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 صفحة  فهرس 

 - مراجع المستقلالتقرير 

 1 م 2019ديسمبر   31قائمة المركز المالي كما في 

 2 م 2019ديسمبر  31والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في قائمة الربح أو الخسارة 

 3 م 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 5-4 م 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في قائمة التدفقات النقدية  

 25-6 م 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية
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  شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 قائمة المركز المالي
 م2019ديسمبر  31كما في 

 ( لاير سعودي)
 

  إيضاح   م 2019ديسمبر  31  م 2018ديسمبر   31

 الموجودات      
 موجودات غير متداولة      
 ممتلكات وآالت ومعدات  7  5,040,629   5,609,849
 موجودات غير ملموسة  8  649,512   589,796

 حق استخدام األصول  9  756,456   --
 إجمالي الموجودات غير المتداولة    6,446,597   6,199,645

 موجودات متداولة      
 مخزون  10  9,204,947  9,075,006
 ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى  11  12,603,460   11,072,429
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مدرجة ستثماراتا 12  10,672,661   13,471,694
 النقد وما في حكمه  13  2,029,717   2,743,490
 إجمالي الموجودات المتداولة    34,510,785  36,362,619
 إجمالي الموجودات    40,957,382  42,562,264

 والمطلوبات   الملكيةحقوق      
 الملكية حقوق      

 رأس المال  1  15,000,000   15,000,000
 حتياطي نظامي ا 14  1,324,119   1,324,119
 عالوة اإلصدار  15  14,478,469  14,478,469

 حتياطي إكتواري ا   ( 379,434)  (648,883)
 أرباح مبقاة   2,299,640  6,453,242
 الملكية إجمالي حقوق    32,722,794  36,606,947

 المطلوبات      
 مطلوبات غير متداولة      
 التزامات اإليجار  9   539,085   --

 للموظفينمزايا نهاية الخدمة  16-2  1,699,069  1,980,605
 إجمالي المطلوبات غير المتداولة     2,238,154  1,980,605

 مطلوبات متداولة      
 الجزء المتداول  –التزامات اإليجار  9  172,001  --

 ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون 17  4,695,654  3,111,094
 مستحق ألطراف ذات عالقة  18  314,206  --

 مخصص الزكاة  ج -19  814,573  863,618
 إجمالي المطلوبات المتداولة    5,996,434  3,974,712
 إجمالي المطلوبات    8,234,588  5,955,317
 والمطلوبات الملكية  إجمالي حقوق    40,957,382  42,562,264

 

 .الماليةالقوائم ال يتجزأ من هذه  جزءا  ( 29( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )تعتبر 
 

 :من عنهم بالنيابة توقيعها وتم المساهمين عن بالنيابة اإلدارة مجلس قبل من المالية القوائم هذه إصدار على الموافقة تمت
 
 
 

 الرئيس المالي التنفيذي   الرئيس التنفيذي   دارة المفوض عضو مجلس ال 
 حمد مصطفى قرطام أ  بندر محمد الصمعاني   يالشمر عماش سعد
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 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 ة والدخل الشامل اآلخرأو الخسار الربحقائمة 

  م2019ديسمبر  31في لسنة المنتهية ل
 ( لاير سعودي)

 

  إيضاح   م 2019ديسمبر   31  م 2018ديسمبر   31
 اإليرادات     42,035,691   39,530,674

(28,746,592)  اإليرادات تكلفة    (32,225,591)  
 مجمل الربح    9,810,100  10,784,082

(5,320,709)  مصاريف بيعية وتسويقية  20  (7,102,361)   
 مصاريف عمومية وإدارية  21  (4,381,196)  (4,181,572)

 خسائراإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية   11-1  (50,000)   (821,506)
 أخرى، صافي  راداتي ا 22   159,408   447,462
 من العمليات  ربح)الخسارة(/ ال   (1,564,049)  907.757

(58,847)  تكاليف التمويل   (41,044)   
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مدرجة استثماراتأرباح من  12  516.064  500.416

 الربح قبل الزكاة  /  سارة(خالصافي )   (1,089,029)  1,349,326
 الزكاة 19  (814,573)  (889,482)
459,844  (602.9031. )  ربح السنة    / )خسارة(  صافي   

 ربح السنة  )خسارة( / األساسي والمخفض من صافي   –ربح السهم )خسارة( /   24  (1.27)  0.31
 الدخل الشامل اآلخر:       

 بنود لن يتم إعادة تبويبها الحقا  إلى قائمة الربح أو الخسارة:       
      
(478,090)  اإلكتوارية لمزايا نهاية الخدمة (الخسائر / )  األرباح 16-2  269,449  
(18,246)  للسنة  ةإجمالي الخسارة الشامل   (1,634,153)  

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. جزءا  ( 29( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 
 :من عنهم بالنيابة توقيعها وتم المساهمين عن بالنيابة اإلدارة مجلس قبل من المالية القوائم هذه إصدار على الموافقة تمت

 
 

 الرئيس المالي التنفيذي   الرئيس التنفيذي   دارة المفوض عضو مجلس ال 
 حمد مصطفى قرطام أ  بندر محمد الصمعاني    يالشمر عماش سعد
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 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 الملكية حقوق في التغيراتقائمة 
  م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. ( جزءا  29( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )تعتبر 

 

 :من عنهم بالنيابة توقيعها وتم المساهمين عن بالنيابة اإلدارة مجلس قبل من المالية القوائم هذه إصدار على الموافقة تمت

 

  

 
 التنفيذي الرئيس المالي   الرئيس التنفيذي   عضو مجلس االدارة المفوض 

 احمد مصطفى قرطام   بندر محمد الصمعاني    يالشمر عماش سعد

  ايضاح   رأس المال   حتياطي نظامي ا  عالوة الصدار   كتواري إحتياطي ا  أرباح مبقاة   الجمالي 
 م 2018يناير   1الرصيد في     11,250,000  1,278,135  14,478,469  (170,793)  11,476,882  38.312.693

 زيادة رأس المال  1  3,750,000  --  --  --  (3,750,000)  --
 صافي ربح السنة     --  --  --  --  459,844  459,844

 محول إلى احتياطي نظامي  14  --  45,984  --  --  (45,984)  --
 توزيعات أرباح  23  --  --  --  --  (1,687,500)  (1,687,500)
 الخسارة الشاملة األخرى  16-2  --  --  --  (478,090)  --  (478,090)

 م 2018ديسمبر   31الرصيد في     15,000,000  1,324,119  14,478,469  (648,883)  6,453,242  36,606,947
 صافي خسارة السنة     --  --  --  --  (1,903,602)  (1,903,602)
 توزيعات أرباح  23  --  --  --  --  (2,250,000)  (2,250,000)

 اآلخر  الشامل الدخل 16-2  --  --  --  269,449  --  269,449
 م 2019ديسمبر   31الرصيد في     15,000,000  1,324,119  14,478,469  (379,434)  2,299,640  32,722,794



   شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 )شركة مساهمة سعودية(  

 قائمة التدفقات النقدية 
  م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
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م 2019ديسمبر   31  م 2018ديسمبر   31    
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 1,349,326  (1,089,029) الزكاة قبلربح السنة   /  )خسارة( صافي
    التعديالت لـ: 

 1,127,131   1,198,988  هالك ممتلكات وآالت ومعدات  ست إ
 إطفاء موجودات غير ملموسة  

 
 21,534   5,909 

 --   190,992  هالك حق استخدام األصول ست إ
 --   2,844  بيع ممتلكات وآالت ومعدات  خسارة

 --  41,044 تكاليف التمويل
 401,576  472,831 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 --  204,676 راكد  مخزون مخصص
 (500.416)  ( 516.064) بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  استثمارات مدرجةمن  أرباح

 --  4,367 تسويات زكوية 
 821,506   50,000  مخصص خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 

 582,183  3.205.032 
    التغيرات في: 

 2,057,843  (334,617)  مخزون 
 226,458  ( 1,646,913) ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 (223,755)   1,584,560  ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون 
 (285,000)   314,206  مستحق ألطراف ذات عالقة 
 (40,874)  ( 484,918) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 (506,946)  (867,985) الزكاة المدفوعة 
 4.432.758  ( 853,484) من األنشطة التشغيلية  الناتج  /  في()المستخدم النقد  صافي

     التدفقات النقدية من األنشطة الستثمارية
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مدرجة ستثماراتا
 

(4,934,903)  (15,000,000) 
 18.881.089  8,250,000 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجة ستثمارات امتحصالت من 

 (2,079,188)  (647,659) إضافات ممتلكات وآالت ومعدات 
 --  15,047 متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

 (146,250)  (81,250)  إضافات موجودات غير ملموسة  
 1.655.651   2,601,235  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  
 --  ( 211,524) إيجار عقود   مدفوعات

 (3,951,880)  --  المسدد من قروض قصيرة األجل  
 (1,687,500)  ( 2,250,000) توزيعات أرباح  

 (5,639,380)  ( 2,461,524) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  
 449,029  (713,773)  صافي التغير في النقد وما في حكمه 
 2.294.461   2,743,490  النقد وما في حكمه في بداية السنة  

 2,743,490   2,029,717  النقد وما في حكمه في نهاية السنة  



   شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 )شركة مساهمة سعودية(  

 قائمة التدفقات النقدية )تتمة(
  م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
 

5 
 

 المعامالت غير النقدية: 
 م 2018ديسمبر   31  م 2019ديسمبر   31 

األصول /    إستخدامحق  – 16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 --  881.566 التزامات اإليجار 

  ذات المقدمة مدفوعاتتحويل ال – 16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 --    65.882 بالتأجير العالقة

 3.750.000  --  تحويل من األرباح المبقاة لزيادة رأس المال 
 463,914  --  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 --  625,000 ملموسة  غير موجودات الى التنفيذ قيد ملموسة غير موجوداتمحول من 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. ا  ( جزء29( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )تعتبر 
 

 :من عنهم بالنيابة توقيعها وتم المساهمين عن بالنيابة اإلدارة مجلس قبل من المالية القوائم هذه إصدار على الموافقة تمت
 
 
 

 التنفيذي الرئيس المالي   الرئيس التنفيذي   عضو مجلس االدارة المفوض 
 احمد مصطفى قرطام   بندر محمد الصمعاني    يالشمر عماش سعد



   ناعات المعدنيةشركة مصنع الصمعاني للص
 )شركة مساهمة سعودية( 

 يضاحات حول القوائم الماليةا
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (لاير سعودي)
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 القانوني والنشاطالوضع  .1

تأسست شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية )"الشركة"( كشركة مساهمة مقفلة بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية تحت  

ء م حيث وافق الشركاء في إجتماع الشركا 1994فبراير  2هـ الموافق 1414شعبان  20الصادر بتاريخ  1131012302السجل التجاري رقم 

م على تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية  2016أكتوبر    16هـ الموافق  1438محرم    15بالشركة بتاريخ  

هـ 1438صفر  3( بتاريخ 26مقفلة عن طريق تحويل الشركة بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وقد صدر القرار الوزاري رقم )ق/

 8عاما  تبدأ من  99م بالموافقة على إعالن التحول إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة وطبقا  للسجل التجاري مدة الشركة 2016ر نوفمب  3الموافق 

رجب  18الصادر بتاريخ  415م. كما تمارس الشركة نشاطها الصناعي بموجب السجل الصناعي رقم 2016نوفمبر  8هـ الموافق 1438 صفر

يناير  15هـ الموافق 1440جمادى األول  9الصادر بتاريخ  1193م والمعدل بالترخيص الصناعي رقم 1995نوفمبر  25هـ الموافق 1412

لاير سعودي  6,500,000م  على زيادة رأس مال الشركة من 2016اكتوبر  16هـ الموافق 1438محرم  15م. وافق الشركاء بتاريخ 2019

رياالت سعودية لكل سهم. طبقا  لقرار  10ألف سهم بقيمة إسمية    900لمبقاه مقسما  إلى  لاير سعودي وذلك خصما  من األرباح ا  9,000,000إلى  

هـ والذي تضمن الموافقة على طرح أسهم الشركة في السوق  1438جمادى االخرة    13م الموافق  2017يناير    11هيئة سوق المال الصادر بتاريخ  

م على زيادة رأس مال 2017أبريل  19هـ الموافق 1438رجب  22دية للشركة بتاريخ الموازية )نمو( وكذلك بموافقة الجمعية العامة غير العا

لاير سعودي لكل سهم  10سهم بقيمة إسمية  1,125,000لاير سعودي مقسما  إلى  11,250,000لاير سعودي إلى  9,000,000الشركة من 

تداول أسهم الشركة بالسوق الموازية "نمو". وقد تمت زيادة رأس   هـ تم إدراج وبدء1438  األولىجمادى    29م الموافق  2017فبراير  26وبتاريخ  

ألف سهم مجاني   375من األرباح المبقاة، وذلك بمنح    خصما  سعوديلاير   3.750.000م بمبلغ  2018مال الشركة خالل النصف األول من عام  

، وتمت الزيادة بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، على أساس سهم مجاني لكل مساهم يحوز ثالثة أسهم قبل زيادة رأس المال

 م.2018أبريل  11هـ الموافق 1439رجب  25في اجتماعها المنعقد بتاريخ   للشركة

غرض الشركة هو تصنيع األرفف المعدنية وملحقاتها، أنظمة تخزين مناولة، أرفف مستودعات، طبالي خشب وطبالي بالستيك وأرفف معدنية، 

معدنية مشكلة، أقفاص معدنية، حاويات وصناديق حديدية، منتجات معدنية متنوعة، أرفف معدنية للثالجات، باليتات تخزين المستودعات   هياكل

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

 تتضمن القوائم المالية المرفقة حسابات الشركة وفروعها واآلتي بيانها:

 المدينة   رقم السجل التجاري   الفرع اسم 

 الرياض  1010947309  فرع شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 

 الدمام  2050115434  فرع شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 

 المعايير المحاسبية المطبقة  .2

واإلصدارات  والمعاييرفي المملكة العربية السعودية  ةالمعتمد وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي "تم إعداد هذه القوائم المالية "القوائم المالية

 األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 العرضالوظيفية وعملة عملة ال .3

 تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.  

 أسس العداد .4

آخر للقياس كما هو  التي تتطلب فيها المعايير الدولية للتقرير المالي أساسا   التالحا ءتم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثنا

 اإليضاحات حول القوائم المالية المرفقة.  من (5)رقم   باإليضاحياسات المحاسبية مفصح عنها في الس

 السياسات المحاسبية المهمة  .5

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد  1- 5

 والمعدلة الصادرة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد.م تطبق الشركة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة ل

 تعريف األهمية  –( 8) رقممعيار المحاسبة الدولي و( 1على معيار المحاسبة الدولي رقم ) التتعدي  -

 .األعمال تجميع –( 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -

بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر والشركات    – (  28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10رقم )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي    -

 .المشترك روعالزميلة أو المش

 .عقود التأمين -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -

 م.2020يناير  1للفترات التي تبدأ في أو بعد  والمعدلةيبدأ تطبيق المعايير الجديدة 

عندما تكون سارية، كما أن تطبيق هذه  للشركةت الجديدة على القوائم المالية الأنه سيتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعدي  إلدارةوقع اتت 

 .ألوليفي فترة التطبيق ا  للشركةلن يكون له أثر جوهري على القوائم المالية  التالمعايير الجديدة والتفسيرات والتعدي 

 



   ناعات المعدنيةشركة مصنع الصمعاني للص
 )شركة مساهمة سعودية( 

 يضاحات حول القوائم الماليةا
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (لاير سعودي)

7 

 

 حاسبية المهمة )تتمة( السياسات الم .5

 الشركةت على المعايير والتفسيرات التي اعتمدتها ال المعايير الجديدة والتعدي 2- 5

 ( "عقود اليجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )  1- 2- 5

(  16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ). م2019يناير  1جار" اعتبارا من اإلي "عقود  16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  الشركةطبقت 

ن ( "تحديد ما إذا كا4( "عقود اإليجار"، والتفسير الدولي رقم )17محل التوجيهات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم )

الحوافز"، وتفسير لجنة التفسيرات   – ( "التأجير التشغيلي 15ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة رقم )

 ( "تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد إيجار". 27رقم )  السابقةالدولية 

( للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز المالي. يقوم المستأجر 16)يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

بسداد  باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه 

ة لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة. تبقى طريقة المحاسبة دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختياري 

 أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي وتشغيلي. –المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي 

، لكنها لم تقم بإعادة عرض أرقام المقارنة م2019يناير  1بأثر رجعي اعتبارا من  16بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  الشركة قامت 

ت الناشئة عن التراف بإعادة التصنيف والتعدي األعالمحددة في المعيار. لذلك، تم  األنتقالية األحكامم، على النحو المسموح به بموجب 2018لعام 

 .م2019يناير  1فتتاحية في األجار الجديدة في قائمة المركز المالي اإلي عد قوا

يجار التي تم تصنيفها سابقا  على اإلجار فيما يتعلق بعقود اإلي بالتزامات عقد  الشركة، اعترفت 16عند اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 .جاراإلي عقود  17اسبة الدولي رقم أنها "عقود إيجار تشغيلية" بموجب مبادئ معيار المح

قامت الشركة باإلعتراف بموجودات ومطلوبات جديدة لعقود إيجاراتها التشغيلية ألنواع مختلفة من العقود تشمل إيجار أرض مصنع القصيم 

تحميل تكلفة التمويل على الربح أو وإيجار مبنى المقر الرئيسي للشركة بالرياض. يتم توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم 

دام الخسارة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل عمولة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة. يتم استهالك حق استخ

 األصل على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة عقد اإليجار، أيهما أقصر، على أساس القسط الثابت. 

 الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية.  يتم مبدئيا  قياس

 يتم قياس حق استخدام األصل بالتكلفة التي تتضمن التالي: .أ

 مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار. •

 ة. أي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقص أي حوافز إيجار مستلم •

 أي تكاليف مباشرة مبدئية، و •

 تكاليف التجديد. •

 تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:  .ب 

 الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقصا  أي حوافز إيجار مدينة. •

 دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل.  •

 غ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية. المبال •

 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان شراء المستأجر متأكدا  بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار، و  •

 دفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.  •

مدفوعات عقد اإليجار بإستخدام معدل االقتراض التدريجي والذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستأجر ليقترض األموال الالزمة للحصول  يتم خصم  

إيجارات  على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل و

وجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات الم

 شهرا  أو أقل.  12فترة إيجار مدتها 

. ال تفرض اتفاقيات عقود يتم إعادة التفاوض على شروط عقود اإليجار على أساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من الشروط واألحكام المختلفة

 االيجار أي تعهدات ولكن الموجودات المؤجرة ال يتم استخدامها كضمان ألغراض اإلقتراض. 

ا من  يناير  1تم قياس هذه االلتزامات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، مخصومة بإستخدام معدل التمويل اإلضافي للمستأجر اعتبار 

 ٪.5هو  2019يناير  1المرجح لزيادة معدل التمويل للمستأجر والمطبق على التزام اإليجار في  م. وكان المتوسط2019

جار تم قياس حق استخدام األصول بالمبلغ المساوي اللتزامات اإليجار، وتم تعديلها بمبلغ أي مدفوعات إيجار مقدمة أو مستحقة تتعلق بعقد إي 

لاير سعودي. وكان التأثير الصافي   65.882م. تم تخفيض المدفوعات المسبقة بمبلغ  2018ديسمبر    31معترف به في قائمة المركز المالي كما في  

 .م صفرا  2019يناير  1على األرباح المبقاة في 

 ألول مرة، استخدمت الشركة الوسائل العملية المسموح بها بموجب المعيار:  16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار مع خصائص متشابهة إلى حد معقول؛ استخدام  •

ا من  12محاسبة عقود اإليجار التشغيلي مع مدة إيجار متبقية تقل عن  • ا اعتبار   كإيجارات قصيرة األجل.  2019يناير  1شهر 

ا عدم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   العقود التي لم يتم تحديدها على أنها تحتوي على عقد إيجار بموجب  على    16اختارت الشركة أيض 

 لتحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار.  4( والتفسير الدولي 17المعيار المحاسبي الدولي رقم )
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 السياسات المحاسبية المهمة )تتمة(  .5

 )تتمة(  الشركةعتمدتها ت على المعايير والتفسيرات التي اال المعايير الجديدة والتعدي 2- 5

 أخرى  تعديالت 2- 2- 5

تؤثر بشكل جوهري على القوائم   الم، ولكنها  2019يناير    1من   ت على المعايير سارية اعتبارا  الخرى، والتعدي األهناك عدد من المعايير الجديدة  

 . للشركةالمالية 

 المبالغ المدفوعة مقدما  مع التعويض السالب.ت، خصائص يالتعد -( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )  -

 .  ةجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركاأل تعديل الحصص طويلة  -( 28معيار المحاسبة الدولي رقم )  -

 . ةختصار أو التسوي األتعديالت الخطط أو  -(  19معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 . لت ضريبة الدخ العدم التيقن حيال معام -ت المعايير الدولية للتقرير المالي ( الصادر عن لجنة تفسيرا23التفسير رقم ) -

( والمعيار الدولي للتقرير 3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  )  -م  2017-م  2015دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي    -

 .(23( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )12( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )11المالي رقم )

 المالية  األدوات 3- 5
 

ة مبدئي ا يتم اإلعتراف باألصول والخصوم المالية عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لهذه األدوات. يتم قياس األصول والخصوم المالي 

 بالقيمة العادلة. 

ة  ويتم إضافة تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشراء األصول والخصوم المالية أو إصدارها )بخالف األصول المالية والخصوم المالي 

تراف  ( إلى القيمة العادلة لألصول المالية والخصوم المالية أو تُخصم منها، حسب االقتضاء، عند االعالربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل 

يتم  الربح أو الخسارةاألولي. وإن تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشراء األصول المالية والخصوم المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 االعتراف بها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

 األصول المالية 1- 3- 5

، واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الربح أو الخسارةفئات التالية: األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل يتم تصنيف األصول المالية إلى ال

قت  االستحقاق، واألصول المالية المتاحة للبيع، القروض والذمم المدينة. يعتمد التصنيف على طبيعة وهدف األصول المالية ويتم تحديده في و

االعتراف بكل عمليات بيع وشراء األصول المالية بالطرق العادية أو عدم االعتراف بها على أساس تاريخ التعامل. االعتراف األولي. ويتم 

وعمليات الشراء أو البيع بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد 

 لسوق.بموجب اللوائح أو العرف في ا

 وألغراض القياس المستقبلي يتم تصنيف األصول المالية إلى الفئات التالية عند اإلعتراف األولي: 

 طريقة معدل الفائدة / العائد الفعلي 

العالقة. معدل طريقة معدل الفائدة/العائد الفعلي هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة ألداوات الدين وتوزيع إيرادات الفوائد/العوائد على الفترة ذات 

 . الفائدة/العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم المبالغ النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة(

 القروض والذمم المدينة 

ال تكون مدرجة في أي سوق نشطة. يتم قياس  تعد القروض والذمم المدينة بمثابة أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد والتي 

الفائدة الفعلية  القروض والذمم المدينة بما في ذلك الذمم التجارية المدينة وغيرها واألرصدة البنكية والنقد بالتكلفة الُمطفأة وذلك باستخدام طريقة 

 لخسارة والدخل الشامل اآلخر.  بعد خصم أي خسارة انخفاض في القيمة والتي يتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو ا

 ر جوهري. يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة/العائد الفعلي، باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل حينما يكون تأثير الخصم غي 

 إنخفاض قيمة األصول المالية 

خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، لتحديد مؤشرات انخفاض يتم تقييم األصول المالية، بخالف األصول المالية بالقيمة العادلة من  

ية المستقبلية  القيمة في نهاية كل فترة إعداد التقارير. وتعتبر األصول المالية منخفضة القيمة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن التدفقات النقد

 أو أكثر بعد التسجيل المبدئي لألصول المالية. المقدرة لالستثمار قد تأثرت وذلك نتيجة وقوع حدث 

تكلفتها  وبالنسبة الستثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع، فإن االنخفاض الجوهري أو المتواصل في القيمة العادلة لألوراق المالية إلى ما دون

 يُعتبر دليال  موضوعي ا على انخفاض القيمة.

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

رة أو الجهة المقابلة؛ أو  •  مشكالت مالية كبيرة للجهة الُمصد ِّ

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

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

 اختفاء السوق النشطة لتلك األصول المالية بسبب المشكالت المالية.  •
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 السياسات المحاسبية المهمة )تتمة(  .5

 األدوات المالية )تتمة(  3- 5

 األصول المالية )تتمة(  1- 3- 5

تقييم األصول لتحديد االنخفاض في القيمة على أساس جماعي حتى وبالنسبة لفئات معينة من األصول المالية، مثل الذمم التجارية المدينة، فيتم 

 وإن تم تقييمها على أنها ال تنخفض بصورة منفصلة. 

وقد يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة، خبرة الشركة السابقة في تحصيل الدفعات، والزيادة في عدد الدفعات  

سط فترة االئتمان الممنوحة، وكذلك التغيرات الملحوظة في الظروف االقتصادية العالمية والمحلية التي ترتبط  المتأخرة في المحفظة عن متو

 بالتقصير حول الذمم المدينة. 

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

 والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة/العائد الفعلي األصلي لألصول المالية. 

مة الحالية  بالنسبة لألصول المالية المدرجة بالتكلفة، يتم قياس حجم خسارة االنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصول والقي 

 دفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل العائد الحالي السوقي ألصول مالية مماثلة. للت 

ارية  يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصول المالية من خالل خسارة االنخفاض في القيمة بشكل مباشر لجميع األصول المالية باستثناء الذمم التج

ن خالل استخدام حساب مخصص. وعندما تعتبر الذمم التجارية المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم تخفيضها المدينة حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية م

الدفترية مقابل حساب المخصص. وتقيد المبالغ المستردة الالحقة للمبالغ المشطوبة سابق ا مقابل الحساب المخصص. ويتم تسجيل التغيرات في القيمة  

 أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. للحساب المخصص في قائمة الربح  

بط االنخفاض بالنسبة لألصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، إذا انخفضت خسارة االنخفاض في القيمة، في فترة الحقة، وكان من الممكن ر

سجلة سابق ا من خالل قائمة الربح أو بشكل موضوعي بحدث وقع بعد تسجيل انخفاض القيمة، فإنه يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة الم 

ت عليه الخسارة والدخل الشامل اآلخر إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لالستثمار، في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة، ما لو كان 

 التكلفة المطفأة لو لم يتم تسجيل االنخفاض في القيمة. 

 إستبعاد األصول المالية 

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

 فعلي كافة المخاطر والمزايا لملكية األصول إلى طرف آخر.  

في السيطرة على األصول المحولة، تقوم الشركة بتسجيل  إن لم تقم الشركة فعلي ا بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية واستمرت 

 حصتها المحتفظ بها في األصول وااللتزامات ذي الصلة للمبالغ التي قد تضطر لسدادها. 

وأيضا  تعترف  إذا احتفظت الشركة فعلي ا بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصول المالية المحولة فإن الشركة تستمر باإلعتراف بالموجودات المالية 

 باإلقتراض المضمون مقابل العائدات المستلمة. 

سائر المتراكمة  عند استبعاد األصول المالية بأكملها، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصول ومجموع المقابل المستلم والذمم المدينة والمكاسب أوالخ

 وق الملكية تُسجل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. التي تم تسجيلها في اإليرادات الشاملة األخرى والمتراكمة في حق

عند إستبعاد أصل مالي ليس بأكمله )مثال  عندما تبقي الشركة خيار إلعادة شراء جزء من أصل محول(، فإن الشركة تخصص القيمة الدفترية  

لمستمرة والجزء الذي لم يعد معترف به على أساس القيم العادلة السابقة لألصل المالي بين الجزء الذي واصلت اإلعتراف به تحت المشاركة ا

للجزء الذي النسبية لتلك األجزاء بتاريخ التحويل. والفرق بين القيمة الدفترية المخصصة إلى الجزء الذي لم يعد معترف به ومبلغ المقابل المستلم 

عتراف به في دخل شامل آخر يتم اإلعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة لم يعد معترف به وأي ربح او خسارة تراكمية مخصصة له والذي تم اإل 

  والدخل الشامل اآلخر. واألرباح والخسائر التراكمية التي تم اإلعتراف بها في دخل شامل آخر يكون مخصص بين الجزء الذي يستمر اإلعتراف 

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

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية  2- 3- 5

 التصنيف كمطلوبات مالية أو حقوق الملكية 

لترتيبات  يتم تصنيف المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل الشركة على أنها إما مطلوبات مالية أو حقوق ملكية وفق ا لمضمون ا

 طلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية. التعاقدية وتعريفات الم

 أدوات حقوق الملكية 

أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت حصة متبقية في أصول أي كيان بعد خصم كافة المطلوبات الخاصة بها. ويتم تسجيل أدوات حقوق الملكية  

 المباشرة.الصادرة عن الشركة بالمتحصالت المستلمة بعد خصم تكاليف اإلصدار  

 المطلوبات المالية  

طلوبات تُصنف المطلوبات المالية إما على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر أو "الم

 المالية األخرى".  
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 )تتمة(   المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 2- 3- 5

 المطلوبات المالية األخرى 

المطفأة باستخدام يتم قياس المطلوبات المالية األخرى )بما في ذلك القروض والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى( مبدئي ا وفعلي ا بالتكلفة 

 طريقة الفائدة/العائد الفعلية. 

التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتخصيص مصروفات الفوائد على مدى الفترة ذات الصلة.  تعد طريقة الفائدة/العائد الفعلية إحدى طرق حساب 

المدفوعة أو وإن معدل الفائدة/العائد الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك كافة الرسوم والنقاط 

ا ال يتجزأ م ن معدل الفائدة الفعلي، وتكاليف المعامالت، واألقساط أو الخصومات األخرى( على مدى الفترة المتوقعة المستلمة والتي تشكل جزء 

 للمطلوبات المالية، أو )عند االقتضاء( فترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية عند التسجيل المبدئي.

 استبعاد المطلوبات المالية 

ط عندما يتم الوفاء بالتزامات الشركة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها. ويتم تسجيل الفرق بين القيمة  تقوم الشركة باستبعاد المطلوبات المالية فق

 الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة والمقابل المدفوع والمستحق في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.  

 الممتلكات واآلالت والمعدات 5-4

لة الالزمة  األعتراف بجميع الموجودات اآلخرى مبدئيا بتكلفة اإلقتناء، بما في ذلك أية تكاليف منسوبة مباشرة إلعادة الموجودات إلى الموقع والحايتم  

ائر اإلنخفاض في  لتمكينها من العمل بالطريقة التي تنشدها إدارة الشركة. يتم قياس هذه الموجودات الحقا  بالتكلفة ناقصا اإلستهالك المتراكم وخس

 القيمة المتراكمة إن وجدت. 

ات واآلالت  عندما يكون للمكونات الرئيسية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة في الممتلك

 والمعدات. 

احتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل  هالك على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وست يتم تحميل اإل

 هالكها:ست هالك المقدرة للموجودات التي سيتم إست بند من الممتلكات واآلالت والمعدات. وفيما يلي نسب اال

 النسبة                                     بيــــــــــان

 ٪ 5 وتركيبات مبانــــي

 ٪ أو فترة اإليجار أيهما أقل 5 تحسينات على مباني مستأجرة

 ٪ 12  آالت ومعدات

 ٪ 25  سيارات

 ٪20 عدد وأدوات

 ٪ 25-15 أثاث ومفروشات
 

الظروف تشير تم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في  

يمة الدفترية  إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت( بالقيمة التي تتجاوز فيها الق

 قيمة المتبقية لالستخدام أيهما أعلى.لألصل قيمتها القابلة لالسترداد.  القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع وال 

 هالك االصول قيد اإلنشاء، والتي ليست جاهزة للغرض المقصود منها.ست ال يتم إ

 يتم تحميل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. تتم رسملة مصاريف اإلصالح والصيانة التي تزيد

 تزيد من عمرها اإلنتاجي بشكل جوهري. من قيمة األصول أو 

 تتم مراجعة طريقة اإلستهالك وتقديرات القيمة المتبقية وتقديرات األعمار اإلنتاجية سنويا.

ة  فع مستقبلي يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منا

صالت  متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كفرق بين صافي متح

قيمة االستبعاد والقيمة الدفترية األصل( في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وذلك عند التوقف عن إثبات األصل. يتم تخفيض ال

 الدفترية لألصل فورا إلي قيمته القابلة لالسترداد في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة له. 

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  5- 5

المحددة التي  يتم إظهاراألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصا أية خسائر انخفاض في القيمة. يتم تحميل جميع النفقات المتعلقة بالموجودات

عدات عندما تكون جاهزة آلت والماتم تكبدها أثناء فترة اإلنشاء والتشييد إلى التركيب. يتم تحويل تكلفة المخزون إلى الفئة المناسبة من الممتلكات و

 لإلستخدام. وتشمل تكلفة المشروع تكاليف الشراء والتكاليف التي تعزى بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى جلب المشروع لالستخدام. 
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 موجودات غير ملموسة   6- 5

 اوي القيمة العادلة للمقابل المدفوع وقت اإلستحواذ على األصل. يتم األعتراف باألصل غير الملموس مبدئيا بالتكلفة التي تس

. يتم تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة المتراكمة

ى مدى العمر اإلنتاجى. حاليا، لدى الشركة برنامج حاسب ألي كأصل  احتساب اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة األصول عل

 سنوات.   10غير ملموس يتم إطفاءة على مدى 

 بالتكلفة ناقصا اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت.  التي ليس لها عمر انتاجييتم إدراج الموجودات غير الملموسة 

 الموجودات غير الملموسة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد 

 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة  1- 6- 5

، أو تقوم الشركة بتاريخ كل قوائم مالية بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على وقوع هبوط في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل

ل  يكون من الضروري إجراء اختبار سنوي للتأكد من وجود هبوط في القيمة، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل، والتي تمث   عندما

ي ما لم ينتج فردالقيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية ناقصة تكاليف البيع وقيمة استخدامه، ايهما أكبر. ويتم تحديدها ألصل  

تم من األصل تدفقات نقدية واردة تعتبر مستقلة بشكل كبير عن االصول األخرى أو مجموعات االصول. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل ي 

ة الحالية باستخدام معدل الخصم تخفيضها إلى القيمة القابلة لالسترداد. وعند تقدير القيمة الحالية، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيم

 لما قبل الضريبة )ما قبل الزكاة/الضريبة( والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المالزمة لألصل. 

لكل وحدة من الوحدات  تقوم الشركة باحتساب الهبوط في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة منفصلة 

طول، المدرة للنقدية بالشركة التي خصصت إليها االصول الفردية. تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األ 

 يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية بعد فترة الموازنة. 

بات خسائر الهبوط في العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة  يتم إث 

 األصل الذي هبطت قيمته. 

ليس لها أعمار   بصرف النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على وجود هبوط في القيمة، تقوم الشركة أيضا باختبار االصول غير الملموسة التي

ا وذلك إنتاجية محدودة )بما في ذلك الشهرة( ـ واالصول غير الملموسة التي لم تصبح متاحة لالستخدام بعد التأكد من وجود هبوط في قيمتها سنوي 

نوية، شريطة أن يتم إجراؤه بمقارنة قيمتها الدفترية مع القيمة القابلة لالسترداد. يمكن إجراء اختبار الهبوط في القيمة في أي وقت خالل فترة س

في في نفس الوقت كل عام. يمكن اختبار االصول غير الملموسة المختلفة للتأكد من وجود هبوط في قيمتها في أوقات مختلفة، ومع ذلك، إذا تم 

 ة الفترة السنوية الحالية. األصل إثبات هذه االصول غير الملموسة خالل الفترة المالية الحالية، يتم اختبار هذا األصل الملموس قبل نهاي 

ابلة لالسترداد يحدد الهبوط في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مدرة للنقدية التي تتعلق بها الشهرة. وعندما تقل القيمة الق

 المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية. للوحدة المدرة للنقدية عن قيمتها الدفترية، يتم إثبات خسارة الهبوط. ال يمكن عكس خسائر الهبوط 

وط المثبتة  وبالنسبة لألصول، عدا المذكورة أعاله’ يتم في نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر الهب 

ة المدرة للنقدية.  سابقا  لم تعد موجودة أو انخفضت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحد

منذ تاريخ   يتم عكس قيد خسارة الهبوط المثبتة سابقا  فقط في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل

مة القابلة لالسترداد له أو القيمة  اثبات آخر خسارة هبوط في القيمة. يعتبر عكس القيد هذا محدودا  بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القي 

هالك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا ست الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم اإل

 في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

 تكلفة االقتراض  7- 5

تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت مباشرة لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال تلك الموجودات  يتم رسملة 

التمويل"    وإعدادها لالستخدامات المحدد لها. يتم قيد تكاليف اإلقتراض اآلخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها ويتم إدراجها ضمن "تكلفة

 ة الربح أو الخسارة. بقائم

 المخزون  8- 5

لقابلة  يتضمن المخزون اإلنتاج التام، اإلنتاج تحت التشغيل، المواد الخام، مستلزمات المخازن وقطع الغيار، وتدرج بالتكلفة أو صافي القيمة ا

يع وكذلك القدر المناسب من التكاليف األخرى، لإلسترداد أيهما أقل. تتضمن التكلفة تكلفة المواد وجميع المصروفات المتعلقة مباشرة بعملية التصن 

يتم تحديد تكلفة  بناء على القدرة التشغيلية العادية. وتشمل تكلفة المنتجات النهائية تكلفة المواد الخام والعمالة ومصاريف اإلنتاج العامة المناسبة. 

 المخزون باستخدام طريقة المتوسط المرجح.

داد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي لألعمال بعد خصم تكاليف االنتاج االضافية لإلكمال  تتكون صافي القيمة القابلة لالستر

 ومصروفات البيع والتوزيع. 

تم تكوين تقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للمخزون بشكل منتظم، وعند الحاجة، يتم تخفيض المخزون إلى صافي القيمة القابلة لالسترداد أو ي 

 صص للتقادم في حالة وجود أي تغيير في نمط االستخدام و / أو الشكل المادي للمخزون ذات الصلة. مخ
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بنوك واالستثمارات وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون بند النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق والحسابات الجارية وودائع لدى ال

بلغ األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الحيازة والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى م

د الطلب يتم نقدي محدد وتخضع لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة، المطلوبات تحت الطلب والسحب على المكشوف والتي يتم دفعها عن 

 خصمها. 

   مكافأة نهاية الخدمة  10- 5

 االلتزامات قصيرة األجل

مل خالل اثني إن االلتزامات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر المتوقع سدادها بالكا

الموظفين بتقديم الخدمات ذات العالقة، يتم إثباتها بخصوص خدمات الموظفين حتى نهاية فترة إعداد عشر شهرا  بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها 

 مالي. القوائم المالية وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات. يتم عرض التزامات منافع الموظفين الحالية في قائمة المركز ال

 االلتزامات األخرى المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة األجل 

لسنوية  إن االلتزامات األخرى المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة األجل )بما في ذلك مكافآت الخدمة المستمرة وإجازة الخدمة الطويلة واإلجازة ا

لتي يقدم فيها الموظفين الخدمة طويلة ذات العالقة( يتم قياسها بالقيمة الحالية  التي ال يتوقع سدادها بالكامل خالل اثني عشر شهرا  بعد انتهاء الفترة ا

طريقة الوحدة  للدفعات المستقبلية المتوقعة التي سيتم إجراؤها بشأن الخدمات التي يقدمها الموظفين حتي نهاية فترة إعداد القوائم المالية باستخدام

متداولة، يتم األخذ بعين االعتبار مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة، واستقاالت الموظفين، االئتمانية المتوقعة، وتسجل كإلتزامات غير  

مالية على ومعدالت تقليص األيدي العاملة، وفترات الخدمة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية بإستخدام عوائد السوق في نهاية فترة إعداد القوائم ال

ات ذات الجودة العالية بشروط وعمالت تتطابق قدر اإلمكان مع التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة. يتم إثبات سندات الحكومية او الشرك

 إعادة القياس نتيجة لتسويات التغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 
 

شهرا على األقل بعد  12ي قائمة المركز المالي لم يكن لدى الشركة حق غير مشروط لتأجيل السداد لمدة تظهر االلتزامات كالتزامات متداولة ف

 فترة إعداد القوائم المالية بغض النظر عن تاريخ السداد الفعلي.

ا بعد انتهاء فترة الخدمة يمثل القيمة  إن صافي االصول أو التزامات التقاعد المثبتة في قائمة المركز المالي المتعلقة ببرنامج المنافع المحددة لم

 العادلة ألصول البرنامج، إن وجدت، ناقصة القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة بتاريخ إعداد القوائم المالية.

"مزايا  19ي للمحاسبة رقم يحتسب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا  لطريقة تكلفة الوحدة المتوقعة طبقا  لمعيار المحاسبة الدول

ات المزايا الموظفين" مع األخذ في االعتبار نظام العمل في بالمملكة العربية السعودية، يتم االعتراف بالمخصص بناء  على القيمة الحالية اللتزام

سنوية لزيادة الرواتب ومتوسط فترة عمل  المحددة. يتم احتساب القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة باستخدام افتراضات لمتوسط النسبة ال

الموظفين ومعدل الخصم المناسب. يتم احتساب االفتراضات المستخدمة على أساس ثابت لكل فترة وتعكس أفضل تقدير لإلدارة. وتحدد معدالت  

القوائم المالية بالرجوع إلى منحنى مقايضات الخصم بناءا  على أفضل التقديرات المتوفرة عن العائدات السائدة في السوق المتوفرة حاليا  في تاريخ  

 أسعار العموالت في المملكة العربية السعودية أو أساس آخر، إذ ينطبق ذلك.

المالية، بعد تم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة على أساس السنة حتى تاريخه بإستخدام تكاليف التقاعد المحددة إكتواريا  في نهاية السنة 

بداية  ا بالتقلبات المهمة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث مهمة تقع لمرة واحدة يتم تمديد االلتزامات اإلكتوارية استنادا  لالفتراضات في تعديله

 السنة. وفي حالة وجود تغيرات مهمة في االفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة فإنه يجب إعادة قياس هذه االلتزامات. 

خسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها بنود الربح أو الخسارة يتم إثبات أرباح و

  دي العاملة والدخل الشامل اآلخر. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األي 

 مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كتكاليف خدمة سابقة. 

اآلخر بينما يتم   يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد انتهاء الخدمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

المستخدمة كتكاليف تمويلية. إن أية تغيرات في صافي االلتزامات نتيجة لعمليات التقويم اإلكتوارية تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم 

 والتغيرات في االفتراضات يتم إعادة قياسها في بنود الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

 تتعرض خطة الشركة لمخاطر اكتوارية مثل مخاطر الخصم ومخاطر الرواتب. 

 م.2019ديسمبر  31ر تقييم اكتواري للقيمة الحالية لمخصص مكافأة نهاية الخدمة في تم إجراء آخ

 المخصصات  11- 5

يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن 

دية لتسوية هذا االلتزام. تتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل قائمة مركز مالي ويتم تعديلها المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصا

 لتعكس أفضل التقديرات الحالية. 
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اث جميع االلتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف يتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من األحد

بتة مث  المستقبلية غير المؤكدة والتي ال تخضع لسيطرة كاملة من قبل الشركة، أو جميع االلتزامات الحالية الناجمة عن أحداث سابقة ولكنها غير

 ( عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادية سيكون مطلوبا  لتسوية االلتزام،  1لألسباب التالية: )

المالية ( عدم إمكانية قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل قائمة مركز مالي واإلفصاح عنها في القوائم 2أو )

 للشركة ضمن المطلوبات المحتملة. 

 القروض  13- 5

 بأي  األعتراف يتم. المطفأة بالتكلفة الحقا القروض  تدرج. المتکبدة المعاملة في تکال بعد بالصافي العادلة، مةيبالق اي مبدئ  بالقروض االعتراف تمي 

  اإلقتراض   فترة  مدى  على  اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  الربح  قائمة  قائمة  في  اإلسترداد  وقيمة(  المعاملة  تكاليف  من)بالصافي    العائدات  بين  فرق

 . الفعلية الفائدة طريقة باستخدام

 االعتراف باليرادات  14- 5

 بيع البضائع

الخدمات للعميل. ويعتمد هذا على مبدأ أن يتم إثبات اإليرادات بمبلغ يعكس االعتبار الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تحويل البضائع أو 

دفع المحددة اإليرادات تتحقق عند التحكم بالسلعة أو نقل خدمة إلى عميل. تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط ال

ير محددة لتحديد ما إذا كانت الشركة تتصرف كمدير أو وكيل. تعاقدي ا وباستثناء الضرائب أو الرسوم. يتم تقييم ترتيبات اإليرادات بناء  على معاي 

أعاله يجب الوفاء بمعايير االعتراف المحددة الموضحة أدناه قبل االعتراف باإليرادات. في حالة عدم وجود معايير محددة، سيتم تطبيق السياسة 

 ويتم تسجيل اإليرادات على أنها مكتسبة ومستحقة. 

 إيرادات المبيعات

الشركة باإليرادات عند التحكم في المنتجات المباعة والتحويالت إلى العميل، والتي سيتم النظر فيها في سياق نهج الخطوات الخمس  تعترف 

 وتطبيق شروط الشحن المعمول بها.

 حقوق السترجاع 

عندما يطلب العميل ذلك ويتم استيفاء  عندما ينص عقد مع العميل على حق إرجاع البضاعة خالل فترة محددة، تقوم الشركة بحساب حق العودة

 الشروط التعاقدية. 

 توزيع التزامات األداء

في بعض الحاالت، تحدد الشركة خدمات التوصيل على أنها منفصلة عن بيع البضائع. يتم ذلك عندما يكون التسليم محل المشتري وتقدم خدمات  

ا من إجمالي س  عر المعاملة لتقديم الخدمات بناء  على أفضل تقدير لخدمة مماثلة. التوصيل إلى موقع المشتري. تخصص الشركة جزء 

 المبدئي ريالتسع – ريالمتغ ريالتسع

ت نقل قد يتم بيع بعض المنتجات في بعض األسواق بترتيبات تسعير متغيرة. تحدد هذه الترتيبات أن السعر المبدئي يتم تحميله على العميل في وق

يمكن تحديد السعر النهائي للمنتجات إال بالرجوع إلى فترة زمنية تنتهي بعد ذلك الوقت. في مثل هذه الحاالت، التحكم على المنتجات بينما ال 

ثل  وبغض النظر عن الصيغة المستخدمة لتحديد األسعار األولية والنهائية، يتم تسجيل اإليرادات في وقت نقل السيطرة على المنتجات بمبلغ يم

 المقابل الذي تتلقاه الشركة. المبلغ النهائي المتوقع من 

عر النهائي عندما تسجل الشركة "ذمم مدينة " للسعر األولي، يجب أال تسجل التغييرات الالحقة في السعر النهائي المقد ر كإيراد حتى يتم تحديد الس

ذلك، يمكن اعتبارها عند إعادة القياس  الفعلي )طالما أن هذه التغييرات ناتجة عن تغييرات في سعر السوق / مؤشر سعر السوق للمنتجات(. ومع

 الحق ا كأصل مالي بالقيمة العادلة. قد يتم تسجيل إعادة القياس هذه كإيراد منفصل.  

 يتم تسجيل جميع التغيرات األخرى على السعر األولي مقابل اإليرادات مع تسجيل المبلغ المستحق القبض اإلضافي بموجب عقد أصل أو التزام

 إدراج أصل أو التزام العقد هذا مقابل الذمم المدينة في الوقت الذي يتم فيه تحديد السعر النهائي الفعلي.العقد. يتم 

 المصروفات التشغيلية  15- 5

 يتم إدراج مصاريف التشغيل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند استخدام الخدمات أو عند تكبدها.

 المخصصات بين مصاريف التوزيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة البيع على أساس ثابت. يتم توزيع 

 

 

 

 



   ناعات المعدنيةشركة مصنع الصمعاني للص
 )شركة مساهمة سعودية( 

 يضاحات حول القوائم الماليةا
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (لاير سعودي)

14 

 

 السياسات المحاسبية المهمة )تتمة(  .5

 ضريبة القيمة المضافة  16- 5

 يتم إثبات اإليرادات والمصاريف واألصول بعد خصم ضريبة القيمة المضافة قيما عدا: 

، وفي هذه  الهيئة العامة للزكاة والدخل ة المضافة المتكبدة بشأن شراء أصول أو خدمات غير قابلة لالسترداد منعندما تكون ضريبة القيم •

 ، و ;الحالة يتم إثبات ضريبة المعاملة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود المصاريف، حيثما ينطبق ذلك

 بة المعامالت.الذمم المدينة والدائنة التي تم إدراجها مع مبلغ ضري  •
 

الهيئة العامة للزكاة والدخل كجزء من الذمم المدينة أو  يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من، أو المستحقة الدفع إلى

 الدائنة في قائمة المركز المالي. 

 الزكاة   17- 5

)"الهيئة"(، تخضع الشركة للزكاة. يتم إثبات مخصص الزكاة للشركة ويحمل على قائمة الربح أو الخسارة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل  

الهيئة العامة للزكاة  والدخل الشامل اآلخر. ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل

 إصدار الربوط النهائية. والدخل في الفترة التي يتم فيها 

  تقوم الشركة باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع األطراف المقيمين في المملكة العربية السعودية حسب نظام قوانين الضريبة بالمملكة

 العربية السعودية. 

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

 على مبلغ الزكاة في المستقبل المنظور، وبالتالي لم يتم األعتراف بأي التزام أو أصل ضريبي مؤجل في هذه القوائم المالية. 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية  18- 5

ستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر صرف يتم تحويل المعامالت بالعمالت الجنبية إلى الريال السعودي با

ي نهاية السنة  العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن إعادة قياس البنود النقدية المقومة بالعملة األجنبية بأسعار الصرف السائدة ف 

 في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

خ المعاملة(، ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية في نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية )يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في تاري 

 يد القيمة العادلة. بإستثناء البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم فية تحد

 التقارير القطاعية  19- 5

 القطاع التشغيلي  ( أ)

ات  القطاع التشغيلي هو أحد مكونات الشركة والذي يقوم بأنشطة قد يحقق منها إيرادات ويتحمل عنها مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروف

ت بشكل دوري من قبل متخذ القرارات التشغيلية التخاذ القرار حتى المتعلقة بمعامالت مع مكونات أخرى بالشركة. يتم تقييم جميع نتائج القطاعا

 يتم اتخاذ قرارات وتقييم أداء الموارد المخصصة لكل قطاع والمعلومات المالية المتاحة بشكل منفصل. 

ة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على تتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفعها إلى متخذ القرارات التشغيلية بنودا  عائدة مباشرة إلى القطاع باإلضاف

 المطلوبات ذات العالقة وموجودات ومطلوبات الزكاة.  / أساس مناسب. مصروفات المركز الرئيسي وتكاليف البحث والتطوير والموجودات

قطاع الحدود الكمية  أخرى(. بلغ كل  – خشب  –يتم تصنيع منتجات الشركة في المملكة العربية السعودية ولها ثالث قطاعات تشغيلية، )حديد 

(. وبناء على ذلك، تم اإلفصاح عن تقارير عن القطاعات التشغيلية 8) المشار إليها في معيار التقارير القطاعية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

 في القوائم المالية المرفقة. 

 القطاع الجغرافي  ( ب)

لمنشأت التي تعمل في أنشطة مربحة في بيئة اقتصادية معينة خاضعة لمخاطر القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو ا

 وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.  

 ربحية السهم  20- 5

( بقسمة قائمة  تقوم الشركة بعرض ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم العادي. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من صافي الربح )الخسارة

ل السنة. الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المنسوبة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خال 

لعاديين والمتوسط المرجح يتم تحديد الربح المخفف للسهم من خالل تعديل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرتبطة بالمساهمين ا

 لعدد األسهم العادية القائمة آلثار جميع األسهم العادية المخففة المحتملة. 

 توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية للمساهمين   21- 5

 لنظام الشركات في المملكة العربية  وطبقا   التوزيع،يتم إثبات التوزيعات النقدية أوغير النقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على 

السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. يتم خصم المبلغ الموزع مباشرة من حقوق الملكية 

 واألعتراف به كمطلوبات. 
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 التقديرات والفتراضات المحاسبية المهمة   - 6

  واألحكام المحاسبية المهمة التقديرات   1- 6

راضات التي تؤثر  يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المطبقة في المملكة العربية السعودية استخدام التقديرات واإلفت 

ريخ القوائم المالية والمبالغ المدرجة لإليرادات على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تا

ها معقولة  والمصروفات خالل فترة التقرير. بالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل معرفة لإلدارة باألحداث واألحداث الحالية التي يعتقد أن 

 في ظل هذه الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها تتم مراجعة ال

 في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.

 التأكد من التقديرات  عدم 2- 6

وحاالت عدم التأكد واألحكام المهمة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيرا  جوهريا    فيما يلي معلومات حول المجاالت المهمة للتقديرات

 على المبالغ المدرجة في القوائم المالية: 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 1-2-6

باستخدام عدد من االفتراضات. إضافة لذلك، يتطلب اإللتزام تعتمد القيمة الحالية لاللتزام على عدد من العوامل التي تحدد على أساس اكتواري 

ل التدفقات  المحدد اإلفتراضات التي يجب اتخاذها للنتائج المستقبلية والتي تتضمن أساسا زيادة في الرواتب والمزايا، ومعدل الخصم المستخدم لتحوي 

لاللتزام. يتم اإلفصاح عن اإلفتراضات   ةي الدفتر مةي الق یت سوف تؤثر علفي هذه االفتراضا  راتيي النقدية المستقبلية للقيمة الحالية. إن أي تغ

 . (16)المتعلقة بها في إيضاح رقم  

 لموسةتقدير العمر النتاجي ومعدل االستهالك / االستهالك وطريقة االستهالك والقيم المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الم  6-2-2

تقديراتها لألعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لإلستهالك ومعدل اإلستهالك / اإلطفاء وطريقة اإلستهالك والقيمة المتبقية   تقوم اإلدارة بمراجعة

 المستخدمة في احتساب اإلستهالك في تاريخ كل تقرير على أساس اإلستخدام المتوقع للموجودات. وتتعلق أوجه عدم التيقن في هذه التقديرات 

 نولوجي الذي قد يغير من منفعة األصول. بالتقادم التك

 مخصص الزكاة 6-2-3

اة والدخل بشأن عند تقدير الزكاة الحالية المستحقة من قبل الشركة، تأخذ اإلدارة في اإلعتبار القوانين السارية وقرارات / أحكام الهيئة العامة للزك

 بعض القضايا السابقة. 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 6-2-4

النقدية المستقبلية عند تقدير اإلنخفاض في القيمة، تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد لكل أصل أو الوحدة المولدة للنقد على أساس التدفقات  

ية وتحديد معدل خصم المتوقعة وتستخدم سعر الفائدة لخصمها. إن عدم التأكد من التقديرات يتعلق باإلفتراضات حول النتائج التشغيلية المستقبل

 مناسب.

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 6-2-5

يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة  

يرة التي تواجه العميل، وامكانية دخول العميل في مرحلة إفالس أو المبالغ المستحقة وفقا  للشروط األصلية لالتفاقية. إن الصعوبات المالية الكب 

جارية. إعادة الهيكلة المالية، والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل موضوعي لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة الت 

وبالنسبة للمبالغ غير الفردية المهمة، ولكنها متأخرة، فيتم تقييمها بشكل جماعي،   بالنسبة للمبالغ الفردية المهمة، يتم إجراء تقييم على أساس فردي. 

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

 القيم القابلة للتحقق للمخزون 6-2-6

للمخزون، مع األخذ في اإلعتبار األدلة األكثر موثوقية في وقت استخدام التقديرات. قد يتأثر تحقق  تقوم اإلدارة بتقدير صافي القيم القابلة للتحقق 

 المخزون مستقبال بالتقنية المستقبلية أو غيرها من التغيرات التي تحركها السوق والتي قد تقلل من أسعار البيع المستقبلية.

 قياس القيمة العادلة 6-2-7

  وافتراضات   راتي تقد  وضع  ذلك  تضمني التقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية )عندما ال تتوفر أسعار السوق النشطة(. وتستخدم اإلدارة تقنيات  

 متوفرا ليس هذا ولكن اإلمكان قدر للمالحظة القابلة القوائم على افتراضها إلى اإلدارة وتستند. لألداة السوق في ني المشارک ري تسع ةي في ک مع تتفق

 معاملة  في  تحقيقها سيتم التي الفعلية األسعار  عن المقدرة  العادلة القيم تختلف قد. المتاحة المعلومات أفضل اإلدارة تستخدم الحالة  تلك وفي. دائما

 .التقرير تاريخ في  بحتة تجارية

توزيعها ويتم إثبات إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة في حقوق  يتم قياس التوزيعات غير النقدية، إن وجدت، بالقيمة العادلة للموجودات المراد 

قائمة الربح   الملكية. عند توزيع الموجودات غير النقدية يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة في 

   أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
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 ممتلكات وآالت ومعدات  .7
 م2019 م 2018

 آالت ومعدات (2سيارات ) عدد وأدوات أثاث ومفروشات الجمالي اإلجمالي

تحسينات على 

 (1) مباني وتركيبات مباني مستأجرة
 

 التكلفة        

 الرصيد في بداية السنة   2,951,092 401,731 6,042,333 2,926,605 994,690 1,092,686  14,409,137 12,329,949

 إضافات   112,555   30,149   73,564   290,326   72,007   69,058  647,659  2,079,188

 ستبعاداتا    --     --     --  (241,412)     --  (2,548)  (243,960)  ---- 

 الرصيد في نهاية السنة   3,063,647   431,880   6,115,897   2,975,519  1,066,697  1,159,196   14,812,836 14,409,137

 هالكستمجمع ال        

 الرصيد في بداية السنة   1,357,684 97,450 3,181,669 2,567,662 857,321 737,502  8,799,288  7,672,157

 هالك السنة ستإ  164,042   21,184   586,546  262,990   73,693   90,533   1,198,988  1,127,131

 ستبعاداتا    --     --     --  (226,069)     --     --  (226,069)  --

 الرصيد في نهاية السنة   1,521,726   118,634   3,768,215   2,604,583   931,014   828,035   9,772,207  8,799,288

 صافي القيمة الدفترية        

 م2019ديسمبر  31كما في  1,541,921 313,246 2,347,682 370,936 135,683 331,161 5,040,629 

 م2018ديسمبر  31كما في  1,593,408 304,281 2,860,664 358,943 137,369 355,184  5,609,849

يون لاير سعودي مل 1.54م.  بلغت صافي القيمة الدفترية للمباني المقامة على أراضي مستأجرة 2038هـ الموافق 1460الشركة في منطقة القصيم مباني مقامة على أراضي مستأجرة من جهات حكومية تنتهي في عام  وتركيبات( تتضمن مباني 1)

 مليون لاير سعودي(. 1.59م:  2018م )2019ديسمبر  31كما في 

  المساهمين وجاري العمل على نقل ملكيتهم.كبار معدات سيارات باسم أحد الالت واآلممتلكات وال السيارات ضمن ( يتضمن بند2)

  م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31 هالك كما يلي:ستتم توزيع مصروف ال

  714,996  629,722 تكلفة المبيعات
  298,609  284,627 (20مصروفات بيعية وتسويقية )إيضاح 

  113,526  284,639 (21)إيضاح  وإداريةمصروفات عمومية 

  1,198,988   1,127,131  
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 موجودات غير ملموسة  .8
 

 

 برامج حاسب آلي 

غير ملموسة    موجودات

 م 2018 اإلجمالي م  2019 الجمالي التنفيذ  قيد

     التكلفة

 481,215  627,465   543,750  83,715 الرصيد في بداية السنة   

 146,250  81,250   81,250     --  إضافات  

    --     --  (625,000)  625,000 المحول خالل السنة 

 627,465  708,715     --  708,715 الرصيد في نهاية السنة   

     اإلطفاء المتراكم 

 31,760  37,669     --  37,669 الرصيد في بداية السنة   

 5,909  21,534     --  21,534 السنة اإلطفاء خالل 

 37,669 59,203    --  59,203 الرصيد في نهاية السنة  

     صافي القيمة الدفترية  

   649,512     --   649,512  م 2019ديسمبر   31كما في 

 589,796    م2018ديسمبر  31كما في 

 عقود اليجار  .9

 

 حق إستخدام األصول 9-1

 توضح قائمة المركز المالي المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار:

  م2019

 حق استخدام األصول 

 م 2019يناير  1التزامات اإليجار في  881,566
 إعادة تصنيف -م 2018ديسمبر  31إيجار مقدم كما في  65,882

 م2019يناير  1الرصيد في  947,448
 السنة اإلضافات خالل  -- 

 م2019ديسمبر  31الرصيد في  947,448

 المتراكم  هالكستاال 

 م2019يناير  1الرصيد في  -- 

 السنةالمحمل على  هالكستاال ( 190,992)

 م2019ديسمبر  31الرصيد في  ( 190,992)

 م2019ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في  756,456
 

 م2019 

  التزامات اليجار

 881,566 م2019يناير  1الرصيد في 

  --  السنة اإلضافات خالل 

 41,044 السنة المحمل خالل 

 ( 211,524) السنةيخصم: مدفوعات اإليجار خالل 

 711,086 م2019ديسمبر  31الرصيد في 

 

 ( 172.001) الجزء المتداول –: التزامات اإليجار يخصم

 539.085 المتداول غيرالجزء  –التزامات اإليجار 
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 . عقود اليجار )تتمة( 9

  اآلخر الخسارة والدخل الشاملالمبالغ المعترف بها في قائمة الربح أو  9-2

 توضح قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار:

م2019   

  41,044 مصروف الفائدة )مدرجة في تكاليف التمويل(

األصول هالكستاتكلفة   190,992 

خيارات تمديد وإنهاء 9-3  

التمديد واإلنهاء في عدد من إيجارات الممتلكات واآلالت والمعدات في جميع أنحاء الشركة. تستخدم هذه الشروط لزيادة يتم تضمين خيارات 

لمؤجر المرونة التشغيلية في شروط إدارة العقود. غالبية خيارات التمديد واإلنهاء الموجودة يمكن ممارستها فقط من قبل الشركة وليس من قبل ا

 المعني.

 مخزون  .10
  م 2019ديسمبر   31 م2018ديسمبر  31 

 مواد خام   5,066,616          3,888,286

 تام انتاج  3,302,813          3,889,539

 قطع غيار ومستلزمات   761,670 1,141,360

 التشغيل  تحت انتاج 337,787 146,192

 بضاعة بالطريق  --  68,892

9,134,269 9,468,886  

  مخصص مخزون راكد يخصم: ( 263,939) (59,263)

9,075,006 9,204,947  

 حركة المخصص للسنة المنتهية في: 1-10 م2019ديسمبر  31 م 2018ديسمبر  31
 

 السنة   بدايةالرصيد في  59,263 59,263

 المكون خالل السنة   204,676 -

 الرصيد في نهاية السنة   263,939 59,263

 ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية   .11
  م 2019ديسمبر   31 م2018ديسمبر  31

 ذمم مدينة تجارية 10,812,780 10,763,557

 موردين دفعات مقدمة  1,566,515 337,523

 مستحق  إيراد 1,038,908  -- 

 اشتراكات مدفوعة مقدما   365,715 638,809

 مصروفات مدفوعة مقدما   182,138 198,520

 سلف عاملين 142,500 65,344

 ضمان حسن تنفيذ 90,240 96,463

 ايجارات مدفوعة مقدما   66,120 255,186

 غطاء خطابات ضمان  11,000 438,894

12,794,296 14,275,916        

 يخصم:   

  مخصص خسائر انخفاض في قيمة الذمم المدينة ( 1,672,456) (1,721,867)

11,072,429 12,603,460  
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 )تتمة(  ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى  .11

 حركة المخصص للسنة المنتهية في: 11-1

 م2018ديسمبر  31 م 2019ديسمبر   31 

 528,695 1,721,867 الرصيد في بداية السنة  

 463,914  --  م1/1/2018على أرباح مبقاة  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 821,506 50,000 المكون خالل السنة  

 (92,248) ( 99,411) شطب خالل السنة  

 1,721,867 1,672,456 الرصيد في نهاية السنة  

 أعمار الذمم المدينة 11-2

 م2018ديسمبر  31 م 2019ديسمبر   31 

  5,869,975  5,048,778 يصل إلى شهرين 

  2,294,402  746,819 شهرين إلى ثالثة

 2.599.180 5.017.183 شهور 3أكثر من 

 10,763,557 10.812.780 الرصيد في نهاية السنة  

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مدرجة ستثماراتا .12
 

 م2018ديسمبر  31 م 2019ديسبمر   31 

   التكلفة

 16,852,367 13.471.694  الرصيد في بداية السنة 

 15,000,000 4,934,903 إضافات خالل السنة    

(18.881.089) ( 8,250,000)  إستبعادات خالل السنة    

ستثمارات ا أرباح  516.064 500.416 

نهاية السنة الرصيد في   10,672,661 13,471,694 

 النقد وما في حكمه  .13
  م 2019ديسمبر   31 م2018ديسمبر  31

 نقد في الصندوق  52,939 62,228

 حسابات جارية  –بنوك  1,976,778 2,681,262

 الجمالي  2,029,717 2,743,490

 إحتياطي نظامي  .14

٪ من صافي دخلها إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ 10ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل وفقا  للنظام األساسي 

 ٪ من رأسمالها. إن هذا االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على المساهمين.30هذا االحتياطي 
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 (لاير سعودي)

20 

 

 عالوة الصدار  .15

لاير أسهم راس المال والباقي عالوة إصدار بمبلغ  2,250,000لاير سعودي منها مبلغ  17,550,000االكتتاب مبلغ بلغت المتحصالت من عملية 

 لاير سعودي. 15,300,000

 تم خصم مصاريف االصدار من عالوة االصدار كاآلتي: 

  م 2019ديسمبر   31 م2018ديسمبر  31

 عالوة اإلصدار  15.300.000 15.300.000

 اإلصدار مصاريف  ( 821.531) (821.531)

14.478.469 14.478.469  

 مزايا نهاية الخدمة للموظفين .16

 وصف عام 

ة بموجب  ينص النظام على استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة لجميع الموظفين الذين يكملون فترة الخدمة المؤهلة ويحق لهم الحصول على مبالغ مذكور

 هذه الخدمة. قانون العمل لكل سنة من 

م من قبل خبيراكتواري مستقل، وذلك 2018ديسمبر    31م و2019ديسمبر    31ويستند المخصص السنوي إلى التقييم االكتواري. تم إجراء التقييم كما في  

 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 16-1

    م 2019ديسمبر   31  م2018ديسمبر  31

    )النسبة المئوية سنوياً( 

 المعدل المقدر للزيادة في مرتبات الموظفين   5.00٪  5.00٪

 معدل الخصم    2.95٪  4.50٪
 

 الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة   16-2

  م 2019ديسمبر   31  م2018ديسمبر  31

    

 القيمة الحالية في بداية السنة    1,980,605  1,141,813

 تكلفة الخدمة والفائدة 472,831  401,576

 الدفعات خالل السنة    (484,918)  (40,874)

 )المنافع( / الخسائر األكتوارية لأللتزام  (269,449)  478,090

1,980,605  1,699,069  

 المتوسط المرجح لالفتراضات الرئيسية هي: إن حساسية التزام المنافع المحددة للتغيرات في  16-3

 عامل  تغيير في االفتراض   م 2019ديسمبر   31  م2018ديسمبر  31

      

1,821,584  1,554,716  +1٪ 
 معدل الخصم 

2,167,123  1,866,153  -1٪ 

2,164,263  1,860,987  +1٪ 
 الراتب طويل األجل 

1,820,877  1,556,073  -1٪ 

 ٪ أعلى10  1,697,101  1,980,052
 معدل الوفيات 

 ٪ أقل 10  1,701,051  1,981,163

  أعلى  ٪10معدل دوران الموظفين   1,661,259  1,949,078
 معدل دوران الموظفين

 أقل   ٪10معدل دوران الموظفين   1,740,562  2,015,199
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 ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون  .17
  م2019ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31

 ذمم دائنة تجارية  2,564,767 1,775,309

 مقدمة  دفعات عمالء 1,317,708 6286,81

 مستحقات عاملين 326,902 287,473

 عموالت مستحقة  216,036 110,645

 ضريبة القيمة المضافة المستحقة  214,829 114,513

 مصاريف مستحقة  38,150 53,150

 التسوية  تحت بنكية مبالغ 17,262  -- 

 يرادات مؤجلة إ  --  8483,18

3,111,094 4,695,654  

 مستحق ألطراف ذات عالقة  .18

العليا التي تمت خالل العام بين  واإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة  وبدالت  تاألطراف ذات العالقة في رواتب ومكافأ تتمثل المعامالت مع

 . وتتمثل أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها فيما يلي:أعضاء لجنة المراجعة واإلدارة العليا  ،إدارةالأعضاء مجلس  والشركة  

 طبيعة العالقة 

طبيعة 

 التعامالت 

 الرصيد  حجم التعامالت 

 م2018ديسمبر  31 م 2019ديسمبر   31 م2018ديسمبر  31 م 2019ديسمبر   31

دارة / الأعضاء مجلس 

 أعضاء لجنة المراجعة

 الدارة العليا /

 - 314,206 248.500 339,706 مكافآت وبدالت

 - - 1,324,055 1,317,338 رواتب

 
   314,206 - 

 مخصص الزكاة  .19

 الموقف الزكوي - أ

م وحصلت الشركة على شهادة من الهيئة العامة 2018ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها للهيئة العامة للزكاة والدخل حتى الفترة المنتهية في 

 م.2020أبريل  30هـ الموافق 1441 رمضان 9للزكاة والدخل سارية المفعول حتى  

 الوعاء الزكوي - ب

 م2018ديسمبر  31  م 2019ديسمبر   31 

 3,010,957  ( 85,096) صافي )الخسارة( / الربح المعدل 

    يضاف: 

 11,250,000  15,000,000 رأس المال  

 783,772  1,324,119 احتياطي نظامي 

 11,800,452  4,203,242 أرباح مبقاة

 1,596,650  3,177,406 المخصصات 

 14,478,469  15,189,555 أخرى 

    يخصم

 (6,199,645)  ( 5,690,141) الموجودات الثابتةصافي 

 (1,141,360)  (1,518,126) أخرى 

 35,579,295  31,600,959 وعاء الزكاة 

 * ٪ )من صافي الربح المعدل أو الوعاء الزكوي أيهما أكبر2.5الزكاة الشرعية 

 (ميو 354* فترة المحاسبة /  2.5٪
31,600,959  35,579,295 

 889,482  814,573 ٪من الوعاء الزكوي   2,5 الزكاة بواقع
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 )تتمة( ةمخصص الزكا  .19

 حركة مخصص الزكاة - ج

 م2018ديسمبر  31  م 2019ديسمبر   31 

 481,082   863,618  الرصيد في بداية السنة   

 889,482  814,573 المحمل للسنة  

 --  4,367  زكوية  تسويات

 (506,946)  (867,985) المدفوع خالل السنة   

 863,618  814,573 الرصيد في نهاية السنة   

 مصاريف بيعية وتسويقية   .20

  م 2019ديسمبر   31  م2018ديسمبر  31

 رواتب وأجور وما في حكمها 2,431,739  2,006,622

 نقل وتصدير وتركيبات 1,916,968  1,175,889

 عموالت بيع وتسويق  556,120  372,392

 رسوم حكومية  425,669  216,353

 مستلزمات بيعية 408,990  353,556

 يجارات  إ 376,579  401,873

 هالكست ا 284,627  298,609

 صيانة ونظافة  196,778  130,070

 اجتماعية تأمينات 121,863  59,956

 دعاية وإعالن 84,993  113,944

 أخرى  298,035  191,445

5,320,709  7,102,361  

 مصاريف عمومية وادارية   .21

  م2019ديسمبر  31  م2018ديسمبر  31

 جور وما في حكمهاأ رواتب و 2,383,191  2,164,432 

 مكافات اعضاء مجلس االدارة واللجان 339,706   270,325

 هالك وإطفاء ست ا 306,173  119,435 

 رسوم حكومية  267,187   192,374 

 اجتماعية تأمينات 186,086             168,960 

 أتعاب مهنية وإستشارات  146,950   344,560

 صيانة ونظافة  96,393  94,584 

 تأمين طبي وعالج 78,601  35,887 

 نقل وانتقال ومأموريات  74,723  102,467 

 كهرباء ومياه واتصاالت  34,692  68,530 

 ايجارات  33,348   290,688 

 ى أخر 434,146  329,330

4,181,572  4,381,196  
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 صافي ،إيرادات أخرى .22

م 2019ديسمبر   31   31 ديسمبر2018م  

 189,778  -- تعويضات موارد بشرية 

 281,362  193,253 أخرى إيرادات 

 --  (872) الصرف  سعر تغير خسائر

 --  (2,844) رأسمالية  خسائر

(23,678)  (30,129) أخرى مصروفات   

 159,408  447,462 

 توزيعات أرباح  .23

لاير سعودي لكل سهم   1,50لاير سعودي بواقع  2,250,000م وبموجب توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بلغت 2019قامت الشركة خالل عام 

  من القيمة االسمية للسهم وقد أقرت الجمعية العمومية العادية   ٪15لاير سعودي لكل سهم(. والتي تعادل    1.50لاير سعودي بواقع    1,687,500م:  2018)

 م.2019 مايو 9هـ الموافق 1440 رمضان 4التوزيعات المقترحة في جلستها المنعقدة بتاريخ 

 / ربح السهم  خسارة .24

العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد  السنة/ األرباح بقسمة خسارة / ربح  الخسارةيتم احتساب نصيب السهم األساسي والمخفض من 

 سهم(.1.500.000م: 2018سهم ) 1.500.000والبالغة  السنة األسهم العادية القائمة في نهاية 

 الرتباطات الرأسمالية واأللتزامات المحتملة  .25

لاير سعودي( وهذه   625,000ن إجمالي أعمال تبلغ لاير سعودي م 81,250م: 2018م )2019ديسمبر  31في  للشركة  رأسمالية  إرتباطات توجد ال

 اإلرتباطات عن بند نظام )"إي أر بي"(. 

إلتزامات محتملة في صورة ضمانات بنكية صادرة من بنوك محلية ألغراض م:  2018م )2019ديسمبر    31توجد لدى الشركة إلتزامات محتملة كما في    ال

مقابل غطاء نقدي بمبلغ و ٪100م مغطاة نقدا  بنسبة 2019ديسمبر  31كما في  الصادرة ان الضم خطابات ( لاير سعودي 884.554الشركة بمبلغ 

مدرجة ضمن حساب ذمم مدينة ولاير سعودي(    438,894م: أصدرت هذه الخطابات مقابل غطاء نقدي بمبلغ  2018ديسمبر    31لاير سعودي )  11.000

 تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى.  

 القطاعيةالمعلومات  .26

قطاعات رئيسية وهي قطاع الحديد وقطاع األخشاب والقطاعات األخرى والتي تتمثل في البالستيك والرافعات والخدمات   3نشاط الشركة يتمثل في 

 ات. األخرى وتم توزيع بنود اإليرادات وتكلفة اإليرادات والموجودات طويلة األجل على القطاعات ويصعب توزيع باقي البنود على القطاع

 م 2019 حديد   خشب   أخرى  إجمالي 

 الموجودات غير المتداولة  6,232,390  214,207  --  6,446,597

 المبيعات 27,992,507  10,436,881  3,606,303  42,035,691

 تكلفة المبيعات (20,682,783)   (8,653,338)   ( 2.889.470)  ( 32,225,591)

 مجمل الربح 7,309,724  1,783,543  716.833  9,810,100

        

 م2018       

  حديد  خشب   أخرى   إجمالي

 الموجودات غير المتداولة  5,988,722  210,923  --   6,199,645 

 المبيعات 28,318,470  6,480,782  4,731,422  39,530,674

 تكلفة المبيعات (19,262,974)  (5,651,795)  (3,831,823)  (28,746,592)

 مجمل الربح   9,055,496     828,987       899,599      10,784,082
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية .26
 

التشغيل المختلفة  ونظرا  لطبيعة أنشطة الشركة وهيكل إدارتها فإنه من غير الممكن عمليا  تخصيص بنود الموجودات والمطلوبات األخرى على قطاعات 

( "القطاعات التشغيلية" وبالتالي لم يتم 8كما ان المبيعات الخارجية لم تحقق أي من الحدود الكمية المشار إليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 االفصاح عن معلومات القطاعات الجغرافية. 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر .27

لرئيسية بالشركة الذمم الدائنة التجارية والدائنون األخرون. تتكون الموجودات المالية الرئيسية للشركة من النقد وما في حكمة  تتضمن المطلوبات المالية ا

السوق  كة هي مخاطر والذمم المدينة التجارية والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى. إن المخاطر المالية الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشر

 ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العملة ومخاطر التركز. تقوم اإلدارة بمراجعة ومطابقة السياسات إلدارة تلك المخاطر. 

 مخاطر السوق 27-1

الفوائد مما يؤثر على هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت االجنبية ومعدالت 

لمقبولة مع دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود ا

 ر وكيفية قياسها.تعظيم العوائد. لم يكن هناك أي تغيير في تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاط

 مخاطر االئتمان  27-2

ي لمخاطر  هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى الشركة تركيز جوهر

الذمم المدينة التجارية والحسابات المدينة األخرى بصورة   االئتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق

ئتمان. الحد رئيسية من عمالء في السوق المحلية وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية. لدى الشركة سياسات معمول بها لتقليل تعرضها لمخاطر اال

 األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو كما يلي:

  م 2019ديسمبر   31 م2018يسمبر د 31

 النقد وما في حكمه  2,029,717 2,743,490

 ذمم مدينة تجارية 9,140,324 9,041,690

11,785,180 11,170,041  

 الذمم المدينة 27-2-1

365أكثر من  الجمالي يوم  181-365  يوم 91-180  يوم 61-90  يوم 31-60    الحالي 

م2019ديسمبر    31  2,832,294 852,395 1,364,089 746,819 2,200,177 2.817.006 10,812,780  

 معدل الخسارة المتوقع  ( 49,988)  ( 1,017)  ( 271,179)  --  ( 585,574)  ( 764.698)  (1,672,456) 

 القيمة الدفترية 2.782.306 851.378 1.092.910 746,819 1.614.603 2.052.308 9.140.324

 

365أكثر من  اإلجمالي  يوم  181-365  يوم 91-180  يوم 61-90  يوم 31-60    الحالي  

م2018ديسمبر  31 3.492.842 2,377,132 1,147,201 1,147,201 716,333 1,882,848 10,763,557  

 معدل الخسارة المتوقع  ( 45.564)  ( 299,790)  ( 150,413)  ( 162,360)  ( 173,050)  (890,690)  (1,721,867) 

 القيمة الدفترية 3.447.278 2,077,342 996,788 984,841 543,283 992,158 9,041,690

 مخاطر السيولة  27-3

السيولة  هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج مخاطر 

ية السيولة المتوفرة  عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفا

. يتمثل النهج الذي تتبعه الشركة في إدارة السيولة في ضمان أن يكون لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها،  للوفاء بااللتزامات المالية للشركة

 شركة. في ظل الظروف العادية والمتبعة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أوالمخاطرة باإلضرار بسمعة ال 

مالي وحتى تاريخ يلخص الجدول التالي المطلوبات المالية للشركة في مجموعات االستحقاق ذات الصلة بناء  على الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز ال

 االستحقاق التعاقدي. المبالغ الواردة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. 

  سنوات 5 – 1  أقل من سنة  القيمة الدفترية م2019ديسمبر  31

 5أكثر من 

 سنوات

 --   --   2,564,767  2,564,767 ذمم دائنة تجارية 

 --   --   2,130,887  2,130,887 دائنون آخرون

 4,695,654  4,695,654   --   -- 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(  .27

 )تتمة(   مخاطر السيولة 27-3

  سنوات 5 – 1  أقل من سنة  القيمة الدفترية م 2018ديسمبر  31

  5أكثر من 

 سنوات

 --  75,705  1,699,604  1,775,309 ذمم دائنة تجارية 

 --  --  1,335,785  1,335,785 دائنون آخرون

 3,111,094  3,035,389  75,705  -- 

 مخاطر العملة  27-4

احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشركة بصورة أساسية لاير  هي المخاطر المتمثلة في  

 سعودي والدوالر األمريكي واليورو. المعامالت األخرى التي تتم بعمالت أجنبية تعتبر غير هامة. وتدار مخاطر العملة بصورة منتظمة. 

 ة القيمة العادل 27-5

تاريخ القياس. هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسوق في 

 وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشأ الفروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. 

توى الثاني المس المستوى االول  القيمة العادلة   إجمالي  المستوى الثالث  

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   31  ديسمبر 2019م 

     موجودات مالية 

 12,603,460 -- -- 12,603,460 ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

  2,029,717  -- --  2,029,717  النقد وما في حكمه 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجة ستثمارات ا  -- 10,672,661  -- 10,672,661  
     

     مطلوبات مالية 

 314,206 -- -- 314,206 مستحق ألطراف ذات عالقة 

خرونأذمم دائنة تجارية ودائنون   4,695,654 -- -- 4,695,654 
 

 الحقة أحداث .28

من عدم االستقرار فى   حالة  سبب( وانتشر عبر مناطق جغرافية متعددة، مما 19- كوفيد) المستجد روناوكم، تأكد ظهور فيروس 2020 سنة مطلع فى

  ي حدث الحق للميزانية العمومية غير قابل للتعديل وف  التفشىن هذا  أ  الشركةوتعتبر    ،ياالقتصاد االقتصاد ككل واضطراب فى األنشطة التجارية والنشاط  

  علما   المصلحة أصحاب جميع حاطةإو الوضع مراقبة بالحوكمة والمكلفون دارةاإل وستواصل ،تأثير محتمل أيتقوم الشركة بتقييم  ،ه المرحلة المبكرةهذ

  ي ف  الالحقة للفترات للشركة المالية  القوائم فى تعديالت اثبات  أو محسنة افصاحات  الظروف  يف بمجرد توافر المزيد من المعلومات. وقد تتطلب التغيرات 

 م.2020 المالية السنة

 اعتماد القوائم المالية .29

  م.2019مارس  29هـ الموافق 1441 شعبان 5م من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2019ديسمبر  31تم اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 

 

 إجمالي المستوى الثالث  المستوى الثاني المستوى االول  القيمة العادلة 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  31 ديسمبر 2018م

     موجودات مالية 

 11,072,429 -- -- 11,072,429 ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 2,743,490 -- -- 2,743,490 النقد وما في حكمه 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجة ستثمارات ا  -- 13,471,694 -- 13,471,694 

     

     مطلوبات مالية 

 -- -- -- -- مستحق ألطراف ذات عالقة 

 3,111,094 -- -- 3,111,094 ذمم دائنة تجارية ودائنون اخرون


