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 (بالريال السعودي)

٥ 

 

 الوضع القانوني والنشاط .١

تأسست شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية ("الشركة") كشركة مساهمة مقفلة بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية 
م حيث وافق الشركاء في إجتماع ١٩٩٤فبراير  ٢هـ الموافق ١٤١٤شعبان  ٢٠الصادر بتاريخ  ١١٣١٠١٢٣٠٢تحت السجل التجاري رقم 

ـ الموافق ١٤٣٨محرم  ١٥الشركاء بالشركة بتاريخ  م على تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة ٢٠١٦اكتوبر  ١٦ه
صفر  ٣/ق) بتاريخ ٢٦سعودية مقفلة عن طريق تحويل الشركة بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وقد صدر القرار الوزاري رقم (

عاماً  ٩٩على إعالن التحول إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة وطبقاً للسجل التجاري مدة الشركة  م بالموافقة٢٠١٦نوفمبر  ٤هـ الموافق ١٤٣٨
الصادر بتاريخ  ٤١٥م. كما تمارس الشركة نشاطها الصناعي بموجب السجل الصناعي رقم ٢٠١٦نوفمبر  ٨هـ الموافق ١٤٣٨ صفر ٨تبدأ من 

 هـ الموافق١٤٣٧ربيع الثاني  ١٦الصادر بتاريخ  ١١٣٤م والمعدل بالترخيص الصناعي رقم ١٩٩٥نوفمبر  ٢٥هـ الموافق ١٤١٢رجب  ١٨
 م .٢٠١٦يناير  ٢٧

ريال سعودي الى  ٦٬٥٠٠٬٠٠٠م  على زيادة رأس مال الشركة من ٢٠١٦اكتوبر  ١٦هـ الموافق ١٤٣٨محرم  ١٥يخ وافق الشركاء بتار
 رياالت سعودية لكل سهم.  ١٠الف سهم بقيمة إسمية  ٩٠٠ريال سعودي وذلك خصماً من األرباح المبقاه مقسماً إلى  ٩٬٠٠٠٬٠٠٠

هـ والذي تضمن الموافقة على طرح أسهم ١٤٣٨جمادى االخرة  ١٣م الموافق ٢٠١٧ير ينا ١١طبقاً لقرار هيئة سوق المال الصادر بتاريخ 
ريال  ٩٬٠٠٠٬٠٠٠الشركة في السوق الموازية (نمو) وكذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة علي زيادة رأس مال الشركة من 

م ٢٠١٧فبراير٢٦ريال سعودي لكل سهم  وبتاريخ  ١٠ة إسمية سهم بقيم ١٬١٢٥٬٠٠٠ريال سعودي مقسماً إلى  ١١٬٢٥٠٬٠٠٠سعودي الي 
 هـ تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة بالسوق الموازية "نمو". ١٤٣٨جمادى االولى٢٩الموافق 

، ةغرض الشركة هو تصنيع األرفف المعدنية وملحقاتها، إنظمة تخزين مناولة، أرفف مستودعات، طبالي خشب وطبالي بالستيك وأرفف معدني
 هياكل معدنية مشكلة، أقفاص معدنية، حاويات وصناديق حديدية، منتجات معدنية متنوعة، أرفف معدنية للثالجات، باليتات تخزين المستودعات

  المبردة، ثالجات تخزين، رافعات ذات أذرع وأعمال التخزين والتبريد.

  تي بيانها:تتضمن القوائم المالية األولية المرفقة حسابات الشركة وفروعها واأل

  رقم السجل التجاري    اسم الفرع

  ١١٣١٠٣٥٦١٠   فرع شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية "ش.م.س"
  ١١٣١٠٢٣٠٥١   فرع شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية "ش.م.س"

 لمعايير المحاسبية المطبقةا .٢
والمعتمد في المملكة  "التقرير المالي األولي"  ٣٤وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  "ولية الموجزة "القوائم الماليةاألتم إعداد هذه القوائم المالية 

جزة لفترة المالية األولية المو القوائمهذه خرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ألصدارات اإلالعربية السعودية و المعايير و ا
أعدتها الشركة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن  المالية أولية موجزة قوائمهي أول  م٢٠١٨مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

المعايير ن مالمملكة العربية السعودية وغيرها  والمطبقة فيالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  والتي إعتمدتهامجلس معايير المحاسبة الدولي 
"تطبيق  )١رقم (المالي  تقريرعن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما تم اتباع متطلبات المعيار الدولي لل واألحكام األخرى الصادرة

ة المالية األولي القوائمحول التزام الشركة بالمتطلبات التي تنطبق على إعداد  )٧(يضاح رقم اإلراجع (" ألول مرةالمالي  ريرالمعايير الدولية للتق
  .)بموجب المعايير الدولية للتقارير المالي ألول مرةالموجزة 

والذي يلزم الكيانات المدرجة بتطبيق  هـ١٤٣٨محرم  ١٥الموافق  م٢٠١٦أكتوبر  ١٦قرار مجلس المفوضين بتاريخ  سوق المالأعلنت هيئة 
 لتقرير الماليللملموسة عند تطبيق المعايير الدولية والموجودات غير ا واإلستثمارات العقاريةوالمعدات  تالاآلنموذج التكلفة لقياس الممتلكات و

 طبقة فياإللتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي الم فيستمرار اإل، مع المعايير الدولية للتقرير الماليمن تاريخ اعتماد بدءاً  لمدة ثالثة سنوات
لية األولية القوائم المايضاحات حول اإلفصاح عن القيمة العادلة ضمن إلفصاح التي تتطلب أو تشجع ااإلمملكة العربية السعودية، ومتطلبات ال

 .في هذة القوائم المالية األولية الموجزةلمتطلبات ا لتلك . وقد امتثلت الشركةالموجزة

 عملة العرض والنشاط .٣
 للشركة.  بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض األولية الموجزةتم عرض هذه القوائم المالية 

  

 أسس اإلعداد .٤
 ة،يقات النقدعدا معلومات التدف مايوبإستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ف ةيخياألولية الموجزة وفقا لمبدأ التکلفة التار ةيتم إعداد القوائم المال

 وظفينالمالعادلة واالعتراف بمنافع خدمات  مةيبالق ةيبعض الموجودات والمطلوبات المال اسيوالمعدلة بإعادة ق ةيوبأتباع فرض اإلستمرار
  إللتزام المنافع، على النحو المبين في إيضاحات السياسات ذات الصلة. ةيالحال مةيبالق
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٦ 

 

  

 السياسات المحاسبية الهامة .٥

 .الحالية التي لم يتم تطبيقها الصادرة المعايير و التعديالت الجديدة و المعايير  -أ

التي و المالية، تم نشر بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدوليفي تاريخ إعداد هذه القوائم 
لمالية التي يتوقع أن تكون ذات صلة بالقوائم اولم تصبح سارية المفعول ولم يتم تطبيقها في وقت مبكر من قبل الشركة. فيما يلي معلومات 

رة أن يتم اعتماد جميع التعديالت ذات الصلة في السياسات المحاسبية للشركة للفترة األولى التي تبدأ بعد تاريخ سريان للشركة. تتوقع اإلدا
األولية  المالية على القوائم جوهريأو إدراجها أدناه أثر  تطبيقهاالتفسيرات والتعديالت الجديدة التي لم يتم ، يتوقع أن يكون للمعاييرال اإلصدار. 

  للشركة باستثناء ما هو مذكور. زةالموج

  "عقود اإليجار" )١٦( معيار الدولي للتقرير المالي رقمال

. األولية الموجزة للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز المالي )١٦رقم (يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 
الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل  مبحق االستخدايقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق 

 ىالتزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة. تبق
  أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي وتشغيلي. –هة للمعيار الحالي طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشاب

عقود اإليجار،  )١٧رقم ( محل التوجيهات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي )١٦رقم ( يحل المعيار الدولي للتقرير المالي
عقود اإليجار التشغيلي الحوافز،  )١٥رقم ( تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية ٤والتفسير الدولي 

  تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. ٢٧وتفسير لجنة التفسيرات الدولية 
  .م٢٠١٩يناير  ١تبدأ من أو بعد  التي ا المعيار للفترات السنويةيسري مفعول هذ

  تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار

  إما: اختيار، )١٦رقم( عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للشركةيجوز 

 لعقد اإليجار لكافة عقودها، أو )١٦رقم (تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي  -

 تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار. -

  التحول

  كمستأجر إما تطبيق المعيار باستخدام نهج للشركةيجوز 
  بأثر رجعي، أو -
  .بأثر رجعي معدل بطرق عملية إختيارية -

 مبدئيا) ١٦رقم ( يالمال للتقرير الدولي المعيار حالياً تطبيق الشركةباستمرار على جميع عقود اإليجار. وتخطط يقوم المستأجر بتطبيق الخيار 
  قه.بعد نهج التحول الذي ستقوم بتطبي الشركةم. لم تحدد ٢٠١٩يناير  ١ في

  مؤجراً. كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود اإليجار التي تكون فيها الشركةال يتطلب من 

  )م٢٠١٧ – م٢٠١٥التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية (دورة 

  الترتيبات المشتركة) ١١رقم ( للتقرير المالي والمعيار الدوليدمج األعمال ) ٣رقم (المعيار الدولي للتقرير المالي 

  .عريف األعمال التجاريةيوضح طريقة محاسبة الشركة عن زيادة حصصها في العمليات المشتركة التي تستوفي ت
-  ً   إذا احتفظ طرف ما (أو حصل على) سيطرة مشتركة فال يعاد قياس الحصة المحتفظ بها سابقا
ذ بإعادة قياس المستحو الطرف ويقوم مراحل خالل نإذا حصل طرف ما على سيطرة فإن المعاملة هي دمج أعمال يتم الحصول عليها م -

  .العادلةالحصة المحتفظ بها سابقا بالقيمة 

 الصادرة والتي تم تطبيقها والتعديالت على المعايير جديدةال المعايير  -ب

 )٩رقم (للتقرير المالي ي لالدو والمعيار العمالء مع العقود من راداإلي )١٥رقم ( المالي رريللتق دوليبالتطبيق األولي للمعيار ال الشركةقامت 
  .األدوات المالية

  : في أعاله يتمثل لمعاييرا لتطبيق ليوألا ألثرا إن

  ادات.إليرا ضعر -١

 .لماليةا داتلموجوا ضمن بها فلمعترالذمم المدينة ا قيمةاالئتمان في  خسائر دةياز -٢

 ليةوألا الدخل الشاملوفصلها عن مصاريف البيع والتسويق في قائمة  الذمم المدينة في بند مستقل قيمةاالئتمان في  خسائرإعادة تصنيف  -٣
  .ةلموجزا
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٧ 

 

 )تتمهالمحاسبية الهامة (السياسات  .٥

  ء"لعمالا مع ودلعقا نم راداتإلي"ا –)١٥رقم (  لماليا ريرللتق ليدولا رلمعياا )١( 

 لمحاسبةا رمعيا لمح رلمعياا هذا ليحو رادات،باإلي رافالعتا تقيوتو مبلغ ديدلتح لشام ميهمفا راإط لماليا ريرللتق ليدولا رلمعياهذا ا ينشئ
  . بها لمتعلقةا راتلتفسيوا "راداتإليا" )١٨رقم ( ليدولا لمحاسبةا رمعياو" ءاتالنشاا ودعق" )١١رقم ( ليدولا

داء ألتفي بالتزام االشركة  فإن قديم الخدمةت فعند ،مدى زمني على للعميخدمات إلى الا على طرةلسيا تحول دعن راداتإليا تبإثبا شركةلا ومتق
تقديم ب ركةشويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت ال شركةيتلقى المنافع التي يقدمها أداء الحيث أن العميل  يرادات على مدى زمنيإلوتثبت ا
 كناه سلي ،عليهو. رادات"إليا" )١٥رقم (لمالي ا ريرللتق ليدولا رلمعياا تلباطمت مع يتماشى بماواإلقرار باستالمها من العميل وذلك  الخدمة

 .  شركةلا راداتيإ تثباإ على" ءلعمالا مع ودلعقا نم )١٥رقم ( لماليا ريرللتق ليدولا رلمعياا قبيطت نم ماه أثر
 باإليرادات قيتعل فيما لسابقةا لمحاسبيةا تلسياساا على طرأت لتيا راتلتغيا بيعةوط دةيدلجا لهامةا لمحاسبيةا تلسياساا لتفاصي يلي فيما

  : شركةبال لخاصةا

  لمحاسبية السياسة افي ر لتغيابيعة ط  لهامة داد السروط اشداء وألت امازالتء استيفات اقيوتوبيعة ط   نوع المنتج

 رففأالمبيعات من 

ات جتالتخزين والمن

   المعدنية والحديدية 

راره البضائع له وإق ميعلى المنتجات عند تسل طرةيعلى الس ليالعم حصلي

رحلة في تلك الم راداتيوإثبات اإل ريإصدار الفوات تميبقبولها في موقعه. 

ً ي ٦٠ – ٣٠االئتمان عادة خالل  ري. تستحق فواتةيالزمن  راداتيوإثباتها كإ وما

للعقود  سبةبالن. المباعةبالصافي بعد الخصومات المطبقة التي تتعلق بالمواد 

لتقرير ل بإرجاع المواد، يتم إثباتها وفقاً للمعيار الدولي ليالتي تسمح للعم

من المرجح عدم  ةيف كوني"اإليرادات" إلى المدى الذي  )١٥رقم (ي المال

تالي، إثباتها. وبال تميالمتراكمة التي  راداتيحدوث عكس جوهري في مبلغ اإل

 تميالمثبتة وفقا ًلعمليات اإلرجاع المتوقعة والتي  راداتياإل مةيق ليتعد تمي

  . ةيخيالتار اناتيبناء على الب رهايتقد

 )١٨رقم (لي دولا لمحاسبةا رفقاً لمعياو

 مع ودلعقا نم راداتإليا تثباإ مت

 رارقوإ قديم الخدمةت عند ءلعمالا

  . قعهوم في لهاوبقب للعميا

  

 ١  يخربتاولي ألثر التراكمي للتطبيق األبأثر رجعي مع إثبات ا"اإليرادات"  – )١٥رقم ( لماليا ريرللتق ليدولا رلمعياا قبيطبت الشركة تقام
 راتلتفسيوا )١٨رقم (لي دولالمحاسبة ا رلمعيا فقاًو سابقاً جهااإدر مت كما ،لسابقةا للسنة مةدلمقا تماولمعلا ليدتع ميت مل ،عليهو، م٢٠١٨يناير 

  على القوائم المالية االولية الموجزة. جوهري وال يوجد في نظرنا تأثير .به لمتعلقةا

 اإليراداتإثبات 

  من العقود مع العمالء بإستخدام نموذج من خمس خطوات  يراداتيتم إثبات اإل
 .تحديد العقد .١
  تزامات األداء.إلالوفاء ب .٢
 تحديد سعر المعاملة. .٣
  تخصيص سعر المعاملة على التزامات األداء. .٤
  يرادات عندما تقوم الشركة بالوفاء بالتزامات األداء.إثبات اإل .٥

ركة شمع العميل وتستثنى المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف اخرى. تعترف ال يتم قياس االيراد على أساس العوض المحدد في العقد
  باإليرادات عند تحويل السيطرة على المنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل.

 السلعلى السيطرة ع تحويلعن طريق  الوفاء بأداء االلتزامعلى  يعتمد عند نقطة زمنية أو على مدى زمنيإما  يكون اإليراداتب االعترافتوقيت 
  عميل.الخدمات إلى الأو 

 كما يجب الوفاء بمعايير اإلثبات المحددة المبينة أدناه قبل إثبات اإليرادات.

  بيع البضاعة

مة دلمقاتمثل اإليرادات قيمة فواتير البضاعة والخدمات  إلى المشتري.البضاعة  على يتم إثبات االيرادات من بيع البضاعة عند انتقال السيطرة
  بعد خصم الخصومات والمرتجعات. الفترة،من قبل الشركة خالل 

ن يعندما تقوم الشركة بدور المسوق ألي طرف آخر، فإنها تقوم بمراجعة هذا الترتيب للتأكد فيما إذا كانت تعمل كأصيل أو كوكيل. عندما يتب
 تقوم شركةت الإذا كان أما العالقة وتكاليف بيع البضاعة المباعة باإلجمالي.للشركة بأنها تعمل كأصيل، فإنها تقوم بتسجيل كافة المبيعات ذات 

الربح  امشذلك ه ويمثل اإليرادات ضمنصافي الللموردين على أساس  الدفعاتاإليرادات و تسجيل يتم وكيل، بصفتها والخدماتالسلع  ببيع
 المبرمة اقيةاالتفجوهر وكل من الشكل القانوني لدارة اإليعتمد على تحليل  أو وكيالً في المعاملة، فهذا الشركة طرف أصلى كانتسواء . المكتسب

 وأ األصول لىع تأثير لها ليس، ولكن المسجلة يةالتشغيل والتكاليفيرادات اإل مبلغهذه األحكام على  تؤثر األعمال، فيوشركائها  شركةبين ال
 االلتزامات أو التدفقات النقدية المسجلة.



   الصمعاني للصناعات المعدنيةشركة مصنع 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

٨ 

 

 )تتمهالمحاسبية الهامة (السياسات  .٥

 )تتمهالصادرة والتي تم تطبيقها ( والتعديالت على المعايير جديدةال المعايير  -ب

 "لماليةدوات األا" - )٩رقم (  لمالير ايرلي للتقدولر المعياا )٢(

 ل محر لمعيال هذا ايحولمالية. ر اغيود لبنابيع راء أو شود عقض بعولمالية ت اباولطلمودات واجولمس اقيات وثبات إلباطمتر لمعيادد هذا ايح 
  س".لقياراف واالعت"ا –"األدوات المالية"  )٣٩رقم (لي دولالمحاسبة ر امعيا

  لسابقة.المحاسبية ت السياسااعلى طرأت لتي رات التغيابيعة وطدة يدلجالهامة المحاسبية ت السياسال افيما يلي تفاصي

 لماليةت اباولطلموالمالية ودات اجولمس اقياف وتصني

س قياف وتصنيدف به )٣٩رقم (لي دولالمحاسبة ر الحالية في معيات الباطبالمتر كبيل بشك )٩رقم (لمالي ر ايرلي للتقدولر المعياظ ايحتف
يخ ربها حتى تاظ لمحتفودات اجولمتعلقة بالما) ٣٩رقم (لي دولالمحاسبة ر اسابقاً في معياواردة لت الفئاد ايستبع نهأال إلمالية. ت اباولطلما
 لمتاحة للبيع.ف والموجودات المالية السلروض والقق واالستحقاا
لمالية. ت اباولطلمتعلقة بالموا شركةباللخاصة المحاسبية ت السياسااعلى وهري جر ثأ)٩رقم (  لمالير ايرلي للتقدولر المعياق ابيطلتن يكم ل
  :يةلمالودات اجولمس اقياف ويعلى تصن )٩رقم (لمالي ر ايرلي للتقدولر المعيار تطبيق اثأفيما يلي و
ة، فأطلمابالتكلفة مالية مقاسة ودات جونها مألمالية على ودات اجولمف اتصنيم يت، ليوألت االثباد اعن، )٩رقم (لمالي ر ايرلي للتقدولر افقاً للمعياو

وق حقأدوات  -رآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ن، أو يدلأدوات افي رات ستثماا-رآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة أو 
د ما يستنعادةً  )٩رقم (الي لمر ايرلي للتقدولر افقاً للمعياولمالية ودات اجولمف اتصنيرة. إن لخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ، أو لملكيةا
  ية.دلتعاقاية دلنقافقاتها دتص خصائك لذكولمالية ودات اجولمإدارة اخالله ن مم يتذي لل األعماوذج الى نمإ

  رة:لخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاابالقيمة م تصنيفها ال يته ونان أديرطلشاكال ت فوستة إذا افأطلمالمالية بالتكلفة ودات اجولمس اقيام يت

 ية.دية تعاقدنقت فقادتل لتحصيودات جوبالمظ الحتفاالى دف إيهذي لل األعماوذج انمن بها ضمظ الحتفاا ميت  )أ

 م.لقائالمبلغ ل اصأعلى دة لفائوالمبلغ ل األصت عاوفدمط فقل لتي تمثاية دلنقت افقادللتددة يخ محوارية في تدلتعاقاتها راتنشأ فت  )ب

بالقيمة م تصنيفها ال يته ونان أديرطلشاكال ت فوستر إذا اآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ن يدلأدوات افي رات الستثماس اقيام يت
  رة:لخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاا

 مالية.ودات جوبيع موية دية تعاقدنقت فقادتل تحصيق ين طرمنه عدف لهق ايتحقذي لل األعماوذج انمن بها ضمظ الحتفام ايت  )أ

 م.لقائالمبلغ ل اصأعلى دة لفائوالمبلغ ل األصت عاوفدمط فقل لتي تمثاية دلنقت افقادللتددة يخ محوارية في تدلتعاقاتها راتنشأ فت  )ب

رض نهائي عل بشكر تختاأن  شركةللق يحرة، لمتاجرض ابها بغظ الحتفام التي ال يتالملكية وق احقأدوات في رات لي لالستثماوألت االثباد اعن
  دة.على حر ستثمال اكس ساأعلى ر لخيام هذا ايتر. آلخل الشامل اخدلن اضم رلة لالستثمادلعاالقيمة الالحقة في رات التغيا

قياسها م يته، عالأبيانه م فقاً لما تر وآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ة أو فأطلمالمصنفة بالتكلفة ر المالية غيودات اجولماجميع  إن 
ل بشكصنف تأن  شركةللق يح، ليوألت االثباد اعن، ولمشتقةالمالية ودات اجولماجميع ن يتضمرة، وهذا لخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاابالقيمة 
ودات جوكمر، آلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ة أو فأطلمابالتكلفة س لقيات الباطمترى خأيقة طرفي بولتي تستالمالية ودات اجولمانهائي 

تخفيضه رى أو خأيقة طرينشأ بد قذي لالمحاسبي ق اابطلتدم اعذف بحوم تقك، لذبت قاموإذا رة، لخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاامالية بالقيمة 
 ر.كبيل بشك

،  لةدلعاالمعاملة) بالقيمة ر الي بسعل أوبشكس مقاوهري مالي جر عنصدون ية رينة تجادمم من ذتكم لمالية (ما لودات اجولي للموألس القيام ايت
  ر.مباشل باقتنائها بشكق لتي تتعلالمعاملة ف اتكاليداً ئرة، زالخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاا بالقيمةس لمقار اغيد بالنسبة للبن

  لمالية:ودات اجوللمق لالحس القياالتالية على المحاسبية ت السياساق ابيطتم يت

  القياس  الموجودات المالية
ن لة مدلعاالمالية بالقيمة ودات اجولما

   رةلخساأو ابح رلل اخال
دة فائل أي تشمر، ولخسائب والمكاساصافي ت ثبام إ. يتلةدلعاابالقيمة ودات جولمذه الهق لالحس القياام يت

  .قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةن ضمح، بات أريعاوزتل خأو د

لتكلفة ض اتخفيم لفعلية. يتدة الفائايقة دام طرباستخة فأطلمابالتكلفة ودات جولمذه الهق لالحس القيام ايت  ةفأطلمالمالية بالتكلفة ودات اجولما
ل يوتحر خسائح وبادة وأرلفائرادات ايت إثبام إيتأدناه)  ٢(أنظر لقيمة افي ض النخفار ابخسائة فأطلما
ت ثبام إ. يت األولية الموجزة قائمة الدخل الشامل ن لقيمة ضمافي ض النخفاوخسائر األجنبية ت العمالا

  . قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة ن ضمرة خساأو بح أي ر

ر فقاً للمعيادة ويدلجس القيات افئاك لذكو )٣٩رقم (لي دولالمحاسبة ر المعيا فقاًس السابقة ولقيات افقة فئارلمت اإليضاحاوالتالي دول الجرض ايع
  :م٢٠١٨يناير  ١عة كما في ولخاصة بالمجمالمالية ودات اجولمالفئة  )٩رقم (لمالي ر ايرلي للتقدولا
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 (بالريال السعودي)

٩ 

 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمه) .٥

 الصادرة والتي تم تطبيقها (تتمه) والتعديالت على المعايير جديدةال، المعايير

  " (تتمه)لماليةدوات األا" - )٩رقم (لمالي ر ايرلي للتقدولر المعياا )٢(

  

 إيضاحات

فقاً التصنيف و
لمحاسبة  ر المعيا

)٣٩رقم (لي دولا  

فقاً التصنيف و
لي دولر اللمعيا

رقم لمالي ر ايرللتق
)٩(  

ر فقاً لمعياالقيمة الدفترية و
/معايير )٣٩رقم (لي دولالمحاسبة ا

 المحاسبة السعودية

فقاً القيمة الدفترية و
ر يرلي للتقدولر اللمعيا
)٩رقم (لمالي ا  

 ريال سعودي ريال سعودي    
       الموجودات المالية

تتسهيالروض وق أ   ية رينة تجادمم مذ ةفأطلمالتكلفة ا   ١٠٫٨٢٩٫٤٥٩  ١١٫٢٩٣٫٣٧٣  

         
تتسهيالروض وق   نقد وأرصدة لدى البنوك ةفأطلمالتكلفة ا   ١٩٬١٤٦٬٨٢٨  ١٩٬١٤٦٬٨٢٨  

         
     ٢٩٫٩٧٦٫٢٨٧  ٣٠٫٤٤٠٫٢٠١  

 
  

تصنيفها حالياً بالتكلفة م يت، )٣٩رقم (لي دولالمحاسبة ر امعياب جوبمت تسهيالروض ونها قأتصنيفها على م لتي تاية رلتجااينة دلمم امذلا -أ
ريال سعودي في مخصص اإلنخفاض في القيمة لتلك الذمم المدينة في الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة  ٤٦٣٫٩١٤تم االعتراف بمبلغ  ة.فأطلما
 .)٩(عند التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م٢٠١٨يناير  ١ي ف

  لمالية ودات اجولمافي قيمة ض النخفاا

الئتمانية ر الخسائبنموذج "ا )٣٩رقم (لي دولالمحاسبة ر افي معيادة" لمتكبرة الخساوذج "انم )٩رقم (لمالي ر ايرلي للتقدولر المعيادل ايستب
ن يدلأدوات افي رات الستثماود والعقودات اجومة وفأطلمابالتكلفة س لتي تقاالمالية ودات اجولماعلى د يدلجوذج املنق ابيطتم يتوقعة". ولمتا

م يت) ٩رقم (لمالي ر ايرلي للتقدولر افقاً للمعياوولملكية. وق احقأدوات في رات الستثماس الير وآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة 
  .  )٣٩رقم (لي دولالمحاسبة ر افقاً لمعياوبها سابقاً رف لمعتانية الئتمار ابالخسائراف العتا

       لمنخفضةاالئتمانية القيمة ذات المالية ودات اجولما

لمالي ل األصر ايعتبوئتمانية منخفضة. اقيمة ة ذات فأطلماجة بالتكلفة درلمالمالية ودات اجولمت اكانإذا ما م بتقيير يرتقل يخ كربتا شركةلوم اتق
  لمالي.ل الألصدرة لمقالمستقبلية اية دلنقت افقادلتاعلى ر ضار ثر أكثدث أو أحول لحصون ما يكدالئتمانية" عنالقيمة ض ا"منخف

       قيمةلافي ض النخفارض اع

 .وداتجوية للمرفتدلالقيمة ن امة فأطلمابالتكلفة س لتي تقاالمالية ودات اجوللمر لخسائت امخصصام خصم يت 
  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةفي ل منفصل ية بشكرلتجااينة دلمم امذلمتعلقة بالالقيمة افي ض النخفار اخسائرض عم يت 

  وللتحا

ض إلنخفال ا(يشمس لقياف والتصنيافي رات بالتغيق لسابقة فيما يتعلرات انة للفترلمقات اماومعلل يدتعدم يسمح لها بعء عفاإعلى  الشركة ت حصل
لمالي ر ايرلي للتقدولر المعياق ابيطتن لناتجة مالمالية ت اباولطلموالمالية ودات اجوية للمرفتدلم القيافي ت قاروبالفراف إلعتم القيمة). ال يتافي 

م عال بشك م٢٠١٧ضة لسنة رولمعت اماولمعلس اال تعك، عليهوامة. ر هلمبالغ غين األ م٢٠١٨يناير  ١كما في ة لمبقاح ابارألافي  )٩رقم (
  .)٣٩رقم ( ليدولالمحاسبة ر امعيات ماومعلرض تعل ب )٩رقم (لمالي ر ايرلي للتقدولر المعيات الباطمت

  :م٢٠١٨يناير  ١يخ رلقائمة بتاظروف الق والحقائس اساألتالي على م التقييم ات

 لمالية.ودات اجوفيه بالمظ الحتفام ايتذي لل األعماوذج انمد يدتح  )أ

 لمالية.ودات اجولمض السابقة لبعت التسمياء الغاد وإيدتح  )ب

 ر.آلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة رة جلمتارض ابها لغظ لمحتفر الملكية غيوق احقأدوات في رات الستثماض ابعف تصني  )ت

للخسائر ر في نموذج انخفاض القيمة يمما أدى إلى تغي ،م٢٠١٨يناير  ١من  اعتباراً  )٩رقم ( للتقرير الماليقامت الشركة بتبني المعيار الدولي 
  . )٩رقم (متوقعة وفقاً للمعيار الدولي للقرير المالي الخسائر اإلئتمانية الإلى نموذج  )٣٩رقم (الدولي  ةوفقًا لمعيار المحاسب المتكبدة
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 (بالريال السعودي)

١٠ 

 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمه) .٥

 الصادرة والتي تم تطبيقها (تتمه) والتعديالت على المعايير جديدةال، المعايير

  " (تتمه)لماليةدوات األا" - )٩رقم (لمالي ر ايرلي للتقدولر المعياا )٢(

  االيرادات
  

 يرادات على مدى زمنيإلداء وتثبت األتفي بالتزام ا شركةال فإن قديم الخدمةت فعند ،مدى زمني على للعميخدمات إلى الا على طرةلسيا تتحول
  المها من العميل.واإلقرار باست تقديم الخدمةب شركةويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت ال شركةيتلقى المنافع التي يقدمها أداء الحيث أن العميل 

  وات الماليةاألد
  

 ةيتم اإلعتراف باألصول والخصوم المالية عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لهذه األدوات. يتم قياس األصول والخصوم المالي
  مبدئيًا بالقيمة العادلة. 

 ةويتم إضافة تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشراء األصول والخصوم المالية أو إصدارها (بخالف األصول المالية والخصوم المالي
عتراف اال دبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) إلى القيمة العادلة لألصول المالية والخصوم المالية أو تُخصم منها، حسب االقتضاء، عن

ائر يتم ساألولي. وإن تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشراء األصول المالية والخصوم المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخ
  .قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةاالعتراف بها مباشرة في 

  األصول المالية

ية: األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، واالستثمارات المحتفظ بها حتى يتم تصنيف األصول المالية إلى الفئات التال
في  هتاريخ االستحقاق، واألصول المالية المتاحة للبيع، القروض والذمم المدينة. يعتمد التصنيف على طبيعة وهدف األصول المالية ويتم تحديد

بكل عمليات بيع وشراء األصول المالية بالطرق العادية أو عدم االعتراف بها على أساس تاريخ التعامل.  وقت االعتراف األولي. ويتم االعتراف
وعمليات الشراء أو البيع بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد 

 بموجب اللوائح أو العرف في السوق.
  غراض القياس المستقبلي يتم تصنيف األصول المالية إلى الفئات التالية عند اإلعتراف األولي:وأل

  العائد الفعلي / طريقة معدل الفائدة

معدل  لعالقة.اطريقة معدل الفائدة/العائد الفعلي هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة ألداوات الدين وتوزيع إيرادات الفوائد/العوائد على الفترة ذات 
  . )الفائدة/العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم المبالغ النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة

  القروض والذمم المدينة

قياس  متعد القروض والذمم المدينة بمثابة أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد والتي ال تكون مدرجة في أي سوق نشطة. يت
لفائدة الفعلية ا القروض والذمم المدينة بما في ذلك الذمم التجارية المدينة وغيرها واألرصدة البنكية والنقد بالتكلفة الُمطفأة وذلك باستخدام طريقة

  . قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةبعد خصم أي خسارة انخفاض في القيمة والتي يتم اإلعتراف بها في 
  جوهري. ريتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة/العائد الفعلي، باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل حينما يكون تأثير الخصم غي

  يمة األصول الماليةنخفاض قإ

القيمة  ، لتحديد مؤشرات انخفاضقائمة الدخل الشامل األولية الموجزةيتم تقييم األصول المالية، بخالف األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 
لمستقبلية ن التدفقات النقدية افي نهاية كل فترة إعداد التقارير. وتعتبر األصول المالية منخفضة القيمة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أ

  المقدرة لالستثمار قد تأثرت وذلك نتيجة وقوع حدث أو أكثر بعد التسجيل المبدئي لألصول المالية.
 المتاحة للبيع، فإن االنخفاض الجوهري أو المتواصل في القيمة العادلة لألوراق المالية إلى ما دون تكلفتها حقوق المساهمينوبالنسبة الستثمارات 

  يُعتبر دليالً موضوعيًا على انخفاض القيمة.
  بالنسبة لجميع األصول المالية األخرى، يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة ما يلي:

 رة أو الجهة المقابلة؛ أو   مشكالت مالية كبيرة للجهة الُمصدِّ

  الفوائد أو المدفوعات الرئيسية؛ أواإلخالل بالعقد، مثل التخلف عن السداد أو التقصير في سداد  

 من المحتمل أن المدين سيدخل في مرحلة اإلفالس أو إعادة التنظيم المالي؛ أو  

 .اختفاء السوق النشطة لتلك األصول المالية بسبب المشكالت المالية 

  

  



   الصمعاني للصناعات المعدنيةشركة مصنع 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

١١ 

 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمه) .٥

 لتي تم تطبيقها (تتمه)الصادرة وا والتعديالت على المعايير جديدةال، المعايير

  " (تتمه)لماليةدوات األا" - )٩رقم (لمالي ر ايرلي للتقدولر المعياا )٢(

   ة (يتبع)نخفاض قيمة األصول الماليإ

حتى  يوبالنسبة لفئات معينة من األصول المالية، مثل الذمم التجارية المدينة، فيتم تقييم األصول لتحديد االنخفاض في القيمة على أساس جماع
  وإن تم تقييمها على أنها ال تنخفض بصورة منفصلة.

وقد يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة، خبرة الشركة السابقة في تحصيل الدفعات، والزيادة في عدد الدفعات 
 وف االقتصادية العالمية والمحلية التي ترتبطالمتأخرة في المحفظة عن متوسط فترة االئتمان الممنوحة، وكذلك التغيرات الملحوظة في الظر

  بالتقصير حول الذمم المدينة.
ألصول ل بالنسبة لألصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن حجم خسارة االنخفاض في القيمة التي تم تحقيقه هو الفرق بين القيمة الدفترية

  مخصومة بمعدل الفائدة/العائد الفعلي األصلي لألصول المالية. والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
ة الحالية مبالنسبة لألصول المالية المدرجة بالتكلفة، يتم قياس حجم خسارة االنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصول والقي

  ي السوقي ألصول مالية مماثلة.للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل العائد الحال
لتجارية لجميع األصول المالية باستثناء الذمم ا ربشكل مباشيتم تخفيض القيمة الدفترية لألصول المالية من خالل خسارة االنخفاض في القيمة 

يل، يتم ينة غير قابلة للتحصالمدينة حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية من خالل استخدام حساب مخصص. وعندما تعتبر الذمم التجارية المد
 تخفيضها مقابل حساب المخصص. وتقيد المبالغ المستردة الالحقة للمبالغ المشطوبة سابقًا مقابل الحساب المخصص. ويتم تسجيل التغيرات في

  .قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةالقيمة الدفترية للحساب المخصص في 
ط ببالنسبة لألصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، إذا انخفضت خسارة االنخفاض في القيمة، في فترة الحقة، وكان من الممكن ر

ائمة قاالنخفاض بشكل موضوعي بحدث وقع بعد تسجيل انخفاض القيمة، فإنه يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة سابقًا من خالل 
إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لالستثمار، في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة، ما لو كانت عليه  الشامل األولية الموجزةالدخل 

  التكلفة المطفأة لو لم يتم تسجيل االنخفاض في القيمة.

  ستبعاد األصول الماليةإ
ستبعاد األصول المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم بتحويل األصول المالية وعلى نحٍو إبالشركة تقوم 

  فعلي كافة المخاطر والمزايا لملكية األصول إلى طرف آخر. 
 في السيطرة على األصول المحولة، تقوم الشركة بتسجيلإن لم تقم الشركة فعليًا بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية واستمرت 

  حصتها المحتفظ بها في األصول وااللتزامات ذي الصلة للمبالغ التي قد تضطر لسدادها. 
عترف تتستمر باإلعتراف بالموجودات المالية وأيضاً  شركةإذا احتفظت الشركة فعليًا بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصول المالية المحولة فإن ال

  باإلقتراض المضمون مقابل العائدات المستلمة.
سائر خعند استبعاد األصول المالية بأكملها، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصول ومجموع المقابل المستلم والذمم المدينة والمكاسب أو ال

  .قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةتُسجل في  ساهمينحقوق المالمتراكمة التي تم تسجيلها في اإليرادات الشاملة األخرى والمتراكمة في 
ية تخصص القيمة الدفتر شركةفإن ال محول)،خيار إلعادة شراء جزء من أصل  شركةعند إستبعاد أصل مالي ليس بأكمله (مثالً عندما تبقي ال

زء الذي لم يعد معترف به على أساس القيم العادلة السابقة لألصل المالي بين الجزء الذي واصلت اإلعتراف به تحت المشاركة المستمرة والج
لجزء الذي لالنسبية لتلك األجزاء بتاريخ التحويل. والفرق بين القيمة الدفترية المخصصة إلى الجزء الذي لم يعد معترف به ومبلغ المقابل المستلم 

امل قائمة الدخل الشدخل شامل آخر يتم اإلعتراف به في  لم يعد معترف به وأي ربح او خسارة تراكمية مخصصة له والذي تم اإلعتراف به في
. واألرباح والخسائر التراكمية التي تم اإلعتراف بها في دخل شامل آخر يكون مخصص بين الجزء الذي يستمر اإلعتراف به األولية الموجزة

  والجزء الذي لم يعد معترف به على أساس القيم العادلة النسبية لتلك األجزاء.   

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

 التصنيف كمطلوبات مالية أو حقوق الملكية

الصادرة من قبل الشركة على أنها إما مطلوبات مالية أو حقوق ملكية وفقًا لمضمون  حقوق المساهمينيتم تصنيف المطلوبات المالية وأدوات 
  حقوق الملكية.الترتيبات التعاقدية وتعريفات المطلوبات المالية وأدوات 

  حقوق المساهمينأدوات 

قوق حهي أي عقد يثبت حصة متبقية في أصول أي كيان بعد خصم كافة المطلوبات الخاصة بها. ويتم تسجيل أدوات  حقوق المساهمينأداة 
  الصادرة عن الشركة بالمتحصالت المستلمة بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة. المساهمين

  المطلوبات المالية 

أو "المطلوبات المالية  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةتُصنف المطلوبات المالية إما على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  األخرى". 



   الصمعاني للصناعات المعدنيةشركة مصنع 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

١٢ 

 

  

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمه) .٥

 الصادرة والتي تم تطبيقها (تتمه) والتعديالت على المعايير جديدةال، المعايير

  " (تتمه)لماليةدوات األا" - )٩رقم (لمالي ر ايرلي للتقدولر المعياا )٢(
  

  المطلوبات المالية األخرى

لمطفأة باستخدام ايتم قياس المطلوبات المالية األخرى (بما في ذلك القروض والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى) مبدئيًا وفعليًا بالتكلفة 
  لية.طريقة الفائدة/العائد الفع

لة. صتعد طريقة الفائدة/العائد الفعلية إحدى طرق حساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتخصيص مصروفات الفوائد على مدى الفترة ذات ال
اط المدفوعة أو قوإن معدل الفائدة/العائد الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك كافة الرسوم والن

وقعة تالمستلمة والتي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، وتكاليف المعامالت، واألقساط أو الخصومات األخرى) على مدى الفترة الم
  للمطلوبات المالية، أو (عند االقتضاء) فترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية عند التسجيل المبدئي.

  ات الماليةاستبعاد المطلوب

ين القيمة بتقوم الشركة باستبعاد المطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات الشركة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها. ويتم تسجيل الفرق 
   .قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةالدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة والمقابل المدفوع والمستحق في 
هي أول بيانات مالية ربع سنوية أعدتها الشركة وفقا  م٢٠١٨مارس  ٣١إن هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ةيالسنو ةيلمالا لقوائماألولية الموجزة مقارنة با ةيفي هذه القوائم المال ةيالمحاسب اساتيالس اغةيللمعايير الدولية للتقرير المالي. تمت إعادة ص
 ةيالسعودهيئة المحاسبة الصادرة عن ال رييسابقا وفقا لمعا التقرير عنهاوالتي تم  م٢٠١٦ نوفمبر ٨و م٢٠١٧ سمبريد ٣١في  ةيللسنة المنته

  .نييالقانون نيللمحاسب

  الممتلكات واآلالت والمعدات  -ج

والحالة  الموجودات إلى الموقعإلعادة ، بما في ذلك أية تكاليف منسوبة مباشرة اإلقتناءيتم األعتراف بجميع الموجودات اآلخرى مبدئيا بتكلفة 
ً إدارة الشركة. يتم قياس هذه الموجودات  تنشدهالتمكينها من العمل بالطريقة التي  الالزمة بالتكلفة ناقصا اإلستهالك المتراكم وخسائر  الحقا

 اإلنخفاض في القيمة المتراكمة إن وجدت.
لمكونات الرئيسية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة في الممتلكات واآلالت عندما يكون ل

 والمعدات.
بند من  لواحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لك قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةيتم تحميل اإلهالك على 

  المقدرة للموجودات التي سيتم إهالكها: نسب االهالكالممتلكات واآلالت والمعدات. وفيما يلي 
  

  النسبة                                    بيــــــــــان
  ٪ ٥ مبانــــي

  ٪ ١٢  آالت ومعدات
  ٪ ٢٥  سيارات

  ٪ ٢٥-١٥ أثاث ومفروشات
  ٪٢٠ عدد وأدوات

  ٪ ٥ مباني مستأجرةتحسينات على 
  

 تم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف
اوز فيها القيمة التي تتجتشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت) بالقيمة 

ية لالستخدام قالدفترية لألصل قيمتها القابلة لالسترداد.  القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتب
  أيهما أعلى.

  االصول قيد اإلنشاء، والتي ليست جاهزة للغرض المقصود منها. إهالكال يتم 
قيمة  والصيانة التي تزيد من اإلصالح. تتم رسملة مصاريف قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةوالصيانة على  اإلصالحيتم تحميل مصاريف 

 جوهري. من عمرها اإلنتاجي بشكلأو تزيد  األصول
 سنويا.األعمار اإلنتاجية تتم مراجعة طريقة اإلستهالك وتقديرات القيمة المتبقية وتقديرات 

ع مستقبلية فيتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منا
في امتوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل (التي يتم احتسابها كفرق بين ص

مة وذلك عند التوقف عن إثبات األصل.يتم تخفيض القي قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةمتحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية األصل) في 
  الدفترية لألصل فورا إلي قيمته القابلة لالسترداد في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة له.
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 (تتمه) السياسات المحاسبية الهامة .٥

  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  -ح

الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصا أية خسائر انخفاض في القيمة. يتم تحميل جميع النفقات المتعلقة بالموجودات المحددة التي  األعماليتم إظهار
ندما تكون ع إلى الفئة المناسبة من الممتلكات وأآلت والمعداتخزون لميتم حتويل تكلفة ا. التركيبتم تكبدها أثناء فترة اإلنشاء والتشييد إلى 

  . وتشمل تكلفة المشروع تكاليف الشراء والتكاليف التي تعزى بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى جلب المشروع لالستخدام.لإلستخدامجاهزة 

   اصول غير ملموسة  -خ

  غير الملموس مبدئيا بالتكلفة التي تساوي القيمة العادلة للمقابل المدفوع وقت اإلستحواذ على األصل. باألصليتم األعتراف 
المحددة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم اإلنتاجية تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار 

كأصل  ليبرنامج حاسب أ. حاليا، لدى الشركة اإلنتاجىالقسط الثابت لتوزيع تكلفة األصول على مدى العمر  احتساب اإلطفاء باستخدام طريقة
  .سنوات ٧مدى على ءة غير ملموس يتم إطفا

 بالتكلفة ناقصا اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت. التي ليس لها عمر انتاجي يتم إدراج الموجودات غير الملموسة 
  .قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةيتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة في 

 غير المالية االصولفي قيمة  الهبوط  -د

دليل، أو هذا ال تقوم الشركة بتاريخ كل قوائم مالية بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على وقوع هبوط في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل
ي تعندما يكون من الضروري إجراء اختبار سنوي للتأكد من وجود هبوط في القيمة، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل، وال

صل فردي ما ويتم تحديدها ألتمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية ناقصة تكاليف البيع وقيمة استخدامه، ايهما أكبر. 
 لم ينتج من األصل تدفقات نقدية واردة تعتبر مستقلة بشكل كبير عن االصول األخرى أو مجموعات االصول. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية

ى القيمة الحالية باستخدام لية المقدرة إللألصل يتم تخفيضها إلى القيمة القابلة لالسترداد. وعند تقدير القيمة الحالية، تخصم التدفقات النقدية المستقب
  صل.معدل الخصم لما قبل الضريبة (ما قبل الزكاة/الضريبة) والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المالزمة لأل

وحدات إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من التقوم الشركة باحتساب الهبوط في القيمة علي أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم 
ول، طالمدرة للنقدية بالشركة التي خصصت إليها االصول الفردية. تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األ

  فترة الموازنة.يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية بعد 
ل ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األص قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةيتم إثبات خسائر الهبوط في العمليات المستمرة في 

  الذي هبطت قيمته.
 الملموسة التي ليس لها أعماربصرف النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على وجود هبوط في القيمة، تقوم الشركة أيضا باختبار االصول غير 

ذلك و إنتاجية محدودة (بما في ذلك الشهرة) ـواالصول غير الملموسة التي لم تصبح متاحة لالستخدام بعد التأكد من وجود هبوط في قيمتها سنويا
تم إجراؤه خالل فترة سنوية، شريطة أن ي بمقارنة قيمتها الدفترية مع القيمة القابلة لالسترداد. يمكن إجراء اختبار الهبوط في القيمة في أي وقت

ي ففي نفس الوقت كل عام. يمكن اختبار االصول غير الملموسة المختلفة للتأكد من وجود هبوط في قيمتها في أوقات مختلفة، ومع ذلك، إذا تم 
  موس قبل نهاية الفترة السنوية الحالية.األصل إثبات هذه االصول غير الملموسة خالل الفترة المالية الحالية، يتم اختبار هذا األصل المل

بلة لالسترداد ايحدد الهبوط في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مدرة للنقدية التي تتعلق بها الشهرة. وعندما تقل القيمة الق
  ية.خسائر الهبوط المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلللوحدة المدرة للنقدية عن قيمتها الدفترية، يتم إثبات خسارة الهبوط. ال يمكن عكس 

يتم في نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر الهبوط المثبتة ’ وبالنسبة لألصول، عدا المذكورة أعاله
الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية. سابقاً لم تعد موجودة أو انخفضت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم 

نذ م يتم عكس قيد خسارة الهبوط المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل
ذا محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له أو تاريخ اثبات آخر خسارة هبوط في القيمة. يعتبر عكس القيد ه

، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس اإلهالكالقيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم 
  .ةقائمة الدخل الشامل األولية الموجزالقيد هذا في 
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 (تتمه) السياسات المحاسبية الهامة .٥

  عقود اإليجار  -ذ

 معايير التأجير التمويلي:

بتصنيف عقد اإليجار كإيجار تمويلي عندما: الشركةتقوم   
 ينقل اإليجار ملكية األصل إلى المستأجر بنهاية فترة اإليجار. -
 لم يتم نقل الملكية؛مدة اإليجار هي الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل، حتى لو  -
 في بداية عقد اإليجار، تكون القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار تقرب من القيمة العادلة لألصل المؤجر بشكل جوهري. -
 الموجودات المؤجرة ذات طبيعة متخصصة بحيث ال يستطيع المستأجر استخدامها إال من دون إدخال تعديالت جوهرية عليها. -
 ستأجر الحق في إلغاء عقد اإليجار، يتحمل المستأجر خسائر المؤجر المرتبطة باإللغاء؛إذا كان للم -
 األرباح أو الخسائر الناتجة عن التقلبات في القيمة العادلة محملة على المستأجر. -
  للمستأجر القدرة على االستمرار في التأجير لفترة ثانية أقل بكثير من القيمة السوقية لإليجار. -

 
التمويليالتأجير   

والقيمة  اإليجار عقودل طبقا اإليجارلدفعات  األدنىللحد  الحاليةالتمويلي مبدئيا بالقيمة  التأجير عقود بموجببها  المحتفظ الموجوداتيتم تسجيل 
المستخدمة  بالمعدالتالمؤجرة باستخدام طريقة القسط الثابت  األصولعلى  اإلهالك، أيهما أقل. يتم احتساب المؤجرة للموجوداتالعادلة 

  .جاراإليالمقدرة نظرا ليقين ملكية الموجودات في نهاية فترة  اإلنتاجيةالموجودات على مدى أعمارها  إهالكبغرض للموجودات المماثلة، وذلك 
ي. يتم تصنيف ار التمويلبالصافي بعد خصم تكاليف التمويل في المطلوبات مقابل الموجودات الخاضعة لإليج المستحقيتم إدراج التزام اإليجار 

توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل وذلك لتحقيق معدل  مالدفعات. يتحسب توقيت  األجل قصيرة وطويلةالمطلوبات على أنها 
 هالكباراف االعت يتم .ارااليجعلى مدى فترة  الدخل الشامل األولية الموجزة قائمةثابت على الرصيد القائم. يتم تحميل تكاليف التمويل على 

جرة الموجودات المؤ هالكا. يتم احتساب المملوكةبها االعتراف بالموجودات  يتمالتي  الطريقةبنفس  التمويلي لإليجارالموجودات الخاضعة 
  . قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةعلى 

 
التشغيلي  راإليجا  

 اإليجارود بموجب عق اإليجارات تحميل تشغيلية. تمه كإيجارات الالتمويلي كما هو موضح أع اإليجارغير عقود  اإليجارتصنيف جميع عقود  ميت
  .اإليجار رةمدى فت ىأساس القسط الثابت عل يعل قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة على التشغيلي

  تكلفة االقتراض  -ر

 يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت مباشرة لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال تلك الموجودات
"تكلفة  ضمناآلخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها ويتم إدراجها  اإلقتراضوإعدادها لالستخدامات المحدد لها. يتم قيد تكاليف 

  تمويل".ال

  نالمخزو  -ز

ة وقطع الغيار، وتدرج بالتكلفة أو صافي القيمة القابل مستلزمات المخازن، المواد الخام، اإلنتاج تحت التشغيل، اإلنتاج التام يتضمن المخزون
، ن التكاليف األخرىلمناسب مالقدر اتعلقة مباشرة بعملية التصنيع وكذلك الموجميع المصروفات  الموادسترداد أيهما أقل. تتضمن التكلفة تكلفة لإل

تكلفة  دالقدرة التشغيلية العادية. وتشمل تكلفة المنتجات النهائية تكلفة المواد الخام والعمالة ومصاريف اإلنتاج العامة المناسبة. يتم تحدي بناء على
 المخزون باستخدام طريقة المتوسط المرجح.

التقديري خالل السير االعتيادي لألعمال بعد خصم تكاليف االنتاج االضافية لإلكمال  تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع
  ومصروفات البيع والتوزيع.

كوين ، يتم تخفيض المخزون إلى صافي القيمة القابلة لالسترداد أو يتم تالحاجةتقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للمخزون بشكل منتظم، وعند 
 الصلة. اتلة وجود أي تغيير في نمط االستخدام و / أو الشكل المادي للمخزون ذمخصص للتقادم في حا

  ذمم تجارية مدينة  -س

تدرج الذمم التجارية المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم تكوين مخصص للديون المشكوك في 
إلتفاقيات لتحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقا للشروط األصلية 

وتدرج تحت بند "المصاريف العمومية واإلدارية". عندما  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة. يتم تحميل هذه المخصصات على ءمع العمال
ً كون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. إن أي مبالغ مستردة ت مبالغ المشطوبة لل الحقا

  .قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةفي  سابقا تقيد
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 (تتمه) السياسات المحاسبية الهامة .٥

  ما فى حكمهالنقد و  -ش

رات اوألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون بند النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق والحسابات الجارية وودائع لدى البنوك واالستثم
ذات االستحقاق األصلي خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الحيازة والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبلغ  األخرى قصيرة األجل عالية السيولة

نقدي محدد وتخضع لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة، المطلوبات تحت الطلب والسحب على المكشوف والتي يتم دفعها عند الطلب يتم 
  خصمها.

  ر المتداولةاض قيمة الموجودات غياختبار انخف  -ص

 فيتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظرو
قيمة ال اتشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيه

ية لالستخدام قالدفترية لألصل قيمتها القابلة لالسترداد.  القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتب
المالية بخالف  دات غيرأيهما أعلى. يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد. يتم مراجعة الموجو

الموجودات المالية وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. وعندما 
قابلة لالسترداد، دل لقيمتها اليتم الحقاً عكس خسارة االنخفاض في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المع

يتم تسجيل  مولكن القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجب أن ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، والتي فيما لو تم تحديدها ل
 س خسارة االنخفاض في القيمة كإيراداتأي خسارة لالنخفاض في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة. ويتم إثبات عك

. ال يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة التي تم إدراجها للموجودات غير الملموسة واألوراق قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةمباشرة في 
 المالية المتاحة للبيع.

  حقوق الملكية، االحتياطيات وتوزيعات األرباح  -ض

 سمية لألسهم المصدرة.يمثل رأس المال القيمة اال
 للفترة الحالية والسابقة. المبقاةجميع األرباح  المبقاةتتضمن األرباح 

 يتم تسجيل جميع المعامالت مع مالكي الشركة بشكل منفصل ضمن حقوق الملكية.
بل ح في اجتماع الجمعية العمومية قيتم إدراج توزيعات األرباح المستحقة للمساهمين في المطلوبات اآلخرى عندما يتم اعتماد توزيعات األربا

  تاريخ التقرير.

    دمةالخ نهاية تعويض  -ط

 لمزايا علىاحكام قانون العمل المعمول به في المملكة العربية السعودية. ويستند استحقاق هذه إلتقدم الشركة تعويض نهاية الخدمة لموظفيها وفقا 
. يتم تسجيل التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة بإكتمال الحد األدنى للخدمةاإللتزام ، مع هخدمتالراتب النهائي للموظف وطول مدة 

" باستخدام منافع الموظف" )١٩(الخدمة. يتم عمل مخصص سنوي بناء على تقييم اكتواري مستقل وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
 .م٢٠١٦ نوفمبر ٨و م٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  تقييم القيام بأخرطريقة وحدة االئتمان المخططة. تم 

باإللتزامات ة المتعلق اإلكتواريةعتراف بكافة المكاسب والخسائر يتم األعتراف بكافة تكاليف الخدمات السابقة كمصروف على الفور. يتم اإل
  الموجزة. الدخل الشامل األخرى األوليةالمحددة في 

  استحقاقات الموظفين قصيرة األجل

مصروفات في ال وتدرجمتداولة التزامات تعتبر السفر، وتذاكر اإلجازات  مخصصوتشمل استحقاقات الموظفين القصيرة األجل، بما في ذلك 
  بالمبلغ غير المخصوم الذي تتوقع المؤسسة دفعه نتيجة لالستحقاق غير المستخدم. حيث تقاسالمستحقة، 

  المخصصات  -ظ

ة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيج
عديلها لتعكس ويتم ت مركز ماليالمحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام. تتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل 

  أفضل التقديرات الحالية.

  المحتملةالمطلوبات   -ع

جميع االلتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف يتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من 
ها نكاألحداث المستقبلية غير المؤكدة والتي ال تخضع لسيطرة كاملة من قبل الشركة، أو جميع االلتزامات الحالية الناجمة عن أحداث سابقة ول

) عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادية سيكون مطلوباً لتسوية االلتزام، أو ١غير مثبتة لألسباب التالية: (
قوائم المالية ال) عدم إمكانية قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل قائمة مركز مالي واإلفصاح عنها في ٢(

  للشركة ضمن المطلوبات المحتملة.



   الصمعاني للصناعات المعدنيةشركة مصنع 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

١٦ 

 

  

  (تتمه) السياسات المحاسبية الهامة .٥

  القروض  -غ

اف بأي المعاملة المتکبدة. تدرج القروض الحقا بالتكلفة المطفأة. يتم األعتر فيالعادلة، بالصافي بعد تکال مةيبالق اياالعتراف بالقروض مبدئ تمي
 قتراضاإلعلى مدى فترة  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة قائمةفي  اإلستردادوقيمة  )تكاليف المعاملةبالصافي من (فرق بين العائدات 

  طريقة الفائدة الفعلية. مباستخدا

  يةالتشغيل المصروفات  -ف

 عند استخدام الخدمات أو عند تكبدها. قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةيتم إدراج مصاريف التشغيل في 
  وتكلفة البيع على أساس ثابت. اإلداريةتوزيع المخصصات بين مصاريف التوزيع والتسويق والمصاريف العمومية ويتم 

  ضريبة القيمة المضافة  -ق

  يتم إثبات اإليرادات والمصاريف واألصول بعد خصم ضريبة القيمة المضافة قيما عدا:
  
 وفي هذه الهيئة العامة للزكاة والدخل  و خدمات غير قابلة لالسترداد منعندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء أصول أ ،

  ، و;الحالة يتم إثبات ضريبة المعاملة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود المصاريف، حيثما ينطبق ذلك
 .الذمم المدينة والدائنة التي تم إدراجها مع مبلغ ضريبة المعامالت 
  

أو  ينةالهيئة العامة للزكاة والدخل كجزء من الذمم المد ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من، أو المستحقة الدفع إلى يتم إدراج صافي مبلغ
  .االولية الموجزة الدائنة في قائمة المركز المالي

  الزكاة   -ك

ل الشامل قائمة الدخويحمل على مخصص الزكاة للشركة  إثبات، تخضع الشركة للزكاة. يتم )"الهيئة"والدخل (الهيئة العامة للزكاة  ألنظمةوفقا 
الهيئة العامة للزكاة  . ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبلاألولية الموجزة

 في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية. والدخل
لضريبة قوانين ا المقيمين في المملكة العربية السعودية حسب متطلباتالمعامالت مع األطراف بعض على  تقوم الشركة باستقطاع ضرائب

 .بالمملكة العربية السعودية
 وهريجإن الشركة مؤهلة بالدرجة األولى لدفع الزكاة فقط. وحيث أن عكس فروقات التوقيت، إن وجد، ليس من المتوقع أن يكون له أي تأثير 

  ية الموجزة.ولاأللزكاة في المستقبل المنظور، وبالتالي لم يتم األعتراف بأي التزام أو أصل ضريبي مؤجل في هذه القوائم المالية ا مبلغعلى 

  الت األجنبيةالعمبرصدة واألت المعامال  -ل

ائر صرف المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسالصرف السائد في تاريخ سعر إلى الريال السعودي باستخدام  الجنبية العمالتيتم تحويل المعامالت ب
ة جنبية بأسعار الصرف السائدة في نهايألاجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن إعادة قياس البنود النقدية المقومة بالعملة ألا التالعم

 .قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةالسنة في 
 )،ي تاريخ المعاملةف يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف( يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية في نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية ال
  القيمة العادلة.حديد تفية ستثناء البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم إب

  التقارير القطاعية  -ف

 ليقطاع التشغيال  )أ(

روفات ذلك اإليرادات والمص فيوالذي يقوم بأنشطة قد يحقق منها إيرادات ويتحمل عنها مصروفات بما  الشركةالقطاع التشغيلي هو أحد مكونات 
حتى  قرارلا يتم تقييم جميع نتائج القطاعات بشكل دوري من قبل متخذ القرارات التشغيلية التخاذ .بالشركةالمتعلقة بمعامالت مع مكونات أخرى 

  يتم اتخاذ قرارات وتقييم أداء الموارد المخصصة لكل قطاع والمعلومات المالية المتاحة بشكل منفصل.
تخصيصها  ضافة إلى تلك التي يمكنإلئدة مباشرة إلى القطاع باإلى متخذ القرارات التشغيلية بنوداً عا رفعهاتتضمن نتائج القطاعات التي يتم 

  .لزكاةاالرئيسي وتكاليف البحث والتطوير والموجودات/المطلوبات ذات العالقة وموجودات ومطلوبات  المركز. مصروفات مناسبعلى أساس 
حدود الكمية ال بلغ كل قطاع. أخرى)  –خشب –( حديد ، قطاعات تشغيلية ثالثيتم تصنيع منتجات الشركة في المملكة العربية السعودية ولها 

. وبناء على ذلك، تم اإلفصاح عن تقارير عن القطاعات التشغيلية )٨ رقم( لمعيار الدولي للتقرير المالي(المشار إليها في معيار التقارير القطاعية ا
  في القوائم المالية المرفقة.

 القطاع الجغرافي  )ب(

 خاطرمفي بيئة اقتصادية معينة خاضعة ل مربحةالتي تعمل في أنشطة أو المنشأت من الموجودات أو العمليات مجموعة  الجغرافي هولقطاع ا
   عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. وعوائد مختلفة
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١٧ 

 

  (تتمه) السياسات المحاسبية الهامة .٥

  ربحية السهم  -ق

وصافي  لخسارة) التشغي( / ربحتقوم الشركة بعرض ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم العادي. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من 
سهم العادية األالمنسوبة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةبقسمة ) الخسارة( الربح

المتوسط و ينيالعاد المرتبطة بالمساهمين قائمة الدخل الشامل األولية الموجزةللسهم من خالل تعديل  المخففالربح  تحديدالقائمة خالل السنة. يتم 
 .المخففة المحتملةلعدد األسهم العادية القائمة آلثار جميع األسهم العادية المرجح 

  زيعات غير النقدية للمساهمين توزيعات األرباح النقدية والتو  -ك

لعربية ايتم إثبات التوزيعات النقدية أوغير النقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع،. وطبقاً لنظام الشركات في المملكة 
 الموزع مباشرة من حقوق المساهمين السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. يتم خصم المبلغ

  كمطلوبات. هواألعتراف ب

 التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة .٦

   حكام المحاسبية الهامةواأل التقديرات ١-٦

لتقديرات ايتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المطبقة في المملكة العربية السعودية استخدام 
 لماليةا موجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائملل المبالغ المدرجةواإلفتراضات التي تؤثر على 

الرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل معرفة لإلدارة بترة التقرير. فيرادات والمصروفات خالل المبالغ المدرجة لإلو األولية الموجزة
 الحالية التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. األحداثباألحداث و

عة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها تتم مراج
    في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.

 عدم التأكد من التقديرات  ٢-٦

لتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيراً جوهرياً فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة ل
 على المبالغ المدرجة في القوائم المالية:

  نهاية الخدمة للموظفين تعويضمخصص   ٦-٢-١

اإللتزام لب ، يتطإضافة لذلكتعتمد القيمة الحالية لاللتزام على عدد من العوامل التي تحدد على أساس اكتواري باستخدام عدد من االفتراضات. 
ل لتحوي خدمالمستزايا، ومعدل الخصم لممستقبلية والتي تتضمن أساسا زيادة في الرواتب والاإلفتراضات التي يجب اتخاذها للنتائج ا المحدد

تم اإلفصاح عن لاللتزام. ي ةيالدفتر مةيالق یفي هذه االفتراضات سوف تؤثر عل راتيي. إن أي تغللقيمة الحاليةالتدفقات النقدية المستقبلية 
  .١٢رقم  في إيضاحالمتعلقة بها اإلفتراضات 

  المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسةتقدير العمر اإلنتاجي ومعدل االستهالك / االستهالك وطريقة االستهالك والقيم  ٢-٢-٦

بقية وطريقة اإلستهالك والقيمة المت اإلطفاء/  إلستهالكومعدل ا لإلستهالكللموجودات القابلة  لألعمار اإلنتاجيةتقوم اإلدارة بمراجعة تقديراتها 
تخدام المتوقع للموجودات. وتتعلق أوجه عدم التيقن في هذه التقديرات المستخدمة في احتساب اإلستهالك في تاريخ كل تقرير على أساس اإلس

  األصول. منفعةبالتقادم التكنولوجي الذي قد يغير من 
  مخصص الزكاة ٣-٢-٦

بشأن  اة والدخلزكالهيئة العامة للعند تقدير الزكاة الحالية المستحقة من قبل الشركة، تأخذ اإلدارة في اإلعتبار القوانين السارية وقرارات / أحكام 
  .السابقةبعض القضايا 

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية ٤-٢-٦

المستقبلية  لكل أصل أو الوحدة المولدة للنقد على أساس التدفقات النقدية لإلستردادعند تقدير اإلنخفاض في القيمة، تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة 
ا. إن عدم التأكد من التقديرات يتعلق باإلفتراضات حول النتائج التشغيلية المستقبلية وتحديد معدل خصم المتوقعة وتستخدم سعر الفائدة لخصمه

  مناسب.
  انخفاض قيمة الموجودات المالية ٥-٢-٦

افة كيتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل 
فالس أو إ المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية لالتفاقية. إن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل، وامكانية دخول العميل في مرحلة

التجارية.  مدينةإعادة الهيكلة المالية، والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل موضوعي لالنخفاض في قيمة الذمم ال
ها بشكل جماعي، مبالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء تقييم على أساس فردي. وبالنسبة للمبالغ غير الفردية الهامة ، ولكنها متأخرة، فيتم تقيي

  ويتم إثبات مخصص باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنية وفقاً لمعدالت االسترداد السابقة.
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١٨ 

 

 (تتمه) واإلفتراضات المحاسبية الهامةالتقديرات  .٦

  القيم القابلة للتحقق للمخزون ٦-٢-٦

يتأثر تحقق  موثوقية في وقت استخدام التقديرات. قداألكثر ذ في اإلعتبار األدلة األختقوم اإلدارة بتقدير صافي القيم القابلة للتحقق للمخزون، مع 
  مستقبال بالتكنولوجيا المستقبلية أو غيرها من التغيرات التي تحركها السوق والتي قد تقلل من أسعار البيع المستقبلية. المخزون

  قياس القيمة العادلة ٧-٢-٦

 راتيتقد ذلك وضع تضمني. و)تتوفر أسعار السوق النشطة (عندما ال دوات الماليةألتستخدم اإلدارة تقنيات التقييم لتحديد القيمة العادلة ل
هذا  نك. وتستند اإلدارة إلى افتراضها على القوائم القابلة للمالحظة قدر اإلمكان وللألداةفي السوق  نيالمشارک ريتسع ةيفيوافتراضات تتفق مع ک

تي سيتم تحقيقها الفعلية ال األسعارن اإلدارة أفضل المعلومات المتاحة. قد تختلف القيم العادلة المقدرة ع تستخدمليس متوفرا دائما. وفي تلك الحالة 
  في معاملة تجارية بحتة في تاريخ التقرير.

ي حقوق ف يتم قياس التوزيعات غير النقدية، إن وجدت، بالقيمة العادلة للموجودات المراد توزيعها ويتم إثبات إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة
ائمة قثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة في الملكية. عند توزيع الموجودات غير النقدية يتم إ

  .الدخل الشامل األولية الموجزة

 طبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةت .٧

تطبيق " ١ المالي رقم للتقرير. قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي م٢٠١٦ نوفمبر ٨إن تاريخ انتقال الشركة للمعايير الدولية للتقارير المالية هو 
ي كما هو مبين لمالالمعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة " عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة األولى وفقا للمعيار الدولي للتقرير ا

ألولية ا الي الدخل الشاملوإجم األولية الموجزة حقوق المساهمين. يتم عرض آثار التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على ٢في إيضاح 
  ضاحات المرفقة.اإليفي هذا القسم، كما تم شرح ذلك في  والموضحةاألولية الموجزة والتدفقات النقدية  الموجزة

  التطبيق ألول مرة المطبقةإعفاءات  ١-٧

بإعفاءات معينة من تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي كامل. وقد طبقت  ١، يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم التحولعند 
  ختيارية كما هو موضح أدناه.اإلعفاءات اإلالشركة استثناءات إلزامية وبعض 

  االستثناءات التي طبقتها الشركة ٢-٧
   االستثناءات اإللزامية ١-٢-٧

 اإليضاح في موضحكما هو  واألثاثنتاجية وطريقة اإلستهالك والقيم المتبقية للمعدات اإلالشركة بمراجعة األعمار  قامت -استخدام التقديرات 
من التقديرات  تحدث تغييرات لم. ومع ذلك، م٢٠١٦ نوفمبر ٨و  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١القائمة كما في  الظروفمن هذه القوائم المالية لتقييم  ٩رقم 

ً تستخدم نفس التقديرات كما حيث السابقة   .طبقت سابقا

  االستثناءات االختيارية  ٢-٢-٧

ير الدولية للمعاي التحولاختارت الشركة استخدام الحقائق والظروف القائمة في تاريخ  لقد -تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار 
 لمتعارف عليهااالترتيب يحتوي على عقد إيجار. لم يتم إجراء تقييم من هذا القبيل في إطار المبادئ المحاسبية  لتحديد ما إذا كان للتقرير المالي

 ، لم يتم تحديد أي تغيير في المعالجة المحاسبية المتبعة حاليا من قبل الشركة.التحولالسابقة. استنادا إلى التقييم الذي أجري في تاريخ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   الصمعاني للصناعات المعدنيةشركة مصنع 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

١٩ 

 

  

  (تتمه) المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةطبيق . ت٧

  :م٢٠١٧ديسمبر  ٣١قائمة المركز المالي كما في تسوية  ٣-٧

المعايير الدولية 
 للتقرير المالي

 
فروق التحول 

 للمعايير الدولية
 إيضاح    المعايير السعودية 

  
  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١

 الموجودات         
 موجودات غير متداولة          

    ممتلكات وآالت ومعدات      ٤٬٦٥٧٬٧٩٢  --  ٤٬٦٥٧٬٧٩٢
  غير ملموسة موجودات      ٤٤٩٬٤٥٥  --  ٤٤٩٬٤٥٥

 إجمالي الموجودات غير المتداولة      ٥٬١٠٧٬٢٤٧  --  ٥٬١٠٧٬٢٤٧
 موجودات متداولة          

 المخزون      ١٠٬٩٩٨٬٢٠٤  --  ١٠٬٩٩٨٬٢٠٤

١١٬٢٩٣٬٣٧٣  ٩٦١٫٦٦٥  ١٢٫٢٥٥٫٠٣٨   
ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة    ٢٫٦٫٧

 أخرى
 دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى   ٢٫٦٫٧  ١٬٤٢٥٬٥٧٩  )١٬٤٢٥٬٥٧٩(  --

 النقد وما في حكمه      ١٩٬١٤٦٬٨٢٨  --  ١٩٬١٤٦٬٨٢٨
 إجمالي الموجودات المتداولة     ٤٢٬٨٦٣٬٩٨٤  )٤٦٣٫٩١٤(  ٤٢٫٤٠٠٫٠٧٠
 إجمالي الموجودات     ٤٧٬٩٧١٬٢٣١  )٤٦٣٫٩١٤(  ٤٧٫٥٠٧٫٣١٧

 المطلوبات و  حقوق المساهمين         
 ساهمينالمحقوق          

 رأس المال     ١١٬٢٥٠٬٠٠٠  --  ١١٬٢٥٠٬٠٠٠
 إحتياطي نظامي      ١٬٢٦٣٬٥٦٨  --   ١٬٢٦٣٬٥٦٨

  عالوة اصدار      ١٤٬٤٧٨٬٤٦٩  --   ١٤٬٤٧٨٬٤٦٩
 أرباح مبقاة      ١٢٬١٣٥٬٧٨٥  )٧٨٩٫٩٩٧(  ١١٫٣٤٥٫٧٨٨
 ساهمينالمإجمالي حقوق      ٣٩٬١٢٧٬٨٢٢  )٧٨٩٫٩٩٧(  ٣٨٫٣٣٧٫٨٢٥

 المطلوبات         
 مطلوبات غير متداولة         

 للموظفين نهاية الخدمة تعويض    ٤٫٦٫٧  ٧٩٠٬٥٩٨  ٣٢٦٬٠٨٣  ١٬١١٦٬٦٨١
 المتداولةغير إجمالي المطلوبات       ٧٩٠٬٥٩٨   ٣٢٦٬٠٨٣  ١٬١١٦٬٦٨١

 مطلوبات متداولة         
 واراق دفع قروض قصيرة اجل     ٣٬٩٥١٬٨٨٠  --  ٣٬٩٥١٬٨٨٠
 ودائنون اخرون ذمم دائنة تجارية   ٥٫٦٫٧  ٢٬٠٩٢٬٤٤١  ١٬٢٤٢٬٤٠٨   ٣٬٣٣٤٬٨٤٩

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى   ٥٫٦٫٧   ١٬٢٤٢٬٤٠٨  )١٬٢٤٢٬٤٠٨(  --
  ذات عالقة أطرافمستحق الى        ٢٨٥٬٠٠٠  --   ٢٨٥٬٠٠٠
 مخصص الزكاة      ٤٨١٬٠٨٢  --   ٤٨١٬٠٨٢

 إجمالي المطلوبات المتداولة      ٨٬٠٥٢٬٨١١  --  ٨٬٠٥٢٬٨١١
 إجمالي المطلوبات      ٨٬٨٤٣٬٤٠٩  ٣٢٦٫٠٨٣   ٩٫١٦٩٫٤٩٢

 المطلوبات و حقوق المساهمين إجمالي     ٤٧٬٩٧١٬٢٣١  )٤٦٣٫٩١٤(  ٤٧٫٥٠٧٫٣١٧
  

  

  

  

  

  

  

  



   الصمعاني للصناعات المعدنيةشركة مصنع 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

٢٠ 

 

 

  )تتمه( طبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةت .٧

  :م٢٠١٦نوفمبر ٨ة المركز المالي كما في قائمتسوية  ٤-٧

المعايير الدولية 
 للتقرير المالي

 
فروق التحول 

 للمعايير الدولية
 

المعايير 
  السعودية

 إيضاح  
  

  م٢٠١٦ نوفمبر ٨

 الموجودات         
 موجودات غير متداولة          

  ممتلكات وآالت ومعدات   ١٫٦٫٧   ٤٬٩٩٦٬٢٣٥  )٤١٫١٩٨(  ٤٫٩٥٥٫٠٣٧
  موجودات غير ملموسسة    ١٫٦٫٧    --   ٤١٫١٩٨   ٤١٫١٩٨

  موجودات بموجب عقود إيجار تمويلي، صافي       ٢٤٨٬٦٦٣  --   ٢٤٨٬٦٦٣
  تأسيسمصاريف    ١٫٦٫٧    ٩٠٬١٠٠  )٩٠٬١٠٠(  --

 إجمالي الموجودات غير المتداولة      ٥٬٣٣٤٬٩٩٨  )٩٠٬١٠٠(  ٥٬٢٤٤٬٨٩٨
 موجودات متداولة          

 المخزون، صافي   ٢٫٦٫٧   ٧٬٢٩٩٬١٢١  ١٦٠٬٤٢٨  ٧٬٤٥٩٬٥٤٩
١٠٬١٢٨٬٣٨٧ 

 ٨٬٣٤٩٬١٩١  ١٬٧٧٩٬١٩٦  
ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة    ٢٫٦٫٧

 أخرى
  مدينة اخرىدفعات مقدمة وارصدة    ٢٫٦٫٧  ١٬٩٣٩٬٦٢٤  )١٬٩٣٩٬٦٢٤(  -- 

 النقد وما في حكمه      ٢٬٧٢٥٬٠٣٢  --  ٢٬٧٢٥٬٠٣٢
 إجمالي الموجودات المتداولة     ٢٠٬٣١٢٬٩٦٨  --  ٢٠٬٣١٢٬٩٦٨
 إجمالي الموجودات     ٢٥٬٦٤٧٬٩٦٦  )٩٠٬١٠٠(  ٢٥٬٥٥٧٬٨٦٦

 المطلوباتو  حقوق المساهمين         
 ساهمينالمحقوق          

 رأس المال      ٦٬٥٠٠٬٠٠٠   --   ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ 
 إحتياطي نظامي      ٧٠٩٬٨٥٤   --   ٧٠٩٬٨٥٤ 

  عالوة اصدار   ١٫٦٫٧  --  )٩٠٬١٠٠(  )٩٠٬١٠٠(
 أرباح مبقاة      ٩٬٦٥٢٬٣٥٥   )٣٢٦٫٠٨٣(  ٩٫٣٢٦٫٢٧٢

 ساهمينالمإجمالي حقوق      ١٦٬٨٦٢٬٢٠٩  )٤١٦٬١٨٣(  ١٦٬٤٤٦٬٠٢٦
 المطلوبات         
 مطلوبات غير متداولة         

 التزامات عقود تأجير تمويلي       ١٠٠٬٥٧٦   --  ١٠٠٬٥٧٦
  مستحق الى أطراف ذات عالقة    ٣٫٦٫٧   ٧٠٠٬٠٠١   )٧٠٠٬٠٠١(  --

 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة   ٤٫٦٫٧  ٣٧٧٬٩٢٨  ٣٢٦٬٠٨٣  ٧٠٤٬٠١١
 المتداولة غير إجمالي المطلوبات     ١٬١٧٨٬٥٠٥  )٣٧٣٬٩١٨(  ٨٠٤٬٥٨٧

 مطلوبات متداولة         
 التزامات عقود تأجير تمويلي     ٩٨٬١٣٨  --  ٩٨٬١٣٨

 واراق دفع قروض قصيرة اجل     ٢٬٩٦٤٬٤٤٦  --  ٢٬٩٦٤٬٤٤٦
 ودائنون اخرون ذمم دائنة تجارية   ٥٫٦٫٧  ١٬٠٥٧٬٣٢٠  ٣٬٤٤٩٬٨٣٩  ٤٬٥٠٧٬١٥٩

 مستحقة ومطلوبات متداولة أخرىمصروفات    ٥٫٦٫٧  ٣٬٤٤٩٬٨٣٩  )٣٬٤٤٩٬٨٣٩(  --
  ذات عالقة أطرافمستحق الى    ٣٫٦٫٧   --  ٧٠٠٬٠٠١  ٧٠٠٬٠٠١

 مخصص الزكاة     ٣٧٬٥٠٩  --  ٣٧٬٥٠٩
 إجمالي المطلوبات المتداولة     ٧٬٦٠٧٬٢٥٢  ٧٠٠٬٠٠١  ٨٬٣٠٧٬٢٥٣
 إجمالي المطلوبات     ٨٬٧٨٥٬٧٥٧  --  ٩٫١١١٫٨٤٠

 المطلوباتو حقوق المساهمين إجمالي     ٢٥٬٦٤٧٬٩٦٦  )٩٠٬١٠٠(  ٢٥٬٥٥٧٬٨٦٦
  

  

  

  



   الصمعاني للصناعات المعدنيةشركة مصنع 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

٢١ 

 

  
  
  )تتمه( طبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةت .٧

  :م٢٠١٧مارس  ٣١حتى  م٢٠١٦نوفمبر  ٨للفترة من اآلخر والدخل الشامل  ألرباح أو الخسائرتسوية قائمة ا ٥-٧

        م٢٠١٧مارس  ٣١حتى م ٢٠١٦نوفمبر  ٨للفترة من 

المعايير الدولية 
  رير الماليللتق

 
فروق التحول 

  للمعايير الدولية
        المعايير السعودية  

  المبيعات      ١٤٬٧٤٦٬٦٤٣   --   ١٤٬٧٤٦٬٦٤٣
  تكلفة المبيعات      )٨٬٣٥٨٬٩٦٧(   --   )٨٬٣٥٨٬٩٦٧(

  مجمل الربح      ٦٬٣٨٧٬٦٧٦   --   ٦٬٣٨٧٬٦٧٦
  وتسويقية توزيعيةمصروفات       )٢٬١٨٨٬٠١١(   --   )٢٬١٨٨٬٠١١(
  مصروفات عمومية وإدارية      )١٬٢٠٣٬٧٥٣(   --   )١٬٢٠٣٬٧٥٣(
  تكلفة تمويل      )٧٦٬٩٦٦(   --   )٧٦٬٩٦٦(

   التشغيل ربح     ٢٬٩١٨٬٩٤٦   --  ٢٬٩١٨٬٩٤٦
  إيرادات أخرى، صافي      )٢٤٠٬٦٢٦(   --   )٢٤٠٬٦٢٦(

  قبل الزكاةالربح  صافي      ٢٬٦٧٨٬٣٢٠   --   ٢٬٦٧٨٬٣٢٠
  مخصص الزكاة      )١٠٧٬١٣٢(   --   )١٠٧٬١٣٢(

   الفترة ربحصافي      ٢٬٥٧١٬١٨٨      ٢٬٥٧١٬١٨٨
  الدخل الشامل األخر     --   --   --  

  إجمالي الدخل الشامل      ٢٬٥٧١٬١٨٨    --    ٢٬٥٧١٬١٨٨
  

  م٢٠١٦ نوفمبر ٨مالحظات على تسوية قائمة المركز المالي كما في  ٦-٧

  المتداولةالتسويات على بنود الموجودات غير  ١-٦-٧

  م٢٠١٦نوفمبر  ٨
 

  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١ 
  

      
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
      

)٩٠٬١٠٠(   --      
اقفال مصاريف التاسيس في األرباح المبقاه للتوافق مع معيار المحاسبة 

  "عرض القوائم المالية" ١الدولي رقم 

للتوافق مع معيار عالوة اإلصدار اقفال مصاريف التاسيس في       --   )٩٠٬١٠٠(
  "عرض القوائم المالية" ١المحاسبة الدولي رقم 

)٤١٫١٩٨(    --      
برامج من ممتلكات واالت ومعدات الى موجودات غير  إعادة تبويب

"عرض القوائم  ١للتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم ملموسه 
  المالية"

٤١٫١٩٨    --      
برامج من ممتلكات واالت ومعدات الى موجودات غير  إعادة تبويب

"عرض القوائم  ١للتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم ملموسه 
  المالية"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   الصمعاني للصناعات المعدنيةشركة مصنع 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

٢٢ 

 

    (تتمه) طبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةت  -٧

  التسويات على بنود الموجودات المتداولة ٢-٦-٧

  م٢٠١٦نوفمبر  ٨
 

  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١ 
  

      
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
      

١٦٠٬٤٢٨   --      
كبضاعة بالطريق إعادة تبويب االعتمادات المستندية ضمن المخزون 

  "عرض القوائم المالية" ١للتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم 

١٬٤٢٥٬٥٧٩   ١٬٧٧٩٬١٩٦     
مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى إلى ذمم إلغاء بند مصروفات 

للتوافق مع معيار  مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
  "عرض القوائم المالية" ١المحاسبة الدولي رقم 

)١٬٤٢٥٬٥٧٩(    )١٬٩٣٩٬٦٢٤(     
إلغاء بند مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى إلى ذمم 

  ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرىمدينة تجارية 

--    ٤٦٣٫٩١٤       
اثبات خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية طبقا لمعيار 

حيث تم زيادة مخصص الديون  " االدوات المالية " ٩المحاسبة الدولي رقم 
  المشكوك فيها .

--    )٤٦٣٫٩١٤ (      
التجارية طبقا لمعيار  اثبات خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

  " االدوات المالية " حيث تم تخفيض االرباح المبقاة ٩المحاسبة الدولي رقم 

  

  التسويات على بنود المطلوبات  ٣-٦-٧

    م٢٠١٧ ديسمبر ٣١  م٢٠١٦نوفمبر  ٨

    بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية

)٧٠٠٬٠٠١(   --  
الطراف ذات عالقة كمطلوبات قصيرة االجل إعادة تبويب بند مستحق 

  "عرض القوائم المالية" ١للتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم 

٧٠٠٬٠٠١   --  
 إعادة تبويب بند مستحق الطراف ذات عالقة كمطلوبات قصيرة االجل

  "عرض القوائم المالية" ١للتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم 

  المتداولة الغير بنود المطلوباتالتسويات على  ٤-٦-٧

  م٢٠١٦نوفمبر  ٨
 

  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١ 
  

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
    بآالف الرياالت السعودية 

٣٢٦٬٠٨٣   ٣٢٦٬٠٨٣  
ثر التقييم االكتواري أللتزام مكافأة نهاية الخدمة حيث تم زيادة التزام أ

للتوافق مع معيار المحاسبة الدولي مكافأه نهاية الخدمة للموظفين وذلك 
  "منافع الموظف" ١٩رقم 

)٣٢٦٬٠٨٣(    )٣٢٦٬٠٨٣(  
ثر التقييم االكتواري أللتزام مكافأة نهاية الخدمة حيث تم تخفيض األرباح أ

  "منافع الموظف" ١٩للتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم المبقاة وذلك 

  

  

  

  

  

  



   الصمعاني للصناعات المعدنيةشركة مصنع 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

٢٣ 

 

 (تتمه) المالي ألول مرةطبيق المعايير الدولية للتقرير ت .٧

  التسويات على بنود المطلوبات المتداولة ٥-٦-٧

  م٢٠١٦نوفمبر  ٨
٢٠١٦  

  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١ 
  

  

    بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية

١٬٢٤٢٬٤٠٨   ٣٬٤٤٩٬٨٣٩ 
إعادة تبويب بند مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى ضمن بند 

تجارية ودائنون آخرون للتوافق مع معيار المحاسبة الدولي ذمم دائنة 
  ١رقم 

)١٬٢٤٢٬٤٠٨(   )٣٬٤٤٩٬٨٣٩( 
إلغاء بندي مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة إلى ذمم دائنة تجارية 

  ودائنون آخرون

  م٢٠١٧مارس  ٣١حتى م ٢٠١٦نوفمبر  ٨تسويات على قائمة الدخل الشامل للفترة من  ٧-٧

ر يفي معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين عنها في المعاي الدخل الشاملال توجد تسويات متعلقة ببنود قائمة 
  . الدولية للتقرير المالي

  بيان التدفقات النقدية ٨-٧ 

  .م٢٠١٧مارس ٣١في  ةيللفترة المنته ةيالتدفقات النقد انيفي ب ةيجوهر التيإجراء أي تعد تميلم 

 في حكمهوما  النقد .٨

  النقد لدى البنوك:

نوفمبر  ٨
  م٢٠١٦

 
ديسمبر  ٣١

  م٢٠١٧
  

مارس  ٣١
  م٢٠١٨

  

  حسابات جارية  ٢٫٠٨٣٫٥٣٢   ٢٬٢٣١٬١١٩  ٢٬٢٨٢٬٠٨٢
--  ١٢٫٠٧٦٫٩٢   ١٦٬٨٥٢٬٣٦٧

٢  
  حسابات في صناديق  استثمارية اسالمية سريعة الطلب  

  نقد في الصندوق   ١٨١٦٧   ١٥٫٩٤٧  ٣٩٧٬٣٨٠
  عهد نقدية  ٥٩٦٩٠   ٤٧٣٩٥  ٤٥٬٥٧٠

١٤٫٢٣٨٫٣١   ١٩٬١٤٦٬٨٢٨  ٢٬٧٢٥٬٠٣٢
١  

  
  

 إحتياطي نظامي .٩

 لنظاميا األحتياطيمن صافي دخلها إلى  ٪١٠ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل  األساسيوفقا للنظام 
  القانوني غير قابل للتوزيع على المساهمين. األحتياطيمن رأسمالها. إن هذا  ٪٣٠ األحتياطيحتى يبلغ هذا 

 عالوة اإلصدار  .١٠

راس المال والباقي عالوة اصدار  أسهمريال  ٢٬٢٥٠٬٠٠٠مبلغ  سعودي منهاريال  ١٧٬٥٥٠٬٠٠٠عملية االكتتاب مبلغ  المتحصالت منبلغت 
  ريال سعودي. ١٥٬٣٠٠٬٠٠٠بمبلغ 

  كاآلتي:تم خصم مصاريف االصدار من عالوة االصدار 

نوفمبر  ٨
  م٢٠١٦

 
ديسمبر  ٣١

  م٢٠١٧
  

مارس  ٣١
  م٢٠١٨

  

 عالوة االصدار        ١٥٫٣٠٠٫٠٠٠    ١٥٬٣٠٠٬٠٠٠    --

  مصاريف االصدار        )٨٢١٫٥٣١(    )٨٢١٬٥٣١(    )٩٠٬١٠٠(

)١٤٫٤٧٨٫٤٦٩    ١٤٬٤٧٨٬٤٦٩    )٩٠٬١٠٠    

  

  

  

  

  

  

 



   الصمعاني للصناعات المعدنيةشركة مصنع 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

٢٤ 

 

 طراف ذات عالقة ألمستحق  .١١

واإلدارة  الشركة العام بين خالل تمت التيرواتب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة  فياألطراف ذات العالقة  تتمثل المعامالت مع
  يلي: ماعنها في الناتجة واألرصدة العالقة ذات األطراف مع المعامالت أهم وتتمثل. وكذلك جاري المساهمين الدائن نتيجة توزيعات االرباح العليا

  طبيعة العالقة
طبيعة 
  التعامالت

  
  الرصيد  حجم التعامالت

    
مارس  ٣١

  م٢٠١٨
ديسمبر  ٣١

  م٢٠١٧
نوفمبر  ٨

  م٢٠١٦
مارس  ٣١

  م٢٠١٨
ديسمبر  ٣١

  م٢٠١٧
نوفمبر  ٨

  م٢٠١٦

 ٧٠٠٬٠٠١  -- -- ٧٠٠٫٠٠١ -- --  يعات ارباحوزت شريك

أعضاء مجلس إدارة / 
  أعضاء لجنة المراجعة

  --  ٢٢٠٬٠٠٠  --  --  ٢٥٤٫٥٠٠  --  مكافات ومزايا

  --  ٦٥٬٠٠٠  --  --  ٦٥٫٠٠٠  --  رواتب

        -- ٧٠٠٬٠٠١ ٢٨٥٬٠٠٠ 
  

 نهاية الخدمة للموظفين تعويض مخصص .١٢

  وصف عام

لى مبالغ لهم الحصول عينص النظام على استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة لجميع الموظفين النقابيين الذين يكملون فترة الخدمة المؤهلة ويحق 
 مذكورة بموجب قانون العمل لكل سنة / فترة من هذه الخدمة.

اكتواريين مستقلين،  من قبل م٢٠١٦ نوفمبر ٨و م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ويستند المخصص السنوي إلى التقييم االكتواري. تم إجراء التقييم كما في 
  وذلك باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

  

  االفتراضات االكتوارية الرئيسية ١-١٢

      م٢٠١٨مارس  ٣١  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦ نوفمبر ٨

      (النسبة المئوية سنويا)
  االفتراضات المالية      

  المعدل المقدر للزيادة في مرتبات الموظفين   ٪٣٫٠٠   ٪٣٫٠٠  ٪٣٫٠٠
  معدل الخصم    ٪٤٫٥٠   ٪٤٫٤٠  ٪٤٫٤٠

  الديمغرافيةاالفتراضات          
  معدل الوفيات    ٪٠٫١٠    ٪٠٫١٠   ٪٠٫١٠

  سن التقاعد    سنة ٦٠    سنة ٦٠   سنة ٦٠
  

  
  

   اللتزامات المنافع المحددة الحركة في القيمة الحالية ٢-١٢

    م٢٠١٨مارس  ٣١  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٦نوفمبر  ٨

      
   الفترة / السنةالقيمة الحالية في بداية   ١٫١١٦٫٦٨١    ٧٠٤٫٠١١   ٣٧٧٫٩٢٨

  الفائدةوتكلفة الخدمة   ٨١٫٧١٩    ٥٧٥٫٧٧٢  --
  الدفعات خالل الفترة / السنة   )١٨٫١٣٦(    )١٦٣٫١٠٢(   --

  المنافع / الخسائر األكتوارية لأللتزام   --   --  ٣٢٦٫٠٨٣

١٫١٨٠٫٢٦٤   ١٫١١٦٫٦٨١  ٧٠٤٫٠١١    
  

  

  



   الصمعاني للصناعات المعدنيةشركة مصنع 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

٢٥ 

 

  (تتمه) نهاية الخدمة للموظفين مخصص تعويض .١٢

  حساسية التزام المنافع المحددة للتغيرات في المتوسط المرجح لالفتراضات الرئيسية هي:إن  ٣-١٢

  عامل  تغيير في االفتراض  النسبة المئوية  القيمة

      
  االلتزامات الحالية     - - 

١+  ٪٦٫١٩- ١٫٠٤٠٫١١٥٪  
  معدل الخصم

١-  ٪٦٫٨٦ ١٫٢٦٢٫٩١٥٪  
١+  ٪٦٫٩٤ ١٫٢٦٠٫١١٢٪  

  الزيادة في الراتبمعدل 
١-  ٪٦٫٣٦- ١٫٠٤٠٫٣٣٩٪  
١٠+  ٪٠٫١٣ ١٫١٤١٫٢٦٨٪  

  معدالت السحب
١٠-  ٪٠٫١٩- ١٫١٤٢٫٣٦٢٪  
أعلى %١٠معدل دوران الموظفين   ٪٠٫٢- ١٫١١٧٫٢٢٦   

  معدل الوفيات
أقل  %١٠معدل دوران الموظفين     ٪٠٫٢  ١٫١٦٩٫١٥٤  

  

 وأوراق دفع  قروض قصيرة األجل .١٣

الشركة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع عدة بنوك محلية تتضمن تسهيالت حسابات جارية وقروض قصيرة األجل وتمويل عقود مشاركة أبرمت 
ها يومرابحة وتسهيالت اعتمادات مستنديه وخطابات ضمان وذلك لتمويل شراء المواد الخام خالل الفترة بأسعار مرابحة إسالمية متغيرة متفق عل

يلي بيان بحركة القروض قصيرة األجل خالل الفترة والتي تستحق  وفيما ن كافة التسهيالت االئتمانية ممنوحة بموجب سندات ألمرمع البنوك. إ
 السداد خالل عام:

نوفمبر  ٨
  م٢٠١٦

  
ديسمبر  ٣١

  م٢٠١٧
مارس  ٣١  

 م٢٠١٨
  

 الفترة اول الرصيد       ٣٬٩٥١٬٨٨٠    ٢٬٩٦٤٬٤٤٦    ٩٬٨٨٩٬٢٤٧
)١٣٬٩٨٣٬٤٧٨
(  

  الفترة خالل المسدد        )١٫٥٦٥٫١٣٩(    )٧٬١٨٩٬٠٨٥(  
  الفترة خالل المستخدم        --    ٨٬١٧٦٬٥١٩    ٧٫٠٥٨٫٦٧٧
٢٫٣٨٦٫٧٤١    ٣٬٩٥١٬٨٨٠    ٢٬٩٦٤٬٤٤٦   

 السهم ربح .١٤

سهم ألاعلى المتوسط المرجح لعدد  العائد إلى مساهمي الشركةلفترة ربح ابقسمة األساسي والمخفض من األرباح  السهم نصيبيتم احتساب 
  .بعد أخذ زيادة األسهم بأثر رجعي)سهم ١٫١٢٥٫٠٠٠ : م٢٠١٧مارس  ٣١( سهم ١٫١٢٥٫٠٠٠القائمة في نهاية الفترة والبالغة العادية 

 المحتملة األلتزامات الطارئة واأللتزامات .١٥

م في صورة ضمانات بنكية صادرة من بنوك محلية ألغراض الشركة بمبلغ ٢٠١٨ مارس ٣١توجد لدى الشركة التزامات محتملة كما في 
. وقد أصدرت هذه الخطابات مقابل ) ٤٣٩٫٥٦٣ :٢٠١٦نوفمبر  ٨ريال سعودي و  ٧٣٩٫٩٥٦: ٢٠١٧ديسمبر ٣١(ريال سعودي ٦٢٠٫٩٥٦

ضمن  ) مدرج٤٣٩٫٥٦٣ : م٢٠١٦نوفمبر  ٨ريال سعودي و  ٢٩٤٬٢٩٥ :م٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ريال سعودي ١٧٥٫٢٩٥غطاء نقدي بمبلغ 
  .ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرىحساب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   الصمعاني للصناعات المعدنيةشركة مصنع 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

٢٦ 

 

  معلومات القطاعات .١٦

قطاعات رئيسية وهي قطاع الحديد وقطاع األخشاب والقطاعات األخرى والتي تتمثل في البالستيك والرافعات  ٣نشاط الشركة يتمثل في 
بنود اإليرادات وتكلفة اإليرادات والموجودات طويلة األجل على القطاعات ويصعب توزيع باقي البنود على والخدمات األخرى وتم توزيع 

 القطاعات.

 م٨٢٠١ مارس ٣١ في كما في الفترة المنتهية حديد   خشب   أخرى   المجموع

  الموجودات غير المتداولة ٥٫٢٩٧٫٦٧٦   ٢٩٢٫٠٧٧   --   ٥٫٥٨٩٫٧٥٣

 المبيعات  ٩٫١١٢٫٦٠٩    ١٫٦٩٤٫٨٤٨   ١٫١٢٧٫٥٤١   ١١٫٩٣٤٫٩٩٨

 تكلفة المبيعات ٥٫٣٩١٫٨١٣    ١٫٤٧١٫١٦٣   ١٫٠٠٩٫٥٨١  ٧٫٨٧٢٫٥٥٧
 الربح مجمل ٣٫٧٢٠٫٧٩٦   ٢٢٣٫٦٨٥   ١١٧٫٩٦٠   ٤٫٠٦٢٫٤٤١

                

 م٧٢٠١ مارس ٣١ في كما في الفترة المنتهية              
  حديد   خشب   أخرى   المجموع

  الموجودات غير المتداولة ٤٫٦٠٩٫٠٢٦   ٢٧٥٫٥٨٢   --   ٤٫٨٨٤٫٦٠٨
 المبيعات  ١٠٫١٩٩٫٤٢٩    ٣٫٥١٩٫٣٣٩   ١٫٠٢٧٫٨٧٥   ١٤٫٧٤٦٫٦٤٣
 تكلفة المبيعات ٤٫٥١١٫١٤٦    ٣٫٠٠٩٫٠٠٢   ٨٣٨٫٨١٩  ٨٫٣٥٨٫٩٦٧
 الربح مجمل ٥٫٦٨٨٫٢٨٣   ٥١٠٫٣٣٧   ١٨٩٫٠٥٦   ٦٫٣٨٧٫٦٧٦

  
غيل على قطاعات التش األخرى الشركة وهيكل إدارتها فإنه من غير الممكن عملياً تخصيص بنود الموجودات والمطلوبات أنشطةنظراً لطبيعة و

"القطاعات التشغيلية" وبالتالي  ٨ان المبيعات الخارجية لم تحقق اي من الحدود الكمية المشار اليها في المعيار الدولي للتقرير المالي المختلفة كما 
  .فصاع عن معلومات القطاعات الجغرافية لم يتم اال

  األدوات المالية وإدارة المخاطر .١٧

ن مالمطلوبات المالية الرئيسية بالشركة الذمم الدائنة التجارية والدائنون األخرون والقروض. تتكون الموجودات المالية الرئيسية للشركة تتضمن 
المقدمة والذمم المدينة األخرى. إن المخاطر المالية الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية النقد وما في حكمة والذمم المدينة التجارية والمدفوعات 

  للشركة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة ومطابقة السياسات إلدارة تلك المخاطر.

  السوقمخاطر 

التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت االجنبية ومعدالت الفوائد مما هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب 
 يؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن

ناك أي تغيير في تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر وكيفية الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد. لم يكن ه
  قياسها.

  مخاطر االئتمان

 يهي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى الشركة تركيز جوهر
إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة التجارية والحسابات المدينة  لمخاطر االئتمان. ويتم

  .األخرى بصورة رئيسية من عمالء في السوق المحلية وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية

  مخاطر السيولة

في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج مخاطر  هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات
ى دالسيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لم

   .الية للشركةكفاية السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات الم

  مخاطر العملة

 ةهي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشركة بصور
صورة مة. وتدار مخاطر العملة ب. المعامالت األخرى التي تتم بعمالت أجنبية تعتبر غير هاواليورو أساسية بالريال السعودي والدوالر األمريكي

  .منتظمة
  
  
  
  



   الصمعاني للصناعات المعدنيةشركة مصنع 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   م٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (بالريال السعودي)

٢٧ 

 

  

  (تتمه) األدوات المالية وإدارة المخاطر.١٧

  القيمة العادلة

خ يالقيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسوق في تار هي
  القياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشأ الفروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. 

  

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول القيمة العادلة

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ٣١ مارس ٢٠١٨م (غير مدققة)

     موجودات مالية

اخرىذمم مدينة تجارية ومدفوعات مدفوعة مقدما وذمم مدينة   ١٥٫٥٦٦٫٠١٠ -- -- ١٥٫٥٦٦٫٠١٠ 

مافي حكمهنقد و  ١٤٫٢٣٨٫٣١١ -- -- ١٤٫٢٣٨٫٣١١ 
     

     مطلوبات مالية

طراف ذات عالقةإلى أمستحق   -- -- -- -- 

 ٣٫٠٧٨٫٦٢٦ -- -- ٣٫٠٧٨٫٦٢٦ ذمم دائنة تجارية ودائنون اخرون
  

     

 اعتماد القوائم المالية .١٨

هـ ١٤٣٩رمضان   ١٥الشركة في  إدارةمن قبل مجلس  م٢٠١٨مارس  ٣١الموجزة عن الثالثة أشهر المنتهية في  األوليةتم اعتماد القوائم المالية 
                   م .٢٠١٨مايو  ٣٠الموافق 

  

             

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول القيمة العادلة

سعوديريال  ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (مدققة)  

     موجودات مالية

 ١٢٫٢٥٥٫٠٣٨ -- -- ١٢٫٢٥٥٫٠٣٨ ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مدفوعة مقدما وذمم مدينة اخرى

مافي حكمهنقد و  ١٩٫١٤٦٫٨٢٨ -- -- ١٩٫١٤٦٫٨٢٨ 
     

     مطلوبات مالية

طراف ذات عالقةمستحق إلى أ  ٢٨٥٫٠٠٠ -- -- ٢٨٥٫٠٠٠ 

اخرونذمم دائنة تجارية ودائنون   ٣٫٣٣٤٫٨٤٩ -- -- ٣٫٣٣٤٫٨٤٩ 


