
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصناعي لإلستثمارشركة العبداللطيف 

 "شركة مساهمة سعودية"

 القوائم المالية الموحدة 

 وتقرير مراجع الحسابات المستقل

 م٢٠١٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 العبداللطيف لإلستثمار الصناعي شركة 

 شركة مساهمة سعودية 
  

 

 فهرس

 

 

 صفحة 

 ٥-١ المستقل تقرير مراجع الحسابات

  

 ٦ م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في ي الموحدة قائمة المركز المال

  

 ٧ م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في الموحدة  اآلخر قائمة االرباح او الخسائر والدخل الشامل

  

 ٨ م٢٠١٨ديسمبر  ٣١الموحدة للسنة المنتهية في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

  

 ٩ م٢٠١٨ديسمبر  ٣١ية في الموحدة للسنة المنتهقائمة التدفقات النقدية 

  

 ٤٦ - ١٠ م٢٠١٨ديسمبر  ٣١الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 
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 (شركة مساهمة سعودية)  –لإلستثمار الصناعي العبداللطيف شركة 

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  الموحدة كماقائمة المركز المالي 

 

- ٦ - 

 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١  الموجودات

  السعودية بأالف الرياالت  السعودية بأالف الرياالت إيضـاح الموجودات غير المتداولة

  ٤٢٨,٧٥١  ٣٨٢,٣٦١ )٧( الممتلكات واآلالت والمعدات

  ٥٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠ )٨( يةاستثمارات عقار 

  ٧٢,٦٠٩  ٧٥,٢٣٨ )٩( استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة

  ٥٥١,٣٦٠  ٥٠٧,٥٩٩  إجمالي الموجودات غير المتداولة

      الموجودات المتداولة

  ٣٥٩,١٢٤  ٣٨١,١٩٣ )١٠( مخزون بعد المخصص

  ٣٥٥,١٩٤  ٣٥٥,٧٤٧ )١١( ذمم مدينة تجارية بعد المخصص

  ٢٩,٨٨٣  ٤١,٧٩٤ )١٢( عالقة أطراف ذات

  ٦٥,٧٠٦  ٣٧,٣٦٢ )١٣( وموجودات اخرىمصاريف مدفوعة مقدما 

  ٨٢,٥١٠  ٧٨,٦٩٣ )١٤( نقد وما في حكمه

  ٨٩٢,٤١٧  ٨٩٤,٧٨٩  اجمالي الموجودات المتداولة

  ١,٤٤٣,٧٧٧  ١,٤٠٢,٣٨٨  اجمالي الموجودات

      حقوق المساهمين والمطلوبات

  ٨١٢,٥٠٠  ٨١٢,٥٠٠ )١٥( رأس المال

  ٢٤٠,٦٢٦  ٢٤١,٤٢٩  إحتياطي نظامي

  ١٦٠,٤٧٩  ١٣٠,٨٩٦  اآلخر بعد بنود الدخل الشامل االرباح المبقاة

  ١,٢١٣,٦٠٥  ١,١٨٤,٨٢٥  اجمالي حقوق المساهمين

      المطلوبات غير المتداولة

  ١١,٩٨٧  ١٠,٦٠٥ )١٦( نهاية الخدمةمكافأة مخصص 

 ات غير المتداولةاجمالي المطلوب
 

١١,٩٨٧  ١٠,٦٠٥  

 المطلوبات المتداولة
 

    

  ١٦٣,٦٢٠  ١٤٩,٣٠٧ )١٧( تسهيالت اسالمية قصيرة االجل 

  ٣٦,٦٢٧  ٣٩,٤٧٧ )١٨( دائنون وأرصدة دائنة اخرى

  ١٧,٩٣٨  ١٨,١٧٤ )٢٣( مخصص الزكاة الشرعية

  ٢١٨,١٨٥  ٢٠٦,٩٥٨  اجمالي المطلوبات المتداولة

  ٢٣٠,١٧٢  ٢١٧,٥٦٣  المطلوبات اجمالي

  ١,٤٤٣,٧٧٧  ١,٤٠٢,٣٨٨  اجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

 الموحدة تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية )٣٠) الى (١من ( إن االيضاحات المرفقة 



(شركة مساهمة سعودية)  –العبداللطيف لإلستثمار الصناعي شركة   

م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   ةقائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتهي  
 

 

- ٧ - 

 

  
 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١

 
 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١

 
 بأالف الرياالت السعودية  إيضاح

 
 بأالف الرياالت السعودية 

 ٦٦٨,٤١١  ٦٢١,١٩٠  المبيعات

 )٥٨٦,٥٦٧(  )٥٦٣,٢٢٠( )١٩( تكلفة المبيعات

 ٨١,٨٤٤  ٥٧,٩٧٠  مجمل الربح

 )١٩,٣٦٣(  )١٤,٠١١( )٢٠( مصاريف بيع وتوزيع

 )١٦,٩٣٦(  )١٩,٧٥٢( )٢١( مصاريف إدارية وعمومية

 صافي الدخل من العمليات الرئيسية
 

٤٥,٥٤٥  ٢٤,٢٠٧ 

 )٦,٤٦٨(  )٤,٥٣٧(  مصاريف تمويلية

 ١٤,١٤٥  ٧,٦٨٣ )٢٢( إيرادات أخرى

 سنة قبل الزكاة الشرعيةصافي دخل ال
 

٥٣,٢٢٢  ٢٧,٣٥٣ 

 )١٨,٠٠٨(  )١٩,٣٢٧( )٢٣( الزكاة الشرعية

 صافي دخل السنة
 

٣٥,٢١٤  ٨,٠٢٦ 

 خربنود الدخل الشامل اآل
 

   

 اعادة القياس في القيمة العادلة )ئرخساارباح (

 لإلستثمار من خالل الدخل الشامل 
)٩٢٩(  ٢,٦٢٩ )٩( 

 )٢,٠٣٢(  ١,١٩٠ )١٦( كتوارية لمكافأة نهاية الخدمة(الخسائر) اإلاألرباح 

 )٢,٩٦١(  ٣,٨١٩  اآلخر اجمالي بنود الدخل الشامل

     

 ٣٢,٢٥٣  ١١,٨٤٥  الدخل الشامل للسنة مجموع

 ٠,٤٣  ٠,١٠ )٢٤( ربحية السهم االساسية والمخفضة

  

 

 

 

   

   

 الموحدة تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية )٣٠) الى (١من ( إن االيضاحات المرفقة
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(شركة مساهمة سعودية)  –ناعي لإلستثمار الص العبداللطيفشركة   

م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية  الموحدة قائمة التدفقات النقدية  
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  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 
  بأالف الرياالت السعودية  بأالف الرياالت السعودية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  ٣٥,٢١٤  ٨,٠٢٦ صافي دخل السنة 
     تعديالت لتسوية صافي الربح

  ٦٠,٣١٢  ٥٥,٥٦١ استهالكات
  ١,٨٨٩  ٢,٦٥٣ المكون من مخصص نهاية الخدمة

  ١٨,٠٠٨  ١٨,١٧٤ المكون من مخصص الزكاة الشرعية
الذمم المشكوك في تحصيلهاالمكون من مخصص   ١,٥٠٠  -  

)٦,٧٥٠(  - أرباح بيع إستثمارات عقارية   
     التغير في الموجودات والمطلوبات

  ٣٩,٥٥٤  )٢٢,٠٦٩(  المخزون
  )٣,٠٧٩(  )١,٠٤٥( ذمم مدينة تجارية

  )٨,١٧٢(  )١١,٩١١( صافي الحركة على أطراف ذات عالقة 
  )٣٣,٦٥٦(  ٢٨,٣٤٤ مصروفات مدفوعة مقدما  وموجودات اخرى

  ٥,١٣٣  ٢,٨٥٠ دائنون وارصدة دائنة اخرى
المشكوك في تحصيلهاالذمم من مخصص  المقفل  )٣٣(  )١,٠٠٨(  

  )١,٠٠٢(  )٢,٨٤٥( المسدد من مخصص تعويض نهاية الخدمة
  )١٥,٨٠٧(  )١٧,٩٣٨( المسدد من مخصص الزكاة الشرعية

  ٩١,٦١١  ٦٠,٢٩٢ صافي النقد المحصل من األنشطة التشغيلية
     التدفقات النقدي من األنشطة االستثمارية

متلكات وآالالت ومعداتصافي الحركة على م  )١٣,١٥٢(  )٩,١٧١(  
  ٣٦,٧٥٠  - بيع إستثمارات عقارية

  ٢٣,٥٩٨  )٩,١٧١( صافي النقد (المستخدم في) المحصل من األنشطة االستثمارية
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

المؤجلة التمويلية واألعباء تسهيالت اسالمية جديدة  ٢٧٣,٤٨٠  ٢٧١,٢٣٠  
  )٣٩٢,٩٨٨(  )٢٨٥,٥٤٣( المسدد من التسهيالت االسالمية

  )٤٠,٦٢٥(  )٤٠,٦٢٥( أرباح موزعة على المساهمين
  )١٦٠,١٣٣(  )٥٤,٩٣٨( صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمويلية

  )٤٤,٩٢٤(  )٣,٨١٧( صافي التغير في النقد وما في حكمه
سنةبداية ال –ارصدة النقد وما في حكمها   ١٢٧,٤٣٤  ٨٢,٥١٠  
نهاية السنة –ارصدة النقد وما في حكمها   ٨٢,٥١٠  ٧٨,٦٩٣  

   

 

  

 تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية )٣٠) الى (١من ( إن االيضاحات المرفقة
 



 ) شركة مساهمة سعودية(الصناعي لإلستثمار شركة العبداللطيف 

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   للسنة المنتهيةالموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية -١

بموجب القرار الوزاري رقم (يشار اليها فيما يلي "الشركة") شركة مساهمة سعودية  -الصناعي  لإلستثمار تأسست شركة العبداللطيف 

ه الموافق ٢٧/١٢/١٤٢٧ بتاريخ ١٨٨م وبموجب القرار الوزاري رقم ١٤/١١/٢٠٠٦ه الموافق ٢٣/١٠/١٤٢٧ بتاريخ ٣١٢٠

شركة مساهمة سعودية. تمارس نشاطها بموجب  إلىم بالموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة ١٧/١/٢٠٠٧

لقرار وزارة وفقا  م ٢٨/٠٩/١٩٨٩ه الموافق ٢٦/٢/١٤١٠والصادر من مدينة الرياض بتاريخ  ١٠١٠٠٧٣٦٨٥السجل التجاري رقم 

إنتاج مركزات ه لممارسة نشاط ٢٨/٠٨/١٤١٢ بتاريخ/ص ٥٠٣ه تعديل للرقم ٢٢/١١/١٤٢٥ بتاريخ ١٦٤٨الصناعة والكهرباء رقم 

رقم الوان والياف تيله وسجاد صالة وسجاد وغراء وموكيت وخيوط بولي بروبلين للسجاد والموكيت بموجب ترخيص صناعي وطني 

ه وأجهزة القياس النووية بموجب ترخيص مدينة الملك عبداهللا للطاقة الذرية والمتجددة المركز الوطني ٢٠/٥/١٤٣٦) بتاريخ ١٤٤٢(

 .ه٢٥/٠١/١٤٣٦ تاريخ اإلصدار) ٦-١٠١-٤٠–(ق ن للحماية من اإلشعاع رقم
 

% ١٠% والنسبة ٩٠مملوكة للشركة بنسبة من  للشركات التابعة التأسيستم تعديل الحصص داخل عقد  م٢٠١٧خالل سبتمبر 

 التعديلاصبحت بعد  الي انها م وما قبلها٢٠١٧كما في عام  مملوكة ملكية غير مباشرة عن طريق شركتين من الشركات التابعة

 .(شريك واحد فقط) -ذات مسئولية محدودة  – الى شركات سعوديةعقود التأسيس وعدلت مباشرة  كاملة مملوكة للشركة ملكية

الشركات التابعة تعمل كل منها بموجب سجل و إن القوائم المالية الموحدة تشتمل على حسابات الشركة والشركات التابعة المذكورة أدناه 

تجاري خاص بها وتمارس نشاطها بشكل رئيسي في مجاالت انتاج خيوط البولي بروبلين وبطانة السجاد وخيوط الغزل الدائرية 

والمواسير الكرتونية وبطانة السجاد االساسية وانتاج البطانيات وتمارس الشركات التابعة نشاطها بموجب والملونات البالستيكية 

 السجالت التجارية والتراخيص الصناعية التالية :

 
 رقم الترخيص  نسبة الملكية   رقم السجل  الكيان القانوني  اسم الشركة

 ٩٤٩  %١٠٠  ١٠١٠١٣٩٣٩٨  ذات مسؤولية محدودة  الشركة الوطنية للغزل

 ١٣٠  %١٠٠  ١٠١٠١٩٦٧٠٠  ذات مسؤولية محدودة  شركة النسيج الشرقية

 ٩٣٥  %١٠٠  ١٠١٠٢٣٨١٧٣  ذات مسؤولية محدودة  شركة النسيج الغربية

 ١٨٢٥  %١٠٠  ١٠١٠١١٤٦٥٧  ذات مسؤولية محدودة  شركة ادفا للبطانيات

 ١٤٤٣  %١٠٠  ١٠١٠١٤٢٣٨٢  ودةذات مسؤولية محد  شركة نادين العربية لأللوان

 ٣٣٧  %١٠٠  ١٠١٠٢٠٤٠٥٣  ذات مسؤولية محدودة  مصنع شهد للمنتجات الورقية

 ٣٥١  %١٠٠  ١٠١٠٢٨٣٩٦٠  ذات مسؤولية محدودة  الشركة االولي للسجاد

 -  %١٠٠  ١٠١٠٣١٩٠٠٤  ذات مسؤولية محدودة  شركة ريتاج الوصيل

 -  %١٠٠  ١٠١٠٣١٤٩٠٩  سؤولية محدودةذات م  معهد العبد اللطيف للتدريب

 
 ونتائج أعمال السجالت التجارية المشار اليها أعاله. موجودات ومطلوباتإن القوائم المالية  الموحدة المرفقة تتضمن 

 



 ) شركة مساهمة سعودية(الصناعي لإلستثمار شركة العبداللطيف 

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   للسنة المنتهيةالموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
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 السنة المالية -٢
 يناير حتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام ميالدي.شهر عشر شهرا  من بداية  ااثن مجموعةالسنة المالية لل

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض -٣

السعودي، وهي العملة الوظيفية للمجموعة وكذلك عملة العرض. يتم تقريب جميع المبالغ  ����الموحدة تم عرض هذه القوائم المالية 
 ، ما لم يذكر خالف ذلكسعودي  � ألقرب الف الموحدة الظاهرة في هذه القوائم المالية

 
 اساس االعداد -٤

في المملكة العربية السعودية والمعايير والمطبقة  المعتمدةللمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  المرفقة  الموحدة وائم الماليةأعدت الق
". والمعايير الدولية المعتمدة هي المعايير الدولية كما ورد في واالصدارات االخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

إعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي. ويقصد بالمعايير واإلصدارات األخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبين وثيقة 
  القانونيين من معايير وآراء فنية لمواضيع ال تغطيها المعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.

التكلفة  اساستم اعدادها على  الموحدة ا قائمة التدفقات النقديةاالستحقاق ما عد تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس
التي يتم قياسها واالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة الموجودات المالية المتاحة للبيع و  التاريخية، باستثناء بعض االدوات المالية

صصة لتغطية مخاطر القيمة العادلة، والمسجلة بخالف ذلك إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المثبتة المخ ،بالقيمة العادلة
 ، يتم تسويتها لتسجيل التغيرات في القيمة العادلة المغطاة مخاطرها بتغطية فعالة. مستنفذةبالتكلفة ال

الدولية لفترة  تم تطبيق نموذج التكلفة عن قياس الممتلكات والمصانع واآلالت والمعدات واالستثمارات العقارية عند تطبيق المعايير
مع االلتزام بكامل المتطلبات  م٢٠١٦اكتوبر  ١٦إلصدار هيئة سوق المال بتاريخ وفقا  مدتها ثالث سنوات تبدأ من تاريخ التطبيق 

 .)٦ما عدا ما تم ذكره في إيضاح ( الخاصة بالمعايير الدولية والمعتمدة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 

 يرات واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقد
يتطلب اعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من االدارة عمل احكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ االيرادات والمصروفات 

فتراضات والتقديرات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واالفصاح عن المطلوبات الطارئة. اال ان عدم التأكد بشأن هذه اال
يمكن ان يؤدي الى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات او المطلوبات التي ستتأثر في الفترات 

 المستقبلية.
 اإلفصاحات االخرى المتعلقة بتعرض المجموعة الى المخاطر وعدم التيقن ما يلي : تتضمن
 )٢٨يضاح رقم إدارة مخاطر األدوات المالية (اال •
 )٢٨إدارة رأس المال (االيضاح رقم  •

 

 األحكام 
خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت االدارة بإصدار االحكام التالية والتي لها تأثير جوهري على المبالغ 

 المدرجة في القوائم المالية الموحدة:
 )١-٥ا (االيضاح رقم القرار المتعلق بالسيطرة على الشركة المستثمر فيه )أ 
 )٥-٥االيجار (االيضاح رقم  عقود تصنيف )ب 

 

 اإلستمراريةمبدأ 
قامت ادارة المجموعة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على اساس مبدأ االستمرارية وتوصلت الى ان لديها الموارد لالستمرار في 

ة بأي عدم تيقن جوهري قد يلقي بظالل من الشك حول قدرة نشاطها في المستقبل المنظور. اضافة لذلك، ليست االدارة على دراي
 على اساس مبدأ االستمرارية.للمجموعة المجموعة على االستمرار. وبالتالي، تم االستمرار في اعداد القوائم المالية الموحدة 
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 واالفتراضات التقديرات
المصادر الرئيسية االخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ قائمة فما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية و 

مما ينطوي على مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في  الموحد المركز المالي
ضاتها على المعايير المتاحة عن اعداد القوائم السنة المالية الالحقة كما هو موضح ادناه. اعتمدت المجموعة في تقديراتها وافترا

للتغيرات في السوق او الظروف وفقا  المالية الموحدة. اال انه يجوز ان تتغير الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية 
معلومات بشأن عدم التأكد من الناشئة خارج سيطرة المجموعة. وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها. فيما يلي ال

 االفتراضات والتقديرات المتضمنة في المناطق التالية:
 

 والمعدات  واالالت  األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات
يرات بعد والمعدات الحتساب االستهالك. يتم تحديد هذه التقدواالالت تحدد ادارة المجموعة االعمار االنتاجية التقديرية للممتلكات 

االخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات او التلف الطبيعي. وتقوم االدارة بفحص القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية سنويا، 
 ويتم تعديل مصروفات االستهالك المستقبلية في حال اعتقاد االدارة بأن االعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 

 ر المخزونمخصص خسائ
المخزون نتيجة عوامل مثل التقادم او الخطأ الفني او الضرر وغير ذلك. يتضمن تقدير تلك  لخسائرتدرج المجموعة مخصص 

الخسائر االخذ باالعتبار العوامل، على سبيل المثال ال الحصر، تقديم نماذج عمل او تقنية جديدة من صانع محدد ومبيعات سابقة 
 المتوقعة.وظروف السوق الحالية و 

 

 االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية خسائرمخصص 
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لحساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تعتمد هذه المصفوفة بداية على 

تعديل التجربة التاريخية لخسارة االئتمان على معدالت التعثر التاريخية التي رصدتها المجموعة. تقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة ل
ضوء المعلومات المتوقعة مستقبال. في تاريخ كل تقرير مالي، يتم تحديث معدالت التعثر التاريخية الملحوظة ويتم تحليل التغيرات 

 في التقديرات المستقبلية.
 

صادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة هو تقدير جوهري. ان تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقت
ان مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة حساس للغاية تجاه التغيرات في االحوال والظروف االقتصادية المتوقعة. ان تجربة الخسارة 

عميل في المستقبل. تم االفصاح عن االئتمانية التاريخية للمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تمثل التعثر الفعلي لل
 ).٢٨المعلومات عن خسائر االئتمان المتوقعة حول الذمم المدينة التجارية للمجموعة في االيضاح رقم (

 

 المحددة المنافعبرنامج 
الكتواري وضع العديد من يتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم ا

االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم وزيادة الرواتب في المستقبل 
تاز ومعدل الوفيات وحركة التوظيف. ونتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعته طويلة االجل، فان التزام المنافع المحددة يم

 مالي.التقرير البحساسية عالية تجاه التغيرات في تلك االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ 
ان معيار القياس االكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. عند تحديد معدل الخصم المالئم، تعتبر االدارة ان عوائد السوق تستند 

يستند معدل الوفيات الى جداول الوفيات المتاح والخاص بالدول المعنية. قد تتغير شركة / حكومة عالية الجودة.  سنداتالى 
استقراءات جدول الوفيات فقط من وقت آلخر استجابة للتغيرات الديموغرافية. تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية على معدالت التضخم 

 ).١٦امات منافع الموظفين في االيضاح رقم (المستقبلية المتوقعة للدول المعنية. توجد تفاصيل اكثر حول التز 
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 العادلة لألدوات المالية القيمةقياس 
عند عدم امكانية قياس القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة على اساس 

قيمة العادلة لها باستخدام طرق التقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية االسعار المتداولة في اسواق نشطة، فانه يتم تحديد ال
المخصومة. يتم اخذ المدخالت الى هذه النماذج من االسواق القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال يكون ذلك مجديا، 

ل االجتهادات على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل فان االمر يتطلب ابداء درجة من االجتهاد لتحديد القيمة العادلة. تشتم
مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات االسعار. يمكن ان تؤثر التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل على 

عادلة بتاريخ االستحواذ كجزء من تجميع القيمة العادلة لألدوات المالية. يتم تقييم الثمن المحتمل، الناتج عن تجميع االعمال، بالقيمة ال
األعمال. عندما يستوفي الثمن تعريف التزام مالي، يتم اعادة قياسه الحقا بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مالي. يستند تحديد 

ء كل هدف من اهداف األداء القيمة العادلة الى التدفقات النقدية المخصومة. تأخذ االفتراضات الرئيسية في االعتبار احتمالية استيفا
 وعامل الخصم.

 

 المخصصات
يتم تكوين مخصص نتيجة حدث سابق، عند وجود التزام حالي قانوني او ضمني على المجموعة يمكن قياسه بصورة ي عتد بها، 

خصم ويكون من المحتمل ظهور حاجة لتدفق منافع اقتصادية خارج المجموعة لسداد االلتزام. تحدد المخصصات عن طريق 
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للمال والمخاطر 

 المتعلقة بااللتزام. يدرج عكس الخصم كتكلفة تمويل.
 

 السياسات المحاسبية الهامة المتبعة -٥

 أسس التوحيد  ١ – ٥
 وتعد القوائم المالية المجموعةتها التابعة الخاضعة لسيطرة اوشرك للمجموعةدة على البيانات المالية تشتمل البيانات المالية الموح

  .المعتمدة في المملكة العربية السعودية للمعايير الدوليةوفقا   الموحدة
السيطرة على الشركة  المجموعة قدتفالسيطرة على الشركة التابعة وينتهي عندما  للمجموعةان توحيد الشركة التابعة يبدأ عندما يكون 

 -التابعة. يتم تحقيق السيطرة عندما :

 السيطرة على الشركة المستثمر فيها. المجموعةتمتلك  •

 او تمتلك حقوقا في عوائد متنوعة من ارتباطها بالشركة المستثمر فيها./ معرضة الى  المجموعةعندما تكون  •

 ر على العوائد.لديها القدرة على استخدام سيطرتها في التأثي •
بإعادة تقييم فيما اذا كانت تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر فيها ام ال في حال كانت الحقائق واالوضاع تشير  المجموعةتقوم 

الى حدوث تغيرات في واحد او اكثر من العناصر الثالثة للسيطرة الواردة اعاله. وعلى وجه التحديد يتم ادراج ايرادات ومصاريف 
والدخل الشامل االخر بدءا  من  ةالموحد قائمة األرباح أو الخسائركة التابعة المستحوذ عليها او المستبعدة خالل السنة في الشر 

 السيطرة على الشركة التابعة. المجموعةفيه  تفقدعلى السيطرة وحتى التاريخ الذي  المجموعةالتاريخ الذي تحصل فيه 
 

ة التصويت في الشركة المستثمر فيها، فإنها تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر فيها عندما اقل من غالبي المجموعةعندما تمتلك 
تكون حقوق التصويت كافيه لمنحها القدرة العملية على توجيه االنشطة ذات العالقة للشركة المستثمر فيها من طرف واحد. تأخذ 

عند تقييم فيما اذا كانت حقوق تصويت الشركة المستثمر فيها كافيه ام في االعتبار كافة الحقائق واالوضاع ذات العالقة  المجموعة
 -ال لمنحها السيطرة بما في ذلك:

 حجم الشركة التي تمتلك حقوق التصويت بالنظر الى حجم حقوق التصويت لحاملي االصوات االخرين. •

 االطراف االخرى. ، حاملي االصوات االخرى اوالمجموعةالمحتفظ بها من قبل  ةحقوق التصويت الكامن •

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية االخرى. •
 

تمتلك، او انها ال تمتلك القدرة الحالية على توجيه االنشطة ذات العالقة في  المجموعةايه حقائق واوضاع اضافية تشير الى ان 
 ت المساهمين السابقة.الوقت الذي يكون فيه حاجة لصنع القرارات، بما في ذلك نماذج التصويت في اجتماعا
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تتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول والذي يتم 
 غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من مساهمينقياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ومبلغ حقوق ال

غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها وذلك بالقيمة العادلة أو  مساهمينعمليات تجميع األعمال، تقوم المجموعة بقياس حقوق ال
تقيد تكاليف االستحواذ المتكبدة كمصاريف وتدرج  ،بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها

 ارية.ضمن المصاريف اإلد
وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف 

للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك فصل وفقا  والتخصيص المالئم لها 
 ألدوات المالية األخرى في العقود الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليها.المشتقات المدرجة ضمن ا

يتم قياس العوض المحتمل  ،يتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ
 مة العادلة في الربح أو الخسارة. المصنف كموجودات أو مطلوبات بالقيمة العادلة، وتدرج التغيرات في القي

 
 استثمارات في شركات زميلة ٢ – ٥

الهام هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة  التأثيرهاما  عليها. ان  تأثيرا مجموعةالشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس ال
 ة على تلك السياسات.المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة المشترك

نتائج موجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية يتم ادراج 
ير المالية للمعيار الدولي للتقار وفقا  باستثناء عندما يتم تصنيف االستثمار او جزء منه كمحتفظ به للبيع، وفي هذه الحالة يتم احتسابه 

لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمار وفقا   ،الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة ) ٥( رقم 
ح أو قائمة األربافي شركة زميلة مبدئيا  في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديلها الحقا  لالعتراف بحصة المجموعة في 

عندما تزيد حصة الشركة في الخسائر عن حصتها في الشركة  ،والدخل الشامل االخر للشركة الزميلة او المشروع المشتركالخسائر 
لطبيعتها، تشكل جزءا  من وفقا  في الشركة الزميلة (التي تتضمن ايه حصص طويلة االجل، التي  المجموعةالزميلة ، فان حصة 

خرى الى الحد الذي يكون فيه لدى أضافية إخسائر  ةيأاالعتراف بعن  المجموعةي شركة زميلة) تتوقف ف المجموعةصافي استثمار 
 الشركة التزامات قانونية او استداللية متوقعة او المشروع المشترك.

مستثمر فيها شركة يتم احتساب االستثمار في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي اصبحت فيه الجهة ال
من صافي  المجموعةزميلة. عند االستحواذ على استثمار في شركة زميلة، يتم االعتراف بأي فائض لتكلفة االستثمار على حصة 

. يتم لإلستثمار القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الجهة المستثمر فيها القابلة للتحديد كشهرة، التي يتم اضافتها في المبلغ المدرج 
على صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد على تكلفة االستثمار، بعد  المجموعةالعتراف بأي فائض لحصة ا

 اعادة التقييم مباشرة في الربح او الخسارة في فترة االستحواذ على االستثمار.
ضمن النطاق الذي يزيد فيه المبلغ القابل  )٣٦(الدولي رقم للمعيار المحاسبي وفقا  يتم االعتراف بأي عكس لخسارة انخفاض القيمة 

بتخفيض حصة ملكيتها في شركة زميلة ولكنها تستمر في استخدام طريقة حقوق  المجموعةعندما تقوم  الحقا . لإلستثمار للتحصيل 
خسارة التي تم االعتراف بها سابقا التصنيف ضمن الربح او الخسارة وذلك من حصة الربح او ال بإعادةتقوم  المجموعةالملكية، فإن 

في الدخل الشامل االخر المتعلقة بذلك االنخفاض في حصة الملكية فيما لو سيتم اعادة تصنيف الربح او الخسارة الى الربح او 
 . الخسارة عند استبعاد الموجودات او المطلوبات ذات العالقة 

 
 "غير متداولة"  تصنيف الموجودات والمطلوبات من "متداولة" إلى ٣ – ٥

تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول/ غير متداول. تعتبر الموجودات 
 متداولة وذلك:

 اذها خالل دورة العمليات العادية، أوعندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنف •

 راض المتاجرة، أواؤها بشكل أساسي ألغفي حالة اقتن •

 المالية، أو  السنةعندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا  بعد  •

 ىأية مطلوبات لمدة ال تقل عن إثن عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد •

 المالية. السنةعشر شهرا  بعد 
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 تداولة". تصنف كافة الموجودات األخرى كـ"غير م
 تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:

 ، أوعندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية •

 اؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، أوفي حالة اقتن •

 المالية، أو السنةعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا  بعد  •

 المالية. السنةعشر شهرا  بعد  اثنإال تقل عن  عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة •
 تصنف كافة المطلوبات االخرى كـ "غير متداولة".

 اثبات االيرادات  ٤ – ٥
يتم اثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس االيرادات بشكل موثوق به وذلك 

لذي يتم فيه استالم المبلغ. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض بعد بصرف النظر عن التاريخ ا
األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة المتعاقد عليها وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم. وقد تبين للمجموعة أنها تعمل كأصيل 

ألنها الجهة الملتزمة الرئيسية في كافة ترتيبات االيرادات ولديها المقدرة على تحديد األسعار، في كافة ترتيبات االيرادات الخاصة بها 
  .ومخاطر االئتمان مخزون وتتعرض أيضا  لمخاطر ال

 كما يجب الوفاء بمعايير االثبات المحددة المذكورة أدناه قبل اثبات االيرادات.
 

 مبيعات البضائع

 كإيراد عند استيفائها للشروط التالية: يتم االعتراف بمبيعات البضائع
 ان يتم تحويل المخاطر والمزايا المتعلقة بالبضائع الى المشتري. •

بالتحكم الفعال على البضائع المباعة او االستمرار في التدخل االداري فيما يتعلق بالبضائع المباعة  مجموعةان ال تحتفظ ال •

 لها. بنفس درجة تدخلها في ادارة البضائع المملوكة

 امكانية قياس مبلغ االيراد بشكل يعتمد عليه. •

 بشكل مباشر من المنافع االقتصادية المتعلقة بعملية البيع. مجموعةان يكون من المتوقع ان تستفيد ال •

 ان يوجد امكانية لقياس التكاليف المتكبدة او التي سيتم تكبدها مقابل عملية البيع بشكل يعتمد عليه. •
 

  تقديم الخدمات

على أساس مراحل اإلنجاز. تقاس مراحل االنجاز على أساس ساعات العمل المتكبدة حتى تاريخه وذلك  الخدمات م اثبات إيراداتيت
كنسبة مئوية من إجمالي ساعات العمل المقدرة لكل عقد. وفي حالة عدم امكانية قياس المحصلة النهائية لكل عقد بشكل موثوق به، 

 در المصاريف المتكبدة القابلة لالسترداد. يتم اثبات االيرادات فقط بق
 

 دخل اإليجار

 االخرى يتم اثبات دخل االيجار من االيجارات التشغيلية بطريقة القسط الثابت على مدى فترات االيجار، وي درج ضمن االيرادات
 بسبب طبيعته التشغيلية. األرباح أو الخسائرقائمة ب

 
 اإليجارات ٥ – ٥

ما إذا كانت الترتيبات تعتبر إيجار (أو تنطوي على إيجار) على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد. يتم تقويم يتوقف تصنيف العقد في
الترتيبات للتأكد فيما إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق إستخدام األصل (أو 

 .عليه صراحة في الترتيبات الموجودات) حتى لو لم يكن هذا الحق منصوصا  
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  المجموعة كمستأجر
تصنف عقود اإليجارات، عند نشأتها، كعقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية. تصنف عقود اإليجار التي تحول بموجبها كافة 

 .المنافع والمخاطر المصاحبة للملكية كعقود إيجار تمويلية
داية االيجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى ترسمل عقود االيجارات التمويلية عند ب

االيجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على  مطلوباتلدفعات اإليجار. يتم تجزئة دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل والنقص في 
 .الموحدة األرباح او الخسائرقائمة  الرصيد المتبقي من االلتزام. تحمل تكاليف التمويل على

يستهلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي لألصل. وفي حالة عدم وجود قناعة معقولة بأنه سيتم نقل الملكية إلى 
 .االيجار، أيهما أقصر مدةااليجار، يستهلك األصل على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو  مدةالمجموعة في نهاية 

قد االيجار التشغيلي هو ايجار يختلف عن عقد االيجار التمويلي. يتم اثبات دفعات االيجار بموجب عقود االيجار التشغيلية إن ع
 .االيجار مدةالموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى  األرباح او الخسائركمصاريف تشغيلية في قائمة 

 
 المجموعة كمؤجر

عة بموجبها كافة المنافع والمخاطر الهامة المصاحبة لملكية األصل كعقود ايجارات تشغيلية. تصنف االيجارات التي ال تحول المجمو 
تضاف التكاليف المباشرة  التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر، 

التي تتحقق  المدةخل إيجار. يتم إثبات اإليجارات الشرطية كإيرادات خالل اإليجار وفق نفس األسس كد مدةويتم إثباتها على مدى 
  فيها.
 
 مكافآت اعضاء مجلس االدارة ٦ – ٥

اجمالي المبالغ المدفوعة الى اعضاء مجلس االدارة تتضمن اتعاب حضور اجتماعات ومكافآت ومصروفات وهي تتفق مع وفي 
 دات الهيئة العامة لسوق المال والنظام االساسي للشركة.حدود متطلبات قانون الشركات التجارية وارشا

 
 ربحية السهم ٧ – ٥

وربحية السهم المخفضة (إن وجدت) وذلك لألسهم العادية، حيث يتم احتساب ربحية السهم  ييتم عرض ربحية السهم األساس
وسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل على المتمجموعة  بقسمة الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسهم العادية لل ياألساس

. ويتم إحتساب ربحية السهم المخفضة بتعديل الربح أو سنةعدد األسهم العادية المعاد شراؤها أو المصدرة خالل ال، معدلة بسنةال
آثار جميع األسهم العادية ب سنةوالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل المجموعة  الخسارة الخاصة بحملة األسهم العادية لل

 المخفضة المحتمل إصدارها.
 
 توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية للمساهمين  ٨ – ٥

تتم  ،بإثبات توزيعات نقدية أو غير نقدية للمساهمين في الشركة األم كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع مجموعةتقوم ال
 .مساهمينرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الالموافقة على توزيعات األ

يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات المراد توزيعها ويتم إثبات إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة في حقوق 
 .مساهمينال

نقدية، يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة في قائمة وعند توزيع الموجودات غير ال
 .األرباح أو الخسائر

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات ٩ – ٥

كم وخسائر االنخفاض والممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا  االستهالك المترابالتكلفة تظهر األعمال االنشائية تحت التنفيذ 
المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف التمويل 
ذا كان استبدال أجزاء هامة من الممتلكات  المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات. وا 

اآلالت والمعدات مطلوبا  على مراحل، تقوم المجموعة بإستهالك هذه األجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية. وبالمقابل، و 
 فعند إجراء فحص رئيسي، يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اثباته. 
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اليف االصالح والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل يتم اثبات كافة تك
 ما بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات المتعلقة بإثبات المخصص.

علما  المتكبدة والمرتبطة باإلنشاءات ومعدات التصنيع وتطوير البرامج واالنظمةفي التكاليف قيد االنشاء تمثل االعمال الرأسمالية 
المحاسبية عندما تصبح تلك الموجودات جاهزة لالستخدام  مجموعةلسياسة الوفقا  ويتم رسملة تلك التكاليف  تستهلك  بانها ال

الى البند المالئم ضمن فئة الممتلكات واآلالت والمعدات ها شاء عند االنتهاء منالمقصود له ويتم تحويل االعمال الرأسمالية قيد االن
 . مجموعةلسياسات الوفقا  الغير ملموسة ويتم استهالكها  الموجوداتاو 

مالية باإلضافة الى قطع  سنةاستخدامها خالل اكثر من  مجموعةيتم اثبات قطع الغيار الرئيسية والمعدات االحتياطية التي تتوقع ال
والمعدات ويتم  وآالالت والمعدات فيتم تصنيفها ضمن الممتلكات وآالالت ت التي ترتبط ببند معين من الممتلكاتالغيار والمعدا

 استهالكها خالل العمر االنتاجي لالصل المرتبط بها
 البند للمجموعة.يتم في األصل قياس الممتلكات واآلالت والمعدات المحولة من العمالء بالقيمة العادلة بتاريخ إنتقال السيطرة على 

اجراء تقاس العقارات المكتبية بالقيمة العادلة ناقصا  االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المثبتة بتاريخ اعادة التقويم. يتم 
 التقويم ألكثر من مرة للتأكد من أن القيمة العادلة لألصل المعاد تقويمه ال تختلف كثيرا  عن قيمته الدفترية.

. يتم مساهمينفائص إعادة التقويم ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ويقيد إلى احتياطي إعادة تقويم الموجودات ضمن حقوق اليسجل 
اثبات الزيادة في الربح أو الخسارة وذلك بالقدر الذي يتم فيه عكس قيد عجز إعادة التقويم لنفس األصل المثبت سابقا  في الربح أو 

إعادة التقويم في قائمة الربح أو الخسارة وذلك باستثناء القدر الذي يتم فيه تسوية الفائض الحالي لنفس  الخسارة. يتم اثبات عجز
 األصل المثبت في فائض اعادة التقويم.

يتم اجراء التحويل السنوي من فائض إعادة تقويم الموجودات إلى األرباح المبقاة وذلك بالفرق بين االستهالك المحتسب على أساس 
يمة الدفترية لألصل المعاد تقويمه واالستهالك المحتسب على أساس التكلفة األصلية لألصل. اضافة إلى ذلك، يتم حذف الق

االستهالك المتراكم بتاريخ اعادة التقويم مقابل اجمالي القيمة الدفترية لألصل، ويتم تعديل صافي المبلغ إلى مبلغ إعادة تقويم 
 ائض إعادة التقويم المتعلق بأصل معين يتم بيعه، إلى األرباح المبقاة.األصل. وعند االستبعاد، يحول ف

 يحسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية المقدرة للموجودات وكما يلي:
 %١٠ -٧,٥ مباني

 %٨,٣٣ اآلالت ومعدات

 %٢٥ سيارات

 %١٥ واجهزة مكتبية مفروشاتاثاث و 

 %١٢,٥ رئيسية قطع غيار
 

مالية ويتم إجراء  سنةيتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية، وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل 
 التعديالت مستقبال ، إذا كان ذلك مالئما .

 

ية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم يتم التوقف عن اثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء تم إثباته في البدا
وجود منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي يتم 

التي يتم  نةللساالرباح أو الخسائر الموحدة احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة 
 التوقف عن االثبات فيها.

 

يتم االحتفاظ بالموجودات الثابتة المستهلكة بشكل كامل الى حين التوقف عن استخدامها وال يتم تحميل أي استهالك بخصوص هذه 
 الموجودات.
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 االستثمارات العقارية ١٠ – ٥
يف المعامالت. وبعد اإلثبات األولي لها، تظهر االستثمارات العقارية يتم في األصل قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة شاملة تكال

. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن الموحدة بالقيمة العادلة والتي تعكس الظروف السائدة بالسوق بتاريخ إعداد القوائم المالية
 التي تنشأ فيها. للسنةالموحدة  لخسائراالرباح أو اات العقارية في قائمة لإلستثمار التغيرات في القيمة العادلة 

معايير التقييم لوفقا  بها  ىالموصعلى تقييم سنوي من قبل مقي م خارجي معتمد وذلك بتطبيق طريقة التقويم  بناءا  تحدد القيمة العادلة 
مة من االستخدام، وعند عدم توقع يتم التوقف عن إثبات االستثمارات العقارية عند استبعادها أو سحبها بصورة دائ .والداخلية الدولية

االرباح أو أية فوائد اقتصادية مستقبلية من استبعادها. يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة 
 التي يتم فيها التوقف عن اإلثبات.  للسنةالموحدة الخسائر 

 
  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية ١١ – ٥

بتقدير ما اذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمة اصل. وفي حالة وجود مؤشر  الموحدة م المجموعة في تاريخ القوائم الماليةو تق
على ذلك، او عند الحاجة الى اجراء اختبار سنوي النخفاض قيمة االصل تقوم المجموعة بتقدير القيمة االستردادية لالصل. وتتمثل 

عادلة لالصل او وحدة توليد النقد ناقصا تكلفة البيع او القيمة قيد االستخدام لالصل ايهما اعلى. وتحدد لالصل القيمة االستردادية ال
المفرد ما لم يكن االصل يتولد عنه تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن النفقات المتولدة من موجودات او مجموعات اخرى من 

ة لالصل او وحدة توليد النقد القيمة االستردادية لالصل يتعين انخفاض قيمة االصل الموجودات. وعندما تتجاوز القيمة الدفتري
ة وتخفيض قيمته الى القيمة االستردادية له. وعند تحديد القيمة قيد االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية الى القيمة الحالي

الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة  باستخدام سعر الخصم بما يعكس التقديرات السوقية للقيمة
 عند توافرها، او يتم استخدام نموذج التقييم المناسب.  –ناقص تكاليف اتمام البيع، يتم مراعاة المعامالت السوقية الحديثة 

قديرية يتم اعدادها بشكل منفصل لكل وحدة تعتمد المجموعة في حساب االنخفاض في القيمة على ميزانيات تفصيلية وحسابات ت
توليد نقد بالمجموعة التي يتم تخصيص الموجودات الفردية لها. وعادة ما تغطي هذه الميزانيات التفصيلية والحسابات التقديرية خمس 

 سنوات.
 شروع بعد السنة الخامسة.لتغطية فترات اطول، يتم حساب معدل نمو طويل االجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للم

يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة بما في ذلك انخفاض قيمة البضائع في قائمة الدخل الموحدة في بند 
 المصروفات التي تتفق مع وظيفة االصل الذي تضمحل قيمته.

حين يوجد مؤشر بأن خسائر  الموحدة يخ اعداد القوائم الماليةبالنسبة لجميع الموجودات باستثناء الشهرة يتم التقييم في كل تار 
االنخفاض السابق االعتراف بها قد تالشت او انخفضت. وفي حالة وجود هذا المؤشر تقوم المجموعة بتقدير القيمة المستردة من 

 االصل السابق. 
تغيير في التوقعات المستخدمة لتحديد القيمة ويتم رد خسائر االنخفاض في القيمة السابق االعتراف بها فقط في حالة وجود 

 االستردادية لالصل منذ االعتراف باخر خسارة من انخفاض القيمة.
ويتم رد قيمة خسائر االنخفاض بحيث ال يترتب على ذلك تجاوز القيمة الدفترية لالصل قيمته االستردادية او القيمة الدفترية التي 

لم يسبق االعتراف بخسائر انخفاض القيمة لالصل في سنوات سابقة. ويتم االعتراف بالرد  يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك، او
 .قائمة االرباح أو الخسائرفي 
 
 تكاليف التمويل ١٢ – ٥

زا  ترسمل تكاليف التمويل المتعلقة مباشرة  بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتا  طويال  كي يكون جاه
التي  السنةللغرض الذي أنشئ من أجله أو للبيع كجزء من تكلفة ذلك األصل. تقيد كافة تكاليف التمويل األخرى كمصروف خالل 

 في الحصول على القروض.مجموعة تتكبد فيها. تتكون تكاليف التمويل من العموالت والتكاليف األخرى التي تتكبدها ال
 
 
 
 
 
 
 



 ) شركة مساهمة سعودية(الصناعي لإلستثمار شركة العبداللطيف 

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   للسنة المنتهيةالموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
 

 

- ١٩ - 

 

 المخزون ١٣ – ٥
بسعر التكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل. تشتمل التكلفة لهذه المنتجات الجاهزة على تكلفة المواد   ن الجاهزالمخزو ظهر ي

 واالجور والتكاليف الصناعية التي تساهم في تحويل المواد  الى منتج نهائي. يتم احتساب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
بسعر التكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل. وتشتمل التكلفة على تكلفة المواد  واألجور والتكاليف تحت التصنيع  المخزونظهر ي

 تحت التصنيع.مخزون الصناعية التي تساهم في تحويل المواد  الى 
ف التي سيتم تكبدها في والتكالي المنتج تمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع المقدر ناقصا اية تكاليف اضافية متوقعة حتى اتمام

 تسويق وبيع وتوزيع المنتج
 للتكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل.وفقا  يتم تكوين مخصص مالئم للمخزون المتقادم والبطيء للحركة 

 المخصصات ١٤ – ٥
حداث سابقة والذي يحتمل ان التزام حالي (قانوني او ضمني) كنتيجة أل المجموعةيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على 

 تسوية االلتزام وعمل تقييم موثوق به لمبلغ االلتزام.مجموعة يتطلب من ال
في االعتبار المخاطر والشكوك  ذا  اخ السنةوالمبلغ المعترف به كمخصص هو افضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية االلتزام في نهاية 

باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام فان القيمة الدفترية تكون هي القيمة المحيطة بااللتزام. وعندما يتم قياس المخصص 
 الحالية لتلك التدفقات النقدية.

عندما يتوقع ان يتم استرداد كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص او بعضها من طرف اخر يمكن االعتراف بالمبلغ 
 .على استعادة المبلغ المستحق وامكانية قياس المبلغ المستحق بطريقة موثوق بها المستحق كأصل يتم التأكيد

 
 الموجودات المالية ١٥ – ٥

 االعتراف االولي والقياس
او القيمة العادلة مستنفدة الموجودات المالية مبدئيا بقيمتها العادلة. يعتمد القياس الالحق الصل على تصنيفه اما بالتكلفة ال قياسيتم 
 خالل الدخل الشامل االخر او القيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.من 

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف االولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لالصل المالي ونموذج اعمال 
الي جوهري او التي طبقت لها المجموعة تدابير المجموعة إلدارتها. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون م

عملية، فان المجموعة مبدئيا تقوم بقياس االصل المالي بقيمته العادلة زائدا، في حالة االصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة 
مكون مالي جوهري او التي  من خالل الربح او الخسارة، تكاليف المعاملة. يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على
 ).١٥طبقت لها المجموعة تدابير عملية على سعر المعاملة المحدد  بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (

او القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، يجب ان ينتج عنها مستنفدة من اجل تصنيف االصل المالي وقياسه بالتكلفة ال
هي "فقط مدفوعات ألصل المبلغ او فائدة على اصل المبلغ القائم". يشار الى هذا التقييم انه اختبار" فقط  تدفقات نقدية والتي

 مدفوعات ألصل المبلغ او فائدة على اصل المبلغ القائم" ويتم على مستوى االدوات.
المالية من اجل توليد تدفقات نقدية. يحدد يشير نموذج االعمال للمجموعة إلدارة الموجودات المالية الى كيفية ادارتها للموجودات 

 ستنتج عن تجميع تدفقات نقدية تعاقدية او بيع موجودات مالية او كليهما. النقديةنموذج االعمال اذا كانت التدفقات 
عراف السائدة في او بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تحددها االحكام او اال بشراءيتم االعتراف 

 تلتزم فيه المجموعة بشراء او بيع اصل.الذي أي التاريخ  –السوق (طريقة التداول العادية) في تاريخ المتاجرة 
 

 القياس الالحق
 الالحق يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية: القياسألغراض 
 (ادوات الدين)مستنفدة الموجودات المالية بالتكلفة ال •
 موجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر مع تدوير األرباح والخسائر االكتوارية (ادوات الدين).ال •
الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر مع عدم تدوير االرباح والخسائر االكتوارية عند  •

 كية).الغاء االعتراف (ادوات حقوق المل
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة. •
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 (ادوات الدين)مستنفدة الموجودات المالية بالتكلفة ال
في حال استيفاء الشرطين مستنفدة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المجموعة  . تقوم الللمجموعةاهمية  االكثرهذه هي الفئة 

 التاليين :
 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.هدف بألصل المالي ضمن نموذج عمل االحتفاظ با •
ينتج عن الشروط التعاقدية لالصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة تعتبر فقط مدفوعات الصل المبلغ او فائدة على  •

 اصل المبلغ القائم.
ريقة معدل الفائدة الفعال وتخضع النخفاض القيمة. يتم االعتراف الحقا باستخدام طمستنفدة يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة ال
 الموحدة عند استبعاد االصل، او تعديله او انخفاض قيمته. الخسارةباألرباح او الخسائر في قائمة الربح او 

 

والمستحق من جهات ذات  على الذمم التجارية المدينة والقروض للموظفينمستنفدة تتضمن الموجودات المالية للمجموعة بالتكلفة ال
 االخرى. المتداولةعالقة بموجب الموجودات المالية غير 

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر (ادوات الدين)
 الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر حال استيفاء الشرطين التاليين : ادواتبقياس مجموعة  تقوم ال
 االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع. •
ينتج عن الشروط التعاقدية لالصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة تعتبر مدفوعات حصرية ألصل المبلغ وفائدة  •

 على اصل المبلغ القائم.
 

ل الدخل الشامل االخر، فانه يتم االعتراف بالدخل من الفائدة واعادة تقييم صرف الدين بالقيمة العادلة من خال ادواتفيما يخص 
العملة االجنبية وخسائر انخفاض القيمة او عكس القيود في قائمة الربح او الخسارة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة 

الدخل الشامل االخر. عند االستبعاد، فان التغير في القيمة العادلة  . تدرج تغيرات القيمة العادلة المتبقية فيمستنفدة بالتكلفة ال
 المتراكم المدرج في الدخل الشامل االخر يعاد تدويره في الربح او الخسارة. 

 

 الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر (ادوات حقوق الملكية)
جموعة ان تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق الملكية عند االعتراف االولي يمكن للم

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 اجرة. تم تحديد التصنيف على اساس كل اداة على حدة.) االدوات المالية: العرض وعدم االحتفاظ بها للمت٣٢(

الخسائر من هذه الموجودات المالية في الربح او الخسارة. يتم االعتراف بتوزيعات االرباح كإيرادات  وأال يتم ابدا تدوير االرباح 
وعة من هذه المتحصالت كاسترداد جزء اخرى في قائمة الربح او الخسارة الموحدة عند نشوء الحق في الدفع، اال عندما تستفيد المجم

من تكلفة االصل المالي، وفي هذه الحالة يتم تسجيل االرباح في الدخل الشامل االخر. ان ادوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة 
 العادلة من خالل الدخل الشامل االخر غير معرضة لتقييم انخفاض القيمة.

 

 ادلة من خالل الربح او الخسارةالموجودات المالية المصنفة بالقيمة الع
الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة، والموجودات على تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

قياسها بشكل الزامي المالية المحددة عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة او الموجودات المالية المطلوب 
 بالقيمة العادلة. يتم تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة اذا تم اقتناؤها لغرض البيع او اعادة الشراء على المدى القريب.

تحوط بما فيها المشتقات الضمنية المستقلة، تصنف ايضا على انه محتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات إن المشتقات، 
فعالة. ان الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ليست فقط مدفوعات الصل المبلغ او فائدة على اصل المبلغ القائم تصنف 
وتقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة بغض النظر عن نموذج االعمال. وبغض النظر عن معايير ادوات الدين التي يتم 

او بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، كما هو موضح اعاله، وقد يتم تصنيف ادوات الدين مستنفدة ة التصنيفها بالتكلف
 بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة عند االعتراف االولي اذا كان ذلك سيؤدي الى الغاء التعارض المحاسبي بصورة جوهرية.

لعادلة من خالل الربح او الخسارة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة مع تسجيل صافي تقيد الموجودات المالية بالقيمة ا
 الربح او الخسارة الموحدة. قائمةالتغيرات في القيمة العادلة في 
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 الغاء االعتراف بالموجودات المالية
ن االصل المالي او جزء من مجموعة من موجودات يتم بشكل رئيسي الغاء االعتراف بأصل مالي (او حيثما يقتضي الحال جزء م
 مالية متماثلة) (أي استبعادها من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند :

 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من االصل، او •
نقدية مستلمة بالكامل دون قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من اصل او تحمل التزام بدفع تدفقات  •

 تاخير جوهري الى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير" او 
 (أ) قيام المجموعة فعليا بتحويل كافة مخاطر ومنافع االصل او 

 ومنافع االصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على االصل.مخاطر (ب) عند قيام المجموعة بتحويل او االحتفاظ بكافة 
ير، فإنها تقوم بتقييم اذا ما، ر بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من اصل ما او الدخول في ترتيبات تم المجموعةعندما تقوم 

والى أي مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية ولم تقم بتحويل او االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع 
على االصل، فانه عند ذلك يتم االعتراف باألصل الى المدى الذي تستمر عالقة المجموعة المرتبطة باألصل ولم تحول سيطرتها 

به. وفي تلك الحالة تستمر المجموعة باالعتراف ايضا بالمطلوبات المرتبطة باألصل. وتقاس المطلوبات المرتبطة باألصل المحول 
قاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على االصل على اساس يعكس الحقوق والمطلوبات التي احتفظت بها المجموعة. وي

 ايهما اقل. –المحول بالقيمة الدفترية االصلية لالصل واقصى مبلغ يمكن مطالبة المجموعة بسداده 
 

 المطلوبات المالية
 االعتراف االولي والقياس

كقروض او  –من خالل الربح او الخسارة او تصنف المطلوبات المالية عند االعتراف االولي كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة 
 اقتراضات حسب مقتضى الحال.

يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة وبعد خصم التكاليف العائدة مباشرة الى المعامالت في حال القروض 
لذمم الدائنة االخرى والقروض واالقتراضات والتي تتضمن المالية للمجموعة الذمم الدائنة التجارية وا المطلوباتواالقتراضات. تشمل 

 سحب بنك على المكشوف وادوات مالية مشتقة.
 

 القياس الالحق 

 يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه:
 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
يمة العادلة من خالل الربح او الخسارة المطلوبات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة والمطلوبات المالية بالق المطلوباتتتضمن 

المالية كمطلوبات محتفظ بها  المطلوباتتصنف  المالية المحددة عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.
ائها في المستقبل القريب. تتضمن هذه الفئة ايضا االدوات المالية المشتقة التي بغرض المتاجرة عند الحصول عليها بغرض اعادة شر 

تستخدمها المجموعة والتي ال تكون محددة كأدوات تحوط في عالقات تحوط كما هو موضح في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
باألرباح او  االعترافيتم  متاجرة ما لم تكن محددة كأدوات تحوط فعالة.). يتم تصنيف المشتقات الضمنية المستقلة كمحتفظ بها لل٩(

المطلوبات المالية المحددة عند االعتراف االولي  الخسائر من المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في قائمة الربح او الخسارة الموحدة.
االولي من االعتراف وفقط اذا تم استيفاء المعايير في المعيار بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة قد تم تحديدها في التاريخ 

 ). لم تحدد المجموعة أي التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.٩الدولي للتقرير المالي رقم (
 

 االقتراضات
باستخدام طريقة مستنفدة الحقا بالتكلفة الهي االقرب للمجموعة. بعد االعتراف االولي تقاس القروض واالقتراضات  الفئةتعتبر هذه 

معدل الفائدة السائد. ويتم االعتراف باألرباح و الخسائر في قائمة الربح او الخسارة عند الغاء اإلعتراف بالمطلوبات، وكذلك من 
ة على االستحواذ ورسوم من خالل اخذ أي خصم او عالو مستنفدة ال القيمةتحتسب  خالل عملية االطفاء بطريقة معدل الفائدة الفعال.

جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة السائد ويدرج اطفاء معدل الفائدة السائد في تكاليف التمويل في قائمة الربح او  يوهوتكاليف باالعتبار 
 الخسارة. تنطبق هذه الفئة على جميع القروض التي تحمل فائدة.
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 الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
اف بالتزام مالي عند الوفاء به او الغاؤه او انتهاؤه. وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض حسب يتم الغاء االعتر 

شروط مختلفة تماما او شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فان مثل هذا االستبدال او التعديل يتم التعامل معه كالغاء قيد االلتزام 
 االلتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح او الخسارة الموحدة.المالي االصلي مع االعتراف ب

 

 مقاصة االدوات المالية
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق حالي نافذ 

النية لدى المجموعة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على اساس الصافي او تحقيق  وتوافرالمدرجة  نظاما لتسوية المبالغ
 الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

 
 المطلوبات الطارئة ١٦ – ٥

رج الموارد التي تتضمن ال يتم تثبيت المطلوبات الطارئة في البيانات المالية. يتم االفصاح عنها اال اذا كان من غير المرجح تدفق خا
ولكن يتم االفصاح عنه عندما يكون من المرجح  الموحدة في البيانات المالية ة يتم تثبيت بند الموجودات الطارئال .مزايا اقتصادية

 التدفق للداخل للمزايا االقتصادية.
  

 منافع الموظفين ١٧ – ٥

 قصيرة االجل المطلوبات
شهرا بعد  ١٢رواتب وأي مزايا قصيرة األجل والتي من المتوقع أن يتم تسويتها بالكامل خالل المتعلقة باألجور وال المطلوباتهي 

. ويتم عرضها المطلوباتعند سداد المالية في مقابل قيام الموظفين بتقديم خدماتهم ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها سنة   نهاية ال
 .الموحد الماليكالتزامات استحقاقات العاملين في قائمة المركز 

 

 منافع الموظفين بعد انتهاء الخدمة
 

 تعريف اشتراكات العاملين
في خطط االشتراكات التقاعدية ويتم تسجيلها كمصروفات عندما يقدم الموظفون الخدمة التي تتيح لهم قيمة مجموعة  هي مساهمة ال

 االشتراكات.
أي التزام، مجموعة  ال يوجد لدى الجتماعية هي خطة مساهمة محددة. استحقاقات التقاعد في نموذج المؤسسة العامة للتأمينات اال

بالمساهمات المستحقة الدفع للمؤسسة مجموعة  باستثناء المساهمات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية . تعترف ال
 العامة للتأمينات االجتماعية كمصروف عندما يقوم الموظف بتقديم الخدمة ذات الصلة.

 
 تعريف منافع الموظفين

يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب خطط باستخدام طريقة الوحدات المكتسبة المتوقعة. يتم االعتراف باعادة القياس، التي تتضمن 
ن خالل الدخل األرباح والخسائر االكتوارية، مباشرة في قائمة المركز المالي مع قيد الفرق مدين أو دائن مقابل األرباح المحتفظ بها م

 في الفترات الالحقة.قائمة األرباح أو الخسائر تصنيف إعادة القياس الى  التي حدثت فيها. وال تتم اعادة سنةالشامل اآلخر في ال
لنفس المدة والعملة مجموعة  يجب أن يكون معدل خصم التدفقات النقدية المستقبلية الخارجة المقدرة على أساس العائد على سندات ال

بالعملة قيد التقييم، يتم استخدام العائد على السندات مجموعة  . وفي حالة عدم وضوح أسعار سوق سندات الالمطلوباتيتفق مع  بما
 الحكومية.

في وقت سابق من تاريخ تعديل الخطة او تقليصها والتاريخ الذي قائمة األرباح أو الخسائر يتم االعتراف بتكاليف الخدمة السابقة في 
بتسجيل تكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة. ويتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي مجموعة  ال تقوم فيه

بالتغيرات التالية في صافي التزام المنافع المحددة ضمن "تكلفة المبيعات" و مجموعة  مطلوبات المنافع المحددة. تعترف ال
 .األرباح أو الخسائراالدارية" في قائمة العمومية و البيعية والتسويقية و "المصروفات 
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 والعمومية مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات االدارية ١٨ – ٥
على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل خاص والعمومية االدارية ات البيع والتوزيع والمصروفات تشتمل مصروف

ن تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية واالدارية، عند الضرورة، جزء من تكلفة المبيعات. يتم التوزيع بي
على اساس ثابت. تقوم المجموعة بتحميل المدفوعات (ما عدا تلك المتعلقة بحسومات المبيعات) المتعلقة باالتفاقيات طويلة االجل 

 يع.المبرمة مع العمالء والموزعين على مصروفات البيع والتوز 
 
 القطاعية المالية التقارير ١٩ – ٥

قطاع االعمال هو مجموعة من االصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات او خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك 
المتعلقة بقطاعات اعمال اخرى. ويشمل القطاع الجغرافي تقديم منتجات او خدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر 

 وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية اخرى.
 
 االحتياطي النظامي ٢٠ – ٥

بتكوين احتياطي نظامي بنسبة  مجموعةالشركات في المملكة العربية السعودية تقوم ال للنظام االساسي المعدل للمجموعة ونظاموفقا  
على المساهمين  للتوزيع متاح% من رأس المال. ان االحتياطي غير ٣٠تياطي % من الربح الصافي السنوي حتى يبلغ هذا االح١٠

 .في المجموعة
  
 الشرعية الزكاة ٢١ -٥

. سنةللوائح الزكاة في المملكة العربية السعودية ويتم االعتراف بها في قائمة األرباح او الخسائر في كل وفقا  يتم احتساب الزكاة 
المالية التي يتم فيها إصدار الربط النهائي للزكاة من قبل الهيئة العامة  السنةالتي يتم تعديلها في  يستند المخصص الى تقدير الزكاة

 .سنةللزكاة والدخل. يتم االعتراف بأي تغيير في التقدير الناتج عن الربط النهائي في تلك ال
 
 المعامالت بالعمالت االجنبية ٢٢ – ٥

وفقا  السعودي  ا��(العمالت االجنبية)، والتي هي  مجموعةالت اخرى غير العملة الرسمية لليتم االعتراف بالمعامالت التي تتم بعم
، يتم اعادة تحويل البنود النقدية المقومة بالعمالت االجنبية بأسعار سنةألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. في نهاية كل 

ل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة اجنبية. يتم الصرف السائدة في ذلك التاريخ. ال يتم اعادة تحوي
 التي تنشأ فيها.  سنةاالرباح او الخسائر في القائمة االعتراف بفروقات الصرف على البنود النقدية في 

 
 لم يتم تطبيقها بعدالمعايير التي و  المطبقة المعايير الجديدة -٦

 

 ) "األدوات المالية"٩الدولي للتقارير المالية ( اثر التطبيق للمعيار

) والتعديالت الالحقة ٢٠١٤) "األدوات المالية" (المعدلة في يوليو ٩بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (مجموعة  قامت ال
م. حيث ٢٠١٨يناير  ١تي تبدأ في او بعد المحاسبية ال للسنةالمتعلقة بالمعايير الدولية للتقارير المالية االخرى والفعالة بشكل الزامي 

بتطبيق المعيار بشكل مبكر من بداية عملية التحول للمعايير الدولية للسنة السابقة وانعكس اثر تطبيق المعيار في مجموعة  قامت ال
 م وأرقام سنوات المقارنة.٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في الصادرة لل الموحدة ارقام القوائم المالية

 ) االدوات المالية٧التعديالت الالحقة المتعلقة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (مجموعة  الطبقت  كما
 ادناه.مجموعة  لل الموحدة الجديدة واثرها على البيانات المالية المتطلباتان تفاصيل 

 المالية التصنيف والقياس للموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدني القيمة للموجودات

لمتطلبات االنتقال المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية وفقا  بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية مجموعة  قامت ال
 .)٩رقم (
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 التصنيف والقياس للموجودات المالية -أ 

او مستنفدة ) يجب قياسها بالتكلفة ال٩المالية رقم (جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تدرج تحت المعيار الدولي للتقارير 
 الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. الدارةمجموعة  على نموذج اعمال ال بناءا  القيمة العادلة 

يتم اعادة تصنيف الربح او الخسارة المتراكمة مقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر،  استثماريدين  استبعادعندما يتم 
والمعترف بها مسبقا في الدخل الشامل االخر من حقوق الملكية الى الربح او الخسارة كتعديل العادة التصنيف. عندما يتم استبعاد 

ان الربح او الخسارة المتراكمة استثمار في حقوق الملكية محدد بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر لم تعترف به المنشأة، ف
الحقا بالتكلفة  قياسهاادوات الدين التي تم  التي تم االعتراف بها مسبقا في الدخل الشامل االخر يتم تحويلها الحقا لالرباح المبقاة.

مجموعة  قامت ادارة ال قابل لتدني القيمة موضح في االيضاح (د) ادناه.اآلخر او بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مستنفدة ال
على الحقائق والظروف الموجودة في ذلك التاريخ واستنتاجا لذلك فان التطبيق  بناءا  المالية الحالية مجموعة  بمراجعة موجودات ال

 للتصنيف والقياس:مجموعة  ) كان له التأثير التالي على الموجودات المالية لل٩للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 

في ادوات حقوق الملكية (سواء المحتفظ بها لغرض المتاجرة او مقابل استثمار طارئ والناشئة عن مجموعة  ستثمارات الا •
في تاريخ كل تقرير بما  بالتكلفةدمج االعمال) والتي تم تصنيفها سابقا كموجودات مالية متاحة للبيع والتي تم قياسها 

من خالل الدخل الشامل االخر يستمر تراكم التغير في الحقا فت بالقيمة العادلة والتي صن تقتضيه معايير المحاسبة السابقة
 ادوات حقوق الملكية. –القيمة العادلة الدوات حقوق الملكية في احتياطي الموجودات المالية 

بموجب مستنفدة كلفة القياسها بالت وتم تحويلها الحقا الىبالتكلفة  المعايير السابقةتم قياس القروض والذمم المدينة بمقتضى  •
) حيث انها محتفظ بها في نموذج اعمال هدفه تجميع التدفقات النقدية التعاقدية وهذه ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

 التدفقات النقدية عبارة عن دفعات اساسية وفائدة على المبلغ االصل القائم.
تعديالت ذات الصلة الناتجة عن عمليات اعادة التصنيف للموجودات المالية توضح المالحظة (د) ادناه التغيرات في التصنيف وال

 .)٩عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (مجموعة  لل
 

 تدني قيمة الموجودات المالية -ب 

سارة االئتمان المتوقعة مقابل ) نموذج خ٩فيما يتعلق بالتدني في قيمة الموجودات المالية يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
احتساب خسائر االئتمان المتوقعة مجموعة  يتطلب نموذج خسارة االئتمان المتوقعة من ال طرق االحتساب بالمعايير السابقة.

ئي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدمالي والتغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة في كل تاريخ تقرير 
يتطلب  التحديدعلى وجه  للموجودات المالية. وبعبارة اخرى لم يعد من الضروري حدوث ائتمان فعلي قبل تسجيل خسائر االئتمان.

االعتراف بمخصص لخسائر االئتمان مجموعة  على الموجودات المالية الحالية لل بناءا  ا  ) ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 : المتوقعة وذلك في

 الذمم المدينة التجارية )١

 نقد وارصدة لدى البنوك )٢

قياس مخصص الخسارة ألداة مالية ما بمبلغ مجموعة  ) من ال٩يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( الخصوصعلى وجه 
داة المالية بشكل كبير على مدى عمر األداة خاصة اذا زادت مخاطر االئتمان على تلك األ (ECL)يعادل خسائر االئتمان المتوقعة 

منذ االعتراف األولي، او اذا كانت األداة المالية تم شراؤها او الموجودات المالية ذات قيمة متدنية االصل. ومع ذلك، اذا لم تزيد 
موجودات مخاطر االئتمان على األدوات المالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي (باستثناء األدوات المالية التي تم شراؤها او ال

شهر من خسائر  ١٢مطالبة بقياس مخصص الخسارة لألداة المالية بمبلغ يساوي مجموعة  المالية ذات قيمة متدنية األصل)،  فان ال
) ايضا منهج مبسط لقياس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل قيمة خسائر ٩االئتمان المتوقعة. يوفر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

لما تسمح وفقا   المنهج المبسط لقياس مخصص الخسارة االئتمانية.مجموعة  متوقعة للذمم المدينة التجارية، حيث تبنت الالاالئتمان 
اعادة تعديل ارقام المقارنة. ويتم مجموعة  ) فقد اختارت ال٩به المتطلبات الخاصة باالنتقال في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في الرصيد االفتتاحي لالرباح المدورة  التطبيقتاريخ ادراج التعديالت في 
 التقييم كما يلي : نتائجان  الحالية.سنة   واالحتياطيات االخرى لل

لمخاطر مجموعة  ل تعرض ال) المزيد من االفصاحات حو ٧الالحقة للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( التعديالتكما نتج عن 
 االئتمان في البيانات المالية
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 تصنيف وقياس المطلوبات المالية -ج 

 ) أي تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للشركة.٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( لتطبيقلم يكن 
 

 )٩ولية للتقارير المالية رقم (االفصاحات فيما يتعلق بالتطبيق للمعايير الد -د 

 ) .٩للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (وفقا  ادناه تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية  الجدوليوضح 
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وفقا  االحتفاظ بها على المدى الطويل ألغراض استراتيجية. مجموعة  ستثمارات التي تعتزم التمثل ادوات حقوق الملكية اال -أ 
بتعيين هذه االستثمارات في تاريخ التطبيق مجموعة  ) قامت ال٩لما يسمح به المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم (

ان احتياطي القيمة العادلة المتراكمة المرتبطة بهذه كما تم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. 
االستثمارات لن يتم اعادة تصنيفها الى بيان الربح او الخسارة. حيث بلغت قيمة احتياطيات القيمة العادلة المتراكمة كما في 

 ٣١سعودي و  �) الف ١٥,١٦١م (٢٠١٧ديسمبر  ٣١سعودي و  ا��) الف ١٢,٢٠٠م (٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 سعودي �) الف ١١,٣٤٢م (٢٠١٨يسمبر د

ا بالتكلفة المستنفذة. حيث تم يدينة المصنفة كقروض وذمم مدينة بموجب معيار المحاسبة السابق حالميتم تصنيف الذمم ال -ب 
سعودي في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة في الرصيد االفتتاحي لالرباح  �الف  ٥,٤٠٠االعتراف بزيادة قدرها 

 ).٩م عند االنتقال الى المعيار الدولي العداد التقارير المالية (٢٠١٧يناير  ١كما في  اةالمبق
 

 ) ايراد من عقود مع العمالء١٥اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

تطبيق ) ٢٠١٦ل في ابريل ) ايراد من عقود مع العمالء (المعد١٥بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (مجموعة  قامت ال
تطبيقها الزاميا للفترة  علما بأن .مبكر مع عملية التحول الى المعايير الدولية للسنة السابقة وانعكس ذلك على ارقام سنة المقارنة

لالعتراف ) خطوات ٥) منهجا من (١٥م. يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٢٠١٨يناير  ١المحاسبية التي تبدأ في او بعد 
 للشركة. الموحدة بااليراد. تفاصيل المتطلبات الجديدة وتاثيرها على البيانات المالية
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) مصطلح "موجودات العقود" و "التزامات العقود" لوصف ما قد يعرف اكثر باسم ١٥يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
رغم من ان المعيار ال يمنع أي منشأة من استخدام اوصاف بديلة في بيان المركز " على الالمؤجلة"االيرادات المستحقة" و "االيرادات 

 ) لوصف هذه االرصدة.١٥المصطلحات المستخدمة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (مجموعة  المالي. اعتمدت ال
) ادناه الى جانب توفير المزيد ٥يضاح رقم (في االمجموعة  عن السياسات المحاسبية لقطاعات االيراد في ال بالتفصيلتم االفصاح 

) تاثيرا كبيرا ١٥من االفصاحات الشاملة لمعامالت االيرادات الخاصة بالشركة، لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 للسنة الحالية والسنوات السابقة.مجموعة  مالي و/ او االداء المالي للعلى المركز ال

  

 االستثمارات في الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك ٢٨ت على المعيار المحاسبي الدولي رقم التعديال

توضح التعديالت ان خيار منظمات مشاريع راس المال المشتركة وغيرها من المنشآت المماثلة االخرى لقياس االستثمارات في 
خالل الربح او الخسارة متوفرة بشكل منفصل لكل شركة زميلة او مشروع الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من 

 مشترك، وينبغي االختيار عند االعتراف االولي.
 فيما يتعلق بخيار المنشأة غير االستثمارية لالحتفاظ بقياس القيمة العادلة المطبقة من قبل الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي

حقوق الملكية، فان التعديالت تقدم توضيحا مماثال بان هذا الخيار متاح لكل منشأة زميلة  طريقةتطبيق  هي منشآت استثمارية عند
 ليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. استثمارية او مشروع مشترك استثماري.

 ر العقاري) تحويالت االستثما٤٠تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (

توضح التعديالت ان تحويل الملكية الى او من االستثمار العقاري يتطلب تقييم ما اذا كان العقار يفي او لم يعد يفي بتعريف 
االستثمار العقاري مدعوما بادلة واضحة بان تغيير االستخدام قد حدث. كما توضح التعديالت ان الحاالت الواردة في معيار 

ليس لهذه التعديالت أي تأثير  ) ليست شاملة وان التغيير في االستخدام يكون بالنسبة للعقارات قيد االنشاء.٤٠( المحاسبة الدولي رقم
 على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

 ما) معامالت بالعمالت االجنبية والبدل المدفوع مقد٢٢تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية العداد التقارير المالية رقم (

) كيفية تحديد "تاريخ المعاملة" لغرض تحديد سعر ٢٢يتناول تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية العداد التقارير المالية رقم (
الصرف الستخدامه عند االعتراف المبدئي بالموجودات او المصروفات او االيرادات عندما يتم دفع او استيفاء هذا المبلغ مقدما 

التفسير ان تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي  يحدددات غير نقدي او التزام غير نقدي ينتج عنه االعتراف بالموجو  بعملة اجنبية الذي
مبدئيا بالموجودات غير النقدية او المطلوبات غير النقدية الناشئة من السداد او االستالم بالبدل المدفوع مقدما. مجموعة  تعترف به ال

تحديد تاريخ المعاملة لكل سداد او استالم مجموعة  دفعات او االستالمات مقدما فان التفسير يتطلب من الاذا كان هناك العديد من ال
 ليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. بدل المدفوع مقدما.
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 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها

 بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد:مجموعة  اللم تقم 
 

 ير المالية الجديدة والمعدلةتطبيق المعايير الدولية للتقار 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها
 

كما في او عندما ينطبق مجموعة  تتوقع االدارة انه سيتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية لل
 والتعديالت الجديدة. والتفسيراتعايير ويتم تطبيق هذه الم

 
 
 

يسري تطبيقها للفترات  الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةالمعايير 

 السنوية التي تبدأ من او بعد

 م٢٠١٩يناير  ١ عقود االيجار ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

عيار للمعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت على الم م٢٠١٧-م٢٠١٥دورة التحسينات السنوية 

) الترتيبات المشتركة ١١) دمج االعمال والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٣الدولي للتقارير المالية رقم (

 ) تكاليف القروض٢٣) ضرائب الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم (١٢ومعايير المحاسبة الدولية رقم (

 م٢٠١٩يناير  ١

 م٢٠١٩يناير  ١ ) عدم التيقن في معالجة ضريبة الدخل٢٣قارير المالية رقم (تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للت

) االدوات المالية المتعلقة بمميزات الدفع المسبقة مع ٩التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

 التعويضات السلبية

 م٢٠١٩يناير  ١

الموظفين المتعلقة بتعديل خطة المنافع المحددة او تقليصها  ) منافع١٩التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم (

 او تسويتها

 م٢٠١٩يناير  ١

) االستثمارات في الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك ٢٨التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (

 المتعلقة بالفوائد طويلة االجل في الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك

 م٢٠١٩يناير  ١

المعيار على تعديالت  –تعديالت على مراجع االطار المفاهيمي في المعايير الدولية العداد التقارير المالية 

) والمعيار الدولي العداد ٣) والمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم (٢الدولي العداد التقارير المالية رقم (

) ١) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (١٤ر الدولي العداد التقارير المالية رقم () والمعيا٦التقارير المالية رقم (

) ومعيار ٣٧) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم (

) والتفسير ١٩التفسير رقم () و ١٢) ولجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (٣٨المحاسبة الدولي رقم (

) لتحديث تلك االراء فيما يتعلق باالشارات الى واالقتباس من ٣٢) والتفسير رقم (٢٢) والتفسير رقم (٢٠رقم (

 االطار المفاهيمي او لالشارة الى نسخة مختلفة من االطار المفاهيمي

 م٢٠٢٠يناير  ١

 م٢٠٢٠يناير  ١ ) دمج االعمال والمتعلق بتعريف االعمال٣(التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 م٢٠٢٠يناير  ١ ) المتعلق بتعريف المادية٨) ورقم (١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (

 م٢٠٢١يناير  ١ ) عقود التأمين١٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

) ٢٨) البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي رقم (١٠لمالية رقم (التعديالت على المعيار الدولي للتقارير ا

المتعلقة ببيع او مساهمة المستثمر  م٢٠١١االستثمارات في الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك 

 للموجودات في الشركة الزميلة وشركات المشروع المشترك

تاريح سريان التطبيق الى أجل 

يق ما زال غير مسمى . التطب

 مسموح.



 ) شركة مساهمة سعودية(الصناعي لإلستثمار شركة العبداللطيف 
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- ٢٨ - 

 

 ) عقود االيجار١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

 ١٦التاثير العام لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

تها في البيانات المالية لكل يفية معالجكنموذجا شامال لتحديد ترتيبات االيجار و  ١٦يوفر المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 
) محل ارشادات التأجير الحالية المتضمنة في معيار ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( يحلمن المؤجرين والمستأجرين. سوف 

يناير  ١) والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح ساري المفعول للفترات المحاسبية التي تبدأ في او بعد ١٧المحاسبة الدولي رقم (
 م٢٠١٩يناير  ١في مجموعة  ) لل١٦م سيكون تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٢٠١٩

 

مجموعة  ). وبالتالي لن تقوم ال١٦ر الدولي للتقارير المالية رقم (اباختيار التطبيق باثر رجعي المعدل من المعيمجموعة  قامت ال
 رنة.باعادة تعديل بيانات المقا

 

 تأثير التعريف الجديد على عقود االيجار

) وليس العادة تقييم ١٦من الطريقة العملية المتاحة عند االنتقال الى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (مجموعة  سوف تستفيد ال
وتفسير  ١٧المحاسبي الدولي رقم للمعيار وفقا  على ذلك سيظل تعريف عقد االيجار  بناءا  ما اذا كان العقد يتضمن عقد ايجار. و 

 م٢٠١٩يناير  ١ساريا على عقود االيجار التي تم ادخالها او تعديلها قبل  ٤لجنة التقارير المالية رقم 
 

) بين عقود ١٦يرتبط التغير في تعريف عقد االيجار بشكل اساسي بمفهوم السيطرة. يصنف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 الخدمات على اساس ما اذا كان العميل يتحكم في استخدام االصل المحدد. يعتبر التحكم موجودا اذا كان العميل له : االيجار وعقود

 الحق في الحصول على جميع المنافع االقتصادية بشكل فعلي من استخدام اصل محدد و -

 الحق في توجيه استخدام ذلك االصل -

) على ١٦ات ذات الصلة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (تعريف عقد االيجار والتوجيهمجموعة  الستطبق 
 م (سواء كان عقد االيجار للمؤجر او المستأجر).٢٠١٩يناير  ١جميع عقود االيجار المبرمة او المعدلة في او بعد 

 د بعد مدى تاثيره.لم تقم االدارة بعد باجراء تحليل مفصل لتاثير تطبيق هذا المعيار وبالتالي لم تحد
 

 التاثير على حسابات المستأجر

 االيجار التشغيلي

لمعيار وفقا  للعقود المصنفة سابقا كايجار تشغيلي مجموعة  ) سيغير كيفية محاسبة ال١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 .قائمة المركز المالي الموحد) حيث كانت من خارج بنود ١٧المحاسبة الدولي رقم (

 

مجموعة  ) لجميع عقود اإليجار (باستثناء ما تم ايضاحة باالسفل) فان ال١٦عند التطبيق االولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 سوف تقوم:

المركز المالي التي تقاس مبدئيا بالقيمة الحالية للدفعات  قائمةاالعتراف بالموجودات حق االستخدام ومطلوبات العقد في  •
 ية المستقبلية.االيجار 

 الربح او الخسارة. قائمةاالعتراف باستهالك الموجودات حق االستخدام والفوائد المترتبة على مطلوبات العقد في  •
فصل المبلغ االجمالي بين النقد المدفوع على الجزء االساسي (تظهر خالل االنشطة التمويلية) والفوائد (تظهر خالل  •

 دفقات النقدية.االنشطة التشغيلية) في قائمة الت
 

سيتم االعتراف بمكافآت االيجار (مثل فترة االيجار المجاني) كجزء من قياس موجودات حق االستخدام والتزامات االيجار بموجب 
فانها تؤدي الى االعتراف بمكافآت على مطلوبات عقد االيجار، ويتم اطفائها بتخفيض مصاريف  ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ى اساس القسط الثابت.االيجار عل
لمعايير المحاسبة الدولية رقم وفقا  سيتم اختبار موجودات حق االستخدام لتحديد تندني القيمة  ١٦للمعيار الدولي للتقارير المالية وفقا  

 ) تدني قيمة الموجودات. سيحل هذا محل المتطلب السابق لالعتراف بالمخصص لعقود االيجار المرهقة.٣٦(
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شهر او اقل) وايجار الموجودات متدنية القيمة (مثل اجهزة الكمبيوتر  ١٢ود االيجار قصيرة االجل (مدة االيجار بالنسبة لعق
لما تسمح به المعايير وفقا  االعتراف بمصروفات االيجار على اساس القسط الثابت مجموعة  الشخصية واالثاث المكتبي) ستختار ال

 .١٦الدولية للتقارير المالية رقم 
 

)، المؤجر يستمر بتصنيف عقود االيجار اما عقود ايجار تمويلية او عقود ايجار ١٦وجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (بم
) غير ١٦تشغيلية والمحاسبة على هذين النوعين من العقود االيجارية مختلف تماما عما ذلك، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

ة مطلوبة، بطريقة عملية فيما يتعلق بكيفية ادارة المؤجر للمخاطر الناشئة عن المصلحة المتبقية من متضمن افصاحات اضافي
 الموجودات المؤجرة.

 
 

 
 

 
 



مار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) شركة العبداللطيف لالستث  
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 والمعدات            وآالالت الممتلكات  -٧

 اراضي البيــــــــان -أ
 مشاريع 

 تحت التنفيذ
 سيارات االت ومعدات ب -مباني 

 اثاث ومفروشات

 بيةواجهزة مكت 
 اإلجمالي رئيسية قطع غيار

 ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي والمعدات     وآالالت تكلفة الممتلكات

 ٢,٢٢٧,٧٢٥ ١٣٢,٧٤٨ ١٠٥,٠٩٥ ٣٣,٦٥٤ ١,٦٨١,١٦٨ ٢١٨,٥٣٥ ٨,٨٩٥ ٤٧,٦٣٠ م١/١/٢٠١٨الرصيد في 

 ١١,٠١٤ ٥,٣٤٨ ١,٣٧٠ ٢٨٠ ٢,٢٤٣ ٢٥ ١,٧٤٨ - خالل السنةإضافات 

 )١,٩٢٣( - - )٨٠( - - )١,٨٤٣( - خالل السنةوتحويالت إستبعادات 

 ٢,٢٣٦,٨١٦ ١٣٨,٠٩٦ ١٠٦,٤٦٥ ٣٣,٨٥٤ ١,٦٨٣,٤١١ ٢١٨,٥٦٠ ٨,٨٠٠ ٤٧,٦٣٠ م٣١/١٢/٢٠١٨الرصيد في 

         مجمع االستهالك والهبوطيطرح : 

 ١,٧٩٨,٩٧٤ ٩٣,٩٩٣ ٩٠,٥٦٨ ٣٢,٠٦٦ ١,٤٠٥,٦٥٦ ١٧٦,٦٩١ - - م١/١/٢٠١٨الرصيد في 

 ٥٥,٥٦١ ٤,٦٤٥ ٣,٧٩٤ ٩٧١ ٣٩,٠٧٧ ٧,٠٧٤ - -  إضافات خالل السنة

 )٨٠( - - )٨٠( - - - - إستبعادات خالل السنة

 ١,٨٥٤,٤٥٥ ٩٨,٦٣٨ ٩٤,٣٦٢ ٣٢,٩٥٧ ١,٤٤٤,٧٣٣ ١٨٣,٧٦٥ - - م٣١/١٢/٢٠١٨الرصيد في 

         ية صافي القيمة الدفتر 

 ٣٨٢,٣٦١ ٣٩,٤٥٨ ١٢,١٠٣ ٨٩٧ ٢٣٨,٦٧٨ ٣٤,٧٩٥ ٨,٨٠٠ ٤٧,٦٣٠ م ٣١/١٢/٢٠١٨في 

 ٤٢٨,٧٥١ ٣٨,٧٥٥ ١٤,٥٢٧ ١,٥٨٨ ٢٧٥,٥١٢ ٤١,٨٤٤ ٨,٨٩٥ ٤٧,٦٣٠ م ٣١/١٢/٢٠١٧في 

 
 ه.ه.١٤٥٢١٤٥٢//٨٨//٦٦في في المباني المذكورة اعاله مقامة على ارض مستأجرة من وزارة الصناعة والكهرباء بموجب عقد ينتهي المباني المذكورة اعاله مقامة على ارض مستأجرة من وزارة الصناعة والكهرباء بموجب عقد ينتهي بعض بعض ان ان   -بب

 ..سعوديسعودي  ��) ) ٨٠٥٨٠٥,,٤٣٩٤٣٩م (م (٢٠١٧٢٠١٧ديسمبر ديسمبر   ٣١٣١وو    سعوديسعودي  ��) ) ٤٢٦٤٢٦,٦١١,٦١١م (م (٢٠١٨٢٠١٨ديسمبر ديسمبر   ٣١٣١  كما فيكما فياالصول المستهلكة دفتريا وال زالت قيد االستخدام االصول المستهلكة دفتريا وال زالت قيد االستخدام   تكلفةتكلفة  بلغتبلغت  -جج



طيف لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) شركة العبدالل  

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   للسنة المنتهيةالموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
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 عقاريةالستثمارات اال -٨
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية 
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية 
 ٨٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠  السنةإستثمارات عقارية أول 

 )٣٠,٠٠٠(  -  أراضي مباعة
 ٥٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠  السنةقيمة االستثمار آخر 

 

رأسمالي علما  بأن حصة  ربحتتمثل االستثمارات العقارية في اراضي مقتناة مشاركة مع الغير بغرض الحصول منها على ايراد او  −

 .لإلستثمار الصناعي العبداللطيف مجموعةكية هذه الحصص لسم الطرف االخر والذي قدم عقود تفيد بملمسجلة با مجموعةال

الف  ٥٩,٥٢٠م: ٢٠١٧سعودي ( �الف  ٥٥,٣٥٤مبلغ م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  لقيمة العادلة لهذه االراضيا تبلغ −

 ٣١ كما في معتمد مقيمك )١٢١٠٠٠٠٨٤٦رقم  اضواء العرب ترخيص(شركة سعودي) علما بأنها قيمت بواسطة  �

 م.٢٠١٧ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٨ديسمبر

علما بان قيمة االرض  سعودي �الف  ٦,٧٥٠م تم بيع جزء من هذه االستثمارات مع تحقق ارباح بلغت ٢٠١٧خالل عام  −

 .سعودي  �ألف  ٥٠,٠٠٠ سعودي واصبح المتبقي من هذا االستثمار والمسجل بالتكلفة �الف  ٣٠,٠٠٠المباعة بالدفاتر 

 

 بالقيمة العادلة مصنفةالستثمارات اال -٩
 بالقيمة العادلة فيما يلي : مصنفةالمالية ال الموجوداتتتمثل 

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م نسبة الملكية 

 بأالف الرياالت السعودية 

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية 

    %٢٧ غير مدرجة –شركة كابالت البحر االحمر 

 ١٢,٩٧٥  ١٢,٧٥٩  قيمة االستثمار المرحلة

 )٢١٦(  ٢٧,٥٤٥  أرباح (خسائر) اعادة التقييم خالل السنة

 ١٢,٧٥٩  ٤٠,٣٠٤  قيمة االستثمار آخر المدة

    %١٥ غير مدرجة –شركة الريف للسكر 

 ٦٠,٥٦٣  ٥٩,٨٥٠  قيمة االستثمار المرحلة

 )٧١٣(  )٢٤,٩١٦(  (خسائر) اعادة التقييم خالل السنة 

  ٥٩,٨٥٠  ٣٤,٩٣٤ 

 ٧٢,٦٠٩  ٧٥,٢٣٨  رصيد االستثمار
 

 ففي شركة الريلإلستثمار والتكلفة سعودي  � الف ٥٠,٠٠٠في شركة كابالت البحر االحمر لإلستثمار بلغت قيمة التكلفة  −

 .سعودي � الف ٤٥,٠٠٠للسكر 

نوع من السيطرة او التأثير الهام على المشاركة في القرارات المالية الصناعي أي لإلستثمار ال تمارس شركة العبداللطيف  −

 والتشغيلية للشركات المستثمر بها.

مكتب خبير القيمة لتقييم المنشآت االقتصادية ترخيص رقم  –لمقيم معتمد وفقا  اعاله  ةالمذكور  القيمة العادلةالحصول على  تم −

وتم اخذ اثر  م قامت بتقييم استثماراتها بواسطة مقيم٢٠١٧خالل عام  وايضا م٢٠١٨ ديسمبر ٣١كما في  )٣٩١٢٠٠٠٠٠٣(

 من خالل الدخل الشامل اآلخر. م٢٠١٧/م٢٠١٨ في عامفرق التقييم 
 

 

 

 

 



 شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) 

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   للسنة المنتهيةالموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
 

 

- ٣٢ - 

 

 بعد المخصص المخزون -١٠
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية 
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية 
 ٢٢١,٥٠٩  ٢٥٩,٣٠١  مواد خام

 ٢٥,٥٩٤  ٢٠,٧٩٣  مخزون تحت التشغيل
 ١١٧,٢٠٩  ١٠٦,١٦٩  مخزون تام الصنع

 ٣٦٤,٣١٢  ٣٨٦,٢٦٣  رصيد البضاعة قبل المخصص
 )٥,١٨٨(  )٥,٠٧٠(  الحركة يءمخصص مخزون راكد وبط

  ٣٥٩,١٢٤  ٣٨١,١٩٣ 
 

 الحركة  بطئو  مخزون راكدحركة مخصص وفيما يلي 
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية 
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية 
 )٥,٣٩٩(  )٥,١٨٨(  الرصيد أول السنة

 ٢١١  ١١٨  المستخدم خالل السنة
 )٥,١٨٨(  )٥,٠٧٠(  الرصيد آخر السنة

 
على االتجاهات  بطئ الحركة الى طبيعة المخزون وعمره وفترة صالحيته وتوقعات المبيعات المرتكزةراكد و يستند مخصص  −

 السابقة والعوامل النوعية والفنية االخرى.
 
 الذمم المدينة التجارية بعد المخصص -١١

 

 -أ

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣٦٣,٠٠٣  ٣٦٤,٠٤٨  عمالء

 )٧,٨٠٩(  )٨,٣٠١(  انخفاض المدينيين التجاريينمخصص 

  ٣٥٥,١٩٤  ٣٥٥,٧٤٧ 

 بالصافي التجاريون العمالءأعمار  -ب
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م 

 بأالف الرياالت السعودية
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية
 ١٢٠,٥٣٠  ٨٤,٨٦٢ حتى شهرين

 ٥٣,٧٦٠  ٤٥,١٤٥ من شهرين الى ثالثة اشهر
 ١٨٨,٧١٣  ٢٣٤,٠٤١ أكثر من ثالثة أشهر

 ٣٦٣,٠٠٣  ٣٦٤,٠٤٨ 

 

 انخفاض المدينيين التجاريينالحركة في مخصص  -ج 

   

 )٧,٨٤٢(  )٧,٨٠٩( في بداية السنة
 -  )١,٥٠٠( خالل السنة مخصص مكون

 ٣٣  ١,٠٠٨ مخصص مستخدم
 )٧,٨٠٩(  )٨,٣٠١( 

 على اعمارها وتاريخها. بناءا  تم احتساب مخصص االنخفاض في قيمة المدينون التجاريون   -د

 يمة العادلة ألرصدة العمالء تقارب القيمة الدفترية. ال تفرض أي غرامات على المدفوعات المتأخرة.ان الق -ه
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- ٣٣ - 

 

 ألطراف ذات العالقةا -١٢
وارصدة الجهات ذات العالقة كما  السنةول التالي اجمالي مبالغ المعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل ديوضح الج

 : كما يلي م٢٠١٧ ديسمبر ٣١و  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١في 

  البيان

 المبيعات الى

الخدمات 

 الي والمنافع

الخدمات والمشتريات 

 من

المبالغ المستحقة 

على الجهات ذات 

 العالقة

بأالف الرياالت   

 السعودية

بأالف الرياالت 

 السعودية

 بأالف الرياالت

 السعودية 

 بأالف الرياالت

 السعودية 

 ٤١,٧٩٤ ٧٨٦ ٤,١٢٦ ٤٧,١٥٥ م١٢/٢٠١٨ مفروشات العبداللطيف

 ٢٩,٨٨٣ ١,٢٢٧ ٤,٥٦٥ ٤٨,٣٠٨ م١٢/٢٠١٧ 

 - ١,٨٠٨ - - م١٢/٢٠١٨ شركة الغاز

 - ١,٧٧٩ - - م١٢/٢٠١٧ 

حد بأتتمثل جميع انواع المعامالت مع االطراف ذات العالقة في عالقات تجارية وتتمثل طبيعة العالقة في أنها أطراف ذات عالقة  -

 .عضاء مجلس اإلدارةأ
 

 ينالمدينوالتي ال تختلف عن التعامالت مع  لشروط التعامل العاديةوفقا  إجراء معامالت البيع والشراء مع الجهات ذات العالقة يتم  -

وفقا  . إن األرصدة القائمة كما في نهاية السنة بدون عمولة، ويتم سدادها التجاريين العاديين وال يوجد بها أي مزايا خاصة ينوالدائن

. لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة. مة مع الطرف ذو العالقةالتفاقيات مبر 

، لم تقم المجموعة بإثبات أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ م٢٠١٨ ديسمبر ٣١المنتهية في  بالسنةوفيما يتعلق 

: ال شيء). يتم إجراء هذا التقويم في كل سنة مالية وذلك بفحص المركز م٢٠١٧ديسمبر  ٣١القة (المستحقة من الجهات ذات الع

 المالي للجهة ذات العالقة واألسواق التي تعمل فيها.
 

و  م٢٠١٨ لعام ا  ـــــــسنوي �لــــر	) الف  ٣,٢١٧ (مفروشات العبد اللطيف) بقيمة (والمستأجر هو  المجموعةيوجد عقود ايجارات لصالح  -

 سعودي �) الف  ٧٩٣ واتفاقية اعاشة لبعض موظفي مفروشات العبد اللطيف بقيمة ( م٢٠١٧سعودي  �) الف  ٢,٩٥١( 

 الى خدمات لوجستية مقدمة لشركة مفروشات العبداللطيف  باإلضافة المجموعةسنويا  لصالح  سعودي) �ألف  ١,٢٧٧:  م ٢٠١٧(

 .سعودي) �ألف  ٣٣٧:  م٢٠١٧ ( سعودي �) ألف  ١١٦ بقيمة (
 

 �ألف  ٥٩٠:  م٢٠١٧ ( سعودي سنويا   �الف  ) ٤٥٩ () بقيمة  مفروشات العبد اللطيف كما يوجد عقود ايجارات والمؤجر هو ( -

 �ألف  ٦٣٧:  م٢٠١٧ ( سعودي �الف  ) ٧٨٦ (، باإلضافة الى خدمات مقدمة من مفروشات العبداللطيف بقيمة سعودي)

 .سعودي)
 

 فترات تقل عن سنة وتعتبر القيمة العادلة لها تقارب القيمة الدفترية.يتم تسويتها خالل  عالقةان القيمة العادلة ألرصدة االطراف ذات  -

 

 مكافآت اعضاء مجلس االدارة

 

 ٥١٧م: ٢٠١٧( سعودي، � ) الف٥٦٥م مبلغ (٢٠١٨بلغت الرواتب والبدالت المدفوعة ألعضاء مجلس االدارة التنفيذيين خالل عام  -

 . سعودي) �الف 
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- ٣٤ - 

 

 م٢٠١٨

سعودي  �) ألف ١٠٠على صرف مبلغ ( م١/٥/٢٠١٨الموافق  ه١٥/٨/١٤٣٩اقرت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  -

تنازل باقي  اعضاء فيماوتم السداد ألربعة  م٣١/١٢/٢٠١٧لكل عضو من اعضاء مجلس االدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 

 .االعضاء عن المكافأة
 

 م٢٠١٧
أ�ف ) ١٠٠م على صرف مبلغ (١١/٤/٢٠١٧ه الموافق ١٤/٧/١٤٣٨العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  الجمعيةاقرت  -

وتم السداد ألربعة  م٣١/١٢/٢٠١٦سعودي لكل عضو من اعضاء مجلس االدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في  �
 عضاء فيما تنازل باقي االعضاء عن المكافأة.ا

 

 خرىاالموجودات المدفوعة مقدما و المصاريف ال -١٣

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ٨,٦٩٠  ٨,٦٥٥  مصاريف مدفوعة مقدما

 ٥٦,٨٤٨  ٢٨,٥٩٥  دفعات مقدمة للموردين

 ١٦٨  ١١٢  اخرى

 ٦٥,٧٠٦  ٣٧,٣٦٢  االجمالي
 
 
 

 النقد وما في حكمه -١٤

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ١,٢٥٨  ٢,١٢٦  نقد بالصندوق

 ٦٥,٩٢٨  ٦٨,٢٤١  السعودي ����حسابات جارية لدى بنوك محلية 

 ١٥,٣٢٤  ٨,٣٢٦  اجنبية حسابات جارية لدى بنوك محلية بعمالت

 ٨٢,٥١٠  ٧٨,٦٩٣  االجمالي
   

 رأس المال  -١٥

) الف سهم بقيمة اسمية ٨١,٢٥٠سعودي ممثال في ( �) ألف ٨١٢,٥٠٠المكتتب به والمدفوع مبلغ (مجموعة  بلغ رأس مال ال

 سعودي. �) ١٠لكل سهم (
  

  نهاية الخدمةمكافأة مخصص   -١٦
 

منافع محددة لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بما يتفق مع متطلبات قانون العمل في المملكة العربية  تقوم المجموعة بتطبيق خطة -أ

السعودية للشركات المعنية ضمن المجموعة. وتستند المدفوعات بموجب هذه الخطة على الرواتب والبدالت النهائية للموظفين وسنوات 

عمل في المملكة العربية السعودية، إن معروف في الشروط الواردة في قوانين ال خدمتهم المتراكمة في تاريخ توقف عملهم. كما هو

 خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة حيث تفي الكيانات المعنية بالتزامات دفعات المزايا عند استحقاقها.

 وقد كانت حركة المخصص خالل السنة كالتالي:
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- ٣٥ - 

 

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ٩,٠٦٨  ١١,٩٨٧  الرصيد االفتتاحي

 ١,٨٨٩  ٢,٦٥٣  تكلفة الخدمة الحالية 

 )١,٠٠٢(  )٢,٨٤٥(  المزايا المدفوعة

 ٢,٠٣٢  )١,١٩٠(  (االرباح) الخسائر اإلكتوارية 

 ١١,٩٨٧  ١٠,٦٠٥  الرصيد نهاية السنة
 
 

 االكتوارية االفتراضات

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 %١,٩٢  %١,٩٢  خصم السندات الحكوميةمعدل 

 صفر%  صفر%  معدل الزيادة في الرواتب
 

تكلفة االيراد ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات االدارية  على كل منتم توزيع مصروف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -ب

 :ى النحو التاليعلو العمومية 

 
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ١,٦٥٧  ٢,٣٢٦  تكلفة ايراد

 ٢٨  ٢٩  مصروفات بيع وتسويق

 ٢٠٤  ٢٩٨  مصروفات ادارية وعمومية

 ١,٨٨٩  ٢,٦٥٣  الرصيد نهاية السنة

 

 لقصيرة األج التسهيالت اإلسالمية  -١٧
 

على قروض اسالمية قصيرة االجل على شكل اعتمادات وضمانات ومرابحة وتورق من بنوك محلية حسب السعر  مجموعةحصلت ال -

 السائد. 
 

ال تتجاوز السنة وذلك بضمان التوقيع على سندات ألمر وضمانات اخرى و  السنةإن هذه القروض البنكية القصيرة تستحق السداد خالل  -

 .شهر  ١٢يث تلك القروض ال تتجاوز ححسب نص االتفاقيات 
 

تقارب قيمتها  الماليةنظرا لفترة االستحقاق القصيرة للتسهيالت االسالمية قصيرة االجل فقد حددت االدارة ان القيمة العادلة لهذه االدوات  -

 الدفترية.

 يلي : كماوتتمثل الحركة  -
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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ٢٨٣,١٢٨  ١٦٣,٦٢٠  رصيد أول السنة

 ٢٧٤,٨٠٤  ٢٧٣,٠٦٥  المستلم خالل السنة

 )٣٩٢,٩٨٨(  )٢٨٥,٥٤٣(  المسدد خالل السنة

 )١,٣٢٤(  )١,٨٣٥(  أعباء تمويلية مؤجلة

  ١٦٣,٦٢٠  ١٤٩,٣٠٧ 

 خرىاألدائنة الرصدة األ دائنون و ال -١٨

 

  -أ

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ٢١,٩٠٠  ٢٣,٠١٥  موردين

 ١٤,٧٢٧  ١٦,٤٦٢  مصاريف مستحقة

  ٣٦,٦٢٧  ٣٩,٤٧٧ 

 
التجارية، ولدى الدائنة  الذممان القيمة الدفترية للدائنين التجاريين تقارب قيمتها العادلة وال يتم تحميل فوائد على مجموعة  تعتبر ال -ب

 دفع جميع الذمم الدائنة ضمن االطار الزمني لالئتمان. المخاطر المالية لضمان إلدارةسياسات مجموعة  ال
 
 

 تكلفة المبيعات -١٩

 

   -أأ

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ٢٤٨,٦٣٥  ٢٢١,٥٠٩ مخزون مواد خام بداية السنةمخزون مواد خام بداية السنة

 ٣٣٣,٦٨٦  ٣٧١,١٠٨ مشتريات مواد خاممشتريات مواد خام

 )٢٢١,٥٠٩(  )٢٥٩,٣٠١( مخزون مواد خام نهاية السنةمخزون مواد خام نهاية السنة

 ٣٦٠,٨١٢  ٣٣٣,٣١٦ تكلفة المواد الخامتكلفة المواد الخام

 ٢٧,١٦٦  ٢٥,٥٩٤ مخزون تحت التشغيل بداية السنةمخزون تحت التشغيل بداية السنة

 )٢٥,٥٩٤(  )٢٠,٧٩٣( مخزون تحت التشغيل نهاية السنةمخزون تحت التشغيل نهاية السنة

 ٣٦٢,٣٨٤  ٣٣٨,١١٧ تكلفة المواد المستخدمةتكلفة المواد المستخدمة

 ٨٤,٧٤٨  ٨٤,٣٥٣ تكلفة اجور العمالة وملحقاتهاتكلفة اجور العمالة وملحقاتها

 ١٤١,٦١١  ١٢٩,٧١١ ب)ب)  -١٩١٩مصاريف صناعية غير مباشرة (مصاريف صناعية غير مباشرة (

 ٥٨٨,٧٤٣  ٥٥٢,١٨١ تكلفة المخزون المصنع خالل السنةتكلفة المخزون المصنع خالل السنة

 ١١٥,٠٣٣  ١١٧,٢٠٩ مخزون تام الصنع في بداية السنةمخزون تام الصنع في بداية السنة

 )١١٧,٢٠٩(  )١٠٦,١٧٠( مخزون تام الصنع في نهاية السنةمخزون تام الصنع في نهاية السنة

 ٥٨٦,٥٦٧  ٥٦٣,٢٢٠ 
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- ٣٧ - 

 

 (١٩ - ب) مصاريف صناعية غير مباشرة
 
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية
 ٦٠,١٧٢  ٥٥,١٠٣  استهالك اصول ثابتةاستهالك اصول ثابتة

 ٢,١٤٢  ٢,٦٩٢  ايجاراتايجارات
 ٤٢,٧٨١  ٣٤,٥٤٣  كهرباء وغاز ومياهكهرباء وغاز ومياه

 ١٧,٩٤٤  ١٦,٢٠٢  وصيانةوصيانة  مصاريف سيارات وقطع غيارمصاريف سيارات وقطع غيار
 ٧,٦٣٧  ٦,٣٨٢  تامين حريقتامين حريق

 ٦,٥٩٨  ١٠,٤٧٨  رسوم تعقيب ورسوم حكوميةرسوم تعقيب ورسوم حكومية
 ٣,١٧٧  ٢,٨٦٩  سفر وانتقالسفر وانتقال

 ١,١٦٠  ١,٤٤٢  متنوعةمتنوعة
  ١٤١,٦١١  ١٢٩,٧١١ 

 
مصاريف ة والعمومية الى من المصاريف اإلداري االيجارات الخاصة باالراضي المقام عليها المصانع لسنة المقارنة تم اعادة تصنيف −

 .لتتناسب مع ارقام السنة الحالية ب)-١٩ايضاح (لها ضمن  صناعية غير مباشرة 
 

 مصاريف البيع والتوزيع -٢٠
 
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ٩٩٠  ١,٠٥٩  رواتب واجوررواتب واجور

 ١٣,٠٦٦  ٨,٨٣١  نقل وشحننقل وشحن

 ١,٩٥٠  ١,٥٢٨  الت بيعالت بيععمو عمو 

 ١,٢٥١  ١٢٠  دعاية واعالندعاية واعالن

 ١٤٠  ١٣٦  استهالكاتاستهالكات

 ١,٩٦٦  ٢,٣٣٧  متنوعةمتنوعة

  ١٩,٣٦٣  ١٤,٠١١ 
 

 المصاريف اإلدارية والعمومية  -٢١
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية
 ١٠,٠٧٣  ١٠,٧٦٠  رواتب واجور وملحقاتهارواتب واجور وملحقاتها

 ٨٧٢  ١,٢٢٨  رسوم واشتراكاترسوم واشتراكات
 ٥١٧  ٦٦٨  مكافأة اعضاء مجلس االدارةمكافأة اعضاء مجلس االدارة

 ٧٥٧  ٧٣٥  قرطاسية ومطبوعاتقرطاسية ومطبوعات
 ٤١٥  ٥٨٩  بريد وبرق وهاتفبريد وبرق وهاتف

 ٥٨٠  ٩٣٦  خدمات ورسوم بنكيةخدمات ورسوم بنكية
 ١٠٦  -  مخصص مخزون راكد وبطئ الحركةمخصص مخزون راكد وبطئ الحركة
 -  ١,٥٠٠  مخصص ديون مشكوك في تحصيلهامخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ٣,٦١٦  ٣,٣٣٦  متنوعةمتنوعة
  ١٦,٩٣٦  ١٩,٧٥٢ 
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- ٣٨ - 

 

 خرىااليرادات اال -٢٢

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ٦,٧٥٠  -  ))٨٨ايضاح (ايضاح (  –أرباح بيع استثمارات عقارية أرباح بيع استثمارات عقارية 

 ٦,٤٥٤  ٦,٨٤٩  تأجير للغيرتأجير للغير

 ٩٤١  ٨٣٤  متنوعةمتنوعة

  ١٤,١٤٥  ٧,٦٨٣ 
 

 الشرعيةالزكاة  -٢٣

اب الزكاة على اساس صافي الدخل المعدل او راس المال العامل المعدل ايهما اكبر طبقا  ألنظمة الزكاة  المعمول بها يتم احتس -أ

بتقديم اقرارها الزكوي على اساس التوحيد مع الشركات التابعة وفيما يلي العناصر مجموعة  تقوم الو في المملكة العربية السعودية 

 ء الزكوي:االساسية لمكونات عناصر الوعا
 

 دخل السنة المعدل صافي

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ٥٣,٢٢٢  ٢٧,٠٢٦  صافي دخل السنة قبل الزكاةصافي دخل السنة قبل الزكاة

 ٢,٩١٩  ٤,١٥٣  مخصصات مكونة خالل السنةمخصصات مكونة خالل السنة

 ٥٦,١٤١  ٣١,١٧٩  صافي دخل السنة المعدلصافي دخل السنة المعدل
 

 

 للزكاة (الموجبة)للزكاة (الموجبة)األموال الخاضعة األموال الخاضعة 

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ٨١٢,٥٠٠  ٨١٢,٥٠٠  راس المالراس المال

 ٤٠٣,٠٤٧  ٣٩٠,٨٧٦  احتياطيات ومخصصات وارباح مبقاةاحتياطيات ومخصصات وارباح مبقاة

 ٥٦,١٤١  ٣١,١٧٩  صافي دخل السنة المعدلصافي دخل السنة المعدل

 ١,٢٧١,٦٨٨  ١,٢٣٤,٥٥٥  اجمالي االموال الخاضعة للزكاةاجمالي االموال الخاضعة للزكاة

 )٥٥١,٣٦١(  )٥٠٧,٥٩٩(  صافي الموجودات غير المتداولةصافي الموجودات غير المتداولة

 ٧٢٠,٣٢٧  ٧٢٦,٩٥٦  المعدلالمعدل  رأس المال العاملرأس المال العامل

     

 ٧٢٠,٣٢٧  ٧٢٦,٩٥٦  وعاء الزكاءوعاء الزكاء

     

 ١٨,٠٠٨  ١٨,١٧٤  % من صافي الوعاء% من صافي الوعاء٢,٥٢,٥مخصص الزكاة بنسبة مخصص الزكاة بنسبة 

 -  ١,١٥٣  خالل السنةخالل السنة  زكوية مسددةزكوية مسددةفروقات فروقات 

 ١٨,٠٠٨  ١٩,٣٢٧  الشرعيةالشرعيةالزكاة الزكاة 
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- ٣٩ - 

 

 حركة المخصص -ب

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ١٥,٧٣٧  ١٧,٩٣٨  رصيد بداية السنةرصيد بداية السنة

 )١٥,٨٠٧(  )١٧,٩٣٨(  المسدد خالل السنةالمسدد خالل السنة

 ١٨,٠٠٨  ١٨,١٧٤  المكون خالل السنةالمكون خالل السنة

 ١٧,٩٣٨  ١٨,١٧٤  الرصيد نهاية السنةالرصيد نهاية السنة
 

ربوطها الزكوية حتى مجموعة  م وانهت ال٢٠١٧كاة والدخل عن السنة المنتهية االقرار الزكوي للهيئة العامة للز مجموعة  قدمت ال - ج

 م.٢٠١٧ للعامولم تحصل على الربط النهائي  م٢٠١٦عام 

 م٣٠/٤/٢٠١٩مفعول حتى م سارية ال٢٠١٧ديسمبر  ٣١على شهادة زكاة للسنة المنتهية في مجموعة  حصلت ال - د

مجموعة  وتلتزم المجموعة  ) ضمن القوائم المالية الموحدة لل١تم احتساب الزكاة للشركات التابعة الواردة في ايضاح ( - ه

في اعادة توزيع مجموعة  لسياسة الوفقا   كة بما يخصها من الزكاة المستحقةبالمحاسبة عنها امام المصلحة ويتم تحميل كل شر 

 لشركات التابعةالزكاة بين ا

 

 ربحية السهم -٢٤

تم احتساب ربحية السهم من صافي الربح ومن صافي الربح من االعمال الرئيسية على اساس المتوسط المرجح لعدد االسهم  -

 ) الف سهم.٨١,٢٥٠العادية القائمة البالغة (

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعو دية

 ٣٥,٢١٤  ٨,٠٢٦  صافي دخل السنةصافي دخل السنة

 ٨١,٢٥٠  ٨١,٢٥٠  متوسط عدد األسهممتوسط عدد األسهم

 ٠,٤٣  ٠,١٠  الربح االساسي والمخفض للسهم من صافي الربحالربح االساسي والمخفض للسهم من صافي الربح
 
 سق.تليس هناك أي تخفيض لألسهم العادية وعلى هذا النحو فإن إحتساب ربحية السهم األساس والمخفض يتم بشكل م -

 
 توزيعات االرباح   -٢٥

 م٢٠١٨
بواقع  )سعودي �الف  ٤٠,٦٢٥(بتوزيع ارباح المساهمين بمبلغ  م٢٠١٨ مايو ١مجلس االدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  أوصى

 .م٢٠١٨مايو  ١٤بتاريخ  تم توزيعهاو  وذلك للمساهمين المقيدين بسجالت تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية )للسهم الواحد � ٠,٥٠(
 

 م٢٠١٧
بواقع  )سعودي �الف  ٤٠,٦٢٥(بتوزيع ارباح المساهمين بمبلغ  م٢٠١٧ابريل ١١رة في اجتماعه المنعقد بتاريخ أوصى مجلس االدا

 .م٢٠١٧مايو  ٤وتم توزيعها بتاريخ  وذلك للمساهمين المقيدين بسجالت تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية )للسهم الواحد � ٠,٥٠(
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- ٤٠ - 

 

 معلومات قطاعية   -٢٦
بعملياتها التشغيلية في المملكة العربية السعودية واالسواق الرئيسية لمنتجاتها خارج المملكة تتركز في دول مجلس جموعة  متقوم ال

 التعاون الخليجي وامريكا وافريقيا وفيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية لقطاعات االعمال الرئيسية :
 

 االجمالي  لبطانياتا  السجاد والموكيت والمنتجات التابعة  م٢٠١٨

بأالف الرياالت   بأالف الرياالت السعودية  

 لسعوديةا

بأالف الرياالت  

 السعودية

 ٦٢١,١٩٠  ٦٢,٧٢٨  ٥٥٨,٤٦٢  المبيعات

 ٥٧,٩٧٠  )٤,٣٥٥(  ٦٢,٣٢٥  / (الخسارة)اجمالي الربح 

 ٨,٠٢٦  )٩,٦٠٢(  ١٧,٦٢٨   صافي الربح / (الخسارة)

 ٣٨٢,٣٦١  ٢٦,٨٧٧  ٣٥٥,٤٨٤  داتالممتلكات واآلالت والمع

 ١,٤٠٢,٣٨٨  ١٤٩,٧٢٤  ١,٢٥٢,٦٦٤  مجموع الموجودات

 ٢١٧,٥٦٣  ١٢٦,٨٢٢  ٩٠,٧٤١  مجموع المطلوبات

       م٢٠١٧

 ٦٦٨,٤١١  ٥٧,٨٢٩  ٦١٠,٥٨٢  المبيعات

 ٨١,٨٤٤  )٤,٠٥٩(  ٨٥,٩٠٣  اجمالي الربح / (الخسارة)

 ٣٥,٢١٤  )٨,٣٨٩(  ٤٣,٦٠٣  صافي الربح / (الخسارة)

 ٤٢٨,٧٥١  ٢٩,٧٠١  ٣٩٩,٠٥٠  صافي الممتلكات واآلالت والمعدات

 ١,٤٤٣,٧٧٧  ١٦٣,٣٠٦  ١,٢٨٠,٤٧١  مجموع الموجودات

 ٢٣٠,١٧٢  ١٤٥,٣٦٠  ٨٤,٨١٢  مجموع المطلوبات

 

 التوزيع الجغرافي للمبيعات خارج المملكة العربية السعودية : -

 

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م  

 بأالف الرياالت السعودية

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

 بأالف الرياالت السعودية

 ١٤٠,٣٢٩  ١٢٠,٤٢٠  قارة اسياقارة اسيا

 ٤٩,٥٠٧  ٣٨,٠٤٩  قارة افريقياقارة افريقيا

 ٦٢,٨٦٩  ٦٥,٨٨٢  امريكا الشماليةامريكا الشمالية

 ٨٣,٧٠١  ٩٢,٤١٧  أوروبا واستراليا وأخرىأوروبا واستراليا وأخرى

 

 التعهدات الرأسماليةاالرتباطات المالية و  -٢٧
 

ألف  ٥٤,٤٢٠م : ٢٠١٧ سعودي ( �ألف  ١٢,٧٥٨م مبلغ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١بتاريخ مجموعة  لبلغت االرتباطات المالية على ا −
 .مستنديه واعتمادات تصديرمقابل خطابات ضمان واعتمادات  )سعودي �

 
 �ألف  ١,٤١٤: م ٢٠١٧ (بلغت التعهدات الرأسمالية  بينما ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في كن لدى المجموعة تعهدات رأسمالية لم ي −

  . شراء اآلالت جديدةإكمال  بشأن   تتعلق أساسا )سعودي
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- ٤١ - 

 

 القيمة العادلة وادراة المخاطر –االدوات المالية    -٢٨

 قياس القيمة العادلة 
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات، والموجودات غير المالية مثل االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بتاريخ كل 

 ركز مالي موحدة.قائمة م
 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين 
 متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

 
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو -
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. -
 

إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو 
ن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم المطلوبات بافتراض أ

 االقتصادية.
 

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق 
 صل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.االستخدام األفضل واألقصى لأل

 
للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت وفقا  تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة 

 حظة.القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمال
 

ضمن التسلسل  الموحدة تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية
 الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

 
 عار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة (أي بدون تعديل أو تجديد األسعار).األس المستوى األول:
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير  –الهامة لقياس القيمة العادلة  –طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى المستوى الثاني:

 مباشرة.
 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  –المستوى األدنىطرق تقويم ال تعتبر مدخالت  المستوى الثالث:

 
ما بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد في

ك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى إذا تم التحويل بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذل
 الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل سنة مالية.

 
 تقوم ادارة المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر مثل االستثمارات العقارية والموجودات المالية

 المتداولة، وقياس القيمة العادلة غير المتكرر مثل الموجودات المعدة للتوزيع في العمليات المتوقفة. المتاحة للبيع غير 
 يقوم مقيمون خارجيون بتقويم الموجودات الهامة مثل العقارات والموجودات المالية المتاحة للبيع.

احث مع لجنة المراجعة بالمجموعة والحصول على إن عمل المقيمين الخارجيين يتقرر سنويا  من قبل ادارة المجموعة بعد التب
موافقتها. تشتمل أسس ومعايير االختيار على اإللمام بالسوق، والسمعة، واالستقاللية، وفيما إذا تمت مراعاة المعايير المهنية. وعادة 

ادارة المجموعة ماهية طرق التقويم ما يتم تبديل المقيمين كل ثالث سنوات. وبعد التباحث مع المقيمين الخارجيين بالمجموعة، تقرر 
 والمدخالت التي سيتم استخدامها في كل حالة.

 
 وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم ادارة المجموعة بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو تقويمها

، تقوم ادارة المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في طبقا  للسياسات المحاسبية للمجموعة. وألغراض هذا التحليل
 آخر تقويم وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقويم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى. 

 
كل أصل أو مطلوبات مع المصادر كما تقوم المجموعة، وبالتعاون مع المقيمين الخارجيين، بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة ل

 الخارجية ذات العالقة للتأكد فيما إذا كان التغيير معقوال .
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وبشكل مرحلي، تقوم ادارة المجموعة وكذلك المقيمين الخارجيين بالمجموعة برفع نتائج التقويم إلى لجنة المراجعة ومراجع الحسابات 

 ألساسية المستخدمة في عمليات التقويم.المستقل للمجموعة. ويشمل ذلك مناقشة االفتراضات ا
 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر 
بالقيمة  الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله. تم تلخيص االفصاحات المتعلقة

العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو تم االفصاح عن قيمتها العادلة، في اإليضاحات 
 ذات العالقة.

 
ذمم ، ما في حكمهو  تتضمن النقد التيالمالي و  المركز بقائمة المدرجة الرئيسية المالية والمطلوبات األصول من المالية األدوات تتكون

تتضمن القروض والذمم الدائنة .والتي  المالية المطلوباتو المقيمة بالقيمة العادلة  االستثمارات األخرى، المدينة واألرصدة مدينة تجارية
 الفائدة ألسعار النقدية التدفقات مخاطر هي مجموعةلل المالية األدوات عن الناتجة الرئيسية المخاطر إن واألرصدة الدائنة األخرى

 األجنبية. العمالت ومخاطر ومخاطر السيولة االئتمان ومخاطر
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 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

 ادلة. يظهر الجدول ادناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة الع

 القيمة العادلة  لدفتريةالقيمة ا  
استثمارات بالقيمة العادلة من  

 خالل الدخل الشامل اآلخر

التكلفة 

 االجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول  االجمالي مستنفدة ال

   بأالف الرياالت السعوديةم  ٢٠١٨  
        الموجودات المالية

 ٧٥,٢٣٨ - - ٧٥,٢٣٨  ٧٥,٢٣٨ - ٧٥,٢٣٨ استثمارات
 - - - -  ٤٣٤,٥٤٩ ٤٣٤,٥٤٩ - ذمم مدينة تجارية ومدينون اخرون

 - - - -  ٨٧,٦٩٣ ٨٧,٦٩٣ - نقد وارصدة لدى البنوك
 ٧٥,٢٣٨ - - ٧٥,٢٣٨  ٥٩٧,٤٨٠ ٥٢٢,٢٤٢ ٧٥,٢٣٨ 

         المطلوبات المالية
 - - - -  ١٤٩,٣٠٧ ١٤٩,٣٠٧ - قروض وتسهيالت

 - - - -  ٣٩,٤٧٧ ٣٩,٤٧٧ - نون اخرونذمم دائنة تجارية ودائ
 - ١٨٨,٧٨٤ ١٨٨,٧٨٤  - - - - 

 بأالف الرياالت السعوديةم  ٢٠١٧ 
        الموجودات المالية

 ٧٢,٦٠٩ - - ٧٢,٦٠٩ ٧٢,٦٠٩ - ٧٢,٦٠٩ استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة
 - - - -  ٤٤٩,٩٠٢ ٤٤٩,٩٠٢ - ذمم مدينة تجارية ومدينون اخرون

 - - - -  ٨٢,٥١٠ ٨٢,٥١٠ - وارصدة لدى البنوكنقد 
 ٧٢,٦٠٩ - - ٧٢,٦٠٩  ٦٠٥,٠٢١ ٥٣٢,٤١٢ ٧٢,٦٠٩ 

         المطلوبات المالية
 - - - -  ١٦٣,٦٢٠ ١٦٣,٦٢٠ - قروض وتسهيالت

 - - - -  ٣٦,٦٢٧ ٣٦,٦٢٧ - ذمم دائنة تجارية ودائنون اخرون
 - ٢٠٠,٢٤٧ ٢٠٠,٢٤٧  - - - - 
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 ر الماليةادارة المخاط

 للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لالدوات المالية:مجموعة  التتعرض 
 مخاطر االئتمان )أ 

 مخاطر السيولة )ب 

 مخاطر السوق )ج 
 

 مخاطر االئتمان )أ 

لخسارة مالية في حال عجز العميل او الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته مجموعة  تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض ال
 وتنشأ بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية والنقد ومعادالت النقد. التعاقدية،

 ان القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان.
 ذمم مدينة تجارية

أن االدارة تضع باعتبارها ، اال احدلمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل على مجموعة  يتأثر تعرض ال
 العوامل التي قد يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالء الشركة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العميل.

 سعودي. � )٨,٣٠١(م مبلغ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للخسائر االئتمانية المتوقعة، والذي بلغ في  مخصصبتكوين مجموعة  تقوم ال
 الذمم المدينة التجارية واالخرى التي لم تتعرض النخفاض في قيمتها كما يلي : كانت اعمار

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 

 بأالف الرياالت السعودية

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ 

 بأالف الرياالت السعودية

 ١٢٠,٥٣٠  ٨٤,٨٦٢ يوم ٦٠ – ١من 

 ٢٤٢,٤٧٣  ٢٧٩,١٨٦ فاألكثر – ٦١من 

 ٣٦٣,٠٠٣  ٣٦٤,٠٤٨ 

 )٧,٨٠٩(  )٨,٣٠١( ئتمانية المتوقعةمخصص الخسائر اال

 ٣٥٥,١٩٤  ٣٥٥,٧٤٧ 

يوما ما تزال قابلة للتحصيل بالكامل استنادا  الى  ٦٠ترى االدارة ان المبالغ التي لم تتعرض النخفاض في قيمتها والمتأخرة ألكثر من 
 نيفات االئتمانية للعميل، في حال كانت متاحة.سلوك السداد السابق والتحليل الشامل للمخاطر االئتمانية للعميل بما في ذلك التص

 

 النقد ومعادالت النقد

 � الف ٨٢,٥١٠م : ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سعودي ( � الف ٧٨,٦٩٣بنقد وما في حكمه بمبلغ وقدره مجموعة  تحتفظ ال
تبطة بمطلوباتها المالية التي تتم لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المر مجموعة  سعودي)، تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة ال

في ادارة السيولة الى ضمان ان يكون مجموعة  تسويتها عن طريق السداد نقدا او من خالل موجودات مالية اخرى، ويهدف منهج ال
ة، دون تكبد لديها دائما السيولة الكافية، قدر االمكان للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرج

 للخطر.مجموعة  خسائر او تعرض سمعة ال
 

 مخاطر السيولة )ب 

على الوفاء بالتزاماتها، تدار مخاطر السيولة من خالل مراقبتها بانتظام للتأكد من مجموعة  هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة ال
 توفر السيولة الكافية لمقابلة اية التزامات مستقبلية

 ديسمبر : ٣١كما في مجموعة  طلوبات المتداولة لليلخص الجدول أدناه الم
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 سنةاقل من  م٢٠١٨
 ٥الى  ١ 

 سنوات

 
 االجمالي

 ١٤٩,٣٠٧  -  ١٤٩,٣٠٧ اسالمية قصيرة األجل  تتسهيال

 ٣٩,٤٧٧  -  ٣٩,٤٧٧ مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى

 ١٨,١٧٤  -  ١٨,١٧٤ مخصص الزكاة

 ٢٠٦,٩٥٨  -  ٢٠٦,٩٥٨ 

      م٢٠١٧

 ١٦٣,٦٢٠  -  ١٦٣,٦٢٠ اسالمية قصيرة األجل  تتسهيال

 ٣٦,٦٢٧  -  ٣٦,٦٢٧ مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى

 ١٧,٩٣٨  -  ١٧,٩٣٨ مخصص الزكاة

 ٢١٨,١٨٥  -  ٢١٨,١٨٥ 

 مخاطر السوق )ج 

األجنبية واسعار العموالت،  تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل اسعار صرف العمالت
 ان الهدف من ادارة مخاطر السوق هو ادارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق اعلى عائد ممكن.

 

 مخاطر سعر الصرف األجنبي •

صرف العمالت  تنتج مخاطر سعر الصرف االجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة االدوات المالية نتيجة للتغير في اسعار
مجموعة  السعودي مثبت مقابل الدوالر االمريكي ال تمثل مخاطر عمالت هامة. تراقب ال ا��ان سعر صرف  وحيثاالجنبية، 

 اسعار صرف العمالت وتعتقد ان مخاطر العمالت غير جوهرية.
 

 مخاطر اسعار العموالت •

عدالت العموالت التي تؤثر على الربح المستقبلي او القيم العادلة تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات المحتملة في م
 تقلبات اسعار العموالت وتعتقد ان تأثير مخاطر اسعار العموالت ليس جوهريا.مجموعة  لألدوات المالية وتراقب ال

 

 ادارة راس المال )د 

رباح المبقاة العائدة الى حملة األسهم في بغرض ادارة رأس مال المجموعة يتضمن رأس المال الصادر واالحتياطي النظامي واال
 من إدارة رأس المال هو تعظيم أرباح المساهمين. للمجموعةاألم. الهدف الرئيسي مجموعة  ال

 

تدير المجموعة هيكل رأسمالها وتقوم بعمل تعديالت عليه، وذلك على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات 
عادة المالية ومن اجل  المحافظة على وتعديل هيكل رأس المال يمكن ان تقوم المجموعة بتعديل دفعة توزيعات األرباح للمساهمين وا 

رأس المال الى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة. تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال بإستخدام معدل الحركة وهو صافي الدين 
 درج المجموعة ضمن الدين الجزء المتداول وغير المتداول لالقتراضات.مقسوما على إجمالي رأس المال زائد الدين. ت
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 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١  

 بأالف الرياالت السعودية

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ 

 بأالف الرياالت السعودية

 ١٦٣,٦٢٠  ١٤٩,٣٠٧  قروض بنكية –دين 

 ١,٢١٣,٦٠٥  ١,١٨٤,٨٢٥  حقوق ملكية

 ١,٣٧٧,٢٢٥  ١,٣٣٤,١٣٢  رأس المال والدين
 ٠,١١  ٠,١١  معدل الحركة

 

الى التأكد من أنها تفي بالتعهدات  –من بين أمور أخرى  –ومن اجل تحقيق هذا الهدف العام تهدف إدارة رأس المال بالمجموعة 
لمطالبة بسداد التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. إن عدم اإللتزام بالتعهدات المالية سيسمح للبنك با بالقروضالمالية المرتبطة 

القروض فورا . لم تكن هناك حاالت خرق للتعهدات المالية ألية قروض في السنة الحالية. لم تكن هناك تغيرات في األهداف وال 
 م.٢٠١٧ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١السياسات أو العمليات إلدارة رأس المال خالل السنوات المنتهية في 

  

 األحداث الالحقة   -٢٩
م قد يكون لها تأثير هام على المركز المالي ٢٠١٧ديسمبر  ٣١م و٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنةداث الحقة هامة لم تكن اح

 .لمرئيات االدارةوفقا  الظاهر في هذه القوائم المالية  الموحدة مجموعة  لل

 

 الموحدة الموافقة على إصدار القوائم المالية -٣٠
 .م٢٠١٩فبراير  ٢٧ه الموافق ١٤٤٠جمادي الثاني  ٢٢بتاريخ مجموعة  من مجلس ادارة ال لموحدةا تمت الموافقة على القوائم المالية

   

 


