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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
 - 1التكوين والنشاط
إن الشركة السعودية للتنمية الصناعية  -صدق ("الشركة") هي شركة مسااهمة عاماة ساعودية تأسسات بموجاب قارار معاالي وزيار
التجارة رقم  673بتاريخ  20جمادى الثاني 1413هـ الموافق  14ديسمبر 1992م  .وقد حصلت الشركة علاى ساجلها التجااري رقام
 .4030092792بتاريخ  17رجب 1413هـ الموافق  1يناير 1993م .والصادر في جدة.
يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب فيه والمدفوع بالكامال  400ملياون لاير ساعودي موزعاة علاى  40ملياون ساهم قيماة كال
منها  10لاير سعودي ( 10 :2017لاير سعودي).
يتمثل نشاط الشركة في إقام ة المشاريع الصناعية في مجاال البتروكيماوياات والماواد الغذائياة والملام والمطااط الصاناعي والمنتجاات
الخزفياة وغيرهاا مان الصااناعات التاي تثبات الدراساة اإلقتصااادية جادواها وتساويق منتجاات الشااركة بعاد الحصاول علاى التااراخيص
الالزمة ،وإنشاء وتملك العقارات والمباني والمستودعات والمعارض الالزمة لخدمة أغراض الشركة.
أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق األوراق المالية في المملكة العربية السعودية "تداول" تحت رقم .2130
لدى الشركة السجل الفرعي التالي:
بيان

رقم السجل التجاري

تاريخه

مصنع صدق للخزف

4700005290

 9جمادى األول 1416هـ الموافق  3أكتوبر 1995م

المقر
مدينة ينبع

يتمثل نشاط المصنع في إنتاج األدوات الصحية وبالط الجدران واألرضيات من الخزف وأحواض اإلستحمام من األكريليك بموجب
قرار معالي وزير الصناعة رقم  542وتاريخ  5ذو القعدة 1411هـ.
تتألف هذه القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2018م وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ من الشركة وفرعها وشركاتها التابعة
(يشار إليها مجتمعة ب "المجموعة" ،ويشار إليها بصورة منفردة ب "الشركة") ،تم في اإليضاح رقم  7حول هذه القوائم المالية
الموحدة اإلفصاح عن الشركات التابعة للمجموعة وأنشطتها الرئيسية وحصة المجموعة في ك ٍل منها.
تبدأ السنة المالية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنه ميالدية.
 - 2أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفرعها والشركات التابعة لها (تشكل معا ً "المجموعة") طبقا ً لمعايير المحاسبة الدولية
المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واألنظمة والتشريعات السارية والمعمول
بها في المملكة العربية السعودية ،ويتم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،بإستثناء البنود التي ينطبق عليها قياس
القيمة العادلة ،القيمة الحالية ،القيمة القابلة للتحقق ،والتكلفة اإلستبدالية في ضوء مبدأ اإلستحقاق وفرض اإلستمرارية للمجموعة.
قياس القيمة العادلة
تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي قد يتم تحصيله من بيع أصل أو دفعه لتحويل إلتزام بين أطراف مطلعة وبنفس شروط التعامل مع
الغير ،ويعتمد قياس القيمة العادلة على الشروط التالية:
-

السوق الرئيسة للموجودات أو المطلوبات ،أو
السوق األكثر ميزة للموجودات والمطلوبات وذلك في حالة عدم وجود سوق رئيسة ،أو
إستخدام التدفقات النقدية المخصومة في حال عدم وجود سوق رئيسة أو السوق األكثر ميزة.
-9-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
الموجودات أو المطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة
-

أصول أو إلتزامات منفصلة.

-

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

-

مجموعة من السياسات واإليضاحات المحاسبية التي تتطلب إحتساب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.
تستخدم المجموعة مدخالت سوق قابلة للمالحظة قدر اإلمكان عند قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات.

تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة بإستخدام أساليب التقييم .كما تقوم المجموعة بإستخدام المستويات التالية والتي تعكس أهمية
المدخالت المستخدمة في تحديد القيمة العادلة:
-

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

-

المستوى  : 2أساليب تقييم تعتمد على مدخالت بخالف األسعار المعلنة المدرجة في المستوى  1التي يمكن مالحظتها
للموجودات والمطلوبات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

-

المستوى  :3أساليب تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على مدخالت يمكن مالحظتها.
تعترف المجموعة بالتحويالت بين مستويات القيمة العادلة في نهاية السنة المشمولة بالتقرير في نفس الوقت الذي يحدث فيه التغيير،
تعتقد اإلدارة بأن تقديراتها وإفتراضاتها معقولة وكافية.
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العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل عملة العرض والعملة الوظيفية للمجموعة .
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التقديرات المحاسبية
إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة طبقا ً لمعايير المحاسبة الدولية في المملكة العربية السعودية يتطلب من اإلدارة القيام
بتقديرات وإجتهادات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والقيم المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .إن
النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات وذلك نتيجة تغيرات األوضاع والظروف في المستقبل.
ملخص ألهم التقديرات والفرضيات المحاسبية المتبعة:
الممتلكات ،المصانع والمعدات
تقوم إدارة المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات ،المصانع والمعدات بهدف إحتساب اإلستهالك إعتمادا ً على اإلستخدام
المتوقع لهذه األصول والضرر المادي الذي تتعرض له .تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية ،األعمار اإلنتاجية وطريقة اإلستهالك
بشكل سنوي للتأكد من أنها تعكس المنفعة المتحصل عليها ،وفي حال وجود فرق يتم التعامل معه كتغيرات في التقديرات المحاسبية
(في سنة التغيير والسنوات الالحقة).
فيما يتعلق في المطلوبات الحالية لإلزالة واإلستعادة والمطلوبات المماثلة (تفكيك وإزالة األصل) ،تتم إضافة التغيرات في اإللتزام
إلى كلفة األصل ذو العالقة أو خصمها منه في الفترة الحالية بحيث ال يزيد المبلغ المخصوم من كلفة األصل عن مبلغه المسجل ،إذا
زاد اإلنخفاض في اإللتزام عن المبلغ المسجل لألصل فإنه يجب اإلعتراف بالزيادة فورا ً في قائمة الدخل الموحدة .إذا نجم عن
التعديل إضافة إلى كلفة األصل ،فإن المجموعة تنظر فيما إذا كان ذلك داللة على أن المبلغ المسجل الجديد لألصل قد ال يكون قابالً
لإلسترداد بكامله ،وإذا كان األمر كذلك ،تقوم المجموعة بإختبار ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمة األصل وذلك بتقدير قيمته القابلة
لإلسترداد ومعالجة أية خسارة في إنخفاض القيمة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
مطالبات قضائية
تراجع المجموعة القضايا الغير منتهية بمتابعة تطور إجراءاتها القانونية في تاريخ كل تقرير وذلك لتقييم الحاجة إلى تكوين
مخصصات أو اإلفصاح في القوائم المالية الموحدة .ومن العوامل التي تؤخذ بعين اإلعتبار بإتخاذ قرار المخصصات طبيعة
الدعوى والمرحلة التي وصلت إليها (ويشمل ذلك الفترة ما بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة وقبل إصدارها بالشكل النهائي) ورأي
ووجهة نظر المستشارين القانونيين والتجربة السابقة لقضايا مشابهة باإلضافة إلى أي قرار لإلدارة حول كيفية الرد .
الذمم التجارية المدينة
يتم تكوين مخصص لإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة
على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقا ً للشروط األصلية لإلتفاقية .إن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل ،وإمكانية
دخول العميل في مرحلة إفالس أو إعادة الهيكلة المالية ،والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل
موضوعي لإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية .بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة ،يتم إجراء تقييم على أساس فردي .وبالنسبة
للمبالغ غير الفردية الهامة ،ولكنها متأخرة ،فيتم تقييمها بشكل إجمالي ،ويتم إثبات المخصص باألخذ باإلعتبار طول المدة الزمنية
وفقا ً لمعدالت اإلسترداد السابقة.
المخزون
تقوم اإلدارة بتقدير المخصص لتخفيض قيمة المخزون إلى القيمة القابلة للتحقق إذا كانت كلفة المخزون غير قابلة لإلسترداد أو
تعرض المخزون للتلف أو للتقادم بشكل كلي أو جزئي أو إذا كان سعر البيع أقل من الكلفة أو أي عوامل أخرى تتسبب في إنخفاض
ّ
القيمة القابلة للتحق ق عن القيمة الدفترية .وتستند تقديرات القيمة القابلة للتحقق للمخزون على أكثر األدلة موثوقية في وقت إستخدام
التقديرات .وتأخذ هذه التقديرات باإلعتبار التقلبات في األسعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاريخ قائمة
المركز المالي الموحدة بالقدر الذي يؤكد أن ظروف هذه األحداث قائمة كما في نهاية السنة المالية.
مخصص نهاية الخدمة
يتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة بواسطة التقييم اإلكتواري بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة في نهاية كل فترة مالية .يتم تسجيل
األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة التقييم اإلكتواري في قائمة الدخل الشامل الموحدة للفترة التي حدث فيها إعادة التقييم.
اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم إدارة المجموعة بإختبار ما إذا كان هناك أية مؤشرات على وجود إنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية سنويا ً بتاريخ
المركز المالي الموحدة و عندما تشير األحداث أو التغير في الظروف (المؤشرات) إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة لإلسترداد ،تقوم
المجموعة بإجراء إختبار اإلنخفاض في قيمة الموجودات .يتم إثبات الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض في القيمة (إن وجدت) ،والتي
تمثل زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد .إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة بعد تكاليف البيع أو قيمة األصل
عند اإلستخدام ،أيهما أعلى .لتقييم القيمة عند اإلستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لتحديد القيمة الحالية وذلك
بإستخدام معدل الخصم قبل الزكاة والضريبة الذي يعكس تقييم الوضع الحالي للسوق بما يخص القيم الحالية للتدفقات النقدية
والمخاطر المحددة لذلك األصل .تعتمد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع على أسعار السوق السائدة أو في حالة عدم وجود أسعار
سائدة في السوق ،يتم تقدير األسعار على أصول مشابهة أو في حالة عدم وجود أسعار تقديرية للموجودات المشابهة ،يعتمد
إحتسابها على التدفقات النقدية المخصومة .لغرض تقييم اإلنخفاض في قيمة الموجودات ،يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى
(وحدة توليد النقد) بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدية لكل وحدة بصورة منفصلة .لغرض إختبار اإلنخفاض في الشهرة ،يتم توزيع
مبلغ الشهرة الناتج من اإلستحواذ لكل من وحدات توليد النقد أو مجموعات منها والتي يتوقع اإلستفادة من المنافع الناتجة من
اإلستحواذ بغض النظر إذا كانت الموجودات والمطلوبات األخرى المستحوذة قد تم توزيعها إلى وحدات أو مجموعة وحدات .تعتبر
الشركات التابعة كوحدات توليد نقد بغرض إختبار إنخفاض قيمة الشهرة .يتم تسجيل خسائر اإلنخفاض في قائمة األرباح والخسائر
الموحدة.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
يتم توزيع خسائر اإلنخفاض المثبتة والمتعلقة بوحدات توليد النقد أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعا ً على الوحدات
ومن ثم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة الوحدات) متضمنا ً الموجودات غير الملموسة على أساس
تناسبي بشرط أن القيمة الدفترية للموجودات األخرى ال تنخفض إلى ما دون قيمتها العادلة .عندما تكون الشهرة جزءا ُ من وحدة
توليد النقد (أو مجموعة وحدات) وعن د بيع جزء من العمليات المدرجة تحت هذه الوحدات ،ففي هذه الحالة يتم إحتساب الشهرة
المتعلقة بهذه العمليات المباعة من ضمن القيمة الدفترية لهذه العمليات عند تحديد ربم أو خسارة بيعها .ففي هذه الحالة ،الشهرة
المباعة يتم قياسها حسب القيم النسبية للعمليات المباعة والجزء المتبقي من وحدات توليد النقد .عند بيع الشركات التابعة ،يتم إثبات
الفرق بين سعر البيع وبين صافي الموجودات مضافا ً اليها إحتياطي فرق العملة األجنبية المتراكم (إن وجد) ورصيد الشهرة القائم
وذلك في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة وتلك التي تعرضت لإلنخفاض في قيمتها وذلك إلحتمالية عكس اإلنخفاض في
القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي .وعندما يتم الحقا ً عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة
توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لإلسترداد ،ولكن القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجب أال تتجاوز القيمة الدفترية التي
كان من الممكن تحديدها ،والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارة لإلنخفاض في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في
السنوات السابقة .ويتم إثبات عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل الموحدة .ال يتم عكس خسائر
اإلنخفاض في قيمة الشهرة.
القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط
القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن إستالمه من بيع األصل أو المبلغ المحول لسداد إلتزام في معاملة عادية منتظمة تتم بين
المشاركين في السوق في تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة العادلة إلى إفتراض أن الصفقة لبيع الموجودات أو تسديد اإللتزام
يحدث إما:
 في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات ،أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسية ،في السوق األكثر فائدة للموجودات أو المطلوبات.يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بإستخدام اإلفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير
الموجودات أو المطلوبات ،على إفتراض تصرف المشاركين في السوق لمنفعتهم اإلقتصادية.
قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق لتوليد منافع إقتصادية بإستخدام
الموجودات بأفضل إستخدام لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق يستخدم هذه الموجودات بأفضل إستخدام لها.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك بإستخدام
المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها إلى أقصى حد ممكن والتقليل من إستخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.
يتم تصنيف األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عن قيمتها العادلة في القوائم المالية الموحدة طبقا ً لتسلسل
مستويات القيمة العادلة.
أما بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يعترف بها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر ،تحدد المجموعة ما إذا كان هناك
تحويالت قد تمت بين مستويات القيمة العادلة وذلك عن طريق إعادة تقييم التصنيف (على أساس مدخالت أدنى مستوى لقياس
القيمة العادلة ككل) في نهاية كل سنة مالية.
لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،تحدد المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات بنا ًء على طبيعة وخصائص ومخاطر
الموجودات أو المطلوبات وتسلسل مستويات القيمة العادلة.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
القطاعات التشغيلية
يتم تحديد القطاعات التشغيلية المبينة في إيضاح رقم ( )29عن طريق التمييز في األنشطة التجارية والتي تحقق منها المجموعة
اإليرادات وتتكبد التكاليف .يتم مراجعة الخصائص اإلقتصادية ويتم تجميع القطاعات التشغيلية على أساس التقييم الذي أجراه متخذ
القرارات التشغيلية.
توحيد القوائم المالية
تقوم المجموعة بإجراء التوحيد مع الشركات التابعة إذا تحققت شروط السيطرة (أنظر إيضاح رقم " 5أسس توحيد القوائم المالية").
تصنيف عقود اإليجار
انظر إيضاح رقم (" )7محاسبة عقود االيجار.
المصروفات
تقوم المجموعة بتوزيع المصروفات المشتركة حسب وظيفتها وتصنف حسب طبيعتها (أنظر إيضاح رقم (" )7المصروفات").
اإلعتراف والقياس للمخصصات والمطلوبات الطارئة
اإلفتراضات األساسية حول إحتمال وحجم تدفق الموارد اإلقتصادية (أنظر إيضاح رقم (" )7المخصصات").
الزكاة والضرائب
تخضع المجموعة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وقوانين الضرائب في جمهورية مصر العربية.
يتم اإلستدراك للزكاة وفقا لمبدأ اإلستحقاق .يتم إحتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي .يجري تسجيل أية فروقات بين
المخصص والربط النهائي عند إعتماد الربط النهائي حيث يتم حينها إقفال المخصص.
بما يتعلق بالموجودات الضريبية المؤجلة ،يتم اإلعتراف بها عندما يكون من المحتمل تحقق أرباح ضريبية في المستقبل ويمكن من
خاللها اإلستفادة من الفروقات المؤقتة .يتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل سنة مالية ويتم تخفيضها عندما
يكون من غير المحتمل تحقق المنافع الضريبية المرتبطة بها.
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أسس توحيد القوائم المالية
تشمل القوائم المالية الموحدة غلى القوائم المالية للشركة السعودية للتنمية الصناعية – صدق ("الشركة" أو "الشركة األم") وفرعها
(مصنع صدق للخزف) وشركاتها التابعة (تشكل معا ً "المجموعة") كما في  31ديسمبر  .2018تتحقق السيطرة عندما تكون
المجموعة معرضة إلى ،أو لديها الحق في عوائد متغيرة لقاء مشاركتها في الشركة المستثمر فيها وأن لديها القدرة على التأثير في
هذه العوائد من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.
وعلى وجه التحديد ،تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عند إمتالك المجموعة:
-

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

-

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

-

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

-

-
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وبشكل عام ،هناك إفتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة .وتأييدا ً لهذا اإلفتراض ،وعندما يكون لدى المجموعة أقل
من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،فإن المجموعة تأخذ بعين اإلعتبار كافة الحقائق
والظروف عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويشمل ذلك:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

تقوم بإثبات القيمة العادلة للعوض المستلم،

-

تقوم بإثبات القيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به،

-

تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في الربم أو الخسارة،

-

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

-

-
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السياسات المحاسبية
أ -المعاييرالجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات:
قامت المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية التالية والمطبقة بتاريخ  1يناير :2018
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :15اإليرادات من العقود المبرمة من العمالء
في مايو 2014م ،تم إصدار المعيار الدولي رقم ( )15والذي يقدم نموذج واحد شامل إلستخدامه في محاسبة اإليرادات الناتجة عان
العقود المبرمة مع العمالء .عندما يدخل حيز التطبيق سوف يحل المعيار الدولي إلعداد التقاارير المالياة رقام ( )15محال إرشاادات
تحقق اإليرادات في المعيار المحاسابي الادولي رقام (" )18اإلعتاراف بااإليرادات" ومعياار المحاسابة الادولي رقام (" )11محاسابة
عقود اإلنشاء" والتفسيرات المتعلقة بها.
الهدف األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15هو أن المنشأة ينبغي أن تعترف باإليرادات مقابل نقال البضاائع أو
الخدمات المقدمة للعمالء بالمبلغ الذي يعكس التعويض الماادي الاذي تتوقعاه المنشاأة مقابال تلاك السالع أو الخادمات .ويحادد المعياار
نموذج من  5خطوات لإلعتراف باإليرادات:
-

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

من خالل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقام ( ،)15ياتم اإلعتاراف بااإليرادات عناد أداء اإللتازام أي عنادما تنتقال السايطرة
على السلع أو الخدمات المنوطة بأداء إلتزام معين إلى العميل .تمت إضافة توجيهات أكثر تقييدا ً في المعيار الادولي إلعاداد التقاارير
المالية رقم ( )15للتعامل مع سيناريوهات محددة ،وعالوة ً على ذلك ،يتطلب هذا المعيار الدولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام ()15
إفصاحات واسعة.
إن تطبيق المعيار رقم ( " )15اإليرادات من العقود المبرمة من العمالء " لم يكن له تأثير مادي على القوائم المالية للمجموعة.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )9األدوات المالية"
تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" في نسخته األخيرة في يوليو 2014م ،ويتضمن
المتطلبات المتعلقة بالتصنيف والقياس وإنخفاض القيمة ومحاسبة التحوط وإلغاء اإلعتراف .يقدم المعيار تعديل على متطلبات قياس
وتصنيف الموجودات المالية ،كما يقدم نمط جديد لخسائر انخفاض القيمة المتوقعة .يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار للفترات
السنوية التي تبدأ في  1يناير 2018م أو بعده .قررت المجموعة اعتبارا ً من  1يناير  2016تطبيق المعيار رقم (" )9األدوات
المالية" بشكل مبكر لألدوات المالية .يتم إحتساب كافة الموجودات المالية في  1يناير  2016أو بعد ذلك التاريخ من خالل تطبيق
أحكام المعيار رقم (" )9األدوات المالية" .يتطلب المعيار رقم (" )9األدوات المالية" أن تقوم المنشأة بتصنيف أصولها المالية بعد
قياسها الحقا ً إما بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة ،وذلك حسب نموذج أعمال المنشأة الخاص بإدارة الموجودات المالية وسمات
التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.
إن تطبيق المعيار رقم (" )9األدوات المالية" بشكل مسبق ،لم يكن له تأثير مادي على المركز المالي للمجموعة.

-

-
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معيار المحاسبة الدولي رقم ( )28المعني باإلستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
يُعد التصنيف الذي يقيس الشركات المستثمر فيها بالقيمة العادلة من خالل الربم أو الخسارة خيار كل إستثمار على حدا .وتوضم
التعديالت ما يلي:
 يجوز للمنشأة ،التي تُعد مؤسسة رأس مال مخاطر أو منشأة مؤهلة أخرى ،أن تختار قياس إستثماراتها في شركات زميلة ومشاريعمشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربم أو الخسارة وذلك عند اإلعتراف المبدئي على أساس كل استثمار على حدا.
 إذا كانت المنشأة ،التي ال تعتبر منشأة إستثمارية في حد ذاتها ،تملك حصة في شركة زميلة أو مشروع مشترك بمثابة منشأة استثمارية،فإنه يجوز للمنشأة ،عند تطبيق طريقة حقوق الملكية ،أن تختار اإلبقاء على قياس القيمة العادلة التي تطبقها الشركة الزميلة أو المشروع
المشترك الذي يعتبر منشأة إستثمارية على حصص الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي يعتبر منشأة استثمارية في الشركات
التابعة .ويُجرى هذا الخيار بصورة منفصلة لكل شركة زميلة أو مشروع مشترك بمثابة منشأة إستثمارية في وقت الحق للتاريخ الذي (أ)
يُعت َرف فيه مبدئيًا بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي يعتبر منشأة إستثمارية و(ب) تصبم فيه الشركة الزميلة أو المشروع
المشترك منشأة إستثمارية و(ج) تصبم فيه الشركة الزميلة أو المشروع المشترك شركة أم ألول مرة.
ويجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي إعتبارا من  1يناير  2018مع السماح بالتطبيق المبكر .وإذا طبقت المنشأة هذه التعديالت على فترة
سابقة ،يتعين عليها اإلفصاح عن ذلك.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ) 1المعني بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى
حذف اإلعفاءات القصيرة األجل لمطبقي المعايير ألول مرة ُ -حذفت اإلعفاءات القصيرة األجل بالفقرتين هــ - 3هـ 7من المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ( )1حيث إنها قدمت حاليًا الغرض المقصود منها .ويسري التعديل إعتبارا من  1يناير .2018
التفسير رقم ( )22الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  -المعامالت بالعمالت األجنبية ومبالغ الدفعات المقَّدمة
يوضم هذا التفسير بأنه عند تحديد سعر الصرف الفوري إلستخدامه في اإلعتراف المبدئي بأصل أو مصروف أو دخل (أو جزء منه)
عند التوقف عن اإلعتراف بأصل غير نقدي أو إلتزام غير نقدي متعلق بعوض مدفوع مقدما ،فإن تاريخ المعاملة يبدأ إعتبارا من تاريخ
إعتراف المنشأة مبدئيا ً باألصل غير النقدي أو اإللتزام غير النقدي الناشئ من العوض المدفوع مقدما ً .وفي حال وجود عدة ُدفعات أو
مقبوضات مقدمة ،يجب على المنشأة عندئذ تحديد تاريخ المعامالت لكل دفعة من مدفوعات أو مقبوضات الدفعة المقدمة.
ويجوز للمنشآت تطبيق التعديالت بأثر رجعي كامل .وبدال من ذلك ،يجوز للمنشأة تطبيق التفسير بأثر مستقبلي على كافة األصول
والمصاريف واإليرادات ،في نطاقها ،المعترف بها مبدئيا في أو بعد:
( )1بداية الفترة المالية المفَصم عنها التي تطبق فيها المنشأة التفسير ألول مرة ،أو
( )2بداية الفترة المالية المفَصم عنها السابقة المعروضة كمعلومات مقارنة في القوائم المالية للفترة المالية ال ْمفَصم عنها التي تطبق فيها
المنشأة التفسير ألول مرة.
ويسري تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي على الفترات السنوية إبتداء من تاريخ  1يناير  2018أو بعد ذلك التاريخ.
ويُسمم بالتطبيق المبكر للتفسير ويجب اإلفصاح عنه .كما يُسمم لمطبقي المعايير الدولية ألول مرة تطبيق التفسير بأثر مستقبلي على
كافة األصول والمصاريف واإليرادات المعترف بها مبدئيا في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أو بعد ذلك التاريخ.
ويتمثل الغرض من التعديالت في التخلص من التنوع في التطبيق عند اإلعتراف بأصل أو مصروف أو دخل (أو جزء منه) عند التوقف
عن اإلعتراف بأصل غير نقدي أو إلتزام غير نقدي متعلق بالعوض المقدم المقبوض أو المدفوع بعملة أجنبية .وتُقيّم المجموعة التأثير
المحتمل للتعديالت على قوائمها المالية المو َحدة.

-

-
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ب -المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكراً:
فيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات الصادرة غير سارية المفعول حتى تااريخ إصادار القاوائم المالياة للمجموعاة .وتناوي المجموعاة
تطبيق هذه المعايير ،متى كان ذلك مناسبا ً ،عندما تصبم سارية المفعول.
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16المعني بعقود اإليجار
أُصدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16في يناير  2016وهو يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17المعني بعقود اإليجار
والتفسير رقم ( ) 4الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي" :التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"
والتفسير رقم ( )15الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة " -عقود اإليجار التشغيلي  -الحوافز التشجيعية" والتفسير رقم ( )27الصادر
عن لجنة التفسيرات الدائمة - :تقييم جوهر المعامالت المتضمنة الشكل القانوني لعقد اإليجار.
يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16مبادئ اإلعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين
المحاسبة عن جميع عقود اإليجار بموجب نموذج واحد داخل قائمة المركز المالي مشابه للمحاسبة عن عقود اإليجار التمويلي بموجب
معيار المحاسبة الدولي رقم (َ .)17يت َضمن المعيار إعفائين من اإلعتراف بعقود اإليجار  -عقود اإليجار "ذات األصول القيمة المخفضة"
(أي أجهزة الحاسب اآللي الشخصية) وعقود اإليجار القصيرة األجل (أي عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 12شهر أو أقل) .وفي تاريخ بدء
عقد اإليجار ،يعترف المستأجر باإللتزام لسداد دفعات اإليجار (أي إلتزام اإليجار) وباألصل الذي يُمِ ثُل الحق في إستخدام األصل ذي
العالقة خالل فترة عقد اإليجار (أي حق استخدام األصل) .وسيتوجب على المستأجرين اإلعتراف بشكل منفصل بمصروف الفائدة من
التزام اإليجار ومصروف اإلستهالك من حق إستخدام األصل .وسيتعين على المستأجرين أيضا إعادة قياس إلتزام اإليجار عند وقوع
بعض األحداث (مثل التغير في فترة عقد اإليجار أو تغير في دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في
تحديد هذه الدفعات) .وبوجه عام ،سيعترف المستأجر بمبلغ إعادة قياس إلتزام اإليجار كتعديل حق إستخدام األصل .وتظل المحاسبة عن
المؤجر وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16بال تغير جوهري عن المحاسبة الحالية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (.)17
وسيواصل المؤجرون تصنيف جميع عقود اإليجار بإستخدام نفس مبدأ التنصيف المتبع في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17والتمييز
بين نوعين من عقود اإليجار هما :عقود اإليجار التشغيلي وعقود اإليجار التمويلي.
يتطلب أيضا المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16أن يقدم المستأجرون والمؤجرون إفصاحات أكثر شمولية عن اإلفصاحات بموجب
معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)17ويسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16على الفترات السنوية إبتداء من تاريخ  1يناير
 2019أو بعد ذلك التاريخ .ويُسمم بالتطبيق المبكر ولكن ليس قبل أن تطبّق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( .)15ويمكن
للمستأجر أن يختار تطبيق المعيار إما بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل .وتسمم أحكام التحول بالواردة بالمعيار ببعض اإلعفاءات.
وتخطط المجموعة لتقييم التأثير المحتمل للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16على قوائمها المالية المو َحدة.
المعيار الدولي للتقرير الماالي رقام ( :)10توحياد القاوائم المالياة ومعياار المحاسابة الادولي رقام ( :)28بياع أو مسااهمة بوصاول باين
المستثمر وشركته الزميلة أو مشروع مشترك
تتناول التعديالت التعارض بين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )10توحيد القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28بشأن
التعامل مع فقدان السيطرة على شركة تابعة مباعة أو مساهم بها في شركة زميلة أو مشروع مشترك .وتوضم التعديالت أنه يُعت َرف
بالكامل بالربم أو الخسارة الناشئة من بيع أو المساهمة بأصول تمثل ،حسب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)3أعماال تجارية بين
مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعة المشترك .غير أنه يُعت َرف بأي ربم أو خسارة ناتجه من بيع أو المساهمة باألصول التي ال تمثل
أعماال تجاريةً فقط في حدود حصص المستثمرين غير ذي العالقة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .وقد أجل مجلس معايير
المحاسبة الدولية تاريخ تطبيق هذه التعديالت ألجل غير مسمى ،غير أنه يجب على المنشأة ،التي تطبق التعديالت مبكرا ً ،تطبيق هذه
التعديالت بأثر مستقبلي .وستطبق المجموعة هذه التعديالت عندما تصبم سارية.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(

التفسير رقم ( )23الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  -عدم التوكد بشون معالجة ضريبة الدخل
يتناول التفسير المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على حالة من عدم التأكد تؤثر على تطبيق معيار
المحاسبة الدولي رقم ( ،)12و ال ينطبق التفسير على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )12وال يشمل،
على وجه التحديد ،المتطلبات المتعلقة بالفائدة والجزاءات المرتبطة بمعالجات الضريبة غير المؤكدة .ويتناول التفسير على وجه
الخصوص ما يلي:
·
·
·
·

إذا كانت المنشأة تتعامل مع المعالجات الضريبية غير المؤكدة بشكل منفصل،
اإلفتراضات التي تضعها المنشأة بشأن فحص المعالجات الضريبية من قِ َبل السلطات الضريبية،
كيفية تحديد المنشأة للربم الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) واألوعية الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة
واألرصدة الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضرائب،
كيفية مراعاة المنشأة للتغييرات في الوقائع والظروف،

يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان يجب التعامل مع كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع واحدة أو أكثر من المعامالت
الضريبية غير المؤكدة األخرى .ويجب إتباع الطريقة التي تتنبأ بشكل أفضل بحل حالة عدم التأكد .ويسري التفسير على الفترات المفصم
عنها السنوية إبتداء من تاريخ  1يناير  2019أو بعد ذلك التاريخ ،مع إتاحة بعض إعفاءات التحول .ستُطبّق المجموعة التفسير إعتبارا
من تاريخ التطبيق .وحيث إن المجموعة ت عمل في بيئة ضريبية متعددة الجنسيات ،فإن تطبيق التفسير قد يؤثر على قوائمها المالية
الموحدة واالفصاحات المطلوبة .باإلضافة إلى ذلك ،قد تحتاج المجموعة إلى وضع إجراءات للحصول على المعلومات الضرورية
لتطبيق التفسير في الوقت المناسب.
تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير ،التفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للمجموعة في حينها .
ال يمكن عمليا ً إعطاء تقدير معقول للتأثيرات الناتجة عن تطبيق هذه المعايير إال بعد قيام المجموعة بإجراء مراجعة تفصيلية .تقوم
المجموعة بتقييم أثر هذه المعايير على نتائج أعمال المجموعة ومركزها المالي في حالة التطبيق.
-7

ملخص ألهم السياسات المحاسبية
إندماج األعمال
يتم إ ستخدام طريقة اإلستحواذ للمحاسبة عن اإلستحواذ على الشركات التابعة .يتم قياس كلفة اإلستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات
الصادرة ،المطلوبات المتكبدة وأدوات حقوق المساهمين المصدرة باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق غير المسيطرين في الشركة
المستحوذ عليها .يتم تضمين المبالغ المحتملة في كلفة اإلستحواذ بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ .تسجل زيادة كلفة اإلستحواذ
عن القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المستحوذ عليها كشهرة في القوائم المالية الموحدة.
يتم قياس عمليات إندماج األعمال بما في ذلك الشركات أو األعمال الخاضعة لسيطرة مشتركة والمحاسبة عنها بإستخدام القيمة
الدفترية .ويتم إثبات قيمة الموجودات والمطلوبات المقتناة بالقيم الدفترية عند إنتقالها إلى دفاتر حسابات الشركة المسيطرة .ويتم
إ ضافة مكونات حقوق ملكية الشركات المقتناة إلى نفس المكونات داخل حقوق ملكية المجموعة ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر تنتج
عن ذلك مباشرة في حقوق المساهمين.
اإلستحواذ التدريجي
عندما يتم اإلنتهاء من أعمال اإلستحواذ من خالل عدة معامالت متتالية ،تقوم المجموعة بإعادة قياس حصصها المحتفظ بها سابقا ً
في الشركة المستحوذ عليها في تاريخ اإلستحواذ بالقيمة العادلة ،ومن ثم تقوم باالعتراف باألرباح أو الخسائر المترتبة على ذلك ،إن
وجدت ،ضمن قائمة الدخل الموحدة .إن أي قيمة ُمعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى فيما يتعلق بأسهم الملكية ال ُمحتفظ
بها سابقاً ،يتم اإلعتراف بها بنفس األساس الذي كان ليتم إتباعه في حال قامت المجموعة بإستبعاد حصص الملكية ال ُمحتفظ بها
سابقا ً بصورة مباشرة.
-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
الشركات التابعة للمجموعة
تشمل القوائم المالية الموحدة حسابات الشركة وشركتها التابعة ويتم حذف جميع األرصدة والمعامالت الجوهرية فيما بين الشركة
وشركتها التابعة عند التوحيد .يتم احتساب حقوق الملكية غير المسيطرة كحصة في صافي أصول الشركات التابعة الممثلة في
حقوق الملكية للفترة المعروضة في القوائم المالية للشركات التابعة.
الشركات التابعة التالية والتي تكون مملوكة بطريقة مباشرة أو غيار مباشارة بنسابة تزياد عان  ٪50و/أو تساتطيع الشاركة أن تماارس
السيطرة عليها يتم توحيدها في هذه القوائم المالية بنا ًء على القوائم المالية للشركات التابعة.
الشركات التابعة للمجموعة

الشركات التابعة

شركة صدق لإلستثمار التجاري
المحدودة

شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية
المحدودة

بلد التوسيس

نسبة الملكية
المباشرة
وغير المباشرة

المملكة العربية
السعودية

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

المملكة العربية
السعودية

مقاوالت عامة للمباني والمجمعات السكنية والتجارية
والحكومية والصناعية والصحية وتجارة الجملة
والتجزئة في مواد البناء واألثاث والمفروشات
واألدوات الخشبية والمكتبية والمنزلية والكماليات
والحمامات والمالبس والسجاد والموكيت والفضيات
والكريستال والمجوهرات التقليدية واألحجار الكريمة %100

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

جمهورية
مصر العربية

الشركة العالمية لتسويق مستلزمات
النوم المحدودة (سليب هاي)

المملكة العربية
السعودية

%100

تصنيع مراتب السست واإلسفنج

%100

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

%100

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
نسب الملكية المباشرة وغير المباشرة في الفرع والشركات التابعة للشركة
نسبة الملكية
المباشرة
%100

الشركة
مصنع صدق للخزف (فرع)

%95

شركة صدق لإلستثمار التجاري

%95

شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية
الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة (سليب هاي)

%95

-

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

%50

-

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

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

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

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
يتم رسملة الشهرة كأصل غير ملموس مع أي إنخفاض في القيمة الدفترية والتي يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل الموحدة .إذا
كانت القيمة العادلة لألصول ،المطلوبات والمطلوبات المحتملة المستحوذ عليها تتجاوز القيمة العادلة لكلفة اإلستحواذ ،يتم
اإلعتراف بالزيادة كـأرباح مباشرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة في تاريخ اإلستحواذ.
الموجودات المالية والمطلوبات المالية
تقوم المجموعة بتطبيق متطلبات التصنيف والقياس لألدوات المالية وفقا ً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم (" )9األدوات المالية"
تقوم المجموعة بإثبات أصولها وإلتزاماتها المالية في قائمة المركز المالي عندما  -وفقط عندما  -تصبم المجموعة طرفا ً في
النصوص التعاقدية لألداة .ويتم إثبات الشراء أو البيع أو إلغاء إثباتها بإستخدام المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة أو تاريخ
التسوية.
الموجودات المالية
عند إقتناء المجموعة ألصل مالي يتم تصنيف األصل المالي بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخر
الموحدة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة على أساس كالً من نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية
وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي .
القياس األولي لألصل المالي
تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية  -بإستثناء المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين  -عند اإلثبات األولي بنا ًء على الفئة
التي صنفت ضمنها هذه الموجودات المالية ،وعليه فإنه يتم قياس األصل المالي بالكلفة المطفأة إذا كان هدف المجموعة اإلحتفاظ
بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في تواريخ محددة ،والتي تعدّ – فقط  -دفعات
من أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخر الموحدة إذا كان هدف المجموعة اإلحتفاظ بالموجودات
المالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،وأن ينشأ عن الشروط التعاقدية
لألصل المالي في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تُعد – فقط  -دفعات من أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي القائم .
يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ما لم يتم قياسه بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل األخر الموحدة ،ومع ذلك يمكن للمجموعة أن تقوم بإختيار ال رجعة فيه عند اإلثبات األولي إلستثمارات معينة في أدوات
حقوق ملكية – كان سيتم خالف ذلك قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة – لعرض التغيرات الالحقة في
القيمة العادلة ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة اآلخر.
إن تكاليف المعاملة التي يمكن أن تنسب إلى شراء أو إصدار الموجودات والمطلوبات المالية (بخالف الموجودات والمطلوبات
المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل) تضاف أو تخصم من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية ،حسب
اإلقتضاء ،عند اإلعتراف األولي .يتم إدراج تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى إقتناء الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة مباشرة في قائمة الدخل الشامل األخر الموحدة.
القياس الالحق لألصل المالي
بعد اإلثبات األولي ،تقوم المجموعة بالقياس الالحق للموجودات المالية إما بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل األخر الموحدة أو القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة وفقا ً للتصنيف األولي لألصل المالي ،ويتم اإلعتراف
بفروقات تقييم الموجودات المالية عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،وعليه فإن الموجودات المالية المقاسة بالكلفة المطفأة يتم قياسها
بالكلفة المطفأة بطريقة الفائدة الفعالة واإلعتراف بفروقات القياس من خالل قائمة الدخل ،وكذلك عند إلغاء اإلعتراف بهذا األصل
المالي.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
أما الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة فتقاس بالقيمة العادلة مع إظهار فروقات التقييم من خالل قائمة الدخل بإستثناء
الموجودات المالية والتي تختار المجموعة عند اإلثبات األولي قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخر الموحدة
فإن فروقات التقييم تظهر ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة اآلخر ،كما وأنه يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح الناجمة عنها من
خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة.
إلغاء إثبات لألصل المالي
يتم إلغاء إثبات األصل المالي فقط عندما:
•

تنقضي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي ،أو

•

تحويل الحقوق التعاقدياة فاي إساتالم التادفقات النقدياة مان األصال الماالي وتحويال ماا يقاارب جمياع مخااطر ومناافع ملكياة
األصل المالي ،أو اإلبقاء على الحقوق التعاقدية في إستالم التدفقات النقدية من األصل المالي مع تحمل إلتزاما ً تعاقديا ً بدفع
التدفقات النقدية إلى واحد أو أكثر من المستلمين وتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي .

•

تحويال الحقااوق التعاقديااة فااي إسااتالم التاادفقات النقديااة ماان األصاال المااالي دون تحوياال وال إبقاااء مااا يقااارب جميااع مخاااطر
ومنافع ملكية األصل المالي إذا لم تكن قد أبقات علاى السايطرة علاى األصال الماالي .أو اإلبقااء علاى الحقاوق التعاقدياة فاي
إسااتالم التاادفقات النقديااة ماان األصاال المااالي ،مااع تحماال إلتزاماا ً تعاقااديا ً بااأن تاادفع التاادفقات النقديااة إلااى واحااد أو أكثاار ماان
المستلمين دون تحويل وال إبقاء ما يقارب جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي إذا لم تكن قد أبقت على السيطرة على
األصل المالي.

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

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .

-

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

-

عقود الضمان المالي.

-

اإلرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر السوق.

-

العوض المحتمل الذي تم إثباته من قبل المنشاة المستحوذة ضمن تجميع أعمال .
إلغاء اعتراف المطلوبات المالية
تقاوم المجموعااة بإلغاااء إعتاراف اإللتاازام المااالي (أو جازء ماان اإللتاازام الماالي) ماان قائمااة مركزهاا المااالي عناادما ،وفقاط عناادما ،يااتم
إطفاؤه؛ أي عندما يتم سداد اإللتزام المحدد في العقد أو يتم إلغاؤه أو إنقضاؤه.
إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
في حال قيام المجموعة بإعادة تصنيف أصال ماالي ،فإنهاا تطباق إعاادة التصانيف باأثر مساتقبلي مان تااريخ إعاادة التصانيف ،وال ياتم
تعديل أي مكاسب او خسائر (بما فاي ذلاك مكاساب وخساائر الهباوط) أو فائادة تام إثباتهاا ساابقاً ،كماا يمناع إعاادة تصانيف أي فئاة مان
المطلوبات المالية من فئة الى فئة أخرى

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
الهبوط  /التدني في الموجودات المالية
في حال وجود مؤشرات على وجود خسائر ائتمانية متوقعة ألي من الموجودات المالية المقاسة بالكلفة المطفأة أو الموجودات المالياة
المقاسة بالقيمة العادلة من خاالل قائماة الادخل الشاامل األخار الموحادة ،فإناه ياتم قيااس الخساائر االئتمانياة خاالل االثناي عشار شاهرا ً
القادمة (إذا لم تكن المخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير على أداة مالية قد زادت – بشاكل جاوهري – مناذ اإلثباات األولاي) أو خاالل
كامل مدة عمار األصال الماالي (فاي حاال ماا إذا كانات المخااطر االئتمانياة علاى أداة مالياة قاد زادت  -بشاكل جاوهري  -مناذ اإلثباات
األولي) .يتم إثبات مخصص الخسائر للموجاودات المقاساة بالكلفاة المطفاأة فاي قائماة الادخل الشاامل الموحادة ،وياتم إثباات مخصاص
الخسائر للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الادخل الشاامل األخار الموحادة فاي قائماة الادخل الشاامل الموحادة األخار.
ويجب أن ال يقلص من المبلغ الدفتري لألصل المالي.
الذمم التجارية المدينة
هي الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعـات الثابتة أو المحـددة والتي لـم يتـم تسـعيرهـا فـي سوق نشط وتنشأ أساسا ً عن طريق
تقديم السلع والخدمات للعمالء (مثل الاذمم التجارياة) ،وهاي أيضاا تتضامن أناواع أخارى مان الموجاودات النقدياة التعاقدياة والتاي ياتم
اإلعتراف بها أوليا ً بالقيمة العادلة مضافا ً إليها التكاليف المباشرة المرتبطة بالحصول عليها ،ويتم اإلعتراف بها الحقا بالكلفاة المطفاأة
بإستخدام طريقة معادل الفائادة الفعالاة مطروحاا ً منهاا مخصاص تادني القيماة .إذا كانات الاذمم المديناة تساتحق بعاد أكثار مان سانة فاإن
اإلثبات يكون بالقيمة الحالية للذمم المدينة.
تقااوم المجموعااة بقياااس مخصااص التاادني للااذمم التجاريااة المدينااة ،وأصااول العقااود ومبااالغ اإليجااار المسااتحقة التحصاايل بمبلااغ مسااا ٍو
للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر للمبالغ المستحقة علاى المادينين التجااريين أو أصاول العقاد التاي تناتج عان معاامالت تقاع
ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)15والتي:
•

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

•

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

تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من األداة المالية بطريقة تظهر مبلغ غيار متحياز واحتمالاه مارجم ياتم تحدياده عان
طريق تقويم نطاق من النتائج الممكنة؛ القيمة الزمنية للنقود؛ والقوائم المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون كلفاة أو جهاد ال مبارر
لهما في تاريخ التقرير بشأن أحداث سابقة وظروف حالية وتوقعات بشأن الظروف اإلقتصادية المستقبلية .
تظهر الذمم التجارية بالصافي بعد تخفيض المخصاص الاذي يساجل فاي حسااب مساتقل ويقابلاه خساارة ياتم قيادها ضامن المصااريف
اإلدارية في قائمة الدخل الشامل الموحدة ،عند التأكد من أن الذمة التجارية لان ياتم تحصايلها ،ياتم إلغااء القيماة الدفترياة اإلجمالياة لهاا
مقابل المخصص المرتبط بها.
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
يتم اإلعتراف األولي بذمم الموردين واألرصدة الدائنة االخرى بالقيماة العادلاة وتادرج الحقاا ً بالكلفاة المطفاأة بإساتخدام طريقاة معادل
الفائدة الفعالة .تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف باإللتزام المالي (أو جزء من اإللتزام المالي) من قائمة المركز المالي الموحدة عندما،
وفقط عندما ،يتم إطفاؤه؛ أي عندما يتم سداد اإللتزام المحدد في العقد أو يتم إلغاؤه أو انقضاؤه.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه يشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك وغيرها من اإلساتثمارات قصايرة األجال ذات السايولة
العالية التي يكون تواريخ إستحقاقها خالل ثالثة أشهر أو أقل .لغرض قائمة التدفقات النقدية ،يتم طرح أرصدة البنوك الدائنة من النقاد
وما في حكمه.
الممتلكات ،المصانع والمعدات
اإلعتراف والقياس
يتم اإلعتراف األولي بالممتلكات ،المصانع والمعدات بالكلفة التاريخية بعد طرح اإلستهالك المتراكم وخساائر الهباوط المتراكماة (ماا
عدا األراضي حيث أنها ال تستهلك) .تشمل الكلفة باإلضافة الى كلفاة الشاراء جمياع التكااليف المباشارة المرتبطاة بوضاع الموجاودات
بالحالة التي تمكنها من تحقيق الغرض الذي تم شراؤها من أجله باإلضافة إلى القيمة الحالية للتكاليف المقدرة التي ال يمكن تجنبها في
المستقبل ،مثل تفكيك وإزالة األصل والتي يتم قيدها كمخصصات.
فيما يتعلق في المطلوبات الحالية لإلزالة واإلستعادة والمطلوبات المماثلة (تفكيك وإزالة األصل) تتم إضافة التغيرات في اإللتزام إلى
كلفة األصل ذو العالقة أو خصمها منها في الفترة الحالية بحيث ال يزيد المبلاغ المخصاوم مان كلفاة األصال عان مبلغاه المساجل ،وإذا
زاد اإلنخفاض في اإللتزام عن المبلغ المسجل لألصل فإنه يجب اإلعتراف بالزيادة فورا ً في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
إذا نجم عن التعديل إضافة إلى كلفة األصل ،فإن المجموعة تنظر فيما إذا كان ذلك داللة على أن المبلغ المسجل الجدياد لألصال قاد ال
يكون قابالً لالسترداد بكامله ،وإذا كان األمر كذلك ،تقوم المجموعة بإختباار األصال ألجال اإلنخفااض فاي القيماة وذلاك بتقادير قيمتاه
القابلة لإلسترداد ومعالجة أية خسارة في انخفاض القيمة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
يتم قيد إستبعاد بنود الممتلكات ،المصانع والمعدات عند اإلستبعاد أو عندما يتم سحب األصال مان الخدماة بشاكل دائام ماع عادم وجاود
منفعة مستقبلية متوقعة عند اإلستبعاد .يتم اإلعتراف بأي ارباح او خسائر ناجمة عن إستبعاد األصل (تحساب علاى أسااس الفارق باين
صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصول) في قائمة الدخل الموحدة في الفترة التي يتم فيها اإلستبعاد.
ياتم رسااملة تكاااليف التموياال للقاروض التااي أسااتخدمت مباشاارة لتمويال إنشاااء األصااول خااالل الفتارة الزمنيااة الالزمااة إلسااتكمال تلااك
األصول وإعدادها لإلستخدام المحدد لها وذلك عندما يكون األصل مؤهل لتحمل كلفة اإلقتراض.
التكاليف الالحقة
تسجل كلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات ،المصانع والمعدات ضمن القيمة المدرجة لاذلك البناد إذا كاان مان المحتمال تادفق
منافع إقتصادية مستقبلية للمجموعة تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس كلفة ذلك الجزء بشكل موثوق ،ويتم إلغااء إعتاراف
القيمة المدرجة للجزء القديم المستبدل.
تسجل التكاليف والمصاريف اليومية التي تتحملها المجموعاة علاى صايانة وتشاغيل الممتلكاات ،المصاانع والمعادات فاي قائماة الادخل
الشامل الموحدة عند تكبدها .يتم رسملة التحسينات التي تزيد بصورة جوهرية من قيمة األصل أو عمر األصل المعني.
اإلستهالك
يتم اإلعتراف بمصروف اإلستهالك في قائمة الدخل الشامل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتااجي المقادر لكال بناد
من بنود الممتلكات ،المصانع والمعدات .يتم إستهالك األصاول المقاماة علاى أراضاي مساتأجرة (تحساينات المبااني المساتأجرة) علاى
مدة عقد اإليجار أو على األعمار اإلنتاجية للموجودات أيهما أقل .
عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود الممتلكات ،المصانع والمعدات يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
يتم إحتساب اإلستهالك على جميع بنود الممتلكات ،المصانع والمعدات وذلك لتخفيض قيمتهاا الدفترياة حساب العمار اإلنتااجي المقادر
كما يلي:
األعمار اإلنتاجية (بالسنوات)

األصل

 40 – 20سنة
 10 – 5سنوات
 8 – 4سنوات
 5سنوات
فترة اإليجار

مباني وإنشاءات
آالت ومعدات
سيارات
تجهيزات وأجهزة مكتبية
تحسينات المباني المستأجرة

تقوم المجموعة بم راجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات ،المصاانع والمعادات فاي نهاياة كال سانة مالياة ،للتأكاد مان أنهاا
تعكس المنفعة المتحصل عليها ،وفي حال وجود فرق يتم التعامل معه كتغيرات في التقديرات المحاسبية (فاي سانة التغييار والسانوات
الالحقة).
مشاريع تحت التنفيذ
تظهر المشااريع تحات التنفياذ بالكلفاة وتتضامن كلفاة اإلنشااءات والمعادات والمصاروفات المباشارة .ال ياتم إساتهالك المشااريع تحات
التنفياذ والتااي ساوف يااتم إسااتخدامها مان قباال المجموعاة حتااى تصاابم جااهزة لإلسااتخدام حياث يااتم تحويلهااا إلاى الممتلكااات ،المصااانع
والمعدات أو عقارات إستثمارية عقارية حسب طبيعة اإلستخدام.
العقارات اإلستثمارية
العقار اإلستثماري هو عقار يتم إقتناؤه إما لكسب إيرادات إيجارية أو للزيادة فاي قيمتاه أو كالهماا ولكان لايس بهادف بيعاه مان خاالل
نشاااط المجموعااة اإلعتيااادي ،وال يسااتخدم فااي اإلنتاااج أو توريااد البضااائع أو الخاادمات أو ألغااراض إداريااة .يااتم إظهااار العقااارات
اإلسااتثمارية بشااكل أولااي بالكلفااة ويااتم إدراج تكاااليف المعاملااة ضاامن القياااس األولااي ،ويااتم قياسااه الحقاا ً وفااق نمااوذج الكلفااة (بالكلفااة
التاريخية بعد طرح اإلستهالك المتراكم – فيما عدا األراضي والتي تدرج بتكلفتها  -وخسائر الهبوط المتراكمة).
تشااتمل الكلفااة علااى المصااروفات المنسااوبة مباشاارة إلااى اإلسااتحواذ علااى العقااارات االسااتثمارية .تشااتمل كلفااة العقااارات اإلسااتثمارية
المشيدة ذاتيا ً على كلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى منساوبة بصاورة مباشارة إلاى إيصاال العقاارات اإلساتثمارية إلاى
الحالة التشغيلية المناسبة لإلستخدام المتوقع لها باإلضافة إلى تكاليف اإلقتراض المرسملة.
إن كلفة العقار اإلستثماري الذي يتم اإلستحواذ عليه مقابل أصل غير مالي أو أصول غير مالية ،أو مجموعة مان الموجاودات المالياة
وغير المالياة ،تتاألف مان القيماة العادلاة لألصال المساتلم أو األصال المتناازل عناه .إن أمكان قيااس القيماة العادلاة لألصال المساتلم أو
األصل المتنازل عنه بصورة موثوقة ،يتم إستخدام القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه لقياس الكلفة ،ما لم تكان القيماة العادلاة لألصال
المستلم أكثر وضوحا ً .يتم اإلعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن إستبعاد عقار إستثماري (المحتسبة علاى أنهاا الفارق باين صاافي
المتحصالت من اإلستبعاد والقيمة الدفترية للعقار) ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة.
عندما يتغير اإلستخدام الخاص بالعقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كممتلكات ،مصانع ومعادات أو كمخازون ،يتاأثر هاذا التحويال بالقيماة
الدفترية لهذا العقار في تاريخ إعادة التصنيف.
األصول غير الملموسة
تدرج األصول غير الملموسة بالكلفة مطروحاا ُ منهاا اإلطفااء المتاراكم وخساائر اإلنخفااض فاي القيماة ،إن وجادت .إن األصاول غيار
الملموسة المنتجة داخلياً ،بإستثناء تكاليف التطوير المرسملة ،ال تتم رساملتها وياتم إثباتهاا كمصاروف فاي قائماة الادخل الموحادة عناد
تكبدها ،ويتم تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة لتكون إما محددة أو غير محددة.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
وتقاوم للتأكاد مان وجاود إنخفااض فاي قيمتهاا عناد
يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمار اإلنتااجي
ّ
وجود مؤشر على أن األصول غير الم لموسة قد إنخفضت قيمتهاا .ياتم مراجعاة فتارة وطريقاة اإلطفااء لألصاول غيار الملموساة ذات
األعمار المحددة على األقل في نهاية كال فتارة مالياة .إن التغيارات فاي العمار اإلنتااجي المتوقاع أو الطريقاة المتوقعاة إلطفااء المناافع
اإلقتصااادية المسااتقبلية المتضاامنة فااي األصاال يااتم المحاساابة عنهااا كتغياارات فااي التقااديرات المحاساابية .يااتم إثبااات مصااروف اإلطفاااء
لألصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل الشامل الموحدة ضمن المصاريف التي تتفق مع وظيفاة األصاول غيار
الملموسة.
ال يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غيار المحاددة ،ولكان ياتم إختبارهاا للتأكاد مان وجاود إنخفااض فاي قيمتهاا
سنوياً ،إما بشكل فردي أو على مستوى وحدة توليد النقد .يتم مراجعة تقويم األعمار غير المحددة سنويا ً لتحدياد ماا إذا كانات األعماار
غير المحددة ما زالت محتملة .وإذا لم تكن كذلك ،يتم إجراء تغيير في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.
يتم قياس الربم أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات األصول غيار الملموساة باالفرق باين صاافي متحصاالت اإلساتبعاد والقيماة
الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة عندما يتم التوقف عن إثبات األصول.
يتم اإلعتراف بمصروف اإلطفاء في قائمة الدخل الشامل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لكل بند مان
بنود األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة .
يتم اإلعتراف باألصل غير الملموس الناشئ من تطوير (أو في مرحلة التطوير لمشروع داخلي) فقط إذا تمكنت المجموعة من بيان
ما يلي:
الجدوى الفنية إلكمال األصل غير الملموس بحيث يصبم متوفرا ً لإلستعمال أو البيع؛
-

نيتها إلكمال األصل غير الملموس وإستعماله أو بيعه؛

-

قدرتها على إستعمال أو بيع األصل غير الملموس؛

-

كيف سيولد األصل غير الملموس منافع إقتصادية مستقبلية محتملة؛

-

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

-

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

األصل
برامج وأنظمة حاسب آلي

-

-

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

إذا كانت متوفرة للبيع الفوري؛

-

أن تلتزم اإلدارة بخطة لبيع؛

-

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

-

عند بدأ برنامج نشط لتحديد المشتري؛

-

أن يتم بشكل نشط تسويق األصل للبيع بسعر معقول بالنسبة إلى قيمته العادلة الحالية؛
من المتوقع أن يكون البيع مؤهالً لإلعتراف به كبيع مكتمل خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.

-

يتم قياس الموجودات غير المتداولة أو مجموعة الموجودات المصنفة كموجودات متاحة للبيع بأي من المبلغين التاليين ،أيهما أقل:
-

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

-

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

-

األرباح أو الخسائر بعد الضريبة والزكاة للعمليات المتوقفة؛

-

األرباح أو الخسائر بعد الضريبة والزكاة المعترف بها في قياس القيمة العادلة مطروحا ً منها التكاليف حتى البيع أو عند
التصرف بالموجودات أو مجموعة التصرف التي تشكل العمليات المتوقفة.
هبوط الموجودات غير المالية
في نهاية كل فترة  /سنة مالية ،تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لألصول الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك
أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر هبوط القيمة .في حالة وجود أي من هذه المؤشرات ،يتم تقدير القيمة
القابلة لإلسترداد من أجل تحديد مدى خسارة إنخفاض القيمة (إن وجدت) .وعندما ال يكون من الممكن تقدير المبلغ القابل لإلسترداد
ألصل منفرد ،تقوم الم جموعة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد لوحدة التدفق النقدي التي ينتمي إليها األصل (وحدات توليد النقد).
عندما يمكن تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع ،يتم توزيع الموجودات على وحدات توليد النقد ،أو يتم توزيعها على أصغر
وحدات توليد النقد التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.
القيمة الممكن إستردادها هي األعلى من القيمة العادلة مطروحا ً منها تكاليف التخلص منها والقيمة عند اإلستخدام .يتم تقدير القيمة
عند اإلستخدام بإحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بإستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة
الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصل الذي لم تتعدل فيه تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.
إذا كان تقدير القيمة القابلة لإل سترداد لألصل (أو وحدة تدفق النقد) أقل من قيمته الدفترية ،فانه يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل
(أو وحدة تدفق النقد) إلى القيمة القابلة لإلسترداد ويجب اإلعتراف بخسارة هبوط القيمة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.
إذا انقلبت هبوط اإلنخفاض في وقت الحق ،تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة تدفق النقد) إلى القيمة المعدلة القابلة
لإلسترداد ،على أن ال تزيد القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم تحقيق خسارة هبوط القيمة لألصل (أو
وحدة تدفق النقد) في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس خسارة هبوط القيمة مباشرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
العمالت األجنبية
المعامالت واألرصدة
يتم تسجيل المعامالت التي تقوم بها المجموعة بعمالت مختلفة عن عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تمارس المجموعة نشاطها
من خاللها (عملتها الوظيفية – الريال السعودي) بإستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ حدوث تلك المعامالت .يتم إعادة تقييم
الموجودات والمطلوبات النقدية بإستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة ويتم اإلعتراف بأرباح
وخسائر فروقات العملة الناجمة مباشرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة .يتم إثبات الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالكلفة
التاريخية بإستخدام السعر السائد في تاريخ حدوث تلك المعامالت بينما يتم تحويل البنود غير النقدية المثبتة بالقيمة العادلة بإستخدام
السعر السائد بتاريخ تقييم تلك الموجودات ويتم اإلعتراف بأرباح وخسائر التقييم كجزء من تلك القيمة العادلة.
الشركات األجنبية التابعة والزميلة
بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة ،تحول أصول وإلتزامات الشركات التابعة والزميلة من عملتها األجنبية إلى الريال السعودي
وهي العملة التي يتم بها عرض القوائم المالية للمجموعة بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد قائمة المركز المالي الموحدة ،وتحول
قائمة الدخل لهذه الشركات التابعة والزميلة بإستخدام المتوسط المرجم ألسعار التحويل خالل السنة .تحول عناصر حقوق الملكية
للشركات التابعة والزميلة ،ما عدا األرباح (الخسائر) المدورة ،بسعر التحويل السائد بتاريخ نشوء كل عنصر .تدرج تسويات
ترجمة العمالت األجنبية المتعلقة بهذه العناصر كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين (إحتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية) .إذا
كانت العملية هي لشركة تابعة غير مملوكة بالكامل ،يتم تخصيص للحصة ذات الصلة من إحتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية
لحقوق غير المسيطرين .عند إستبعاد أو بيع اإلستثمار في الشركات التابعة والزميلة األجنبية ،ولو جزئياً ،يتم إدراج فروقات
الترجمة العائدة لها والمسجلة سابقا ً ضمن حقوق المساهمين ،في قائمة الدخل الشامل الموحدة كجزء من أرباح أو خسائر اإلستبعاد
أو البيع.
يتم تحويل توزيعات األرباح المستلمة من الشركات التابعة والزميلة األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملة وتدرج
فروقات التحويل الناجمة عن التحويل في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
رأس المال
يتم تصنيف األدوات الصادرة من قبل المجموعة كحقوق ملكية (حقوق مساهمين) فقط إلى الحد الذي ال ينطبق عليها تعريف
األصل أو اإللتزام المالي .يتم تصنيف األسهم العادية للشركة كأدوات حقوق ملكية (حقوق مساهمين).
األرباح المبقاة
يتضمن هذا البند األرباح والخسائر المرحلة سنويا ً وتوزيعات األرباح.
إحتياطي نظامي
يتطلب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة أن يتم تحويل ما نسبته  %10من صافي الدخل
السنوي إلى اإلحتياطي النظامي وأن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ اإلحتياطي النظامي  %30من رأس المال.
اإلعتراف باإليرادات
إثبات إيرادات المبيعات
يتم االعتراف باإليرادات عند تحويل السلع او الخدمات إلى العمالء بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها الحق
فيه .تقوم المجموعة األخذ في الحسبان شروط العقد وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند اإلعتراف باإليراد.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
تتكون إيرادات المجموعة من بيع سلع مصنعة من قبل المجموعة باإلضافة الى مبيعات التجزئة (سلع مشتراه جاهزة الصنع)،
حيث يتم اإلعتراف باإليراد من مبيعات البضاعة عندما تقوم المجموعة بتحويل المخاطر الهامة ومنافع الملكية إلى المشتري
وعندما يكون من األغلب أن المجموعة ستقوم بتحصيل المبلغ المقابل المتفق عليه مسبقاً .يتم التحقق من توفر هذه المعايير عند
تسليم البضاعة إلى المشتري .عندما يملك المشتري حق رد البضاعة يتم تأجيل اإلعتراف باإليراد حتى إنقضاء الفترة المسموح بها
للرد .يتم تسجيل المبيعات بعد خصم المردودات والخصم التجاري وخصم الكمية.
يتم المحاسبة عن عقد مع عميل عند إستيفاء جميع الضوابط التالية:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

يتم إثبات إيرادات الفوائد عند إستحقاقها بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة.

-

يتم إثبات إيرادات األرباح الموزعة عند إقرارها من قبل الجمعيات العامة للشركات المستثمر بها في قائمة الدخل الشامل
الموحدة.

-

يتم إثبات اإليرادات األخرى وفقا ً لمبدأ اإلستحقاق.
المصروفات
تتكون مصروفات البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع منتجات المجموعة ،ويتم تصنيف المصروفات
األخرى ،بإستثناء كلفة المبيعات وتكاليف التمويل كمصروفات إدارية وعمومية.
تتضمن المصروفات اإلدارية والعمومية المصروفات المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكاليف المبيعات ،ويتم
توزيع المصروفات ،إذا دعت الحاجة لذلك ،بين المصروفات العمومية واإلدارية وكلفة المبيعات على أساس ثابت .
يتم تصنيف المصروفات حسب وظيفتها حيث يتم اإلفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف
اإلستهالك وتكاليف الموظفين.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
إيرادات التمويل وتكاليف التمويل
تتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على الودائع الثابتة والذمم المدينة التجارية .يتم اإلعتراف بإيرادات التمويل ضمن قائمة
الدخل الشامل الموحدة عند إستحقاقها بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .تتألف مصروفات التمويل من مصروفات الفائدة على
القروض المصرفية .يتم اإلعتراف بكافة تكاليف اإلقتراض ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة بإستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي.
إال أن تكاليف اإلقتراض المنسوبة بشكل مباشر إلى حيازة أو إنشاء أصول مؤهلة تتم رسملتها كجزء من كلفة تلك الموجودات.
يتمثل األصل المؤهل باألصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية حتى يصبم جاهزا ً لإلستخدام المتوقع له أو بيعه .تتوقف رسملة
تكاليف اإلقتراض عند االنتهاء الفعلي من كافة األنشطة الالزمة إلعداد الموجودات لإلستخدام المتوقع لها أو بيعها .يتم بيان أرباح
وخسائر من صرف العمالت األجنبية على أساس صافي المبلغ إما كإيرادات تمويل أو تكاليف تمويل ،ويتوقف ذلك على ما إذا
كانت تغيرات العمالت األجنبية في مركز صافي ربم أو صافي خسارة.
المخزون وقطع الغيار
المخزون
يتم إظهار المواد الخام وقطع الغيار واألعمال قيد التنفيذ والبضائع الجاهزة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .تشتمل
التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مالئمة من النفقات غير المباشرة الثابتة والمتغيرة ،وتدرج هذه األخيرة على
أساس الطاقة اإلستيعابية التشغيلية اإلعتيادية .يتم إسناد التكاليف إلى البنود الفردية للمخزون على أساس المتوسط المرجم للتكلفة.
يتم تحديد تكاليف بنود المخزون المشتراة بعد حسم الخصومات والحسومات .يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدّر في
سياق العمل اإلعتيادي ،ناقصا ً التكاليف المقدرة إلستكمال العملية والتكاليف المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية البيع.
قطع الغيار
تحمل تكاليف قطع الغيار لبند الممتلكات ،المصانع والمعدات والتي تخضع لإلستهالك في حال إستيفائها لتعريف وشروط
اإلعتراف في الممتلكات ،المصانع والمعدات ،وبخالف ذلك تُصنّف قطع الغيار على أنها مخزون.
المخصصات
يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة إلتزامات (قانونية أو تعاقدية) بتاريخ قائمة المركز المالي ناشئة عن
أحداث سابقة وأن تسديد المطلوبات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع إقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل موثوق .ويتم تحديد
المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود
والمخاطر المحددة لذلك اإللتزام .عندما يتوقع أن يتم إستعادة جزء أو كامل المقابل المطلوب لتسوية المخصص من طرف أخر يتم
اإلعتراف بذمة مدينة ضمن الموجودات إن كان اإلستالم مؤكدا ً ويمكن قياس الذمة بشكل موثوق.
إلتزام منافع الموظفين – مخصص نهاية الخدمة
مكافوة نهاية الخدمة
إن خطة المنافع المحددة هي خطة تعويضات تدفع للموظفين بعد إنتهاء خدماتهم ،ووفقا ً لنظام العمل السعودي تقوم المجموعة بسداد
مبالغ للموظفين عند إنتهاء خدماتهم والتي تعتمد عادة على أساس سنوات الخدمة والراتب وسبب إنتهاء الخدمة.
يتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة بواسطة التقييم اإلكتواري بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية كل فترة مالية ،يتم
تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة التقييم اإلكتواري في قائمة الدخل الشامل الموحدة للفترة التي حدث فيها إعادة التقييم.
وتنعكس إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل الموحدة فورا ً في األرباح المدورة وال يتم إدراجها ضمن األرباح والخسائر.
يتم إحتساب كلفة الخدمة السابقة في الربم أو الخسارة خالل فترة تعديل الخطة .يتم إحتساب صافي الفائدة من خالل تطبيق سعر
الخصم في بداية الفترة على أصل أو إلتزام منافع الموظفين المحددة.
-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
تصنف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
•
•
•

كلفة الخدمة (بما في ذلك تكاليف الخدمة الجارية ،كلفة الخدمة السابقة ،فضالً عن المكاسب والخسائر الناتجة عن تحجيم وسداد
منافع الموظفين)؛
صافي رسوم ودخل الفوائد؛
إعادة القياس.
إن كلفة الخدمة الحالية لخطة المنافع المحددة يتم اإلعتراف بها في قائمة الدخل الشامل الموحدة ضمن مصروف منافع الموظفين،
إال إذا كانت مدرجة في تكلفة األصل .تعكس الزيادة في إلتزام المنافع المحددة الناتجة عن خدمة الموظف في العام الحالي وتقليص
وتسوية المنافع .يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة على الفور ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة.
يتم تحميل وقيد المكاسب والخسائر اإلكتوارية الناتجة من التسويات والتغييرات في اإلفتراضات اإلكتوارية في حقوق المساهمين
في قائمة الدخل الشامل األخرالموحدة في الفترة التي حدثت فيها.
منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم إثبات وقياس اإللتزام عن المنافع التي تعود على الموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات
المرضية في الفترة التي يتم تقديم الخدمة فيها على المبالغ غير المخصومة من المنافع المتوقع دفعها مقابل هذه الخدمة.
تكاليف منافع التقاعد
تقوم المجموعة بالمساهمة في تكاليف منافع التقاعد الخاصة بالموظفين وفقا ً ألنظمة المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية وتحتسب
كنسبة من أجور الموظفين .يتم التعامل مع الدفعات إلى خطط منافع التقاعد المدارة من الحكومة كدفعات إلى خطط مساهمة محددة
حيث أن إلتزامات المجموعة مقابل هذه الخطط معادلة لتلك التي تنشأ في خطة تقاعد مساهمة محددة .تحمل الدفعات إلى خطط
منافع التقاعد المساهمة كمصروف عند إستحقاقها.
القروض طويلة األجل
يتم تسجيل القروض بصافي القيمة المستلمة ويتم قيد الفوائد على القروض بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة .ويتم قيد الفوائد على
القروض طويلة األجل خالل السنة التي أستحقت بها ،أما الفوائد على القروض طويلة األجل لتمويل المشاريع تحت التنفيذ فيتم
رسملتها كجزء من مصاريف هذه المشاريع.
تكاليف اإلقتراض
يتم رسملة تكاليف اإلقتراض التي تعود بشكل مباشر إلى إقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل لشروط رسملة كلفة اإلقتراض على
أنها جزء من كلفة ذلك األصل ،واألصول المؤهلة هي التي تتطلب وقتا زمنيا ً طويالً لتصبم جاهزة لإلستخدام أو البيع .يتم التوقف
عن رسملة تكاليف اإلقتراض عندما يصبم األصل المرتبط بها جاهزا ً لإلستخدام أو البيع .يتم إثبات تكاليف اإلقتراض األخرى
على أنها مصروف في قائمة الدخل الشامل الموحدة في الفترة التي تحملتها فيها المجموعة.
محاسبة عقود اإليجار
المجموعة كمستوجر
يتم تصنيف اإليجار كعقود إيجار رأسمالي إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة باألصل
موضوع العقد إلى المستأجر .ويتم تصنيف عقود اإليجار األخرى كإيجار تشغيلي.
-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
يتم إثبات دفعات اإليجار بموجب عقد إيجار تشغيلي في قائمة الدخل الشامل الموحدة بإستثناء تكاليف الخدمات (مثل التأمين
والصيانة) على أنها م صروف على أساس القسط الثابت على مدة عقد اإليجار .إن العوائد المستلمة والمستحقة كحافز للدخول في
عقد اإليجار التشغيلي يتم توزيعها على أساس القسط الثابت على مدة عقد اإليجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال
للنمط الزمني إلنتفاع المستخدم.
إن األصول الم ملوكة بموجب عقود اإليجار الرأسمالي يتم إثباتها كأصل بالمجموعة وفقا للقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار
أو القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشأة اإليجار أيهما أقل .يظهر إلتزام اإليجار ذات العالقة كالتزام تأجير تمويلي .يتم
تقسيم دفعات اإليجار بين كلفة التمويل وتخفيض اإللتزام القائم بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة ،كما يتم توزيع كلفة التمويل
على الفترات أثناء مدة عقد اإليجار إلنتاج سعر فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة.
المجموعة كمؤجر
يتم إثبات دخل اإليجار بموجب عقد إيجار تشغيلي في قائمة الدخل الشامل الموحدة على أساس القسط الثابت على مدة عقد اإليجار.
إن التكاليف المباشرة األولية المتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتيبات لعقد اإليجار التشغيلي يتم إضافتها على القيمة الدفترية
لألصل المؤجر ويتم اإلعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدة عقد اإليجار.
معامالت البيع وإعادة اإلستئجار
تشمل عملية البيع وإعادة اإلستئجار قيام المجموعة ببيع أصل وإعادة إستئجار نفس األصل للمجموعة ويكون عادة بدل اإليجار
وسعر البيع مرتبطين مع بعضهما حيث يتم التفاوض بشأنهما كصفقة واحدة ،وتعتمد عملية البيع وإعادة اإلستئجار على نوع عقد
اإليجار.
إذا نتج عن عملية البيع وإعادة اإلستئجار عقد إيجار تمويلي ،ال يتم اإلعتراف بأية زيادة في عائدات البيع عن المبلغ المرحل على
إنها دخل في القوائم المالية الموحدة للمجموعة – المستأجر ،وبدل من ذلك ،يتم تأجيلها وإطفاؤها على مدة عقد اإليجار.
إذا نجم عن عملية البيع وإعادة اإلستئجار عقد إيجار تشغيلي وكان من الواضم أن العملية تمت على أساس القيمة العادلة ،يتم
اإلعتراف بأي ربم أو خسارة في الحال ،وإذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة ،يتم اإلعتراف بأي ربم أو خسارة في الحال،
فيما عد ا أنه إذا تم تعويض الخسارة بدفعات إيجار مستقبلية بأقل من سعر السوق يتم تأجيلها وإطفاؤها بما يتناسب مع دفعات
اإليجار على مدة الفترة التي يتوقع إستخدام األصل خاللها ،وإذا كان سعر البيع أعلى من القيمة العادلة ،يتم تأجيل وإطفاء الزيادة
عن القيمة العادلة على مدى الفترة التي يتوقع إستخدام األصل خاللها.
معلومات القطاعات
قطاع األعمال يمثل مجموعة من األصول والعمليات التي تشترك معا ً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف
عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا ً للتقارير التي يتم إستعمالها من قبل اإلدارة التنفيذية.
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة إقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة
بقطاعات عمل في بيئات إقتصادية.
يعتمد نموذج المجموعة األساسي للتقارير القطاعية على قطاعات العمل .تحدد قطاعات العمل بنا ًء على إدارة المجموعة وهيكل
التقارير الداخلية.
المقاصة
يتم اجراء مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند
وجود حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ المثبتة وعندما يكون هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي من
أجل بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.
-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
الزكاة والضرائب
الزكاة
تخضع المجموعة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية وقوانين الضريبة في جمهورية مصر
العربية .وتخضع الشركات التابعة األ جنبية ألنظمة ضريبة الدخل المطبقة في دول المقر .يتم إثبات إستحقاق الزكاة على المجموعة
وحصتها في ضريبة دخل شركاتها التابعة األجنبية وتحمل على قائمة الدخل الموحدة للسنة الجارية .ويتم تحميل ضريبة الدخل
األجنبية المتعلقة بالشركاء األجانب في الشركات التابعة األجنبية على حصة شركاء األقلية في القوائم المالية الموحدة المرفقة .يتم
إحتساب إلتزامات الزكاة اإلضافية وضريبة الدخل األجنبية ،إن وجدت ،والتي تتعلق بالربط على سنوات سابقة في الفترة التي يتم
فيها إصدار الربط النهائي.
يتم اإلستدراك للزكاة وفقا لمبدأ اإلستحقاق .يتم إحتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي .يجري تسجيل أية فروقات بين
المخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينها إقفال المخصص .تحتسب الزكاة المستحقة على أساس %2.5
من الوعاء الزكوي أو من الربم المعدل أيهما أكثر.
الضرائب المؤجلة
يتم استخدام طريقة اإللتزام عند تكوين مخصص بالضرائب المؤجلة على جميع الفروقات المؤقتة بين األسس الضريبية والقيمة
الدفترية للموجودات والمطلوبات بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
يشمل مصروف ضريبة الدخل الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة ويتم اإلعتراف بمصروف ضريبة الدخل في قائمة الدخل
الشامل الموحدة إال إذا كان يتعلق بإندماج األعمال ،كما يعترف بالضريبة المتعلقة ببنود تم إعتراف بها مباشرة ضمن بنود الدخل
الشامل األخرى ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة.
تمثل الضريبة الحالية الضريبة المستحقة المتوقعة على الربم الخاضع للضريبة للسنة بإستخدام معدل الضريبة السائد بتاريخ
القوائم المالية الموحدة إضافة إلى أي تسويات في الضريبة المستحقة المتعلقة بالسنوات السابقة.
يتم اإلعتراف بالضرائب المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية
الموحدة والمبالغ المحددة ألغراض إحتساب الضرائب.
تحتسب الضرائب المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عندما يتم عكسها بنا ًء على القوانين
السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
يتم عمل مقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني يلزم بذلك ،وتتعلق بالضريبة على الدخل
والتي تستوفى من قبل نفس السلطات الضريبية على نفس الشركة الخاضعة للضريبة أو شركات مختلفة خاضعة للضريبة ولها أن
تقوم بتسوية إلتزامات وأصول الضريبة الحالية بالصافي ،أو أن أصول وإلتزامات الضريبة سوف تتحقق في نفس الوقت.
يتم اإلعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عندما يكون من المحتمل تحقق أرباح ضريبية في المستقبل ويمكن من خاللها
اإلستفادة من الفروقات المؤقتة .تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي وتخفض إلى
الحد الذي لم يعد فيه من المحتمل توفر ربم خاضع للضريبة كافي يسمم بإستغالل جميع أو جزء من األصول الضريبية المؤجلة.
يتم مراجعة األصول الضريبية المؤجلة في نهاية كل سنة مالية ويتم تخفيضها عندما يكون من غير المحتمل تحقق المنافع الضريبية
المرتبطة بها.
ربحية السهم
يتم إحتساب الربم للسهم الواحد بقسمة الربم للسنة على المعدل المرجم لعدد األسهم خالل السنة .
توزيعات أرباح المساهمين
تسجل توزيعات أرباح المساهمين كدائنون في الفترة التي يتم إعتماد تلك التوزيعات من قبل جمعية المساهمين.
-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي)
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ممتلكات ومصانع ومعدات

الكلفة:
الرصيد في  1يناير 2017
إضافات
إستبعادات
تحويالت
فروقات ترجمة عمالت اجنبية

أراضي
17.584.983
()9.918

مباني وإنشاءات*
94.055.973
23.288
()27.029

آالت ومعدات
189.534.792
905.467
()7.791.071
()56.168

سيارات وشاحنات
39.413.283
720.300
()1.208.339
()2.080

تجهيزات وأجهزة مكتبية
22.733.074
997.130
()1.151.901
1.382.745
()11.493

تحسينات على
مباني مستوجرة
3.283.370
()1.080
-

مشاريع تحت
التنفيذ**
4.069.277
1.817.540
()672.051
()1.382.745
-

اإلجمالي
370.674.752
4.463.725
()10.824.442
()106.688

الرصيد في  31ديسمبر 2018

17.575.065

94.052.232

182.593.020

38.923.164

23.949.555

3.282.290

3.832.021

364.207.347

اإلستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير 2017
اإلستهالك المحمل على السنة
إستبعادات
فروقات ترجمة عمالت اجنبية
تعديالت ***

-

59.362.892
2.373.246
()6.910
-

164.991.897
4.193.766
()7.740.481
()21.684
-

24.224.378
1.951.884
()1.208.325
()1.393
()2.105.015

19.602.070
748.923
()1.077.541
()5.943
-

1.434.999
392.723
()1.079
-

-

269.616.236
9.660.542
()10.027.426
()35.930
()2.105.015

الرصيد في  31ديسمبر 2018

-

61.729.228

161.423.498

22.861.529

19.267.509

1.826.643

-

267.108.407

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018

17.575.065

32.323.004

21.169.522

16.061.635

4.682.046

1.455.647

3.832.021

97.098.940

في  1يناير 2018

17.584.983

34.693.081

24.542.895

15.188.905

3.131.004

1.848.371

4.069.277

101.058.516

* إن مباني المجموعة مقامة على أراضي مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإيجار سنوي رمزي لمدة  10سنوات تبدأ في 1436هـ 1446 -هـ اإليجار قابل للتجديد لمدة مماثلة
بنفس الشروط وشروط أخرى كما هو متفق عليه مع األطراف المعنية ،باالضافة الى رهن كامل ممتلكات واالت مصنع الخزف كما هو موضم في ايضاح رقم (.)20
** تتمثل مشاريع تحت التنفيذ في آالت ومعدات مشتراه لخط إنتاج جديد لمصنع صدق -الخزف (فرع) وانشاء وتشييد مبنى تابع لشركة سليب هاي (شركة تابعة).
*** يتمثل بند التعديالت باألثر المالي الناتج عن تطبيق المعايير الدولية ألعداد التقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية على بند السيارات والشاحنات في إحدى الشركات التابعة (شركة امداد
للخدمات المساندة) حيث أن شركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) لم تقم بالتحول الى المعايير الدولية ألعداد التقرير المالي خالل العام  2017نظرا لعدم وجود أهمية نسبية ألثرعملية التحول الى
المعايير الدولية ألعداد التقرير المالي على القوائم المالية للمجموعة وتم معالجتها خالل السنة الحالية.
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي)
الشهرة
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يتمثل رصيد الشهرة والبالغ  62.356.409لاير سعودي في الزيادة في كلفة اإلستثمار في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم
المحدودة (شركة تابعة) عن القيمة العادلة لصافي أصولها عند دمج األعمال .
يتم بصورة سنوية إختبار الشهرة الناتجة عن عمليات دمج األعمال للتحقق من مدى تعرضها إلنخفاض في القيمة .يرتكز إختبار
إنخفاض القيمة على حساب "القيمة قيد اإلستخدام" .إن هذه الحسابات تستند إلى توقعات التدفقات النقدية وفقا ً للنتائج التشغيلية المقدرة
للوحدات المنتجة للنقد.
كما في  31ديسمبر  ،2018قامت إدارة المجموعة بمراجعة القيمة اإلستردادية للشهرة .تم إحتساب القيمة اإلستردادية على أساس
قيمة اإلستخدام للوحدة المولدة للنقدية كما تم تحديدها من قبل إدارة المجموعة والتي تتكون من صافي الموجودات التشغيلية للشركة
التابعة .عند تحديد قيمة اإلستخدام للوحدة المولدة للنقدية تم خصم التدفقات النقدية التي تم تحديدها بإستخدام الموازنات المالية المعتمدة
من قبل إدارة الشركة التابعة لفترة خمس سنوات بواقع معدل خصم  .%10.21إن إحتساب قيمة اإلستخدام يتأثر بشكل عام بالتغيرات
في اإلفتراضات الرئيسية التالية:
-

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

وقد أسفرت الدراسة أعاله ،عن عدم وجود إنخفاض في القيمة الدفترية للشهرة المثبتة أعاله.
ترى اإلدارة أن أي تغير معقول في اإلفتراضات الرئيسية لن يسفر عن هبوط القيمة من اإلستخدام عن القيمة الدفترية للوحدة المولدة
للنقد المعنية.
 - 10موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
يتكون هذا البند مما يلي:
2018
الشركة العربية لأللياف الصناعية (إبن رشد) *
الكلفة
مخصص اإلنخفاض
شركة المخازن والخدمات المساندة **
الكلفة

*

2017

132.900.000
()66.430.086
66.469.914

132.900.000
()66.430.086
66.469.914

5.250.000

5.250.000

71.719.914

71.719.914

كما في  31ديسمبر  2018بلغ رصيد الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر (الشركة
العربية لأللياف الصناعية (ذات مسؤولية محدودة)  -إبن رشد) 66.469.914 .لاير سعودي بالصافي (66.469.914 :2017
لاير سعودي بالصافي) .وتم إثبات إستثمار المجموعة بالتكلفة وذلك لعدم توافر سوق نشط ولعدم توفر قيمة عادلة لقياس اإلستثمار.
وألغراض قياس المجموعة لإلنخفاض في قيمة اإلستثمار ،قامت اإلدارة بمراجعة القيمة اإلستردادية لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد
والتي من خاللها يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بكل وحدة من وحدات توليد النقد ومقارنتها بقيمها الدفترية ذات
العالقة .من خالل العديد من اإلفتراضات الرئيسية التي تشمل تقدير حجم المبيعات المستقبلية واألسعار والتكاليف التشغيلية والقيم
النهائية ومعدالت النمو والخصم.
حيث تم خصم التدفقات النقدية التي تم تحديدها بإستخدام الموازنات المالية المعتمدة من قبل إدارة الشركة العربية لأللياف
الصناعية (ذات مسؤولية محدودة)  -إبن رشد لفترة خمس سنوات بواقع معدل خصم .%8.91
وقد أسفرت الدراسة أعاله للسنة الحالية ،عن عدم وجود إنخفاض في القيمة الدفترية لإلستثمار المثبت أعاله كما في  31ديسمبر
.2018
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
** كما في  31ديسمبر  ،2018قامت إدارة المجموعة بمراجعة القيمة اإلستردادية لإلستثمار في شركة المخازن والخدمات المساندة
(شركة مساهمة مقفلة)  .وتم إحتساب القيمة اإلستردادية على أساس بيانات الدراسة المعدة من قبل إدارة شركة المخازن والخدمات
المساندة عن األداء المالي والتشغيلي المستقبلي.
وألغراض قياس المجموعة لإلنخفاض في قيمة اإلستثمار ،قامت اإلدارة بمراجعة القيمة اإلستردادية لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد
والتي من خاللها يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بكل وحدة من وحدات توليد النقد ومقارنتها بقيمها الدفترية ذات
ا لعالقة .من خالل العديد من اإلفتراضات الرئيسية التي تشمل تقدير حجم المبيعات المستقبلية واألسعار والتكاليف التشغيلية والقيم
النهائية ومعدالت النمو والخصم.
حيث تم خصم التدفقات النقدية التي تم تحديدها بإستخدام الموازنات المالية المعتمدة من قبل إدارة شركة المخازن والخدمات
المساندة لفترة خمس سنوات بواقع معدل خصم %13.5
وقد أسفرت الدراسة أعاله للسنة الحالية ،عن عدم وجود إنخفاض في القيمة الدفترية لإلستثمار المثبت أعاله كما في  31ديسمبر
.2018
 - 11دفعات مقدمة عن توجير تشغيلي
تتمثل مدفوعات مقدما ً عن تأجير تشغيلي في المسدد مقابل تنازل المستأجر السابق عن عقد إيجار قطعة األرض رقم (إي )2:5
بالمرحلة األولى والمستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك لصالم الشركة العالمية لتسويق مستلزمات
النوم المحدودة (سليب هاي) وبناء على ذلك فقد دخلت الشركة في إتفاقية إيجار تشغيلي لقطعة األرض أعاله ،مع الهيئة السعودية
للمدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك لمدة  17عاما ً تنتهي في  25صفر  1444الموافق  22ديسمبر 2022م.
إن حركة المدفوعات المقدمة عن تأجير تشغيلي كما يلي:
2018

2017

رصيد بداية السنة
اإلطفاء المحمل للسنة

714.717
()151.174

865.891
()151.174

رصيد نهاية السنة

563.543

714.717

 - 12مخزون

إنتاج تام
مواد خام
قطع غيار
مخصص بضاعة راكدة وبطيئة الحركة *
بضاعة بالطريق
إنتاج تحت التشغيل

-

-

2018

2017

41.657.885
25.030.079
3.276.043
-

49.971.793
36.935.594
5.847.263
()8.048.706

69.964.007

84.705.944

341.150
1.852.208

1.942.777
3.206.506

72.157.365

89.855.227

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
* إن حركة مخصص بضاعة بطيئة الحركة هي كما يلي:

 1يناير
مخصص السنة
عكس المخصص للسنة
اطفاءات خالل السنة

2018

2017

8.048.706
164.294
()8.213.000

8.157.287
()108.581
-

-

8.048.706

 - 13مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آخرون

مصروفات مدفوعة مقدما ً
ذمم موظفين
تأمينات
أخرى

دفعات مقدمة لموردين
مخصص على دفعات مقدمة لموردين

2018

2017

1.563.805
1.527.230
1.017.588
336.482

1.854.429
1.736.019
1.108.340
342.775

4.445.105

5.041.563

13.824.605
()21.611
13.802.994

11.937.328
))633.961
11.303.367

18.248.099

16.344.930

2018

2017

633.961
400.856
()1.013.007
()199
21,611

633,961
633,961

إن حركة مخصص على دفعات مقدمة لموردين هي كما يلي:
 1يناير
المخصص للسنة
اطفاءات خالل للسنة
فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 - 14معامالت مع جهات ذات عالقة
خالل السنة ،ت عاملت المجموعة مع الجهات ذات عالقة التالية بموجب الشروط المحددة والمتفق عليها بين المجموعة وتلك األطراف
ذات العالقة.
العالقـــة

االســــــــم

شريك في شركة تابعة

شركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاوالت المحدودة
إن المعامالت الجوهرية والمبالغ التقريبية المتعلقة بها ،هي كما يلي:
2018
-

تشغيلية
-

-

2017
44.177

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
يتكون المطلوب من جهات ذات عالقة كما في  31ديسمبر مما يلي:
2018
شركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاوالت المحدودة

2017

-

44.177

-

44.177

أتعاب اإلدارة العليا
بلغت أتعااب ورواتاب ومصاروفات اإلدارة العلياا خاالل السانة  1,459,929لاير ساعودي ،مقابال  1,550,207لاير ساعودي لسانة
.2017
 - 15ذمم مدينة ،بالصافي
2018
ذمم مدينة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

2017

31.297.331
()19.463

44.966.452
()5.044.862

31.277.868

39.921.590

إن حركة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها هي كما يلي:
2018
 1يناير
المخصص للسنة
إطفاءات خالل للسنة
فروقات ترجمة عمالت أجنبية

5.044.862
5.114.523
()10.139.871
()51
19.463

2017
4.799.615
245.247
5.044.862

 - 16موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح والخسائر
تتمثل اإلستثمارات في قيمة محفظة مخصصة لإلستثمار في أسهم البنوك والشركات المساهمة األخرى المتداولة في سوق األسهم
السعودي بغرض اإلتجار .وتحتفظ المجموعة بهذه المحفظة لدى إحدى شركات الوساطة المحلية المرخصة في المملكة العربية
السعودية .إن اإلستثمارات في األوراق المالية التي تم شراؤها بغرض المتاجرة تم إثباتها بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر 2018
وذلك وفقا ً ألسعار اإلقفال بنهاية التداوالت في تاريخ المركز المالي .وفيما يلي الحركة على اإلستثمارات خالل السنة:
2018
 1يناير
(خسائر)  /أرباح غير محققة
أرباح محققة
صافي (اإلستبعادات) اإلضافات خالل السنة

-

-

2017

34.280.732
()1.161.656
3.700.259
()1.252.304

49.638.235
3.443.514
12.709.394
()31.510.411

35.567.031

34.280.732

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
 - 17النقد وما في حكمه
يتضمن النقد وما في حكمه النقد األرصدة لدى البنوك واالستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكان تساييلها خاالل فتارة ثالثاة شاهور
أو أقل.
2018
أرصدة لدى البنوك
نقد لدى الصندوق
نقد لدى محفظة استثمارية

8.628.173
478.954
52.900
9.160.027

2017
25.839.615
60.266
1.100.595
27.000.476

 - 18إحتياطي نظامي
وفقا لمتطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،على المجموعة أن تقوم بتكوين إحتيااطي نظاامي بنسابة  ٪10مان الاربم
الصافي حتى يبلغ هذا اإلحتياطي  ٪30من رأس المال .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح.
 - 19إلتزامات منافع الموظفين
إن الحركة على المخصص هي كما يلي:
2018

2017

القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة كما في  1يناير
المحمل على قائمة الدخل الشامل للسنة
المدفوع خالل السنة
المحمل على قائمة بنود الدخل الشامل األخر

19.227.071
2.610.591
()4.351.525
()999.100

18.978.363
2.519.892
))2.288.984
17.800

إجمالي المخصص كما في  31ديسمبر

16.487.037

19.227.071

يخصم  :دفعات مقدمة

()3.525.375

()4.494.815

12.961.662

14.732.256

تم إجراء التقييم اإلكتواري بإستخدام وحدة اإلئتمان المتوقعة ،وكانت اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض اإلكتواري هي معدل
الخصم بنسبة  %3.85ومعدل الزيادة في الرواتب  ،%2.5باإلضافة الى معدل دوران الموظفين.
 - 20قرض طويل األجل
 )1-20بتاريخ  1شعبان  1416الموافق  23ديسمبر  1995أبرمت الشركة إتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
(الصندوق) برقم  1401بمبلغ قدره  80مليون لاير سعودي ،بغرض تمويل إنشاء مصنع صدق للخزف .إن هذا القرض مضمون
برهن ممتلكات وآالت ومعدات مصنع صدق للخزف وكذلك عقار ،يتمثل في قطعة أرض مشتراه من إحدى الشركات التابعة خالل
سنة  ،2012وذلك بدالً من رهن كامل موجودات الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة (سليب هاي – شركة تابعة)،
حيث يسدد القرض على على أقساط سنوية إعتبارأ من 1420/2/1هـ الموافق  .1999/5/16تم توقيع إتفاقية إعادة الجدولة بتاريخ
 7رمضان  1439الموافق  28مايو .2018تحتوي إتفاقية القرض على تعهدات والتي تتضمن ،من بين أمور أخرى ،الحد من
النفقات الرأسمالية المستقبلية والمحافظة على نسب مالية معينة.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
 ) 2-20تمثل المصاريف المؤجلة بشكل أساسي أتعاب ومصاريف الحصول على القرض أعاله من صندوق التنمية الصناعية
السعودي ،وتطفأ المصاريف المؤجلة المتعلقة بالقرض على مدى فترة القرض بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.
2018

2017

الرصيد في  1يناير
المسدد خالل السنة
الرصيد
يخصم :الجزء المتداول من القرض

9.883.640
()4.922.528
4.961.112
()4.961.112

14.767.883
()4.884.243
9.883.640
()4.922.528

الجزء غير المتداول من القرض

-

4.961.112

 - 21مخصص الزكاة وضريبة الدخل
إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلي:
2018
الرصيد في  1يناير
المدفوع خالل السنة
المخصص للسنة

2017

10.533.135
()4.316.135
3.549.258

10.985.868
()4.975.209
4.522.476

9.766.258

10.533.135

إن حركة مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
2017

الرصيد في  1يناير
المخصص للسنة
المدفوع خالل السنة

2018
59.271
19.538
()59.271

59.271
-

الرصيد في  31ديسمبر

19.538

59.271

الموقف الزكوي والضريبي للمجموعة
• الشركة السعودية للتنمية الصناعية – صدق وفرعها مصنع صدق الخزف:
أنهت الشركة وضعها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى نهاية السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2004م ،وذلك بعد
أن تم تسوية كافة القضايا مع الهيئة وسداد إلتزاماتها المالية المستحقة للهيئة.
ورد ربط زكوي نهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن عامي 2005م و2006م ،حيث يُشير هذا الربط إلى وجود فـروقات
زكــوية مستــحقة على الشركة عن عامي 2005م و2006م بإجمالي مبلغ قدره  1.443.828لاير سعودي.
تم األعتراض على الربط الزكوي الوارد من الهيئة عن عامي 2005م و2006م ضمن المهلة النظامية ،وحتى تاريخ إصدار القوائم
المالية الموحدة لم يتم مناقشة هذا الربط مع الهيئة أو اللجان المتخصصة ذات العالقة ،وقد قامت الشركة بتكوين مخصص زكاة
بمبلغ قدره  1.143.828لاير سعودي بعد إستبعاد مبلغ قدره  300.000لاير سعودي مسددة للهيئة عن نفس السنوات محل الربط
(عامي 2005م و 2006م) ،حيث لم يتم ذكرها بالربط الزكوي الوارد من الهيئة ،وقد تمت اإلشارة بذلك باألعتراض الذي تقدمت به
الشركة للهيئة.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن السنوات من عام 2007م إلى عام 2014م وفقا ً لقوائمها المالية المنفردة ألغراض الزكاة ،وقد
سددت بموجب هذه اإلقرارات الزكاة التقديرية المستحقة عليها ،ولم يرد إليها أي ربوط نهائية من جانب الهيئة حتى نهاية عام
2018م ،وقد حصلت الشركة على الشهادات المقيدة وتسهيل األعمال عن تلك السنوات.
حصلت الشركة على موافقة نهائية من جانب الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقديم إقرار زكوي موحد عن شركات المجموعة
(الشركات المملوكة لها بنسبة  %100بطريقة مباشرة وغير مباشرة) ،وذلك إعتبارا ً من بداية عام 2013م ،حيث قدمت الشركة
إقرارات زكوية موحدة للسنوات من 2015م إلى 2017م بنا ًء على القوائم المالية الموحدة المدققة الصادرة عن تلك السنوات ،وقد
سددت بموجب تلك اإلقرارات الزكاة المستحقة عليها وعن شركات المجموعة ،كما حصلت جميع شركات المجموعة على الشهادات
المقيدة وخطابات تسهيل األعمال عن تلك السنوات ،وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة لم يتم إجراء الربط الزكوي النهائي
من قبل الهيئة عن تلك السنوات.
• الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة:
أنهت الشركة وضعها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى نهاية السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2005م ،وذلك بعد
أن تم تسوية وسداد كافة إلتزاماتها المالية المستحقة للهيئة وفق القرارات واألحكام الصادرة عن اللجان المتخصصة في ذلك (اللجنة
اإلبتدائية واللجنة اإلستئنافية).
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن السنوات من 2006م إلى 2014م وفقا ً لقوائمها المالية المنفردة ألغراض الزكاة ،وقد سددت
الشركة الزكاة المستحقة من واقع تلك اإلقرارات ،وقد حصلت الشركة على الشهادات المقيدة وتسهيل األعمال عن تلك السنوات.
ورد من الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوط زكوية على حسابات الشركة للسنوات من 2006م إلى 2011م بفروقات زكوية بلغت
 5.593.569لاير سعودي.
تقدمت الشركة باألعتراض على جميع الربوط الزكوية الوارد لها من الهيئة عن السنوات من 2006م إلى 2011م ،وذلك ضمن
ال ُمهلة النظامية أمام اللجان المتخصصة (اللجنة اإلبتدائية واللجنة اإلستئنافية).
تم مناقشة األعتراض الذي تقدمت به الشركة على الربط الزكوي لعامي 2006م 2007م والصادر بإجمالي فروقات زكوية بمبلغ
قدره  1.737.692لاير سعودي ،وذلك أمام لجنة األعتراض الزكوية الضريبية اإلبتدائية األولى بجدة التي أصدرت قرارها رقم
( )1/2لعام 1435هـ بتأيد الهيئة في جميع البنود محل األعتراض وأحقيتها في تلك الفروقات ما عدا بند واحد فقط ،حيث تم تأييد
الشركة في حسم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (الحسم في حدود راتب المثل) ،حيث تم إعادة مناقشة هذا األعتراض أمام اللجنة
اإلستئنافية والقرار الصادر من اللجنة الزكوية الضريبية اإلبتدائية األولى بجدة ،حيث أصدرت اللجنة اإلستئنافية قرارها رقم
( )1730لعام 1438هـ ،بتخفيض الفروقات الزكوية بمبلغ قدره  282,248لاير سعودي لصالم الشركة ،وأحقية الهيئة في فروقات
زكوية بمبلغ إجمالي قدره  1.455.444لاير سعودي ،وقد قامت الشركة باإلستئناف على هذا أمام المحكمة اإلدارية التي أصدرت
حكمها بالرفض لعدم اإلختصاص ،وقد تم إجراء إستئناف آخر على هذا القرار أمام المحكمة اإلدارية بجدة ،وحتى تاريخ إصدار
القوائم المالية لم يتم تحديد جلسة لمناقشة حيثيات هذا القرار.
تم مناقشة األعتراض الذي تقدمت به الشركة على الربط الزكوي لعام 2008م الصادر بإجمالي فروقات زكوية بمبلغ قدره
 959.799لاير سعودي ،وذلك أمام لجنة األعتراض الزكوية الضريبية اإلبتدائية األولى بجدة ،والتي أصدرت قرارها رقم ()1/2
لعام  1436هـ بتأيد الهيئة في جميع البنود محل األعتراض ما عدا التعديل ببند الهديا والعينات بمبلغ قدره ( )1.459لاير سعودي،
وأحقية الهيئة في باقي الفروقات الزكوية بمبلغ قدره  958.340لاير سعودي ،وقد قامت الشركة باإلستئناف على هذا القرار أمام
لجنة اإلعتراض اإلستئنافية بجدة ،وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية لم تصدر اللجنة اإلستئنافية قرارها.
فيما يتعلق باألعتراض الذي تقدمت به الشركة على الربوط الزكوية الواردة من الهيئة للسنوات من 2009م إلى 2011م بإجمالي
فروقات زكوية بمبلغ قدره  2.896.078لاير سعودي ،أصدرت الهيئة ربوط زكوية معدلة بإجمالي فروقات زكوية بمبلغ قدره
 2.811.733لاير سعودي ،بإنخفاض قدره  84.345لاير سعودي عن ربطها السابق ،وقد تقدمت الشركة بأعتراضها على هذه
الربوط أمام اللجنة الزكوية الضريبية اإلبتدائية األولي بجدة ،وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية لم يتم مناقشة هذا األعتراض.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
بلغ إجمالي الفروقات الزكوية للسنوات من 2006م إلى 2011م وفقا ً للربوط الزكوية المعدلة الواردة من الهيئة مبلغ قدره
 5.225.517لاير سعودي.
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن السنوات من 2012م إلى 2014م وفقا ً لقوائمها المالية المنفردة ألغراض الزكاة ،وقد سددت
بموجب هذه اإلقرارات الزكاة التقديرية المستحقة عليها ،ولم يرد إليها أي ربوط نهائية من جانب الهيئة حتى نهاية عام 2018م ،وقد
حصلت الشركة على الشهادات المقيدة وتسهيل األعمال عن تلك السنوات.
تم محاسبة الشركة زكويا ً بنا ًء على اإلقرارات الزكوية الموحدة للشركة الرئيس (الشركة السعودية للتنمية الصناعية -صدق) ،حيث
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنوات من 2015م إلى 2017م ضمن اإلقرارات الزكوي الموحدة ،وقد سددت الشركة حصتها
في الزكاة المستحقة بموجب اإلقرارات الموحدة ،كما حصلت الشركة على الشهادات المقيدة وخطابات تسهيل األعمال عن تلك
السنوات ،وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة لم يتم إجراء الربط الزكوي النهائي من قبل الهيئة عن تلك السنوات.
شركة صدق لإلستثمار التجاري:
أنهت الشركة وضعها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى نهاية السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015م ،وذلك بعد
أن سددت الفروقات الزكوية المستحقة للهيئة حتى نهاية عام 2015م.
تم محاسبة الشركة زكويا ً بنا ًء على اإلقرارات الزكوية الموحدة للشركة الرئيس (الشركة السعودية للتنمية الصناعية – صدق) ،حيث
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنوات من 2016م إلى 2017م ضمن اإلقرارات الزكوي الموحدة ،وقد سددت الشركة حصتها
في الزكاة المستحقة بموجب اإلقرارات الموحدة ،كما حصلت الشركة على الشهادات المقيدة وخطابات تسهيل األعمال عن تلك
السنوات ،وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة لم يتم إجراء الربط الزكوي النهائي من قبل الهيئة عن تلك السنوات.
• شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية:
أنهت الشركة وضعها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى نهاية السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015م ،وذلك بعد
أن سددت الفروقات الزكوية المستحقة للهيئة حتى نهاية عام 2015م.
تم محاسبة الشركة زكويا ً بنا ًء على اإلقرارات الزكوية الموحدة للشركة الرئيس (الشركة السعودية للتنمية الصناعية – صدق) ،حيث
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنوات من 2016م إلى 2017م ضمن اإلقرارات الزكوي الموحادة ،وقاد ساددت الشاركة حصاتها
في الزكاة المستحقة بموجب اإلقارارات الموحادة ،كماا حصالت الشاركة علاى الشاهادات المقيادة وخطاباات تساهيل األعماال عان تلاك
السنوات ،وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة لم يتم إجراء الربط الزكوي النهائي من قبل الهيئة عن تلك السنوات.
• الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج المحدودة:
تخضع الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج المحدودة (سليب هاي مصر) إلى الضريبة على شركات األموال
المصرية.
وفقا ً للبطاقة الضريبية فإن بداية النشاط وكذلك بداية اإلعفاء الضريبي تبدأ في  1يناير 2009م وفترة اإلعفاء الضريبي هي 10
سنوات تنتهي في  31ديسمبر 2018م.
الشركة منتظمة في تقديم اإلقرار الضريبي عن الفترة من 2008/1/1م حتى  2017/12/31في المواعيد المحددة طبقا ً ألحكام
القانون رقم  91لسنة 2005م بجمهورية مصر العربية.
تم إخطار الشركة بالفحص الضريبي ضمن عينة عام  2009ولم يتم الفحص الضريبي حتى تاريخ اصدار القوائم المالية.
 - 22فائض اإلكتتاب
يتمثل رصيد فائض اإلكتتاب والبالغ  6.350.898لاير سعودي في المستحق للمكتتبين طرف الشركة والذين لم يتقدموا للبنوك
إلستالم الفائض المستحق لهم بعد اإلنتهاء من تخصيص األسهم منذ سنة 1992م.
-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
 - 23تسهيالت إئتمانية
إن التسهيالت اإلئتمانية لدى المجموعة تتمثل بتسهيالت إئتمانية ممنوحة من بنك اإلستثمار العربي /جمهورية مصر العربية وذلك
لتمويل شراء مواد خام إلحدى الشركات التابعة في جمهورية مصر العربية وإن قيمتها خالل العام  2018مبلغ  4,025,893لاير
سعودي مقابل ( 3.990.064:2017لاير سعودي) وتتضمن التسهيالت اإلئتمانية مبلغ يعادل  1.021.475دوالر أمريكي ،وذلك
بنظام المرابحة بسعر فائدة متغير.
 - 24مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
2018
مصاريف مستحقة
دفعات مقدمة من عمالء
مستحقات موظفين
أخرى

6.198.432
1.511.965
210.051
859.422
8.779.870

2017
5.226.601
926.795
328.993
388.772
6.871.161

 - 25مصاريف بيع وتوزيع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017
2018
رواتب ومزايا ومنافع الموظفين
إيجارات
دعاية وإعالن
إتصاالت ومنافع
رسوم إشتراكات وتراخيص
إستهالك وإطفاءات
مصروفات نقل وتحميل
إصالح وصيانة
تأمين
أتعاب مهنية
أخرى

12.420.052
3.552.003
1.072.960
547.482
493.157
422.398
262.642
173.656
112.187
107.697
886.970
20.051.204

16.699.949
6.053.083
577.756
806.595
194.679
427.578
583.220
316.939
203.076
200.561
1.077.321
27.140.757

 - 26مصاريف عمومية وإدارية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017
2018
رواتب ومزايا ومنافع الموظفين
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والدفعات المقدمة
أتعاب مهنية
إستهالك وإطفاءات
رواتب ومزايا اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة
رسوم إشتراكات وتراخيص
مصاريف سفر وضيافة
إيجارات
إصالح وصيانة
أخرى

21.484.137
5.537.879
2.109.789
1.916.709
1.459.929
1.306.522
615.957
337.260
20.772
3.196.596
37.985.550
-

-

18.616.603
245.247
2.738.592
2.048.259
1.367.024
861.121
636.846
339.852
304.992
2.898.954
30.057.490

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
 - 27إيرادات أخرى
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017
2018
فروقات ترجمة عمالت
أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
مخصصات إنتفى الغرض منها
مبيعات خردة
أخرى

11.330
821.086
227.606
1.280.588
2.340.610

1.038.567
55.889
1.370.577
2.465.033

 - 28ربحية السهم
تم إحتساب خسارة السهم من (الخسارة)  /الربم من العمليات وربحية السهم من اإليرادات األخرى وخسارة ربحية السهم من صاافي
الخسارة الدخل للسنة على أساس عدد األسهم القائمة خالل السنة والبالغة  40مليون سهم ( 40 :2017مليون سهم).
 - 29اإللتزامات واالرتباطات المحتملة
فيما يلي اإللتزامات واالرتباطات المحتملة:
2017

2018
إلتزامات رأسمالية معتمدة ومتعاقد عليها

2,952,720

2,217,394

2.952.720

2,217,394

 - 30المعلومات القطاعية
إن المجموعة تعمل بالقطاعات الرئيسية التالية:
قطاع المراتب واإلسفنج ،يشمل إنتاج وبيع اإلسفنج بمختلف الضغوط وهياكل مراتب السست والسرر وكافة مستلزماتها.
قطاع األدوا ت الصحية ،يشامل إنتااج وبياع األدوات الصاحية وباالط الجادران واألرضايات مان السايراميك وأحاواض اإلساتحمام مان
اإلكريليك.
فيما يلي توزيع نشااط الشاركة والشاركات التابعاة لهاا طبقاا ً للقطاعاات التشاغيلية والجغرافياة والتاي تمثال قطاعاات األعماال الرئيساية
للمجموعة:
القطاعات التشغيلية
البيـان
 31ديسمبر 2018

المراتب واإلسفنج

األدوات الصحية

قطاعات اخرى

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
صافي المبيعات
صافي الخسارة

182.761.163
42.827.747
163.838.265
()12.745.995

68.656.349
15.246.156
26.303.606
()4.624.296

147.670.482
11.117.678
()12.711.863

اإلجمالي
399.087.994
69.191.581
190.141.871
()30.082.154

 31ديسمبر 2017
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
صافي المبيعات
صافي الدخل (/الخسارة)

221.145.547
54.218.438
210.550.473
3.672.657

75.771.050
21.136.126
29.586.547
()3.708.429
-

-

146.749.110
11.813.122
()10.176.040

443.665.707
87.167.686
240.137.020
()10.211.812

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
القطاعات الجغرافية
البيـان
 31ديسمبر 2018

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

اإلجمالي

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
صافي المبيعات
صافي الدخل (/الخسارة)

375.899.109
63.199.066
154.297.318
()29.617.070

23.188.885
5.992.515
35.844.553
()465.084

399.087.994
69.191.581
190.141.871
()30.082.154

 31ديسمبر 2017
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
صافي المبيعات
صافي الدخل (/الخسارة)

23.786.630
5.879.853
40.571.115
4.789.501

419.879.077
81.287.833
199.565.905
()15.001.313

443.665.707
87.167.686
240.137.020
()10.211.812

 - 31مطالبات قضائية
صدر حكم نهائي لصالم الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" من محكمة االساتئناف بمنطقاة مكاة المكرماة وذلاك فاي القضاية
رقاام ( )2798لعااام 1434هااـ ال ُمقامااة ماان شااركة الشااركة السااعودية للتنميااة الصااناعية "صاادق" تطالااب فيهااا شااركة جهينااة للتجااارة
والصناعة والمقاوالت المحدودة  -الشريك السابق في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات الناوم المحادودة "ساليب هااي" و الشاركات
األخرى في جمهورية مصر العربية  -بقيمة التجاوزات والمستحقات المالية قبل وبعاد صادور الحكام القضاائي رقام (/163دتاج)13/
لعام 1429هـ الصادر من ديوان المظالم بإثبات بيع حصص شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاوالت المحدودة  -الشاريك الساابق
في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحادودة "ساليب هااي" و الشاركات األخارى إلاى الشاركة الساعودية للتنمياة الصاناعية
"صدق" ،حيث ألزم هذا الحكم شاركة جهيناة للتجاارة والصاناعة والمقااوالت  -الشاريك الساابق -باأن تادفع للشاركة الساعودية للتنمياة
الصناعية "صدق" مبالغ تعادل هذه في تاريخ طلب تنفيذ الحكم الصادر مبلغ إجماليا ً قدره  15.193.873لاير سعودي تقريبا ً.
وقد تم التقدم لمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة لطلب تنفياذ الحكام ،وقُيّاد الطلاب باالرقم ( )3901242395وتااريخ 1439/11/10هاـ وتام
ي عشر ،وطبقات الادائرة المختصاة الماواد رقام ( )34و ( )46مان نظاام التنفياذ والئحتاه التنفيذياة ،وعلاى
إحالته إلى دائرة التنفيّذ الثان ّ
ضوء المعطيات أعااله ،ولكاون ال ُمنفاذ ضادّها شاركة ذات مساؤولية محادودة ،فاإن أي مباالغ سايتم تحصايلها سايتم قيادها مباشارة عناد
التحصيل ،وما زالت إجراءات تنفيذ الحكم ومحاولة تحصيل المبلغ طرف محكمة التنفيذ.
وقد تم التقدم بطلب تفسير للحكم النهائي الصادر من المحكمة التجارية بمحافظة جدة ،وقد صدر حكم إبتدائي بقبول طلب التفسير فيماا
يتعلق بسداد المبالغ المحكوم بها لصالم (صدق) ،ورفض طلب إحتساب المبالغ المحكوم بها بالريال السعودي.
يتوقع عدم وجود أثر مالي حاليا ً للحكم التفسيري الصادر ،ذلاك أناه حكماا ً إبتادائيا ً قاابالً لإلساتئناف ،والجادير بالتنوياه أن أي مباالغ ياتم
تحصيلها سيتم قيدها مباشرة عند التحصيل.
 - 32إدارة المخاطر
إن تعرض المجموعة للمخاطر ومنهجها في إدارة هذه المخاطر موضم أدناه:
أ) مخاطر اإلئتمان
تنشأ مخاطر اإلئتمان بسبب عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية في الوفاء بإلتزاماته ويجعال الطارف االخار يتكباد خساارة مالياة.
إن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة هي النقد والذمم المدينة.

-

-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي(
مخاطر اإلئتمان هي مخاطر عدم قدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخار لخساارة مالياة ،تتاألف
الموجودات المالية التي من المحتمل أن تتعرض المجموعة لتركيزات مخاطر اإلئتمان بشكل رئيسي من النقد لدى البنك والاذمم
المدينة ،يتم إيداع النقد لدى البنك لدى مؤسسات مالية موثوقة ،وتقوم اإلدارة بمراجعة الذمم المدينة القائمة.
إن المبااالغ المفصاام عنهااا فااي قائمااة المركااز المااالي الموحاادة تظهاار بالصااافي بعااد طاارح مخصااص الااذمم المدينااة المشااكوك فااي
تحصيلها والتي تم تقديرها من قبل إدارة المجموعة بناء على الخبرة السابقة وتقييمها للبيئة اإلقتصادية الراهنة.
 31ديسمبر 2018
8.628.173
31.277.868
39.906.041

نقد لدى البنك
ذمم مدينة
أطراف ذات عالقة

 31ديسمبر 2017
25.839.615
39,921,590
44.177
65,805,382

ب) مخاطر العمالت
تظهر بعض البنود للمجموعة بعمالت أجنبية مما يعرض الشركة لمخاطر تقلب أسعار هذه العمالت .قد تقوم المجموعة من
وقت آلخر بالدخول في عقود صرف آجلة إلدارة مخاطر تقلب سعر العمالت ومتطلباتها التي تتعلق بصورة أساسية بإستيراد
مواد معينة بعمالت أجنبية.
ج) مخاطر معدالت العمولة
.
د) مخاطر السيولة
هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على تأمين السيولة الالزمة لمقابلة اإللتزامات المتعلقة باألدوات المالية .قد تنتج مخاطر
السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تدار مخاطر السيولة من خالل
المراقبة الدورية للتأكد من توفر سيولة كافية لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية .فيما يلي اإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية في
نهاية السنة المالية .تم عرض المبالغ باإلجمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة.

 31ديسمبر 2018
مطلوبات مالية غير مشتقة
تسهيالت إئتمانية
قروض
ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 31ديسمبر 2017
مطلوبات مالية غير مشتقة
تسهيالت إئتمانية
قروض
ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

القيمة الدفترية
4.025.893
4.961.112
27.052.029
36.039.034

القيمة الدفترية
3.990.064
9.883.640
37,611,214
51.484.918

عند الطلب أو
أقل من سنة واحدة

من سنة إلى 5
سنوات

4.025.893
4.961.112
27.052.029
36.039.034

-

عند الطلب أو
أقل من سنة واحدة

من سنة إلى 5
سنوات

3.990.064
4.922.528
37,611,214
46.523.806
-

-

4.961.112
4.961.112

أكثر من 5
سنوات
-

أكثر من 5
سنوات
-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
(بالريال السعودي)
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الي يتم به تبادل أصل أو سداد إلتزام بين أطراف لديها معرفة ورغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة ،وحيث أنه يتم إدراج األدوات المالية للمجموعة وفقا ً لمبدأ الكلفة التاريخية فقط
وتظهر فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة ،وتعتقد اإلدارة أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها الدفترية.
 31ديسمبر 2018

القيمة الدفترية
القيمة العادلة
التكلفة المطفوة

موجودات مالية
النقد وما في حكمه
موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
ذمم مدينة
مطلوبات مالية
ذمم دائنة
تسهيالت إئتمانية
قروض

المستوى ()1

المستوى ()2

القيمة العادلة
المستوى ()3

اإلجمالي

9.160.027
31.277.868
40.437.895

35.567.031
71.719.914
107.286.945

35.567.031
35.567.031

-

71.719.914
71.719.914

35.567.031
71.719.914
107.286.945

18.272.159
4.025.893
4.961.112
27.259.164

-

-

-

-

-

 31ديسمبر 2017
موجودات مالية
النقد وما في حكمه
موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
ذمم مدينة
مطلوبات مالية

27.000.476
39.921.590
66.922.066

34.280.732
71.719.914
106.000.646

34.280.732
34.280.732

-

71.719.914
71.719.914

34.280.732
71.719.914
106.000.646

ذمم دائنة
تسهيالت إئتمانية
قروض

30.740.053
3.990.064
9.883.640
44.613.757

-

-

-

-

-

 - 33أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2017لتتماشى مع أرقام السنة الحالية.
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