة األجنبية المتراكم (إن وجد) ورصيد الشهرة القائم وذلك في بيان الدخل الموحدة.
يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة وتلك التي تعرضت لإلنخفاض في قيمتها وذلك إلحتمالية عكس اإلنخفاض في القيمة
بتاريخ كل بيان مركز مالي .وعندما يتم الحقا ً عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى
التقدير المعدل لقيمتها القابلة لإلسترداد ،ولكن القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجب أال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن
تحديدها ،والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارة لإلنخفاض في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة .ويتم
إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في بيان الدخل األولي الموجز الموحد .ال يتم عكس خسائر اإلنخفاض في
قيمة الشهرة.
القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط
القيمة العادلة هي الثم ن الذي يمكن إستالمه من بيع األصل أو المبلغ المحول لسداد إلتزام في معاملة عادية منتظمة تتم بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة العادلة إلى إفتراض أن الصفقة لبيع الموجودات أو تسديد اإللتزام يحدث إما:
-

في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات ،أو

-

في حالة عدم وجود السوق الرئيسية ،في السوق األكثر فائدة للموجودات أو المطلوبات.
يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بإستخدام اإلفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات
أو المطلوبات ،على إفتراض تصرف المشاركين في السوق لمنفعتهم اإلقتصادية.
قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق لتوليد منافع إقتصادية بإستخدام الموجودات
بأفضل إستخدام لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق يستخدم هذه الموجودات بأفضل إستخدام لها.
تستخ دم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك بإستخدام المدخالت ذات
الصلة التي يمكن مالحظتها إلى أقصى حد ممكن والتقليل من إستخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.
يتم تصنيف األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عن قيمتها العادلة في المعلومات المالية طبقا ً لتسلسل مستويات
القيمة العادلة.
أما بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يعترف بها في المعلومات المالية بشكل متكرر ،تحدد المجموعة ما إذا كان هناك تحويالت قد
تمت بين مستويات القيمة ال عادلة وذلك عن طريق إعادة تقييم التصنيف (على أساس مدخالت أدنى مستوى لقياس القيمة العادلة ككل) في
نهاية كل فترة  /سنة مالية.
لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،تحدد المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات بنا ًء على طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو
المطلوبات وتسلسل مستويات القيمة العادلة.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
القطاعات التشغيلية
يتم تحديد القطاعات التشغيلية المبينة في إيضاح رقم ( )7عن طريق التمييز في األنشطة التجارية والتي تحقق منها المجموعة اإليرادات
وتتكبد التكاليف .يتم مراجعة الخصائص اإلقتصادية ويتم تجميع القطاعات التشغيلية على أساس التقييم الذي أجراه متخذ القرارات
التشغيلية.
توحيد المعلومات المالية األولية الموجزة
تقوم المجموعة بإجراء التوحيد مع الشركات التابعة إذا تحققت شروط السيطرة (أنظر إيضاح رقم " 5أسس توحيد القوائم المالية").
تصنيف عقود اإليجار
أنظر إيضاح رقم (" )7محاسبة عقود االيجار.
المصروفات
تقوم المجموعة بتوزيع المصروفات المشتركة حسب وظيفتها وتصنف حسب طبيعتها (أنظر إيضاح رقم (" )7المصروفات").
اإلعتراف والقياس للمخصصات والمطلوبات الطارئة
اإلفتراضات األساسية حول إحتمال وحجم تدفق الموارد االقتصادية (أنظر إيضاح رقم (" )7المخصصات").
الزكاة والضرائب
تخضع المجموعة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وقوانين الضرائب في جمهورية مصر العربية .يتم
اإلستدراك للزكاة وفقا لمبدأ اإلستحقاق .يتم إحتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي .يجري تسجيل أية فروقات بين المخصص
والربط النهائي عند إعتماد الربط النهائي حيث يتم حينها إقفال المخصص.
بما يتعلق بالموجودات الضريبية المؤجلة ،يتم اإلعتراف بها عندما يكون من المحتمل تحقق أرباح ضريبية في المستقبل ويمكن من
خاللها االستفادة من الفروقات المؤقتة .يتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل سنة مالية ويتم تخفيضها عندما يكون من
غير المحتمل تحقق المنافع الضريبية المرتبطة بها.
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أسس توحيد المعلومات المالية األولية الموجزة
تشمل المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة على المعلومات المالية األولية الموجزة للشركة السعودية للتنمية الصناعية – صدق
("الشركة" أو "الشركة األم") وفرعها (مصنع صدق للخزف) وشركاتها التابعة (تشكل معا ً "المجموعة") كما في  31مارس .2018
تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة إلى ،أو لديها الحق في عوائد متغيرة لقاء مشاركتها في الشركة المستثمر فيها وأن لديها
القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.
وعلى وجه التحديد ،تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عند إمتالك المجموعة:
-

السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود الحقوق التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه النشاطات الخاصة بالشركة المستثمر
فيها)،

-

التعرض إلى ،الحق في ،عوائد متغيرة نظير مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ،و

-

القدرة على إستخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)

-

الترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع صاحبي حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.

-

الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى والتي تمنح الشركة األم القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة.

-

حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وأي حقوق تصويت محتملة.
تقوم المجموعة بإ عادة التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك إذا ما أشارت الحقائق والظروف
إلى وجود تغير في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.
يبدأ توحيد الشركة التابعة عند إنتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان السيطرة على الشركة
التابعة من قبل المجموعة.
تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها خالل الفترة في المعلومات المالية األولية الموجزة
الموحدة إعتبارا ً من تاريخ إنتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
يتم تنسيب الربح أو الخسارة وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى حقوق الملكية غير
المسيطرة حتى إذا ما أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزا ً.
عند الضرورة ،يتم إجراء التسويات على المعلومات المالية للشركات التابعة كي تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة .
يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتداخلة المتعلقة بالمعامالت بين
الشركات في المجموعة بالكامل عند توحيد المعلومات المالية.
يتم المحاسبة عن أي تغير في ملكية الشركة التابعة ،بدون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .في حالة فقدان المجموعة السيطرة على
الشركة التابعة ،فإنها:

-

تقوم بالتوقف عن إثبات أصول (بما في ذلك الشهرة) وإلتزامات الشركة التابعة،

-

تقوم بالتوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة،

-

تقوم بالتوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة ،المقيدة ضمن حقوق االمساهمين،

-

تقوم بإثبات القيمة العادلة للعوض المستلم،

-

تقوم بإثبات القيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به،

-

تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة،

-

تقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المثبتة سابقا ً في بيان الدخل الشامل األخر األولي الموجز الموحد إلى بيان الدخل
الشامل األولي الموجز الموحد أو األرباح المبقاة ،حسب اإلقتضاء ،كما هو مطلوب إذا قامت المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات
والمطلوبات ذات العالقة.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
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السياسات المحاسبية
التغييرات في السياسات المحاسبية
معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية المفعول من  1يناير :2018

أ-

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :15اإليرادات من العقود المبرمة من العمالء
في مايو 2014م ،تم إصدار المعيار الدولي رقم ( )15والذي يقددم نمدوذج واحدد شدامل إلسدتخدامه فدي محاسدبة
اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء .عندما يدخل حيز التطبيق سدوف يحدل المعيدار الددولي إلعدداد
التقارير المالية رقم ( )15محل إرشادات تحقق اإليرادات في المعيار المحاسدبي الددولي رقدم (" )18اإلعتدراف
باإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم (" )11محاسبة عقود اإلنشاء" والتفسيرات المتعلقة بها.

تطبق للفترات التي
تبدأ من أو بعد
 1يناير 2018م

الهدف األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقدارير الماليدة رقدم ( )15هدو أن المنشدأة ينبغدي أن تعتدرف بداإليرادات
مقابل نقل البضائع أو الخدمات المقدمة للعمالء بالمبلغ الذي يعكس التعويض المادي الذي تتوقعه المنشدأة مقابدل
تلك السلع أو الخدمات .ويحدد المعيار نموذج من  5خطوات لإلعتراف باإليرادات:
-

الخطوة األولى :تحديد العقد أو العقود مع العمالء.
الخطوة الثانية :تحديد إلتزامات األداء في العقد.
الخطوة الثالثة :تحديد سعر الصفقة.
الخطوة الرابعة :تحميل سعر الصفقة إلى إلتزامات األداء في العقد.
الخطوة الخامسة :اإلعتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداء.

مددن خددالل المعيددار الدددولي إلعددداد التقددارير الماليددة رقددم ( ،)15يددتم اإلعتددراف بدداإليرادات عنددد أداء اإللتددزام أي
عندما تنتقل السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بأداء إلتزام معين إلى العميل .تمت إضافة توجيهدات أكثدر
تقييدا ً في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15للتعامل مع سيناريوهات محدددة ،وعدالوة ً علدى ذلدك،
يتطلب هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15إفصاحات واسعة.
إن تطبيق المعيار رقم ( " )15اإليرادات من العقود المبرمة من العمالء " لم يكن له تأثير مادي على المعلومات المالية للمجموعة.
ب -التطبيق المبكر للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )9األدوات المالية"
تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" في نسخته األخيرة في يوليو 2014م ،ويتضمن المتطلبات
المتعلقة بالتصنيف والقياس وإنخفاض القيمة ومحاسبة التحوط وإلغاء اإلعتراف .يقدم المعيار تعديل على متطلبات قياس وتصنيف
الموجودات المالية ،كما يقدم نمط جديد لخسائر انخفاض القيمة المتوقعة .يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار للفترات السنوية التي
تبدأ في  1يناير 2018م أو بعده .قررت المجموعة اعتبارا ً من  1يناير  2016تطبيق المعيار رقم (" )9األدوات المالية" بشكل مبكر
لألدوات المالية .يتم إحتساب كافة الموجودات المالية في  1يناير  2016أو بعد ذلك التاريخ من خالل تطبيق أحكام المعيار رقم ()9
"األدوات المالية" .يتطلب المعيار رقم (" )9األدوات المالية" أن تقوم المنشأة بتصنيف أصولها المالية بعد قياسها الحقا ً إما بالكلفة المطفأة
أو بالقيمة العادلة ،وذلك حسب نموذج أعمال المنشأة الخاص بإدارة الموجودات المالية وسمات التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات
المالية.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
تأثير التطبيق المبكر للمعيار رقم (" )9األدوات المالية"
إن تطبيق المعيار رقم (" )9األدوات المالية" بشكل مسبق ،لم يكن له تأثير مادي على المعلومات المالية للمجموعة .وفقا ً لألحكام اإلنتقالية
للمعيار رقم (" )9األدوات المالية" ،قررت المجموعة عدم إعادة بيان المعلومات المقارنة .كان يتم سابقا ً تصنيف إستثمارات المجموعة
على النحو التالي:
الموجودات المالية
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
بلغت القيمة الدفترية لإلستثمارات المصنفة على أنها إستثمارات متاحة للبيع وفقا ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية
السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي تم إعادة تصنيفها إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل األولي الموجز الموحد اآلخر عند تطبيق المعيار رقم (" )9األدوات المالية".
عالوة ً على ذلك ،تم إعادة تصنيف مبلغ  66.430.086لاير سعودي  -يمثل خسائر الهبوط للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل الشامل األخر األولي الموجز الموحد المعترف بها ضمن بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد  -وذلك من األرباح
المدورة الى التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل األخر األولي
الموجز الموحد عند تطبيق المعيار رقم (" )9األدوات المالية".
لم يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر من تلك الموجودات ضمن بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد كما لم يتم اإلعتراف بهبوط
قيمتها ضمن بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد.
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
ان القيمة الدفترية لالستثمارات المصنفة على أنها إستثمارات بغرض المتاجرة وفقا ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية
السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تم إعادة تصنيفها إلى موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل الشامل عند تطبيق المعيار رقم (" )9األدوات المالية" .ال يوجد أي أثر مالي نتيجة إعادة التصنيف.
الموجودات المالية األخرى
بعد تطبيق المعيار رقم (" )9األدوات المالية" ،ما يزال يتم قياس كافة الموجودات المالية األخرى بالكلفة المطفأة ،ولم تكن هناك أية
عمليات إعادة تصنيف من أو إلى فئة قياس الكلفة المطفأة .تم أيضا ً إدراج هذه الموجودات المالية ضمن نفس البنود في بيان المركز المالي
الموحد.
المطلوبات المالية
بعد تطبيق المعيار رقم (" )9األدوات المالية" ،ما يزال يتم قياس كافة المطلوبات المالية األخرى بالكلفة المطفأة ،ولم تكن هناك أية
عمليات إعادة تصنيف من أو إلى فئة قياس الكلفة المطفأة .تم أيضا ً إدراج هذه المطلوبات المالية ضمن نفس البنود في بيان المركز المالي
الموحد.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
ت -المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكراً:
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :16عقود اإليجار
يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16كيفية اإلعتراف ،القياس ،العرض واإلفصاح عن عقود
اإليجار .يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16نموذج محاسبي واحد ،يتطلب من المستأجرين
اإلعتراف بأصول وإلتزامات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة عقد اإليجار  12شهرا ً او أقل أو أن األصل
موضوع العقد ذات قيمة منخفضة .يستمر المؤجرون بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية ضمن
مفهوم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16المتعلق بالمحاسبة للمؤجر دون تغيير جوهري من
معيار المحاسبة الدولي رقم (.)17

تطبق للفترات التي
تبدأ من أو بعد
 1يناير 2019م

تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعيار ،التفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للمجموعة في حينها .
ال يمكن عمليا ً إعطاء تقدير معقول للتأثيرات الناتجة عن تطبيق هذه المعيار إال بعد قيام المجموعة بإجراء مراجعة تفصيلية .تقوم
المجموعة بتقييم أثر هذا المعيار على نتائج أعمال المجموعة ومركزها المالي في حالة التطبيق.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية
إندماج األعمال
يتم استخدام طريقة اإلستحواذ للمحاسبة عن اإلستحواذ على الشركات التابعة .يتم قياس كلفة اإلستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات
الصادرة ،المطلوبات المتكبدة وأدوات حقوق المساهمين المصدرة باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق غير المسيطرين في الشركة
المستحوذ عليها .يتم تضمين المبالغ المحتملة في كلفة اإلستحواذ بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ .تسجل زيادة كلفة اإلستحواذ عن
القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المستحوذ عليها كشهرة في المعلومات المالية الموحدة.
يتم قياس عمليات إندماج األعمال بما في ذلك الشركات أو األعمال الخاضعة لسيطرة مشتركة والمحاسبة عنها بإستخدام القيمة الدفترية.
ويتم إثبات قيمة الموجودات والمطلوبات المقتناة بالقيم الدفترية عند إنتقالها اإى دفاتر حسابات الشركة المسيطرة .ويتم إضافة مكونات
حقوق ملكية الشركات المقتناة إلى نفس المكونات داخل حقوق ملكية المجموعة ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر تنتج عن ذلك مباشرة في
حقوق المساهمين.
اإلستحواذ التدريجي
عندما يتم اإلنتهاء من أعمال اإلستحواذ من خالل عدة معامالت متتالية ،تقوم المجموعة بإعادة قياس حصصها المحتفظ بها سابقا ً في
الشركة المستحوذ عليها في تاريخ اإلستحواذ بالقيمة العادلة ،ومن ثم تقوم باالعتراف باألرباح أو الخسائر المترتبة على ذلك ،إن وجدت،
ضمن بيان الدخل الموحدة .إن أي قيمة ُمعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى فيما يتعلق بأسهم الملكية ال ُمحتفظ بها سابقاً ،يتم
اإلعتراف بها بنفس األساس الذي كان ليتم اتباعه في حال قامت المجموعة باستبعاد حصص الملكية ال ُمحتفظ بها سابقا ً بصورة مباشرة.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
الشركات التابعة للمجموعة
تشمل المعلومات المالية ال موحدة حسابات الشركة وشركتها التابعة ويتم حذف جميع االرصدة والمعامالت الجوهرية فيما بين الشركة
وشركتها التابعة عند التوحيد .يتم احتساب حقوق الملكية غير المسيطرة كحصة في صافي اصول الشركات التابعة الممثلة في حقوق
الملكية للفترة المعروضة في المعلومات المالية للشركات التابعة.
الشركات التابعة التالية والتي تكون مملوكة بطريقة مباشرة او غير مباشرة بنسبة تزيد عن  ٪50و/او تستطيع الشركة ان تمارس السديطرة
عليها يتم توحيدها في هذه المعلومات المالية بناء على المعلومات المالية للشركات التابعة:
الشركات التابعة للمجموعة

الشركات التابعة

بلد التأسيس

النشاط الرئيسي

نسبة الملكية
المباشرة
وغير المباشرة

شركة صدق لإلستثمار التجاري

المملكة العربية
السعودية

تجارة الجملة والتجزئة في األسمنت والجبس والرخام
الطبعي والصناعي واألنابيب والمواسير والمطابخ
والمنتجات الخزفية والقيشاني والسيراميك والبورسالن
واألدوات واألطقم الصحية والسجاد والموكيت
والمراتب والسرر واإلسفنج والمخدات والشراشف
والمفارش واألغطية واللحف والبطانيات وكافة
مستلزمات النوم

%100

شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية

المملكة العربية
السعودية

مقاوالت عامة للمباني والمجمعات السكنية والتجارية
والحكومية والصناعية والصحية وتجارة الجملة
والتجزئة في مواد البناء واألثاث والمفروشات
واألدوات الخشبية والمكتبية والمنزلية والكماليات
والحمامات والمالبس والسجاد والموكيت والفضيات
والكريستال والمجوهرات التقليدية واألحجار الكريمة

%100

الشركة العربية لصناعة مراتب
السست واإلسفنج المحدودة (سليب
هاي مصر)

جمهورية مصر
العربية

الشركة العالمية لتسويق مستلزمات
النوم المحدودة (سليب هاي)

المملكة العربية
السعودية

تصنيع مراتب السست واإلسفنج

%100

تصنيع مراتب السست واإلسفنج ومواد اإلطارات
وأغطية المقاعد والبوليستر الخاص لحشوات المراتب
%100

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
نسب الملكية المباشرة وغير المباشرة في الفرع والشركات التابعة للشركة
نسبة الملكية
المباشرة
%100

الشركة
مصنع صدق للخزف (فرع)

%95

شركة صدق لإلستثمار التجاري

%95

شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية

%95

الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة (سليب هاي)

-

 %98.5مملوكة من الشركة
العالمية لتسويق مستلزمات
النوم المحدودة (سليب هاي).
 %1.5مملوكة من شركة
صدق لإلستثمار التجاري.

%50

-

الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج المحدودة (سليب هاي مصر)
شركة إمداد للخدمات المساندة

نسبة الملكية غير المباشرة
 %5مملوكة من شركة صدق
للمشاريع اإلستثمارية.
 %5مملوكة من شركة صدق
لإلستثمار التجاري.
 %5مملوكة من شركة صدق
لإلستثمار التجاري.

ان السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل المجموعة هي على النحو االتي:
حقوق غير المسيطرين
يتم قياس حقوق غير المسيطرين في تاريخ اإلستحواذ إما بالقيمة العادلة أو الحصة التناسبية لحقوق غير المسيطرين من القيمة العادلة
لصافي الموجودات المحددة للشر كة المستحوذ عليها .يتم إختيار أساس القياس لكل عملية إستحواذ على حدى .بعد اإلستحواذ ،تظهر
حقوق غير المسيطرين بالقيمة عند اإلعتراف األولي باإلضافة إلى حصتها من التغيرات الالحقة في حقوق المساهمين للشركات
المستحوذ عليها ،ويتم إظهارها كبند مستقل في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد وضمن حقوق المساهمين في بيان المركز
المالي األولي الموجز الموحد .
تمثل عمليات اإلستحواذ أو التخلص من الحصص غير المسيطرة والتي ال تؤثر على سيطرة الشركة األم للشركة التابعة كمعامالت مع
أصحاب حقوق الملكية .يتم إدراج الفرق بين القيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المستلم والتغيير في الحصص غير المسيطرة مباشرة في
حقوق المساهمين.
الشهرة
تمثل الشهرة الزيادة في كلفة اإلستحواذ عن حصة المجموعة في القيمة العادلة لألصول ،المطلوبات والمطلوبات المحتملة المكتسبة
للشركة التابعة في تاريخ اإلستحواذ .تخضع الشهرة إلختبار التدني (الهبوط) سنويا ً.
تشمل كلفة اإلستحواذ القيمة العادلة للموجودات الصادرة ،المطلوبات المتكبدة وأدوات حقوق المساهمين المصدرة باإلضافة إلى القيمة
المعترف بها لحقوق غير المسيطرين في الشركة المستحوذ عليها .يتم تضمين المبالغ المحتملة في كلفة اإلستحواذ بالقيمة العادلة في
تاريخ اإلستحواذ .في حال تم تصنيف المبالغ المحتملة كإلتزامات مالية ،يتم إعادة قياسها الحقا ً من خالل الربح أو الخسارة .يتم إدراج
التكاليف المباشرة لإلستحواذ كمصروف في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد ،إال إذا كانت تتعلق بأوراق دين أو أوراق مالية.
يتم رسملة الشهرة كأصل غير ملموس مع أي انخفاض في القيمة الدفترية والتي يتم إدراجها في بيان الدخل الشامل األولي الموجز
الموحد .إذا كانت القيمة العادلة لألصول ،المطلوبات والمطلوبات المحتملة المستحوذ عليها تتجاوز القيمة العادلة لكلفة اإلستحواذ ،يتم
اإلعتراف بالزيادة كـأرباح مباشرة في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد في تاريخ اإلستحواذ.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
الموجودات المالية والمطلوبات المالية
تقوم المجموعة بتطبيق متطلبات التصنيف والقياس لألدوات المالية وفقا ً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم (" )9األدوات المالية".
تقوم المجموعة بإثبات أصولها وإلتزاماتها المالية في بيان المركز المالي عندما  -وفقط عندما  -تصبح المجموعة طرفا ً في النصوص
التعاقدية لألداة .ويتم إثبات الشراء أو البيع أو إلغاء إثباتها بإستخدام المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة أو تاريخ التسوية.
الموجودات المالية
عند إقتناء المجموعة ألصل مالي يتم تصنيف األصل المالي بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل األخر األولي
الموجز الموحد أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد على أساس كالً من نموذج أعمال المنشأة إلدارة
الموجودات المالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي .
القياس األولي لألصل المالي
تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية  -بإستثناء المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين  -عند اإلثبات األولي بنا ًء على الفئة التي
صنفت ضمنها هذه الموجودات المالية ،وعليه فإنه يتم قياس األصل المالي بالكلفة المطفأة إذا كان هدف المجموعة اإلحتفاظ بالموجودات
المالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في تواريخ محددة ،والتي تعدّ – فقط  -دفعات من أصل المبلغ
والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل األخر األولي الموجز الموحد إذا كان هدف المجموعة اإلحتفاظ
بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،وأن ينشأ عن الشروط
التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تُعد – فقط  -دفعات من أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي القائم .
يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ما لم يتم قياسه بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
األخر األولي الموجز الموحد  ،ومع ذلك يمكن للمجموعة أن تقوم بإختيار ال رجعة فيه عند اإلثبات األولي إلستثمارات معينة في أدوات
حقوق ملكية – كان سيتم خالف ذلك قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد – لعرض التغيرات
الالحقة في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل الشامل االولي الموجز الموحد اآلخر.
إن تكاليف المعاملة التي يمكن أن تنسب إلى شراء أو إصدار الموجودات والمطلوبات المالية (بخالف الموجودات والمطلوبات المالية
المقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل) تضاف أو تخصم من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية ،حسب االقتضاء ،عند
االعتراف األولي .يتم إدراج تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى إقتناء الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل الشامل االولي الموجز الموحد مباشرة في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد األخر.
القياس الالحق لألصل المالي
بعد اإلثبات األولي ،تقوم المجموعة بالقياس الالحق للموجودات المالية إما بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
األخر األولي الموجز الموحد أو القيمة العادلة من خالل بيان الدخل وفقا ً للتصنيف األولي لألصل المالي ،ويتم اإلعتراف بفروقات تقييم
الموجودات المالية عند إعداد المعلومات المالية ،وعليه فإن الموجودات المالية المقاسة بالكلفة المطفأة يتم قياسها بالكلفة المطفأة بطريقة
الفائدة الفعالة واإلعتراف بفروقات القياس من خالل بيان الدخل ،وكذلك عند إلغاء اإلعتراف بهذا األصل المالي .أما الموجودات المالية
المقاسة بالقيمة العادلة فتقاس بالقيمة العادلة مع إظهار فروقات التقييم من خالل بيان الدخل بإستثناء الموجودات المالية والتي تختار
المجموعة عند اإلثبات األولي قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل األخر األولي الموجز الموحد فإن فروقات التقييم تظهر
ضمن بيان الدخل الشامل االولي الموجز الموحد اآلخر ،كما وأنه يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح الناجمة عنها من خالل بيان الدخل
الشامل االولي الموجز الموحد.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
إلغاء إثبات لألصل المالي
يتم إلغاء إثبات األصل المالي فقط عندما:
•

تنقضي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي ،أو

•

تحويل الحقوق التعاقدية في إستالم التدفقات النقدية من األصدل المدالي وتحويدل مدا يقدارب جميدع مخداطر ومندافع ملكيدة األصدل
المالي ،أو اإلبقاء على الحقوق التعاقدية في إستالم التددفقات النقديدة مدن األصدل المدالي مدع تحمدل التزامدا ً تعاقدديا ً بددفع التددفقات
النقدية إلى واحد أو أكثر من المستلمين وتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي .

•

تحويل الحقوق التعاقدية في إسدتالم التددفقات النقديدة مدن األصدل المدالي دون تحويدل وال إبقداء مدا يقدارب جميدع مخداطر ومندافع
ملكية األصل المالي إذا لم تكن قد أبقت على السيطرة على األصل المالي .أو اإلبقاء على الحقوق التعاقديدة فدي إسدتالم التددفقات
النقدية من األصل المالي ،مع تحمل التزاما ً تعاقديا ً بأن تدفع التددفقات النقديدة إلدى واحدد أو أكثدر مدن المسدتلمين دون تحويدل وال
إبقاء ما يقارب جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي إذا لم تكن قد أبقت على السيطرة على األصل المالي.

وعند إلغاء إثبات أصل مالي في مجمله ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية ( ُمقاسا ً في تاريخ إلغاء اإلثبات) والعوض ال ُمستلم بما في ذلك أي
أصل جديد تم الحصول عليه مطروحا ً منه أي التزام جديد تم تحمله ،يتم إثباته في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد.
المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات المالية على أن يتم قياسها  -الحقا  -بالكلفة المطفأة ،بإستثناء ما يلي :
-

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .

-

المطلوبات المالية التي تنشأ عندما ال يتأهل تحويل أصل مالي إللغاء اإلثبات.

-

عقود الضمان المالي.

-

اإلرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر السوق.

-

العوض المحتمل الذي تم إثباته من قبل المنشاة المستحوذة ضمن تجميع أعمال .
إلغاء اعتراف المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء إعتراف اإللتزام المالي (أو جزء من اإللتزام المالي) من بيان مركزهدا المدالي عنددما ،وفقدط عنددما ،يدتم إطفدا ه أي
عندما يتم سداد اإللتزام المحدد في العقد أو يتم إلغا ه أو انقضا ه.
إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
في حال قيام المجموعة بإعادة تصنيف أصل مالي ،فإنها تطبق إعادة التصنيف بأثر مستقبلي من تاريخ إعدادة التصدنيف ،وال يدتم تعدديل أي
مكاسب او خسائر (بما في ذلك مكاسب وخسائر الهبوط) أو فائدة تم إثباتها سابقاً ،كما يمنع إعادة تصنيف أي فئة من المطلوبات المالية مدن
فئة الى فئة أخرى

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
الهبوط  /التدني في الموجودات المالية
في حدال وجدود مؤشدرات علدى وجدود خسدائر ائتمانيدة متوقعدة ألي مدن الموجدودات الماليدة المقاسدة بالكلفدة المطفدأة أو الموجدودات الماليدة
المقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل األخدر األولدي المدوجز الموحدد ،فإنده يدتم قيداس الخسدائر االئتمانيدة خدالل االثندي عشدر
شهرا ً القادمة (إذا لم تكن المخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير على أداة مالية قد زادت – بشدكل جدوهري – مندذ اإلثبدات األولدي) أو خدالل
كامل مدة عمر األصل المالي (في حال ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على أداة مالية قد زادت  -بشكل جوهري  -منذ اإلثبات األولي) .يتم
إثبات مخصص الخسائر للموجودات المقاسة بالكلفة المطفأة في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد  ،ويتم إثبات مخصص الخسدائر
للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل األخر األولي الموجز الموحدفي بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد
األخر .ويجب أن ال يقلص من المبلغ الدفتري لألصل المالي.
الذمم التجارية المدينة
هي الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعـات الثابتة أو المحـددة والتي لـم يتـم تسـعيرهـا فـي سوق نشط وتنشأ أساسا ً عن طريدق تقدديم
السلع والخدمات للعمالء (مثل الذمم التجارية) ،وهي أيضا تتضمن أنواع أخرى من الموجدودات النقديدة التعاقديدة والتدي يدتم اإلعتدراف بهدا
أوليا ً بالقيمة العادلة مضافا ً إليها التكاليف المباشرة المرتبطدة بالحصدول عليهدا ،ويدتم اإلعتدراف بهدا الحقدا بالكلفدة المطفدأة بإسدتخدام طريقدة
معدل الفائدة الفعالة مطروحا ً منها مخصص تدني القيمة .إذا كانت الذمم المدينة تستحق بعد أكثر من سنة فإن اإلثبات يكدون بالقيمدة الحاليدة
للذمم المدينة.
تقوم المجموعة بقياس مخصص التدني للدذمم التجاريدة المديندة ،وأصدول العقدود ومبدالغ اإليجدار المسدتحقة التحصديل بمبلدغ مسدا ٍو للخسدائر
االئتمانية المتوقعة على مدى العمدر للمبدالغ المسدتحقة علدى المددينين التجداريين أو أصدول العقدد التدي تندتج عدن معدامالت تقدع ضدمن نطداق
المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)15والتي:
•

ال تتضمن مكون تمويل جوهري (أو عندما تطبق المجموعة وسيلة عملية على العقود التي ال تتجاوز مدتها سنة) وفقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي ( )15أو

•

تتضمن مكون تمويل جوهري وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)15إذا اختارت المجموعة ،على أنه سياستها المحاسبية ،أن تقيس
مخصص الهبوط بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .ويجب أن يتم تطبيق تلك السياسة المحاسبية على جميع مثل
تلك المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين أو أصول العقد ،ولكن يمكن أن يتم تطبيقها  -بشكل منفصل  -على المبالغ المستحقة على
المدينين التجاريين وأصول العقود.

تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من األداة المالية بطريقة تظهر مبلغ غير متحيز واحتماله مدرجح يدتم تحديدده عدن طريدق
تقويم نطاق من النتائج الممكنة القيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون كلفة أو جهد ال مبدرر لهمدا فدي
تاريخ التقرير بشأن أحداث سابقة وظروف حالية وتوقعات بشأن الظروف اإلقتصادية المستقبلية .
تظهر الذمم التجارية بالصافي بعد تخفيض المخصص الذي يسجل في حساب مستقل ويقابله خسدارة يدتم قيددها ضدمن المصداريف اإلداريدة
في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد ،عند التأكد مدن أن الذمدة التجاريدة لدن يدتم تحصديلها ،يدتم إلغداء القيمدة الدفتريدة اإلجماليدة لهدا
مقابل المخصص المرتبط بها.
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
يتم اإلعتراف األولي بذمم الموردين واألرصدة الدائنة االخرى بالقيمة العادلة وتددرج الحقدا ً بالكلفدة المطفدأة بإسدتخدام طريقدة معددل الفائددة
الفعالة .تقوم المجموعدة بإلغداء اإلعتدراف بداإللتزام المدالي (أو جدزء مدن اإللتدزام المدالي) مدن بيدان المركدز المدالي األولدي المدوجز الموحدد
عندما ،وفقط عندما ،يتم إطفا ه أي عندما يتم سداد اإللتزام المحدد في العقد أو يتم إلغا ه أو انقضا ه.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه يشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك وغيرها من اإلستثمارات قصيرة األجل ذات السديولة العاليدة
التي يكون تواريخ استحقاقها خالل ثالثة أشهر أو أقل .لغدرض قائمدة التددفقات النقديدة ،يدتم طدرح أرصددة البندوك الدائندة مدن النقدد ومدا فدي
حكمه.
الممتلكات ،المصانع والمعدات
اإلعتراف والقياس
يتم اإلعتراف األولي بالممتلكات ،المصانع والمعدات بالكلفة التاريخية بعد طدرح اإلسدتهالك المتدراكم وخسدائر الهبدوط المتراكمدة (مدا عددا
األراضي حيث أنها ال تستهلك) .تشمل الكلفة باإلضافة الى كلفة الشراء جميع التكاليف المباشرة المرتبطة بوضع الموجدودات بالحالدة التدي
تمكنها من تحقيق الغرض الذي تم شرا ها من أجله باإلضافة إلى القيمة الحالية للتكداليف المقددرة التدي ال يمكدن تجنبهدا فدي المسدتقبل ،مثدل
تفكيك وإزالة األصل والتي يتم قيدها كمخصصات.
فيما يتعلق في المطلوبات الحالية لإلزالة واإلستعادة والمطلوبات المماثلة (تفكيك وإزالة األصل) تتم إضافة التغيرات فدي اإللتدزام إلدى كلفدة
األصددل ذو العالقددة أو خصددمها منهددا فددي الفتددرة الحاليددة بحيددث ال يزيددد المبلددغ المخصددوم مددن كلفددة األصددل عددن مبلغدده المسددجل ،وإذا زاد
اإلنخفاض في اإللتزام عن المبلغ المسجل لألصل فإنه يجب اإلعتراف بالزيادة فورا ً في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد.
إذا نجم عن التعديل إضافة إلى كلفة األصل ،فإن المجموعة تنظر فيما إذا كان ذلك داللة على أن المبلغ المسجل الجديد لألصدل قدد ال يكدون
قددابالً لالسددترداد بكاملدده ،وإذا كددان األمددر كددذلك ،تقددوم المجموعددة بإختبددار األصددل ألجددل اإلنخفدداض فددي القيمددة وذلددك بتق ددير قيمتدده القابلددة
لإلسترداد ومعالجة أية خسارة في انخفاض القيمة في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد.
يتم قيد إستبعاد بنود الممتلكات ،المصانع والمعدات عند اإلستبعاد أو عندما يتم سحب األصل من الخدمدة بشدكل دائدم مدع عددم وجدود منفعدة
مستقبلية متوقعة عندد اإلسدتبعاد .يدتم اإلعتدراف بدأي اربداح او خسدائر ناجمدة عدن إسدتبعاد األصدل (تحسدب علدى أسداس الفدرق بدين صدافي
متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصول) في بيان الدخل الموحدة في الفترة التي يتم فيها اإلستبعاد.
يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي أستخدمت مباشدرة لتمويدل إنشداء األصدول خدالل الفتدرة الزمنيدة الالزمدة إلسدتكمال تلدك األصدول
وإعدادها لإلستخدام المحدد لها وذلك عندما يكون األصل مؤهل لتحمل كلفة اإلقتراض.
التكاليف الالحقة
تسجل كلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات ،المصانع والمعدات ضمن القيمة المدرجة لذلك البندد إذا كدان مدن المحتمدل تددفق مندافع
إقتصادية مستقبلية للمجموعة تكمن فدي ذلدك الجدزء إضدافة إلدى إمكانيدة قيداس كلفدة ذلدك الجدزء بشدكل موثدوق ،ويدتم إلغداء إعتدراف القيمدة
المدرجة للجزء القديم المستبدل.
تسجل التكاليف والمصاريف اليومية التي تتحملها المجموعة على صيانة وتشدغيل الممتلكدات ،المصدانع والمعددات فدي بيدان الددخل الشدامل
األولي الموجز الموحد عند تكبدها .يتم رسملة التحسينات التي تزيد بصورة جوهرية من قيمة األصل أو عمر األصل المعني.
اإلستهالك
يتم اإلعتراف بمصروف اإلستهالك في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد بطريقة القسط الثابت على مددى العمدر اإلنتداجي المقددر
لكل بند من بنود الممتلكات ،المصانع والمعدات .يتم إستهالك األصول المقامة على أراضي مستأجرة (تحسدينات المبداني المسدتأجرة) علدى
مدة عقد اإليجار أو على األعمار اإلنتاجية للموجودات أيهما أقل .
عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود الممتلكات ،المصانع والمعدات يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
يتم إحتساب اإلستهالك على جميع بنود الممتلكات ،المصانع والمعدات وذلك لتخفيض قيمتهدا الدفتريدة حسدب العمدر اإلنتداجي المقددر
كما يلي:
األعمار اإلنتاجية (بالسنوات)
 40 – 20سنة
 10 – 5سنوات
 8 – 4سنوات
 5سنوات
فترة اإليجار

األصل
مباني وإنشاءات
آالت ومعدات
سيارات
تجهيزات وأجهزة مكتبية
تحسينات المباني المستأجرة

تقوم المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات ،المصدانع والمعددات فدي نهايدة كدل سدنة ماليدة ،للتأكدد مدن أنهدا
تعكس المنفعة المتح صل عليها ،وفي حال وجود فرق يتم التعامل معه كتغيرات في التقديرات المحاسبية (فدي سدنة التغييدر والسدنوات
الالحقة).
مشاريع تحت التنفيذ
تظهر المشداريع تحدت التنفيدذ بالكلفدة وتتضدمن كلفدة اإلنشداءات والمعددات والمصدروفات المباشدرة .ال يدتم إسدتهالك المشداريع تحدت
التنفيدذ والتد ي سدوف يددتم إسددتخدامها مدن قبددل المجموعدة حتددى تصددبح جداهزة لإلسددتخدام حيدث يددتم تحويلهددا إلدى الممتلكددات ،المصددانع
والمعدات أو عقارات إستثمارية عقارية حسب طبيعة اإلستخدام.
العقارات اإلستثمارية
العقار اإلستثماري هو عقار يتم إقتنا ه إما لكسب إيرادات إيجارية أو للزيادة فدي قيمتده أو كالهمدا ولكدن لديس بهددف بيعده مدن خدالل
نشدداط المجموعددة اإلعتيددادي ،وال يسددتخدم فددي اإلنتدداج أو توريددد البضددائع أو الخدددمات أو ألغددراض إداريددة .يددتم إظهددار العقددارات
اإلسددتثمارية بشددكل أولددي بالكلفددة ويددتم إدراج تكدداليف المعاملددة ضددمن القيدداس األولددي ،ويددتم قياسدده الحقددا وفددق نمددوذج الكلفددة (بالكلفددة
التاريخية بعد طرح اإلستهالك المتراكم – فيما عدا األراضي والتي تدرج بتكلفتها  -وخسائر الهبوط المتراكمة).
تشددتمل الكلفددة علددى المصددروفات المنسددوبة مباشددرة إلددى اإلسددتحواذ علددى العقددارات االسددتثمارية .تشددتمل كلفددة العقددارات اإلسددتثمارية
المشيدة ذاتيا ً على كلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى منسدوبة بصدورة مباشدرة إلدى إيصدال العقدارات اإلسدتثمارية إلدى
الحالة التشغيلية المناسبة لإلستخدام المتوقع لها باإلضافة إلى تكاليف اإلقتراض المرسملة.
إن كلفة العقار اإلستثماري الذي يتم اإلستحواذ عليه مقابل أصل غير مالي أو أصول غير مالية ،أو مجموعة مدن الموجدودات الماليدة
وغير الماليدة ،تتدألف مدن القيمدة العادلدة لألصدل المسدتلم أو األصدل المتندازل عنده .إن أمكدن قيداس القيمدة العادلدة لألصدل المسدتلم أو
األصل المتنازل عنه بصورة موثوقة ،يتم استخدام القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه لقياس الكلفة ،ما لم تكدن القيمدة العادلدة لألصدل
المستلم أكثر وضوحا ً .يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد عقار إستثماري (المحتسبة علدى أنهدا الفدرق بدين صدافي
المتحصالت من اإلستبعاد والقيمة الدفترية للعقار) ضمن بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد.
عندما يتغير اإلستخدام الخاص بالعقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كممتلكات ،مصانع ومعددات أو كمخدزون ،يتدأثر هدذا التحويدل بالقيمدة
الدفترية لهذا العقار في تاريخ إعادة التصنيف.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
األصول غير الملموسة
تدرج األصول غير الملموسة بالكلفة مطروحا ُ منها اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجدت .إن األصول غيدر الملموسدة
المنتجة داخلياً ،بإستثناء تكاليف التطوير المرسملة ،ال تتم رسملتها ويتم إثباتها كمصروف في بيان الدخل الموحدة عندد تكبددها ،ويدتم تقددير
األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة لتكون إما محددة أو غير محددة.
وتقدوم للتأكدد مدن وجدود إنخفداض فدي قيمتهدا عندد وجدود
يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر اإلنتاجي
ّ
مؤشددر علددى أن األصددول غيددر الملموسددة قددد إنخفضددت قيمتهددا .يددتم مراجعددة فتددرة وطريقددة اإلطفدداء لألصددول غيددر الملموسددة ذات األعمددار
المحددددة علددى األقددل فددي نهايددة كددل فتددرة ماليددة .إن التغيددرات فددي العمددر اإلنتدداجي المتوقددع أو الطريقددة المتوقعددة إلطفدداء المنددافع االقتصددادية
المستقبلية المتضمنة في األصل يتم المحاسبة عنها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .يتم إثبات مصروف اإلطفاء لألصدول غيدر الملموسدة
ذات األعمار المحددة في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد ضمن المصاريف التي تتفق مع وظيفة األصول غير الملموسة.
ال يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ،ولكن يتم اختبارهدا للتأكدد مدن وجدود إنخفداض فدي قيمتهدا سدنوياً،
إما بشكل فردي أو على مستوى وحدة توليد النقد .يتم مراجعة تقويم األعمار غير المحددة سنويا ً لتحديد ما إذا كاندت األعمدار غيدر المحدددة
ما زالت محتملة .وإذا لم تكن كذلك ،يتم إجراء تغيير في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.
يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات األصول غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت اإلسدتبعاد والقيمدة الدفتريدة
لألصل ويتم إثباتها في بيان الدخل الموحدة عندما يتم التوقف عن إثبات األصول.
يتم اإلعتراف بمصروف اإلطفاء في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لكدل
بند من بنود األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة .
يتم اإلعتراف باألصل غير الملموس الناشئ من تطوير (أو في مرحلة التطوير لمشروع داخلي) فقط إذا تمكنت المجموعة من بيان ما
يلي:
الجدوى الفنية إلكمال األصل غير الملموس بحيث يصبح متوفرا ً لإلستعمال أو البيع
-

نيتها إلكمال األصل غير الملموس وإستعماله أو بيعه

-

قدرتها على إستعمال أو بيع األصل غير الملموس

-

كيف سيولد األصل غير الملموس منافع اقتصادية مستقبلية محتملة

-

توفر الموارد الفنية والمالية المناسبة والموارد األخرى إلكمال تطوير واستعمال أو بيع األصل غير الملموس

-

قدرتها على قياس اإلنفاق الذي يعزى إلى األصل غير الملموس أثناء تطوره بشكل موثوق به.
يتم إطفاء تكاليف التطوير المرسملة على مدى الفترات التي تتوقع المجموعة أن تستفيد من بيع المنتجات المطورة .يتم تضمين مصاريف
اإلطفاء في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد.
يتم اإلعتراف بنفقات التطوير التي ال تلبي المعايير أعاله والنفقات المتكبدة في مرحلة البحث كمصروف في بيان الدخل الشامل األولي
الموجز الموحد.
األعمار االنتاجية المقدرة لألصول غير الملموسة كما يلي:
األعمار اإلنتاجية (بالسنوات)
 10سنوات

األصل
برامج وأنظمة حاسب آلي

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
الموجودات أو مجموعة الموجودات غير المتداولة المتاحة للبيع
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة أو مجموعة الموجودات كموجودات متاحة للبيع في الحاالت التالية:
-

إذا كانت متوفرة للبيع الفوري

-

أن تلتزم اإلدارة بخطة لبيع

-

إذا كان من غير المرجح أن تغييرات جوهرية سوف تطرأ على خطة البيع أو أن خطة البيع سيتم سحبها

-

عند بدأ برنامج نشط لتحديد المشتري

-

أن يتم بشكل نشط تسويق األصل للبيع بسعر معقول بالنسبة إلى قيمته العادلة الحالية

-

من المتوقع أن يكون البيع مؤهالً لإلعتراف به كبيع مكتمل خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
يتم قياس الموجودات غير المتداولة أو مجموعة الموجودات المصنفة كموجودات متاحة للبيع بأي من المبلغين التاليين ،أيهما أقل:

-

القيمة الدفترية مباشرة قبل تصنيفها على أنها متاحة للبيع وفقا للسياسة المحاسبية المطبقة للمجموعة و

-

القيمة العادلة مطروحا منها التكاليف حتى البيع.
عند تصنيف الموجودات غير المتداولة كأصول متاحة للبيع ،ال يتم إستهالكها.
يتم تضمين نتائج العمليات التي تم التخلص منها خالل السنة في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد وذلك لغاية تاريخ التخلص
منها.
يتم عرض العمليات المتوقفة كمبلغ مفرد في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد والذي يتألف من مجموع ما يلي:

-

األرباح أو الخسائر بعد الضريبة والزكاة للعمليات المتوقفة

-

األرباح أو الخسائر بعد الضريبة والزكاة المعترف بها في قياس القيمة العادلة مطروحا ً منها التكاليف حتى البيع أو عند التصرف
بالموجودات أو مجموعة التصرف التي تشكل العمليات المتوقفة.
هبوط الموجودات غير المالية
في نهاية كل فترة  /سنة مالية ،تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لألصول الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي
مؤشر على أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر هبوط القيمة .في حالة وجود أي من هذه المؤشرات ،يتم تقدير القيمة القابلة
لإلسترداد من أجل تحديد مدى خسارة انخفاض القيمة (إن وجدت) .وعندما ال يكون من الممكن تقدير المبلغ القابل لإلسترداد ألصل
منفرد ،تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد لوحدة التدفق النقدي التي ينتمي إليها األصل (وحدات توليد النقد) .عندما يمكن
تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع ،يتم توزيع الموجودات على وحدات توليد النقد ،أو يتم توزيعها على أصغر وحدات توليد النقد التي
يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.
القيمة الممكن إستردادها هي األعلى من القيمة العادلة مطروحا ً منها تكاليف التخلص منها والقيمة عند اإلستخدام .يتم تقدير القيمة عند
اإلستخدام بإحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بإستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية
للنقود والمخاطر المحددة لألصل الذي لم تتعدل فيه تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.

-

-
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إذا كان تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل (أو وحدة تدفق النقد) أقل من قيمته الدفترية ،فانه يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل (أو
وحدة تدفق النقد) إلى القيمة القابلة لإلسترداد ويجب اإلعتراف بخسارة هبوط القيمة مباشرة في بيان الدخل الموحدة.
إذا انقلبت هبوط اإلنخفاض في وقت الحق ،تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة تدفق النقد) إلى القيمة المعدلة القابلة لإلسترداد،
على أن ال تزيد القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم تحقيق خسارة هبوط القيمة لألصل (أو وحدة تدفق النقد) في
السنوات السابقة .يتم إثبات عكس خسارة هبوط القيمة مباشرة في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد.
العمالت األجنبية
المعامالت واألرصدة
يتم تسجيل المعامالت التي تقوم بها المجموعة بعمالت مختلفة عن عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تمارس المجموعة نشاطها من
خاللها (عملتها الوظيفية – الريال السعودي) بإستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ حدوث تلك المعامالت .يتم إعادة تقييم الموجودات
والمطلوبات النقدية بإستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة ويتم اإلعتراف بأرباح
وخسائر فروقات العملة الناجمة مباشرة في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد .يتم إثبات الموجودات والمطلوبات غير النقدية
بالكلفة التاريخية بإستخدام السعر السائد في تاريخ حدوث تلك المعامالت بينما يتم تحويل البنود غير النقدية المثبتة بالقيمة العادلة
بإستخدام السعر السائد بتاريخ تقييم تلك الموجودات ويتم االعتراف بأرباح وخسائر التقييم كجزء من تلك القيمة العادلة.
الشركات األجنبية التابعة والزميلة
بتاريخ إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة ،تحول أصول وإلتزامات الشركات التابعة والزميلة من عملتها األجنبية إلى
الريال السعودي وهي العملة التي يتم بها عرض المعلومات المالية للمجموعة بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد بيان المركز المالي
األولي الموجز الموحد ،وتحول بيانات الدخل لهذه الشركات التابعة والزميلة بإستخدام المتوسط المرجح ألسعار التحويل خالل السنة.
تحول عناصر حقوق الملكية للشركات التابعة والزميلة ،ما عدا األرباح (الخسائر) المدورة ،بسعر التحويل السائد بتاريخ نشوء كل
عنصر .تدرج تسويات ترجمة العمالت األجنبية المتعلقة بهذه العناصر كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين (إحتياطي فروقات ترجمة
عمالت أجنبية) .إذا كانت العملية هي لشركة تابعة غير مملوكة بالكامل ،يتم تخصيص للحصة ذات الصلة من إحتياطي فروقات ترجمة
عمالت أجنبية لحقوق غير المسيطرين .عند إستبعاد أو بيع اإلستثمار في الشركات التابعة والزميلة األجنبية ،ولو جزئياً ،يتم إدراج
فروقات الترجمة العائدة لها والمسجلة سابقا ً ضمن حقوق المساهمين ،في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد كجزء من أرباح أو
خسائر االستبعاد أو البيع.
يتم تحويل توزيعات األرباح المستلمة من الشركات التابعة والزميلة األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملة وتدرج فروقات
التحويل الناجمة عن التحويل في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد.
رأس المال
يتم تصنيف األدوات الصادرة من قبل المجموعة كحقوق ملكية (حقوق مساهمين) فقط إلى الحد الذي ال ينطبق عليها تعريف األصل أو
اإللتزام المالي .يتم تصنيف األسهم العادية للشركة كأدوات حقوق ملكية (حقوق مساهمين).
األرباح المبقاة
يتضمن هذا البند األرباح والخسائر المرحلة سنويا ً وتوزيعات األرباح.
إحتياطي نظامي
يتطلب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة أن يتم تحويل ما نسبته  %10من صافي الدخل السنوي إلى
اإلحتياطي النظامي وأن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ اإلحتياطي النظامي  %30من رأس المال.

-

-
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اإلعتراف باإليرادات
إثبات إيرادات المبيعات
يتم االعتراف باإليرادات عند تحويل السلع او الخدمات إلى العمالء بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها الحق فيه.
تقوم المجموعة األخذ في الحسبان شروط العقد وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند االعتراف باإليراد.
تتكون إيرادات المجموعة من بيع سلع مصنعة من قبل المجموعة باإلضافة الى مبيعات التجزئة (سلع مشتراه جاهزة الصنع) ،حيث يتم
االعتراف باإليراد من مبي عات البضاعة عندما تقوم المجموعة بتحويل المخاطر الهامة ومنافع الملكية إلى المشتري وعندما يكون من
األغلب أن المجموعة ستقوم بتحصيل المبلغ المقابل المتفق عليه مسبقاً .يتم التحقق من توفر هذه المعايير عند تسليم البضاعة إلى
المشتري .عندما يملك المشتري حق رد البضاعة يتم تأجيل اإلعتراف باإليراد حتى إنقضاء الفترة المسموح بها للرد .يتم تسجيل
المبيعات بعد خصم المردودات والخصم التجاري وخصم الكمية.
يتم المحاسبة عن عقد مع عميل عند إستيفاء جميع الضوابط التالية:
-

أطراف العقد قد أتفقت على العقد (خطياً ،أو بشكل شفوي ،أو وفقا ً لممارسات تجارية معتادة أخرى) وأن تكون ملتزمة بأداء
إلتزاماتها،

-

يمكن تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها،

-

يمكن تحديد شروط السداد مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها،

-

للعقد مضمون تجاري (أي أن يكون من المتوقع تغير المخاطر ،أو توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة نتيجة للعقد)،

-

إمكانية الحصول على العوض الذي سيكون للمجموعة حق فيه مقابل السلع أو الخدمات التي قامت بتحويلها إلى العميل .وعند تقييم
إحتمالية تحصيل مبلغ العوض ،فإنه يؤخذ في الحسبان قدرة العميل ونيته في السداد عندما يصبح ذلك المبلغ مستحقاً .كما يؤخذ في
الحسبان أن العوض قد يكون أقل من السعر المبين في العقد إذا كان العوض متغيرا ً .
يتم إثبات اإليراد عند الوفاء بإلتزام أداء عن طريق تحويل سلعة أو خدمة متعهد بها إلى العميل ويعد األصل بأنه قد تم تحويله عندما
يحصل العميل على السيطرة على ذلك األصل ،وعند إنشاء العقد يتم تحديد ما إذا كان الوفاء بإلتزام األداء سيكون على مدى زمني أو
عند نقطة من الزمن.
اإليرادات األخرى
تتحقق اإليرادات من اإليجارات على أساس اإلستحقاق وفقا ً للمدة المحددة في عقود اإليجار.

-

يتم إثبات إيرادات الفوائد عند إستحقاقها بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة.

-

يتم اثبات إيرادات األرباح الموزعة عند إقرارها من قبل الجمعيات العامة للشركات المستثمر بها في بيان الدخل الشامل األولي
الموجز الموحد.

-

يتم إثبات اإليرادات األخرى وفقا ً لمبدأ اإلستحقاق.

-

-
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المصروفات
تتكون مصروفات البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع منتجات المجموعة ،ويتم تصنيف المصروفات األخرى،
بإستثناء كلفة المبيعات وتكاليف التمويل كمصروفات إدارية وعمومية.
تتضمن المصروفات اإلدارية والعمومية المصروفات المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكاليف المبيعات ،ويتم
توزيع المصروفات ،إذا دعت الحاجة لذلك ،بين المصروفات العمومية واإلدارية وكلفة المبيعات على أساس ثابت .
يتم تصنيف المصروفات حسب وظيفتها حيث يتم اإلفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف
اإلستهالك وتكاليف الموظفين.
إيرادات التمويل وتكاليف التمويل
تتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على الودائع الثابتة والذمم المدينة التجارية .يتم اإلعتراف بإيرادات التمويل ضمن بيان الدخل
الشامل األولي الموجز الموحد عند استحقاقها بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .تتألف مصروفات التمويل من مصروفات الفائدة على
القروض المصرفية .يتم اإلعتراف بكافة تكاليف اإلقتراض ضمن بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد بإستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلي.
إال أن تكاليف اإلقتراض المنسوبة بشكل مباشر إلى حيازة أو إنشاء أصول مؤهلة تتم رسملتها كجزء من كلفة تلك الموجودات .يتمثل
األصل المؤهل باألصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية حتى يصبح جاهزا ً لإلستخدام المتوقع له أو بيعه .تتوقف رسملة تكاليف
اإلقتراض عند االنتهاء الفعلي من كافة األنشطة الالزمة إلعداد الموجودات لإلستخدام المتوقع لها أو بيعها .يتم بيان أرباح وخسائر من
صرف العمالت األجنبية على أساس صافي المبلغ إما كإيرادات تمويل أو تكاليف تمويل ،ويتوقف ذلك على ما إذا كانت تغيرات العمالت
األجنبية في مركز صافي ربح أو صافي خسارة.
المخزون وقطع الغيار
المخزون
يظهر المخزون بالكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل بعد أخذ المخصص الالزم ألية مخزون متقادم أو بطيء الحركة ،وتحدد الكلفة
بإستخدام المتوسط المرجح .تشمل الكلفة مجموع كلفة الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى المرتبطة بوضع المخزون في حالته
وموقعه الحالي .في حالة البضاعة التامة الصنع وتحت التصنيع فإن الكلفة تشمل حصة مناسبة من مصروفات اإلنتاج األخرى بنا ًء على
طاقة التشغيل العادية.
يتم توزيع التكاليف الثابتة وفقا ً للطاقة اإلنتاجية العادية ،يتم عرض التكاليف الثابتة المتعلقة بالطاقة اإلنتاجية الغير مستغلة ببند مستقل بعد
مجمل الربح في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد.
أما القيمة القابلة للتحقق فتتمثل بسعر البيع المتوقع في النشاط العادي للمجموعة مطروحا ً منه تكاليف البيع المتوقعة.
قطع الغيار
تحمل تكاليف قطع الغيار لبند الممتلكات ،المصانع والمعدات والتي تخضع لإلستهالك في حال استيفائها لتعريف وشروط اإلعتراف في
الممتلكات ،المصانع والمعدات ،وبخالف ذلك تُصنّف قطع الغيار على أنها مخزون.

-

-
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المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزامات (قانونية أو تعاقدية) بتاريخ بيان المركز المالي ناشئة عن أحداث
سابقة وأن تسديد المطلوبات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع اقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل موثوق .ويتم تحديد المخصصات
عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك
اإللتزام .عندما يتوقع أن يتم إستعادة جزء أو كامل المقابل المطلوب لتسوية المخصص من طرف أخر يتم اإلعتراف بذمة مدينة ضمن
الموجودات إن كان اإلستالم مؤكدا ً ويمكن قياس الذمة بشكل موثوق.
إلتزام منافع الموظفين – مخصص نهاية الخدمة
مكافأة نهاية الخدمة
إن خطة المنافع المحددة هي خطة تعويضات تدفع للموظفين بعد إنتهاء خدماتهم ،ووفقا ً لنظام العمل السعودي تقوم المجموعة بسداد مبالغ
للموظفين عند إنتهاء خدماتهم والتي تعتمد عادة على أساس سنوات الخدمة والراتب وسبب إنتهاء الخدمة.
يتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة بواسطة التقييم اإلكتواري بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية كل فترة مالية ،يتم تسجيل
األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة التقييم اإلكتواري في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد للفترة التي حدث فيها إعادة التقييم.
وتنعكس إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل الموحدة فورا ً في األرباح المدورة وال يتم إدراجها ضمن األرباح والخسائر .يتم
إحتساب كلفة الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة خالل فترة تعديل الخطة .يتم إحتساب صافي الفائدة من خالل تطبيق سعر الخصم في
بداية الفترة على أصل أو إلتزام منافع الموظفين المحددة.
تصنف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
•
•
•

كلفة الخدمة (بما في ذلك تكاليف الخدمة الجارية ،كلفة الخدمة السابقة ،فضالً عن المكاسب والخسائر الناتجة عن تحجيم وسداد منافع
الموظفين)
صافي رسوم ودخل الفوائد
إعادة القياس.
إن كلفة الخدمة الحالية لخطة المنافع المحددة يتم اإلعتراف بها في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد ضمن مصروف منافع
الموظفين ،إال إذا كانت مدرجة في كلفة األصل .تعكس الزيادة في إلتزام المنافع المحددة الناتجة عن خدمة الموظف في العام الحالي
وتقليص وتسوية المنافع .يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة على الفور ضمن بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد.
يتم تحميل وقيد المكاسب والخسائر اإلكتوارية الناتجة من التسويات والتغييرات في اإلفتراضات اإلكتوارية في حقوق المساهمين في بيان
الدخل الشامل األخر األولي الموجز الموحد في الفترة التي حدثت فيها.
منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم إثبات وقياس اإللتزام عن المنافع التي تعود على الموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية في
الفترة التي يتم تقديم الخدمة فيها على المبالغ غير المخصومة من المنافع المتوقع دفعها مقابل هذه الخدمة.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
تكاليف منافع التقاعد
تقوم المجموعة بالمساهمة في تكاليف منافع التقاعد الخاصة بالموظفين وفقا ً ألنظمة المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية وتحتسب كنسبة
من أجور الموظفين .يتم التعامل مع الدفعات إلى خطط منافع التقاعد المدارة من الحكومة كدفعات إلى خطط مساهمة محددة حيث أن
إ لتزامات المجموعة مقابل هذه الخطط معادلة لتلك التي تنشأ في خطة تقاعد مساهمة محددة .تحمل الدفعات إلى خطط منافع التقاعد
المساهمة كمصروف عند إستحقاقها.
القروض طويلة األجل
يتم تسجيل القروض بصافي القيمة المستلمة ويتم قيد الفوائد على القروض بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة .ويتم قيد الفوائد على القروض
طويلة األجل خالل السنة التي أستحقت بها ،أما الفوائد على القروض طويلة األجل لتمويل المشاريع تحت التنفيذ فيتم رسملتها كجزء من
مصاريف هذه المشاريع.
تكاليف اإلقتراض
يتم رسملة تكاليف اإلقتراض التي تعود بشكل مباشر إلى إقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل لشروط رسملة كلفة اإلقتراض على أنها
جزء من كلفة ذلك األصل ،واألصول المؤهلة هي التي تتطلب وقتا زمنيا ً طويالً لتصبح جاهزة لإلستخدام أو البيع .يتم التوقف عن
رسملة تكاليف اإلقتراض عندما يصبح األصل المرتبط بها جاهزا ً لإلستخدام أو البيع .يتم إثبات تكاليف اإلقتراض األخرى على أنها
مصروف في بيان الدخل الموحدة في الفترة التي تحملتها فيها المجموعة.
محاسبة عقود اإليجار
المجموعة كمستأجر
يتم تصنيف اإليجار كعقود إيجار رأسمالي إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة باألصل موضوع
العقد إلى المستأجر .ويتم تصنيف عقود اإليجار األخرى كإيجار تشغيلي.
يتم إثبات دفعات اإليجار بموجب عقد إيجار تشغيلي في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد باستثناء تكاليف الخدمات (مثل التأمين
والصيانة) على أنها مصروف على أساس القسط الثابت على مدة عقد اإليجار .إن العوائد المستلمة والمستحقة كحافز للدخول في عقد
اإليجار التشغيلي يتم توزيعها على أساس القسط الثابت على مدة عقد اإليجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني
النتفاع المستخدم.
إن األصول المملوكة بموجب عقود اإليجار الرأسمالي يتم إثباتها كأصل بالمجموعة وفقا للقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أو
القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشأة اإليجار أيهما اقل .يظهر إلتزام اإليجار ذات العالقة كالتزام تأجير تمويلي .يتم تقسيم دفعات
اإليجار بين كلفة التمويل وتخفيض اإللتزام القائم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة ،كما يتم توزيع كلفة التمويل على الفترات أثناء مدة
عقد اإليجار إلنتاج سعر فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة.
المجموعة كمؤجر
يتم إثبات دخل اإليجار بموجب عقد إيجار تشغيلي في بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد على أساس القسط الثابت على مدة عقد
اإليجار .إن التكاليف المباشرة األولية المتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتيبات لعقد اإليجار التشغيلي يتم إضافتها على القيمة الدفترية
لألصل المؤجر ويتم اإلعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدة عقد اإليجار.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
معامالت البيع وإعادة اإلستئجار
تشمل عملية البيع وإعادة اإلستئجار قيام المجموعة ببيع أصل وإعادة إستئجار نفس األصل للمجموعة ويكون عادة بدل اإليجار وسعر
البيع مرتبطين مع بعضهما حيث يتم التفاوض بشأنهما كصفقة واحدة ،وتعتمد عملية البيع وإعادة اإلستئجار على نوع عقد اإليجار.
إذا نتج عن عملية البيع وإعادة اإلستئجار عقد إيجار تمويلي ،ال يتم اإلعتراف بأية زيادة في عائدات البيع عن المبلغ المرحل على إنها
دخل في المعلومات المالية الموحدة للمجموعة – المستأجر ،وبدل من ذلك ،يتم تأجيلها وإطفا ها على مدة عقد اإليجار.
إذا نجم عن عملية البيع وإعادة اإلستئجار عقد إيجار تشغيلي وكان من الواضح أن العملية تمت على أساس القيمة العادلة ،يتم اإلعتراف
بأي ربح أو خسارة في الحال ،وإذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة ،يتم اإلعتراف بأي ربح أو خسارة في الحال ،فيما عدا أنه إذا تم
تعويض الخسارة بدفعات إيجار مستقبلية بأقل من سعر السوق يتم تأجيلها وإطفا ها بما يتناسب مع دفعات اإليجار على مدة الفترة التي
يتوقع إستخدام األصل خاللها ،وإذا كان سعر البيع أعلى من القيمة العادلة ،يتم تأجيل وإطفاء الزيادة عن القيمة العادلة على مدى الفترة
التي يتوقع استخدام األصل خاللها.
معلومات القطاعات
قطاع األعمال يمثل مجموعة من األصول والعمليات التي تشترك معا ً في تقديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن
تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا ً للتقارير التي يتم استعمالها من قبل اإلدارة التنفيذية.
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة إقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات
عمل في بيئات إقتصادية.
يعتمد نموذج المجموعة األساسي للتقارير القطاعية على قطاعات العمل .تحدد قطاعات العمل بنا ًء على إدارة المجموعة وهيكل التقارير
الداخلية.
تفاصيل موجودات ومطلوبات وأعمال المجموعة وفقا لقطاعات االعمال للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس:
قطاع المراتب
واألسفنج

قطاع األدوات
الصحية

االخرى

المجموع

 31مارس 2018
الموجودات
المطلوبات
صافي المبيعات
الربح ( /الخسارة)
الربح ( /الخسارة) العائدة على مساهمين الشركة األم

75,615,906
20,787,563
6,751,303
13,729
13,729

149,234,277 216,368,123
13,510,440 50,046,217
- 37,979,764
((1,873,625
2,145,761
((1,991,692
2,145,761

441,218,306
84,344,220
44,731,067
285,865
167,798

 31ديسمبر 2017
الموجودات
المطلوبات
صافي المبيعات
(الخسارة)  /الربح
الربح ( /الخسارة) العائدة على مساهمين الشركة األم

76,788,983
25,066,965
8,028,716
((421,324
((421,324

-

237,515,783
57,930,980
53,189,473
3,438,861
3,438,861

-

147,752,937
12,054,369
((2,021,218
((2,206,684

462,057,703
95,052,314
61,218,189
996,319
810,853

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات وأعمال المجموعة وفقا للقطاع الجغرافي للثالثة أشهر المنتهية في في  31مارس:
المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

المجموع

 31مارس 2018
الموجودات
المطلوبات
صافي المبيعات
(الخسارة)  /األرباح العائدة على مساهمين الشركة األم

23,786,631
5,879,853
40,571,115
4,789,501

417,431,675
78,464,367
4,159,952
) (4,621,703

441,218,306
84,344,220
44,731,067
167,798

 31ديسمبر 2017
الموجودات
المطلوبات
صافي المبيعات
(الخسارة)  /األرباح العائدة على مساهمين الشركة األم

25.906.092
13.012.103
39.244.016
7.952.185

436.151.611
82.040.211
21.974.173
( )7.141.332

462.057.703
95.052.314
61.218.189
810.853

المقاصة
يتم اجراء مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي األولي الموجز الموحد فقط
عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ المثبتة وعندما يكون هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي من أجل
بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.
الزكاة والضرائب
الزكاة
تخضع المجموعة ألنظمة مصلحة الزكاة وضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية ("المصلحة") ،وقوانين الضريبة في جمهورية
مصر العربية .وتخضع الشركات التابعة األجنبية ألنظمة ضريبة الدخل المطبقة في دول المقر .يتم إثبات إستحقاق الزكاة على المجموعة
وحصتها في ضريبة دخل شركاتها التابعة األجنبية وتحمل على بيان الدخل الموحدة للفترة الجارية .ويتم تحميل ضريبة الدخل األجنبية
المتعلقة بالشركاء األجانب في الشركات التابعة األجنبية على حصة شركاء األقلية في المعلومات المالية الموحدة المرفقة .يتم إحتساب
إلتزامات الزكاة اإلضافية وضريبة الدخل األجنبية ،إن وجدت ،والتي تتعلق بالربط على سنوات سابقة في الفترة التي يتم فيها إصدار
الربط النهائي.
يتم اإلستدراك للزكاة وفقا لمبدأ اإلستحقاق .يتم إحتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي .يجري تسجيل أية فروقات بين المخصص
والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينها إقفال المخصص .تحتسب الزكاة المستحقة على أساس  %2.5من الوعاء
الزكوي أو من الربح المعدل أيهما أكثر.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
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(بالريال السعودي)
الضرائب المؤجلة
يتم استخدام طريقة اإللتزام عند تكوين مخصص بالضرائب المؤجلة على جميع الفروقات المؤقتة بين األسس الضريبية والقيمة الدفترية
للموجودات والمطلوبات بتاريخ بيان المركز المالي األولي الموجز الموحد.
يش مل مصروف ضريبة الدخل الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة ويتم اإلعتراف بمصروف ضريبة الدخل في بيان الدخل الشامل
األولي الموجز الموحد إال إذا كان يتعلق بإندماج األعمال ،كما يعترف بالضريبة المتعلقة ببنود تم اإاعتراف بها مباشرة ضمن بنود الدخل
الشامل األخرى ضمن بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحد.
تمثل الضريبة الحالية الضريبة المستحقة المتوقعة على الربح الخاضع للضريبة للسنة بإستخدام معدل الضريبة السائد بتاريخ المعلومات
المالية الموحدة إضافة إلى أي تسويات في الضريبة المستحقة المتعلقة بالسنوات السابقة.
يتم اإلعتراف بالضرائب المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات في المعلومات المالية الموحدة
والمبالغ المحددة ألغراض إحتساب الضرائب.
تحتسب الضرائب المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عندما يتم عكسها بنا ًء على القوانين
السائدة في تاريخ بيان المركز المالي األولي الموجز الموحد.
يتم عمل مقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني يلزم بذلك ،وتتعلق بالضريبة على الدخل والتي
تستوفى من قبل نفس السلطات الضريبية على نفس الشركة الخاضعة للضريبة أو شركات مختلفة خاضعة للضريبة ولها أن تقوم بتسوية
إلتزامات وأصول الضريبة الحالية بالصافي ،أو أن أصول وإلتزامات الضريبة سوف تتحقق في نفس الوقت.
يتم اإلعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عندما يكون من المحتمل تحقق أرباح ضريبية في المستقبل ويمكن من خاللها اإلستفادة من
الفروقات المؤقتة .تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة بتاريخ كل بيان مركز مالي وتخفض إلى الحد الذي لم يعد فيه
من المحتمل توفر ربح خاضع للضريبة كافي يسمح بإستغالل جميع أو جزء من األصول الضريبية المؤجلة .يتم مراجعة األصول
الضريبية المؤجلة في نهاية كل سنة مالية ويتم تخفيضها عندما يكون من غير المحتمل تحقق المنافع الضريبية المرتبطة بها.
ربحية السهم
يتم إحتساب الربح للسهم الواحد بقسمة الربح للفترة على المعدل المرجح لعدد األسهم خالل الفترة .
توزيعات أرباح المساهمين
تسجل توزيعات أرباح المساهمين كدائنون في الفترة التي يتم إعتماد تلك التوزيعات من قبل جمعية المساهمين.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
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ممتلكات ومصانع ومعدات
-

بلغت اإلضافات على الممتلكات والمصانع والمعدات خالل الفترة بالكلفة  714,952لاير سعودي مقابل ( 31ديسمبر : 2017
 7,832,559لاير سعودي).

-

بلغ مصروف استهالك الممتلكات والمصانع والمعدات للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018مبلغ  2,756,871لاير
سعودي مقابل ( 3,051,665لاير سعودي للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس .)2017

أصول غير ملموسة
-

بلغت اإلضافات على األصول غير الملموسة خالل الفترة بالكلفة ال شيء لاير سعودي مقابل ( 31ديسمبر  : 2017ال شئ).

-

بلغ مصروف إطفاء األصول غير الملموسة للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018مبلغ  12,995لاير سعودي مقابل (
 10,483لاير سعودي للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس .) 2017

 - 10الشهرة
يتمثل رصيد الشهرة والبالغ  62,356,409لاير سعودي في الزيادة في كلفة اإلستثمار في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم
المحدودة (شركة تابعة) عن القيمة العادلة لصافي أصولها عند دمج األعمال .
يتم بصورة سنوية اختبار الشهرة الناتجة عن عمليات دمج األعمال للتحقق من مدى تعرضها النخفاض في القيمة .يرتكز إختبار انخفاض
القيمة على حساب "القيمة من االستخدام" .إن هذه الحسابات تستند إلى توقعات التدفقات النقدية وفقا ً للنتائج التشغيلية المقدرة للوحدات
المنتجة للنقد.
كما في  31ديسمبر  ،2017قامت إدارة المجموعة بمراجعة القيمة اإلستردادية للشهرة .تم احتساب القيمة اإلستردادية على أساس قيمة
اإلستخدام للوحدة المولدة للنقدية كما تم تحديدها من قبل إدارة المجموعة والتي تتكون من صافي الموجودات التشغيلية للشركة التابعة .عند
تحديد قيمة اإلستخدام للوحدة المولدة للنقدية تم خصم التدفقات النقدية التي تم تحديدها باستخدام الموازنات المالية المعتمدة من قبل إدارة
الشركة التابعة لفترة خمس سنوات بواقع معدل خصم  .%18.98إن احتساب قيمة االستخدام يتأثر بشكل عام بالتغيرات في اإلفتراضات
الرئيسية التالية:
-

معدل الخصم المستخدم في تقديرات التدفقات النقدية.
أسعار وكميات البيع.

وقد أسفرت الدراسة أعاله ،عن عدم وجود إنخفاض في القيمة الدفترية للشهرة المثبتة أعاله.
ترى اإلدارة أن أي تغير معقول في االفتراضات الرئيسية لن يسفر عن هبوط القيمة من اإلستخدام عن القيمة الدفترية للوحدة المولدة للنقد
المعنية.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
 - 11موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
يتكون هذا البند مما يلي:
كما في  31مارس 2018
(غير مراجعة)
الشركة العربية لأللياف الصناعية (إبن رشد) (مساهمة مقفلة)
الكلفة
مخصص اإلنخفاض

132,900,000
( )66,430,086
66,469,914

شركة المخازن والخدمات المساندة (مساهمة مقفلة)
الكلفة *

كما في  31ديسمبر 2017
132,900,000
( )66,430,086
66,469,914

5,250,000

5,250,000

71,719,914

71,719,914

كما في  31ديسمبر  2017بلغ رصيد الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر (الشركة العربية
لأللياف الصناعية (مساهمة مقفلة)  -إبن رشد) 66,469,914 .لاير سعودي بالصافي ( 66,469,914 :2016لاير سعودي
بالصافي) .وتم إثبات إستثمار المجموعة بالتكلفة وذلك لعدم توافر سوق نشط ولعدم توفر قيمة عادلة لقياس اإلستثمار.
وألغراض قياس المجموعة لإلنخفاض في قيمة اإلستثمار ،قامت اإلدارة بمراجعة القيمة اإلستردادية لتحديد القيمة القابلة لالسترداد والتي
من خاللها يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بكل وحدة من وحدات توليد النقد ومقارنتها بقيمها الدفترية ذات العالقة .من خالل
العديد من اإلفتراضات الرئيسية التي تشمل تقدير حجم المبيعات المستقبلية واألسعار والتكاليف التشغيلية والقيم النهائية ومعدالت النمو
والخصم.
حيث تم خصم التدفقات النقدية التي تم تحديدها بإستخدام الموازنات المالية المعتمدة من قبل إدارة الشركة العربية لأللياف الصناعية
(مساهمة مقفلة)  -إبن رشد لفترة خمس سنوات بواقع معدل خصم .%9.51
وقد أسفرت الدراسة أعاله ،عن عدم وجود إنخفاض في القيمة الدفترية لإلستثمار المثبت أعاله كما في  31ديسمبر .2017
** كما في  31ديسمبر  ،2017قامت إدارة المجموعة بمراجعة القيمة اإلستردادية لإلستثمار في شركة المخازن والخدمات المساندة .وتم
إحتساب القيمة اإلستردادية على أساس بيانات الدراسة المعدة من قبل إدارة شركة المخازن والخدمات المساندة عن األداء المالي
والتشغيلي المستقبلي.
وألغراض قياس المجموعة لإلنخفاض في قيمة اإلستثمار ،قامت اإلدارة بمراجعة القيمة اإلستردادية لتحديد القيمة القابلة لالسترداد والتي
من خاللها يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بكل وحدة من وحدات توليد النقد ومقارنتها بقيمها الدفترية ذات العالقة .من خالل
العديد من اإلفتراضات الرئيسية التي تشمل تقدير حجم المبيعات المستقبلية واألسعار والتكاليف التشغيلية والقيم النهائية ومعدالت النمو
والخصم.
حيث تم خصم التدفقات النقدية التي تم تحديدها بإستخدام الموازنات المالية المعتمدة من قبل إدارة شركة المخازن والخدمات المساندة
لفترة خمس سنوات بواقع معدل خصم %13.5
وقد أسفرت الدراسة أعاله ،عن عدم وجود إنخفاض في القيمة الدفترية لإلستثمار المثبت أعاله كما في  31ديسمبر .2017

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
 - 12دفعات مقدمة عن تأجير تشغيلي
تتمثل مدفوعات مقدما ً عن تأجير تشغيلي في المسدد مقابل تنازل المستأجر السابق عن عقد إيجار قطعة األرض رقم (إي  )2:5بالمرحلة
األولى والمستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك لصالح الشركة السعودية للتنمية الصناعية (سليب هاي)
وبناء على ذلك فقد دخلت الشركة في إتفاقية إيجار تشغيلي لقطعة األرض أعاله ،مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك
لمدة  17عاما ً تنتهي في  25صفر  1444الموافق  22ديسمبر 2022م.
إن حركة المدفوعات المقدمة عن تأجير تشغيلي كما يلي:
كما في  31مارس 2018
(غير مراجعة)
رصيد بداية السنة
اإلطفاء المحمل للفترة  /للسنة
رصيد نهاية الفترة  /السنة

كما في  31ديسمبر 2017

714,717
) (793,37

865،891
( )151.174

676.924

714.717

 - 13مخزون
كما في  31مارس
2018
(غير مراجعة)
إنتاج تام
مواد خام
قطع غيار
مخصص بضاعة راكدة وبطيئة الحركة *
بضاعة بالطريق
إنتاج تحت التشغيل

كما في  31ديسمبر 2017

50.650.304
34.052.935
4.443.179
()8.048.706

55.780.930
31.438.611
5.535.109
) )8.048.706

81.097.712

84.705.944

3.086.816

1.942.777
3.206.506

84.184.528

89.855.227

* إن حركة مخصص بضاعة بطيئة الحركة هي كما يلي:
كما في  31مارس
2018
(غير مراجعة)
 1يناير
عكس المخصص للفترة  /للسنة

-

-

كما في  31ديسمبر
2017

8,048,706
-

8.157.287
) (108,581

8.048.706

8.048.706

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
 - 14موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح اوالخسائر
تتمثل اإلستثمارات في قيمة محفظة مخصصة لإلستثمار في أسهم البنوك والشركات المساهمة األخرى المتداولة في سوق األسهم
السعودي بغرض اإلتجار .وتحتفظ المجموعة بهذه المحفظة لدى إحدى شركات الوساطة المحلية المرخصة في المملكة العربية السعودية.
إن اإلستثمارات في األوراق المالية التي تم شرا ها بغرض المتاجرة تم إثباتها بالقيمة العادلة وذلك وفقا ً ألسعار اإلقفال بنهاية التداوالت
في تاريخ المركز المالي .وفيما يلي الحركة على اإلستثمارات خالل الفترة /السنة:
كما في  31مارس
2018
(غير مراجعة)
 1يناير
أرباح غير محققة للفترة  /للسنة
أرباح ( /خسائر) محققة للفترة  /للسنة
صافي اإلضافات (االستبعادات) خالل الفترة /السنة

كما في  31ديسمبر
2017

34.280.732
4.687.370
925.608
858.631

49.638.235
3.443.514
12,709,394
( )31.510.411

40.752.341

34,280,732

 - 15تعويضات نهاية الخدمة
إن الحركة على المخصص هي كما يلي:
كما في  31مارس
2018
(غير مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2017

القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة كما في  1يناير
المحمل على قائمة األرباح او الخسائر
االمدفوع خالل الفترة  /السنة
المحمل على قائمة بنود الدخل الشامل األخر

19.227.071
1.555.053
()1.738.084
-

18.978.363
2.519.892
( )2.288.984
17,800

إجمالي المخصص

19.044.040

19.227.071

يخصم :دفعات مقدمة

()4.237.793

) )4.494.815

14.806.247

14.732.256

تم اجراء التقييم اإلكتواري في  31ديسمبر  2017باسدتخدام وحددة االئتمدان المتوقعدة ،وكاندت االفتراضدات الرئيسدية المسدتخدمة ألغدراض
اإلكتواري هي معدل الخصم بنسبة  %3.2ومعدل الزيادة في الرواتب  ،%2.5باإلضافة الى معدل دوران الموظفين.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
 - 16قرض طويل األجل
 )1-17بتاريخ  1شعبان  1416الموافق  23ديسمبر  1995أبرمت المجموعة إتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
(الصندوق) برقم  1401بمبلغ قدره  800مليون لاير سعودي ،بغرض تمويل إنشاء مصنع صدق للخزف .إن هذا القرض مضمون برهن
ممتلكات وآالت ومعدات مصنع صدق للخزف وكذلك عقار ،يتمثل في قطعة أرض مشتراه من إحدى الشركات التابعة خالل سنة ،2012
وذلك بدالً من رهن كامل موجودات الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة (سليب هاي – شركة تابعة) ،حيث يسدد القرض
على على أقساط سنوية إعتبارأ من 1420/2/1هـ الموافق  .1999/5/16تم توقيع إتفاقية إعادة الجدولة بصورة نهائية بتاريخ  2ذي
القعدة  1434الموافق  8سبتمبر  .2013تحتوي إتفاقية القرض على تعهدات والتي تتضمن ،من بين أمور أخرى ،الحد من النفقات
الرأسمالية المستقبلية والمحافظة على نسب مالية معينة.
 ) 2-17تمثل المصاريف المؤجلة بشكل أساسي أتعاب ومصاريف الحصول على القرض أعاله من صندوق التنمية الصناعية السعودي،
وتطفأ المصاريف المؤجلة المتعلقة بالقرض على مدى فترة القرض بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.
كما في  31مارس 2018
(غير مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2017

الرصيد في  1يناير
المسدد خالل الفترة  /السنة

9.883.640
-

14،767،883
( )4.884.243

الرصيد

9.883.640

9,883,640

يخصم :الجزء المتداول من القرض

()4.922.528

الجزء غير المتداول من القرض

4.961.112

( )4.922.528
4,961,112

 - 17فائض اإلكتتاب
يتمثل رصيد فائض اإلكتتاب والبالغ  6.350.898لاير سعودي في المستحق للمكتتبين طرف الشركة والذين لم يتقدموا للبنوك إلستالم
الفائض المستحق لهم بعد اإلنتهاء من تخصيص األسهم منذ سنة 1992م.
 - 18تسهيالت إئتمانية
فيما يلي تفاصيل التسهيالت اإلئتمانية:

بنوك دولية *

كما في  31مارس 2018
(غير مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2017

4.013.887

3.990.064

4.013.887

3.990.064

* تتمثل التسهيالت البنكية والبالغة  4.013.887لاير سعودي ( 3.990.064:2017لاير سعودي) (المعادل لمبلغ 1.021.475
دوالر أمريكي ) قيمة ما تم استخدامه من التسهيالت االئتمانية قصيرة األجل الممنوحة للمجموعة من بنك االستثمار العربي لتمويل
شراء الخامات للشركة التابعة في جمهورية مصر العربية ،وذلك بسعر فائدة متغير.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
(بالريال السعودي)
 - 19احتياطي نظامي
وفقددا لمتطلبددات نظددام الشددركات فددي المملكددة العربيددة السددعودية ،علددى المجموعددة أن تقددوم بتكددوين إحتيدداطي نظددامي بنسددبة  ٪10مددن الددربح
الصافي حتى يبلغ هذا اإلحتياطي  ٪30من رأس المال .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح.
 - 20ادارة المخاطر
إن تعرض المجموعة للمخاطر ومنهجها في ادارة هذه المخاطر موضح أدناه:
أ) مخاطر االئتمان
تنشأ مخاطر االئتمان بسبب عدم مقدرة طدرف مدا فدي أداة ماليدة فدي الوفداء بالتزاماتده ويجعدل الطدرف االخدر يتكبدد خسدارة ماليدة .ان
الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة هي النقد والذمم المدينة ومطلوب من جهات ذات عالقة.
مخاطر االئتمان هدي مخداطر عددم قددرة طدرف مدا علدى الوفداء بالتزاماتده ممدا يدؤدي إلدى تكبدد الطدرف اآلخدر لخسدارة ماليدة ،تتدألف
الموجدودات الماليدة التددي مدن المحتمددل أن تعدرض المجموعددة لتركيدزات مخدداطر االئتمدان بشددكل رئيسدي مددن النقدد لدددى البندك والددذمم
المدينة ،يتم إيداع النقد لدى البنك لدى مؤسسات مالية موثوقة ،وتقوم اإلدارة بمراجعة الذمم المدينة القائمة.
إن المبالغ المفصح عنها في بيان المركز المالي تظهر بالصدافي بعدد طدرح مخصدص الدذمم المديندة المشدكوك فدي تحصديلها والتدي تدم
تقديرها من قبل إدارة المجموعة بناء على الخبرة السابقة وتقييمها للبيئة االقتصادية الراهنة.
ب) مخاطر العملة
تظهر بعض البنود للمجموعة بعمالت أجنبية مما يعرض الشركة لمخاطر تقلب أسعار هذه العمالت .قد تقوم المجموعة من وقت
آلخر بالدخول في عقود صرف آجلة إلدارة مخاطر تقلب سعر العمالت ومتطلباتها التي تتعلق بصورة أساسية باستيراد مواد معينة
بعمالت أجنبية.
ج) مخاطر السيولة
هي مخاطر عدم قدرة الشركة على تأمين السيولة الالزمة لمقابلة المطلوبات المتعلقة باألدوات المالية .قد تنتج مخاطر السيولة عن
عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة الدورية
للتأكد من توفر سيولة كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية.
 - 21القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الي يت م به تبادل أصل أو سداد التزام بين أطراف لديها معرفة ورغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة ،وحيث أنه يتم
إدراج األدوات المالية للمجموعة وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية فقط وتظهر فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة ،وتعتقد اإلدارة
أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها الدفترية.
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