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 مراجع الحسابات المستقلتقرير 

  

 

 المحترمين          صدق  -الشركة السعودية للتنمية الصناعية المساهمين في  السادة

 )مساهمة عامة)شركة 
  

 المالية الموحدة القوائم تقرير حول مراجعة

  

 الرأي

)"الشركة"( والشركات شركة مساهمة عامة  –صدق  –السعودية للتنمية الصناعية شركة للقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة ل

االرباح او وكل من قائمة  2017ديسمبر  31 كما في ةالتابعة )"المجموعة"(، والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحد

الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك  المساهمينوقائمة التغير في حقوق  ةالدخل الشامل الموحدالخسائرو

القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات  ( والمعتبرة جزءا ال يتجزأ من هذه31( إلى )1واإليضاحات من رقم ) التاريخ

 المحاسبية الهامة.
  

كما في  للمجموعةفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد 

، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة 2017ديسمبر  31

 بية السعودية.العر
  

 أساس الرأي

ة الحقا لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا وفقا لهذه المعايير موضح

 في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة.
  

وفقا لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين  المجموعةعن  نحن مستقلين

لتلك المهنيين" والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة وإننا قد أوفينا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا 

 مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين".المتطلبات ومتطلبات 
  

 في اعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا إلبداء رأينا.

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

  

  

 

   األمور الرئيسية للمراجعة
 

الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي كانت بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة  ان األمور

نقدم رأيا منفصال وال  حدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها،وللسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الم

 . فيما يلي وصف لكل أمر من األمور الرئيسية للمراجعة وكيفية معالجته.ألمورفي تلك ا

 

 األمر أثناء مراجعتنا هذا كيفية معالجة مور المراجعة الرئيسيةأ

 

 القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنوات السابقةتم إعداد وإصدار 

 هاإعدادتم ، 2016ديسمبر  31بما في ذلك السنة المنتهية في 

في المملكة العربية  وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها هاواصدار

. الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالسعودية و

 31في  للسنة المنتهية للمجموعة تعتبر القوائم المالية الموحدةو

وفقا تصدر موحدة للمجموعة  مالية أول قوائم 2017ديسمبر 

المعتمدة في المملكة العربية  إلعداد التقارير المالية الدولية للمعايير

السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة 

 السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية عليه، قامت المجموعة  وبناء

خالل اعداد  من والمعتمدة في المملكة العربية السعودية ألول مرة

. وطبقا لمتطلبات 2017يناير  1في  كماالقوائم المالية الموحدة 

في المملكة العربية  ( المعتمد1المالي )المعيار الدولي للتقرير 

للمجموعة كما في  ةاعداد قائمة المركز المالي الموحدتم السعودية، 

التحول  أثر التسويات المطلوبة لعكس تطبيق أثربعد  2016يناير  1

في المملكة العربية  ةالمعتمد المعايير الدولية للتقارير الماليةالى 

أثر التحول من المعايير  بتقييمقامت المجموعة  حيث السعودية.

الصادرة و في المملكة العربية السعودية المحاسبية المتعارف عليها

المعايير الدولية عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الى 

على القوائم المالية  الالزمةتسويات ال، وتم اجراء لتقارير الماليةل

 .2016ديسمبر  31و  2016يناير  1الموحدة للمجموعة كما في 

 

ارير لقد اعتبرنا ذلك أمر رئيسي ألن تطبيق المعايير الدولية للتق

ألول مرة له أثر هام  المالية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية

 حيث القياس واإلثبات واإلفصاح.من ائم المالية الموحدة على القو

 

 

التسويات الناتجة عن أثر تطبيق المعايير  قمنا باختيار عينات منلقد 

)بما في ذلك اإلحتساب والتسجيل( التي تم  الدولية للتقارير المالية

الدولية اجراؤها على مختلف األرصدة والمعامالت كي تتفق المعايير 

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية.للتقارير المالية 

 

 

 

 

 

مدى مالئمة اإلفصاحات المتعلقة بأثر التحول من المعايير  قيمنا لقد

الصادرة عن و في المملكة العربية السعودية عليها المحاسبية المتعارف

للتقارير الدولية المعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الى 

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية. المالية

 

رجعي لبعض الثر مالئمة اإلستثناءات المتعلقة بتطبيق األ مدىقيمنا لقد 

ة العربية السعودية في المملك ةالمعتمدالمالية  المعايير الدولية للتقارير

 القوائمفي اعداد ي إعتمدتها المجموعة اإلختيارية التواإلستثناءات 

 المالية الموحدة.



 

 

 

 )تتمة( األمور الرئيسية للمراجعة

 

 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا أمور المراجعة الرئيسية

، بلغ رصيد المخزون للمجموعة 2017ديسمبر  31كما في 

بالصافي بعد خصم مخصص مخزون  لاير سعودي 89,855,227

: 2016 مقابل) لاير سعودي. 8,048,076بطيء الحركة بمبلغ 

 لاير سعودي بالصافي(. 97,810,354

 

لتحقق أيهما اقل، وصافي القيمة القابلة لأيظهر المخزون بسعر التكلفة 

كوين مخصص للمخزون بطيء بت الحاجةعند وتقوم المجموعة 

وتأخذ مستوى التقادم لبنود المخزون  تحدد المجموعةحيث الحركة. 

عوامل البيع واية وتوقعات واعمار وصالحية  بعين اإلعتبار طبيعة

تاريخ كل تقرير بمراجعة تقييم بنوعية أخرى. كما تقوم اإلدارة 

المخزون ويتم تخفيض تكلفة المخزون عندما يتوقع بيع المخزون 

 بتكلفة أقل.

 

مدى كفاءة الضوابط الرئيسية المتعلقة  تنفيذ واختبارقمنا بتقييم تصميم و

باجراءات المجموعة لتكوين ومراقبة مخصص المخزون بطيء 

 الحركة.

 
بالمخزون بطيء السياسة المحاسبية للمجموعة المتعلقة  قمنا بتقييم

الحركة من خالل إجراء اختبار بأثر رجعي ومقارنة التقديرات السابقة 

 .مع النتائج الفعلية

احتساب مخصص المخزون بطيء الحركة وفقا لسياسة  قمنا بإعادة

 المجموعة وعلى أساس تقرير أعمار المخزون.

خالل من يتم تحديده لم االستفسار عن اي مخزون بطيء الحركة تم 

 حضورنا للجرد الفعلي للمخزون في المواقع المختارة.

 

 مع األخذاختبار صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون الجاهز تم 

إلعتبار الترحيل الفعلي للمبيعات في نهاية السنة واإلفتراضات اب

م تقييم المخزون بسعر التكلفة ت إذاالمستخدمة من قبل اإلدارة للتحقق ما 

 صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما أقل.او 

لاير  62,356,409بلغ رصيد الشهرة  2017ديسمبر  31كما في 

 ودي(.لاير سع 62,356,409: 2016سعودي )

 تجري المجموعة اختبار سنوي لإلنخفاض في قيمة الشهرة.

 

 

وألغراض تقييم المجموعة لإلنخفاض في قيمة الشهرة، تستخدم 

اإلدارة نموذج القيمة قيد اإلستخدام لتحديد القيمة القابلة لالسترداد 

والتي من خاللها يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بكل 

  وحدات توليد النقد ومقارنتها بقيمها الدفترية ذات العالقة.وحدة من 

 

يتطلب نموذج القيمة قيد اإلستخدام إدخال العديد من  حيث

اإلفتراضات الرئيسية التي تشمل تقدير حجم المبيعات المستقبلية 

النهائية ومعدالت النمو عار والتكاليف التشغيلية والقيم واألس

 والخصم.

 

 التالية فيما يتعلق باإلنخفاض في قيمة الشهرة:جراءات قمنا باإل

 

تنفيذ واختبار مدى كفاءة الضوابط الرئيسية المتعلقة تصميم و تقييم

إلنخفاض في قيمة الشهرة وكذلك تقييم باجراءات المجموعة ل

 اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة.
 

يمة إختبار اإلفتراضات الرئيسية التي استخدمتها اإلدارة الحتساب الق

تراضات اإلدارية كما قمنا بتقييم مدى معقولية اإلفقيد اإلستخدام. 

الرئيسية فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ومعدالت النمو 

 والخصم واجرينا تحليل الحساسية المتعلق بهذه اإلفتراضات الرئيسية.

 

القطاع. كما يير المستخدمة في مقارنة اإلفتراضات الرئيسية مع المعا

قنا فهمنا للتوقعات المستقبلية لألعمال من المصادر الداخلية طب

 والخارجية وكذلك مقارنة التوقعات مع الخبرات السابقة.

 

التي والتحقق من مدى دقة واكتمال المعلومات المقدمة من قبل اإلدارة 

 استخدمت كأساس لتقييم اإلنخفاض في القيمة.

التي قامت بها المجموعة فيما يتعلق  تقييم مدى كفاية اإلفصاحات

 بالشهرة.



 

 

 

 )تتمة( األمور الرئيسية للمراجعة

 

 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا أمور المراجعة الرئيسية

محددة المالية الموجودات بلغ رصيد ال 2017ديسمبر  31كما في 

في احدى  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

: 2016لاير سعودي بالصافي ) 66,469,914االستثمارات 

تم إثبات إستثمار المجموعة لاير سعودي بالصافي(.  66,469,914

 موثوقة بالتكلفة وذلك لعدم توافر سوق نشط ولعدم توفر قيمة عادلة

 .لقياس اإلستثمار

 

وألغراض تقييم المجموعة لإلنخفاض في قيمة اإلستثمار، قامت 

لتحديد القيمة القابلة لالسترداد بمراجعة القيمة اإلستردادية ارة اإلد

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  

النهائية عار والتكاليف التشغيلية والقيم المبيعات المستقبلية واألس

 ومعدالت النمو والخصم.

 

 لق باإلنخفاض في قيمة باإلستثمار.قمنا باإلجراءات التالية فيما يتع

 

الضوابط الرئيسية المتعلقة تنفيذ واختبار مدى كفاءة وتقييم تصميم 

إلنخفاض في قيمة اإلستثمار وكذلك تقييم باجراءات المجموعة ل

 اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة.

 

التحقق من مدى دقة واكتمال المعلومات المقدمة من قبل اإلدارة والتي 

 استخدمت كأساس لتقييم اإلنخفاض في القيمة.

بها المجموعة فيما يتعلق  تقييم مدى كفاية اإلفصاحات التي قامت

 في القوائم المالية الموحدة المرفقة.  باإلستثمار

 

 معلومات األخرىلا 
  

 حولها.نا ريالقوائم المالية الموحدة وتقر حيث ال تتضمن المعلومات األخرىن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. إ
 

 نوع من التأكيد حولها.وال يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى، ولن نبدي اي 
 

كانت  إذاتنحصر مسؤوليتنا من خالل مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة في قراءة المعلومات األخرى، بحيث نأخذ باالعتبار فيما 

المعلومات األخرى غير منسجمة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي تم التوصل إليها من خالل مراجعتنا. في 

حال تبين لنا وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات فان ذلك يتطلب االبالغ عن تلك المعلومة، هذا ولم يتبين لنا اية أمور يتوجب 

 نها.االبالغ ع

 

 مسؤوليات اإلدارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
 

 إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية

اإلدارة ضرورية لتمكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت السعودية، وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها 

 ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.
  

على اإلستمرار واإلفصاح، عندما ينطبق ذلك، عن  المجموعةعند إعداد القوائم المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة 

أو إيقاف أعمالها أو ال يوجد  المجموعةخدام أساس اإلستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي اإلدارة تصفية أمور تتعلق باإلستمرارية واست

 بديال واقعيا غير ذلك.
  

 إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على اإلشراف على عملية التقارير المالية.

 

 



 



 

--

 

 

 ية )صدق( الشركة السعودية للتنمية الصناع
 )شركة مساهمة عامة سعودية(
 قائمة المركز المالي الموحدة

 2017ديسمبر  31كما في 
 )بالريال السعودي(
   

 ايضاح

 ديسمبر  31 كما في 

2017 

ديسمبر  13كما في  

2016 

يناير  1كما في  

2016 

        الموجودات

        موجودات غير متداولة

 106.706.021  105.293.056  101,058,516  9 ممتلكات ومصانع ومعدات

 340.980  307.825  369,019   أصول غير ملموسة 

 62.356.409  62.356.409  62,356,409  10 شهرة

 71.719.914  71.719.914  71,719,914  11 موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

 1.017.063  865.891  714,717  12 أجير تشغيليدفعات مقدمة عن ت
        

509.543.240  236,218,575   مجموع الموجودات غير المتداولة   242.140.387 

        موجودات متداولة

 96.528.704  97.810.354  89,855,227  13 مخزون

 23.961.420  21.776.907  16,344,930  14 مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون اخرون

 -  9,441  44,177  15 المطلوب من أطراف ذات عالقة

 42.128.126  34.559.750  39,921,590  16 ذمم مدينة، بالصافي

 43.392.536  49.638.235  34,280,732  17 الدخل األرباح والخسائر قائمةموجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل 

 39.512.306  22.053.295  27,000,476  18 النقد وما في حكمه
        

 245.523.092  225.847.982  207,447,132   مجموع الموجودات المتداولة
        

 487.663.479  466.391.077  443,665,707   مجموع الموجودات
         

        حقوق المساهمين والمطلوبات

        حقوق المساهمين

 400.000.000  400.000.000  400,000,000  1 رأس المال

 8.099.375  8.099.375  8,099,375  19 احتياطي نظامي

 8.608.486) ( 34.640.503) ( 34,417,710( )  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل 

 ل الشامل األخرالدخ قائمة
 

( 

 

66.430.086) 

 

) 

 

66.430.086) 

 

) 

 

(66.430.086 

 -  255.600  237,800   إحتياطي خطة منافع الموظفين

 54,511,916  54,549,238  44,337,426   أرباح مبقاة
        

 387,572,719  361,833,624  351,826,805   مجموع حقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

 3.742,411  4.116,223  4,671,216   حقوق الملكية غير المسيطرة

021.498.356   مجموع حقوق المساهمين   365.949.847  391.315.130 

        مطلوبات غير متداولة

       20 تعويضات نهاية الخدمة

       21 قروض طويلة األجل

        ألتزامات ضريبية مؤجلة
        

 32.919.388  25.311.545  20,164,252    مجموع المطلوبات غير المتداولة

        مطلوبات متداولة

 10,809,966  10,985,868    22 مخصص الزكاة 

 3,737,015  2,370,665     ىصات أخرمخص

 9,432,855  7,935,671     مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 6,350,898  6,350,898    23 فائض إكتتاب

 -  15,289,166    24 تسهيالت إئتمانية

 4,846,256  4,884,243    21 الجزء المتداول –قروض طويلة األجل 

 28,251,971  27,313,174     ذمم دائنة 
        

 63,428,961  75,129,685  67,003,434   مجموع المطلوبات المتداولة

 487,663,479  466,391,077  443,665,707    مجموع حقوق المساهمين ومجموع المطلوبات
 

( تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ويجب أن تقرأ معها ومع تقرير مراجع الحسابات 31( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

الموحدة المستقل حول القوائم المالية  



 

--

 

 

 

 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(
 

 الموحدة املالدخل الشاألرباح والخسائر و قائمة 

 2017ديسمبر  31في  منتهيةللسنة ال

   )بالريال السعودي(
 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة   

 2016  2017  ايضاح 
      

 259,532,896  240,137,020   المبيعات

 192,579,527) ( 205,626,240( )  كلفة المبيعات
      

 66,953,369  34,510,780   إجمالي الربح
      

 32,922,274) ( 27,408,304) ( 25 وزيعمصاريف بيع وت

 34,795,756) ( 29,789,943) ( 26 مصاريف عمومية وادارية
      

(467.687.22 )  من العمليات الخسارة  ) (764,661 
      

 1.451.360  12,709,394  17 األرباح والخسائر قائمةأرباح محققة من إستثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل 

462.363.4  3,443,514  17 األرباح والخسائر قائمةأرباح غير محققة من إستثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل   

(3.238.107 ( 747,870( )  تمويلية تكاليف  

033.465.2  27 ايرادات أخرى   4.678.947 
      

 6,491,001  4,817,396( )  الربح الصافي قبل الزكاة وضريبة الدخل)الخسارة( / 
      

(476.522.4)  22 الزكاة  ) 5.899.055)  

(947.316 )  ضريبة الدخل  ( 180.812)  
      

(819.656.9 )  قبل حقوق الملكية غير المسيطرة الربح للسنة )الخسارة( / صافي   411,134 
      

 (373.812 ) (554.993 )  حقوق الملكية غير المسيطرة

      

237.32  10,211,812( )  الربح للسنةلخسارة( / )اصافي   
      

      الشامل اآلخر : بنود الدخل

      البنود القابلة للتحويل الحقاً لقائمة األرباح أوالخسائر:
      

) ( 222,793   حصة الشركة من فروقات ترجمة عمالت أجنبية  017.032.26  

   ائمة األرباح أوالخسائر:البنود غير القابلة للتحويل الحقاً لق
 

 
 

(800.17 )  األرباح اإلكتوارية   255.600 

(819.006.10 )  خل الشامل للسنةإجمالي الد  ) 25.739.095)  

 

      : السهم من)خسارة(  / ربح
      
 (0.02 ( 0.57) (  من العمليات)الخسارة(  
      

 0.26  0,47   اإليرادات األخرى
      

 0.001  0.26) (  )الخسارة( / الربح للسنةصافي 
 

 

 

 

 ( تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ويجب أن تقرأ معها ومع تقرير مراجع الحسابات31( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

   حول القوائم المالية الموحدة المستقل



 

--

 

 

 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 (شركة مساهمة عامة سعودية)

  ةالموحد المساهمينالتغيرات في حقوق  قائمة
 )بالريال السعودي(

    

 2016  2017  ايضاح 

      رأس المال
      
 400,000,000  400.000.000   يناير 1
      

 400,000,000  400.000.000  1 الرصيد
      
 

 االحتياطي النظامي

     

      
 8,099,375  8.099.375   يناير 1
      

  8.099.375  19 الرصيد
8,099,375 

      
 

 تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

     

      
 8,608,486) ( 34.640.503( )  يناير 1

(26.032.017 ( 222,793   سنةالحركة خالل ال  
      

(34.640.503 ( 34,417,710( )  الرصيد  
      
      

التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة 

 الدخل الشامل األخر قائمةالعادلة من خالل 

     

      
 (66.430.086 ) (66.430.086 )  يناير 1
      

 (66.430.086 ) (66.430.086 )  الرصيد
      

 

 إحتياطي خطة منافع الموظفين
     

 -  255.600   يناير 1

 255.600  (17.800 )  الحركة خالل السنة
      

 255.600  237.800   الرصيد

      أرباح مبقاة

 54.511.916  54.549.238   يناير 1
 37.322  10,211,812( )  سنةال ربح( / خسارة) صافي

      
42.337.44   الرصيد 6  54.549. 238 

      
 361.833.624  351,826,805   قبل حقوق الملكية غير المسيطرة  مجموع حقوق المساهمين

      
      حقوق الملكية غير المسيطرة

 3.742.411  4.116.223   يناير 1
 373,812  554,993   سنةالحركة خالل ال

      
 4.116.223  4,671,216   الرصيد

      
.949.847365  356,498,021   مجموع حقوق المساهمين   

 

 

 ( تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ويجب أن تقرأ معها ومع تقرير مراجع الحسابات31( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

  حول القوائم المالية الموحدة المستقل



 

--

 

 

 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 فقات النقدية الموحدةقائمة التد
 )بالريال السعودي(

 
 األنشطة التشغيلية ايضاح  2017  2016

      
411.134  9.656.819)  الربح  )الخسارة( / صافي  ) 

      
 تعديالت:     

 وإطفاءات استهالكات 9  12.180.109  12.185.799
583.722)  ( 55.889)  عدات أرباح بيع ممتلكات ومصانع وم  ) 

4,363,462)  ) 3.443.514)  ( 
 قائمةموجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل أرباح غير محققة من  

 األرباح والخسائر

1.451.360)  ( 12.709.394)  ( 
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل خسائر محققة من إستثمارات  

 األرباح والخسائر قائمة
6.079.867  81.7474.5   مخصص زكاة وضريبة دخل   

 إطفاء المدفوع مقدما عن تأجير تشغيلي   151.174  151.172

 مخصص بضاعة بطيئة الحركة)عكس(  14 ) 108,581)  -

53.359)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   245.247 ) 
 إطفاء تكاليف أعباء القرض   115.757  153.744

 محمل على التزام منافع الموظفينال 16  2.519.892  1.582.712
      
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة:     

7.621.735  5.607.087)  ذمم مدينة  ) 
-  736.34)  مستحق من أطراف ذات عالقة  ) 

1.361.926)  مخزون   8,063,708 ) 
 مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون أخرون   5.431.977  2.175.072

.797938)  ذمم دائنة    3.426,879 ) 
203.666)  التزامات ضريبية مؤجلة   263.976 ) 

1.366.350)  مخصصات أخرى   380.863 ) 
1.497.184)  ) 279.714)  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  ) 

      
 النقد الناتج من االنشطة التشغيلية   5.465.595  18.541.409

      
5.903.965)  ) 5.2094.97)  مخصص الزكاة والضريبة مدفوعة 17 ) 
3.847.046)  ) 3.030.875)  تعويضات نهاية الخدمة مدفوعة  ) 

      
 المتوفر من األنشطة التشغيلية)المستخدم في ( صافي النقد   ) 2,540,489)  8.790.398

      
 األنشطة االستثمارية     

16.564.996)  ) 7.832.559) وأصول غير ملموسة كات ومصانع ومعداتشراء ممتل 9 )   
-  111.001)  شراء موجودات غير ملموسة  ) 

 المتحصل من بيع ممتلكات ومصانع ومعدات    66.262  620.008
430.877) األرباح والخسائر قائمةبالقيمة العادلة من خالل محددة مالية  موجودات   31.510.411 )   

      
16.375.865)  األنشطة االستثمارية (المستخدم في) المتوفر من صافي النقد   23.633.113 ( 

      
 االنشطة التمويلية     

5.000.000)  ) 5.000.000)  المسدد من قرض طويل األجل  ) 
15,289,166  11.299.102)  تسهيالت مرابحة  ) 

      
10.289.166  16.299.102)  االنشطة التمويلية المتوفر من (المستخدم في)صافي النقد   ) 

      
 صافي التغير في النقد وما في حكمه   4.793.522  2.703.699

 يناير  1النقد وما في حكمه في    22.053.295  39.512.306
20.162.710)  فروق ترجمة عمالت اجنبية   153.659 ) 

      
 ديسمبر 31 فيالنقد وما في حكمه    27.000.476  22.053.295

 
 

 ( تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ويجب أن تقرأ معها ومع تقرير مراجع الحسابات31( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

  حول القوائم المالية الموحدة المستقل
  



 

-- 

 

  
 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 م المالية الموحدةالقوائإيضاحات حول 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
      )بالريال السعودي(

 

 التكوين والنشاط  - 1
 

صدق )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة سعودية  تأسست بموجب قرار معالي وزير  -ان الشركة السعودية للتنمية الصناعية       

م . وقد حصلت الشركة على سجلها التجاري رقم 1992ديسمبر  14ـ الموافق ه1413جمادى الثاني  20بتاريخ  673التجارة رقم 

 م. والصادر في جدة. 1993يناير  1هـ الموافق 1413رجب  17. بتاريخ 4030092792
 

مليون سهم قيمة كل  40مليون لاير سعودي موزعة على  400يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب فيه والمدفوع بالكامل 

 لاير سعودي(. 10: 2016لاير سعودي ) 10منها 
 

يتمثل نشاط الشركة في إقامة المشاريع الصناعية في مجال البتروكيماويات والمواد الغذائية والملح والمطاط الصناعي والمنتجات 

لتراخيص الخزفية وغيرها من الصناعات التي تثبت الدراسة اإلقتصادية جدواها وتسويق منتجات الشركة بعد الحصول على ا

 الالزمة، وإنشاء وتملك العقارات والمباني والمستودعات والمعارض الالزمة لخدمة أغراض الشركة.

 

 .2130أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق األوراق المالية في المملكة العربية السعودية "تداول" تحت رقم 
 

 لدى الشركة السجل الفرعي التالي:

 

 المقر ريخهتا رقم السجل التجاري بيان

 4700005290 مصنع صدق للخزف

 هـ 1416جمادى األول  9

 مدينة ينبع م1995أكتوبر  3الموافق 
 

 

يتمثل نشاط المصنع في إنتاج األدوات الصحية وبالط الجدران واألرضيات من الخزف وأحواض اإلستحمام من األكريليك بموجب 

 هـ.1411دة ذو القع 5وتاريخ  542قرار معالي وزير الصناعة رقم 
 

م وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ من الشركة وفرعها وشركاتها التابعة 2017ديسمبر  31تتألف هذه القوائم المالية الموحدة كما في 

حول هذه القوائم المالية  7)يشار إليها مجتمعة ب "المجموعة"، ويشار إليها بصورة منفردة ب "الشركة"(، تم في اإليضاح رقم 

 اإلفصاح عن الشركات التابعة للمجموعة وأنشطتها الرئيسية وحصة المجموعة في كٍل منها. الموحدة
 

 تبدأ السنة المالية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنه ميالدية.
    

 أسس إعداد القوائم المالية  - 2
 

ً لمعايير المحاسبة الدولية تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفرعها والشرك ً "المجموعة"( طبقا ات التابعة لها )تشكل معا

واألنظمة والتشريعات السارية  (SOCPA) بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

بدأ التكلفة التاريخية، بإستثناء البنود التي ينطبق عليها والمعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويتم إعداد القوائم المالية وفقا لم

قياس القيمة السوقية، القيمة الحالية، القيمة القابلة للتحقق، والتكلفة اإلستبدالية في ضوء مبدأ اإلستحقاق وفرض اإلستمرارية 

 .للمجموعة

 

 

بإعدادها، ألغراض إدارية،  المجموعةقوائم مالية قامت  م هي أول2017ديسمبر  31هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 الصادرة عن مجلس معايير  (IFRS)تشكل معاً  وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ومعايير المحاسبة الدولية والتفسيرات



 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 (شركة مساهمة عامة سعودية)

 المالية الموحدة القوائمإيضاحات حول 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )بالريال السعودي(

 

 

  

- 11 - 
 

 

تشريعات السارية والمعمول بها في المملكة المحاسبة الدولية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واألنظمة وال

( "تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير 1العربية السعودية، وقد تم بموجبها تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

يار والتي ينبغي أن تكون في بداية المالية ألول مرة" فيما عدا عرض قائمة المركز المالي الموحدة اإلفتتاحية التي يتطلبها هذا المع

م هي القوائم المالية اإلفتتاحية 2015 /31/12السنة المالية المقارنة. حيث تعتبر القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 

 .م1/1/2017م لتحقيق متطلبات تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة كما في 1/1/2016كما في 

 

في التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وعن كيفية المطابقة وإعادة قياس القوائم المالية  المجموعةللمعلومات عن خطة 

 (.8) الموحدة والقوائم اإلفتتاحية في تاريخ التحول وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أنظر إلى إيضاح رقم

 

 لقيمة العادلةقياس ا

 

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

  ، أوالمطلوباتأو للموجودات السوق الرئيسة  -

 وذلك في حالة عدم وجود سوق رئيسة، أو المطلوباتوللموجودات السوق األكثر ميزة  -

 إستخدام التدفقات النقدية المخصومة في حال عدم وجود سوق رئيسة أو السوق األكثر ميزة. -

 

 التي تقاس بالقيمة العادلة المطلوباتأو  الموجودات
 

 .أصول أو إلتزامات منفصلة -

 .المطلوباتو الموجوداتة من أو مجموع المطلوباتأو مجموعة من  الموجوداتمجموعة من  -

 .المالية وغير المالية المطلوباتوللموجودات مجموعة من السياسات واإليضاحات المحاسبية التي تتطلب إحتساب القيمة العادلة  -

 

 .المطلوباتوللموجودات تستخدم المجموعة مدخالت سوق قابلة للمالحظة قدر اإلمكان عند قياس القيمة العادلة 

 

عة بتحديد القيمة العادلة بإستخدام أساليب التقييم. كما تقوم المجموعة بإستخدام المستويات التالية والتي تعكس أهمية تقوم المجمو

 :المدخالت المستخدمة في تحديد القيمة العادلة
 

 .: أسعار معلنة )غير معدلة( في سوق نشط ألصول أو إلتزامات متماثلة1المستوى  -

التي يمكن مالحظتها       1تمد على مدخالت بخالف األسعار المعلنة المدرجة في المستوى : أساليب تقييم تع2المستوى  -

 .بصورة مباشرة أو غير مباشرة المطلوباتوللموجودات 

 .: أساليب تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على مدخالت يمكن مالحظتها3المستوى  -

 

المشمولة بالتقرير في نفس الوقت الذي يحدث فيه التغيير،  السنةجموعة بالتحويالت بين مستويات القيمة العادلة في نهاية تعترف الم

 تعتقد اإلدارة بأن تقديراتها وإفتراضاتها معقولة وكافية.
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 العملة الوظيفية وعملة العرض  - 3
 

  .يمثل عملة العرض والعملة الوظيفية للمجموعة الموحدة بالريال السعودي والذي القوائم الماليةيتم إعداد 
 

 التقديرات المحاسبية  - 4
 

ً لمعايير المحاسبة الدولية في المملكة العربية السعودية يتطلب من اإلدارة القيام  القوائم الماليةإن إعداد  الموحدة للمجموعة طبقا

واإليرادات والمصروفات. إن  المطلوباتوللموجودات لنة بتقديرات وإجتهادات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والقيم المع

 .في المستقبل لك نتيجة تغيرات األوضاع والظروفالنتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات وذ
 

 ملخص ألهم التقديرات والفرضيات المحاسبية المتبعة:
 

 الممتلكات، المصانع والمعدات
 

إلنتاجية للممتلكات، المصانع والمعدات بهدف إحتساب اإلستهالك إعتماداً على اإلستخدام تقوم إدارة المجموعة بتقدير األعمار ا

المتوقع لهذه األصول والضرر المادي الذي تتعرض له. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية، األعمار اإلنتاجية وطريقة اإلستهالك 

وفي حال وجود فرق يتم التعامل معه كتغيرات في التقديرات المحاسبية  بشكل سنوي للتأكد من أنها تعكس المنفعة المتحصل عليها،

 .)في سنة التغيير والسنوات الالحقة(
 

المماثلة )تفكيك وإزالة األصل(، تتم إضافة التغيرات في اإللتزام  المطلوباتالحالية لإلزالة واإلستعادة و المطلوباتفيما يتعلق في 

األصل عن مبلغه المسجل، إذا  كلفةمها منه في الفترة الحالية بحيث ال يزيد المبلغ المخصوم من األصل ذو العالقة أو خص كلفةإلى 

الدخل الموحدة. إذا نجم عن  بيانزاد اإلنخفاض في اإللتزام عن المبلغ المسجل لألصل فإنه يجب اإلعتراف بالزيادة فوراً في 

إذا كان ذلك داللة على أن المبلغ المسجل الجديد لألصل قد ال يكون قابالً  األصل، فإن المجموعة تنظر فيما كلفةالتعديل إضافة إلى 

لإلسترداد بكامله، وإذا كان األمر كذلك، تقوم المجموعة بإختبار ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمة األصل وذلك بتقدير قيمته القابلة 

 .الموحد شاملال الدخل بيانلإلسترداد ومعالجة أية خسارة في انخفاض القيمة في 
 

 مطالبات قضائية
 

تراجع المجموعة القضايا الغير منتهية بمتابعة تطور إجراءاتها القانونية في تاريخ كل تقرير وذلك لتقييم الحاجة إلى تكوين 

المالية الموحدة. ومن العوامل التي تؤخذ بعين اإلعتبار بإتخاذ قرار المخصصات طبيعة  القوائممخصصات أو اإلفصاح في 

المالية الموحدة وقبل إصدارها بالشكل النهائي( ورأي  القوائملدعوى والمرحلة التي وصلت إليها )ويشمل ذلك الفترة ما بعد تاريخ ا

  .ووجهة نظر المستشارين القانونيين والتجربة السابقة لقضايا مشابهة باإلضافة إلى أي قرار لإلدارة حول كيفية الرد
 

 الذمم التجارية المدينة
 

م تكوين مخصص لإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة يت

ً للشروط األصلية لإلتفاقية. إن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل، وإمكانية  على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقا

س أو إعادة الهيكلة المالية، والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل دخول العميل في مرحلة إفال

موضوعي لإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء تقييم على أساس فردي. وبالنسبة 

تقييمها بشكل إجمالي، ويتم إثبات المخصص باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنية  للمبالغ غير الفردية الهامة، ولكنها متأخرة، فيتم

 .وفقاً لمعدالت اإلسترداد السابقة
 

 المخزون
 

المخزون غير قابلة لإلسترداد أو  كلفةتقوم اإلدارة بتقدير المخصص لتخفيض قيمة المخزون إلى القيمة القابلة للتحقق إذا كانت 

أو أي عوامل أخرى تتسبب في إنخفاض  كلفةأو للتقادم بشكل كلي أو جزئي أو إذا كان سعر البيع أقل من التعّرض المخزون للتلف 

 القيمة القابلة للتحقق عن القيمة الدفترية. وتستند تقديرات القيمة القابلة للتحقق للمخزون على أكثر األدلة موثوقية في وقت إستخدام

بيان عتبار التقلبات في األسعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاريخ التقديرات. وتأخذ هذه التقديرات باإل

 .السنة المالية بالقدر الذي يؤكد أن ظروف هذه األحداث قائمة كما في نهاية الموحد المركز المالي
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  مخصص نهاية الخدمة
 

تسجيل تخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة في نهاية كل فترة مالية. يتم نهاية الخدمة بواسطة التقييم اإلكتواري بإس مكافأةيتم تحديد 

 .للفترة التي حدث فيها إعادة التقييم الدخل الشامل الموحد في بيانأو الخسائر الناتجة عن إعادة التقييم اإلكتواري  األرباح
  

 غير المالية الموجوداتاإلنخفاض في قيمة 
 

ً بتاريخ  الموجوداتما إذا كان هناك أية مؤشرات على وجود إنخفاض في قيمة  تقوم إدارة المجموعة بإختبار غير المالية سنويا

وعندما تشير األحداث أو التغير في الظروف )المؤشرات( إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة لإلسترداد، تقوم  الموحد المركز المالي

. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القيمة )إن وجدت(، والتي اتالموجودالمجموعة بإجراء إختبار اإلنخفاض في قيمة 

ة األصل تمثل زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد. إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة بعد تكاليف البيع أو قيم

، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لتحديد القيمة الحالية وذلك عند اإلستخدام، أيهما أعلى. لتقييم القيمة عند اإلستخدام

بإستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييم الوضع الحالي للسوق بما يخص القيم الحالية للتدفقات النقدية والمخاطر 

ً تكاليف البيع على أس عار السوق السائدة أو في حالة عدم وجود أسعار سائدة في المحددة لذلك األصل. تعتمد القيمة العادلة ناقصا

المشابهة، يعتمد إحتسابها على للموجوداتالسوق، يتم تقدير األسعار على أصول مشابهة أو في حالة عدم وجود أسعار تقديرية 

أدنى مستوى )وحدة توليد إلى  الموجودات، يتم تجميع الموجوداتالتدفقات النقدية المخصومة. لغرض تقييم اإلنخفاض في قيمة 

النقد( بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدية لكل وحدة بصورة منفصلة. لغرض إختبار اإلنخفاض في الشهرة، يتم توزيع مبلغ الشهرة 

غض الناتج من اإلستحواذ لكل من وحدات توليد النقد أو مجموعات منها والتي يتوقع اإلستفادة من المنافع الناتجة من اإلستحواذ ب

األخرى المستحوذة قد تم توزيعها إلى وحدات أو مجموعة وحدات. تعتبر الشركات التابعة  المطلوباتو الموجوداتالنظر إذا كانت 

. يتم ةالموحدقائمة األرباح والخسائر كوحدات توليد نقد بغرض إختبار إنخفاض قيمة الشهرة. يتم تسجيل خسائر اإلنخفاض في 

ثبتة والمتعلقة بوحدات توليد النقد أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعاً على الوحدات ومن ثم توزيع خسائر اإلنخفاض الم

ً للموجوداتتخفيض القيمة الدفترية  غير الملموسة على أساس تناسبي  الموجوداتاألخرى في الوحدة )مجموعة الوحدات( متضمنا

خفض إلى ما دون قيمتها العادلة. عندما تكون الشهرة جزءاُ من وحدة توليد النقد األخرى ال تن للموجوداتبشرط أن القيمة الدفترية 

)أو مجموعة وحدات( وعند بيع جزء من العمليات المدرجة تحت هذه الوحدات، ففي هذه الحالة يتم إحتساب الشهرة المتعلقة بهذه 

ح أو خسارة بيعها. ففي هذه الحالة، الشهرة المباعة يتم قياسها العمليات المباعة من ضمن القيمة الدفترية لهذه العمليات عند تحديد رب

حسب القيم النسبية للعمليات المباعة والجزء المتبقي من وحدات توليد النقد. عند بيع الشركات التابعة، يتم إثبات الفرق بين سعر 

 قائمة)إن وجد( ورصيد الشهرة القائم وذلك في  مضافاً اليها إحتياطي فرق العملة األجنبية المتراكم الموجوداتالبيع وبين صافي 

 الموحدة.  األرباح أو الخسائر
 

غير المالية بخالف الشهرة وتلك التي تعرضت لإلنخفاض في قيمتها وذلك إلحتمالية عكس اإلنخفاض في  الموجوداتيتم مراجعة 

في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة مركز مالي. وعندما يتم الحقاً عكس خسارة اإلنخفاض  بيانالقيمة بتاريخ كل 

ة التي توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لإلسترداد، ولكن القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجب أال تتجاوز القيمة الدفتري

أو وحدة توليد النقد في  الموجوداتنخفاض في قيمة كان من الممكن تحديدها، والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارة لإل

. ال يتم عكس خسائر الموحدالدخل  قائمةالسنوات السابقة. ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في 

 .اإلنخفاض في قيمة الشهرة
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط
 

ة هي الثمن الذي يمكن إستالمه من بيع األصل أو المبلغ المحول لسداد إلتزام في معاملة عادية منتظمة تتم بين القيمة العادل

أو تسديد اإللتزام  الموجوداتالمشاركين في السوق في تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة إلى إفتراض أن الصفقة لبيع 

 :يحدث إما

 ، أوالمطلوباتأو  تللموجودافي السوق الرئيسية  -

 .المطلوباتأو  للموجوداتفي حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة  -

 

بإستخدام اإلفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير  المطلوبات أو للموجوداتيتم قياس القيمة العادلة 

 .كين في السوق لمنفعتهم اإلقتصادية، على إفتراض تصرف المشارالمطلوباتأو  الموجودات
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غير المالية يأخذ بعين اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق لتوليد منافع إقتصادية بإستخدام للموجودات قياس القيمة العادلة 

 .ابأفضل إستخدام له الموجوداتبأفضل إستخدام لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق يستخدم هذه  الموجودات
 

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
 

ً لتسلسل  الموحدة المالية القوائمي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عن قيمتها العادلة في يتم تصنيف األدوات المالية الت طبقا

 .مستويات القيمة العادلة
 

بشكل متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كان هناك  الموحدة المالية القوائمالتي يعترف بها في  المطلوباتوللموجودات أما بالنسبة 

ين مستويات القيمة العادلة وذلك عن طريق إعادة تقييم التصنيف )على أساس مدخالت أدنى مستوى لقياس تحويالت قد تمت ب

 .ماليةسنة كل القيمة العادلة ككل( في نهاية 
 

بناًء على طبيعة وخصائص ومخاطر  المطلوباتو الموجوداتلغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، تحدد المجموعة فئات 

 .وتسلسل مستويات القيمة العادلة لوباتالمطأو  الموجودات

 

 القطاعات التشغيلية
 

( عن طريق التمييز في األنشطة التجارية والتي تحقق منها المجموعة 29يتم تحديد القطاعات التشغيلية المبينة في إيضاح رقم )

يلية على أساس التقييم الذي أجراه متخذ اإليرادات وتتكبد التكاليف. يتم مراجعة الخصائص اإلقتصادية ويتم تجميع القطاعات التشغ

 .القرارات التشغيلية
 

 القوائم الماليةتوحيد 
 

 ."أسس توحيد القوائم المالية"( 5تقوم المجموعة بإجراء التوحيد مع الشركات التابعة إذا تحققت شروط السيطرة )أنظر إيضاح رقم 

 

  تصنيف عقود اإليجار

 

 .اليجار"محاسبة عقود ا (7)أنظر إيضاح رقم 

 

 المصروفات

 

 ."المصروفات"(( 7)تقوم المجموعة بتوزيع المصروفات المشتركة حسب وظيفتها وتصنف حسب طبيعتها )أنظر إيضاح رقم 

 

 الطارئة المطلوباتاإلعتراف والقياس للمخصصات و

 

 .خصصات"("الم( 7)اإلفتراضات األساسية حول إحتمال وحجم تدفق الموارد االقتصادية )أنظر إيضاح رقم  

 

 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

 

الضريبية المؤجلة، يتم اإلعتراف بها عندما يكون من المحتمل تحقق أرباح ضريبية في المستقبل ويمكن من  الموجوداتبما يتعلق ب

يبية المؤجلة في نهاية كل سنة مالية ويتم تخفيضها عندما الضر الموجوداتخاللها االستفادة من الفروقات المؤقتة. يتم مراجعة 

 يكون من غير المحتمل تحقق المنافع الضريبية المرتبطة بها.
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 قوائم الماليةأسس توحيد ال  - 5

 

عها صدق )"الشركة" أو "الشركة األم"( وفر –للشركة السعودية للتنمية الصناعية  غلى القوائم الماليةالموحدة  القوائم الماليةتشمل 

ً "المجموعة"( كما في  . تتحقق السيطرة عندما تكون 2017 ديسمبر 31)مصنع صدق للخزف( وشركاتها التابعة )تشكل معا

المجموعة معرضة إلى، أو لديها الحق في عوائد متغيرة لقاء مشاركتها في الشركة المستثمر فيها وأن لديها القدرة على التأثير في 

 .على الشركة المستثمر فيها هذه العوائد من خالل سيطرتها

 

 :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(، 

 ،رض إلى، الحق في، عوائد متغيرة نظير مشاركتها في الشركة المستثمر فيهاالتع -

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

 

أقل وبشكل عام، هناك إفتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا اإلفتراض، وعندما يكون لدى المجموعة 

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

 

 .ين في الشركة المستثمر فيهاالترتيب )الترتيبات( التعاقدية مع صاحبي حقوق التصويت اآلخر -

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

 .حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وأي حقوق تصويت محتملة -

 

ها من عدمه وذلك إذا ما أشارت الحقائق تقوم المجموعة بإعادة التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر في

 .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

 

الموحدة إعتباراً القوائم المالية في  السنة وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها خالل ومطلوبات موجوداتج تدر

 .من تاريخ إنتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة

 

خرى إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى حقوق الملكية يتم تنسيب الربح أو الخسارة وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األ

 .غير المسيطرة حتى إذا ما أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً 

 

  .المالية للشركات التابعة كي تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة القوائمعند الضرورة، يتم إجراء التسويات على 

 

والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتداخلة المتعلقة بالمعامالت  المساهمينوحقوق  المطلوباتو الموجوداتكافة  يتم حذف

 .المالية القوائمبين الشركات في المجموعة بالكامل عند توحيد 
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كية. في حالة فقدان المجموعة السيطرة يتم المحاسبة عن أي تغير في ملكية الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق مل

 :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، -

 ،المساهمينضمن حقوق ا تقوم بالتوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة، المقيدة -

 تقوم بإثبات القيمة العادلة للعوض المستلم، -

 تقوم بإثبات القيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به، -

 تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة، -

أو  الموحد قائمة الدخلى إل بيان الدخل الشامل األخر الموحدتقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المثبتة سابقاً في  -

 .ذات العالقة المطلوباتو الموجودات، حسب اإلقتضاء، كما هو مطلوب إذا قامت المجموعة مباشرة باستبعاد المبقاةاألرباح 

 

 السياسات المحاسبية  - 6

 

 إفصاح التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

يين )"الهيئة"( تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت المدرجة في سوق إعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانون

م، واستجابة لهذا االمر قامت المجموعة بوضع خطة التحول المعتمدة من مجلس 1/1/2017المال عن الفترات المالية التي تبدأ في 

 1/9/2016ح عن تطورات تطبيقها على موقع "تداول" بتاريخ وتم االفصا 17/21/2016هـ الموافق 6/3/1437اإلدارة بتاريخ 

 م للمرحلة الثالثة.1/2/2017للمرحلة الثانية وبتاريخ  30/10/2016للمرحلة األولى وبتاريخ 

وتعديل السياسات المحاسبية وفقاً  1/1/2016إن الغرض من إعادة عرض القوائم المالية الموحدة اإلفتتاحية للمجموعة كما في 

(  "تبني المعايير 1ايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يأتي استجابة لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )للمع

 1/1/2016الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى" وذلك بإعادة عرض القوائم المالية الموحدة اإلفتتاحية للمجموعة كما في 

 .لتحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عليهاوبيان أثر ا

قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية الموحدة لكافة السنوات والفترات المرحلية السابقة بما فيها السنة المالية المنتهية في 

ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصاد 31/12/2015 رة عن الهيئة السعودية للمحاسبين وفقا

 القانونيين.

 

لم تواجه المجموعة صعوبات جوهرية في عملية التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وبالتالي لم تؤثر عملية التحول 

التقارير المالية والمعايير الصادرة  على القوائم المالية بشكل جوهري، حيث أنه وبعد دراسة الفروقات بين المعايير الدولية إلعداد

عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأثرها على القوائم المالية، كانت معظم السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة متوافقة 

 .مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

( "تطبيق المعايير 8ير الدولية إلعداد التقارير المالية مبينة في إيضاح رقم )إن أهم التغييرات الناتجة عن عملية التحول إلى المعاي

 الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة".

 

 التغييرات في السياسات المحاسبية

 

ً لمعايير والتي كانت معدّ  2015تم تعديل وإضافة بعض السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة لعام  ة وفقا

 .المحاسبة السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
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  :2015يناير  1معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية المفعول من  -أ

 

المفعول ألول مرة في هذه القوائم المالية الموحدة والتي ليس ألي منها أثر فيما يلي المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة سارية 

 :مادي على المجموعة
 

I.  م(2012 –م 2010التحسينات السنوية لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية )دورة: 

 .( "المدفوعات على أساس االسهم"2المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) •

 .( "دمج األعمال"3دولي إلعداد التقارير المالية رقم )المعيار ال •

 .( "القطاعات التشغيلية"8المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) •

 .( "قياس القيمة العادلة"13المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) •

 .( "الممتلكات، المصانع والمعدات"16معيار المحاسبة الدولي ) •

 .( "اإلفصاحات عن أطراف ذات عالقة"24المحاسبة الدولي )معيار  •

 .( "األصول غير الملموسة"38معيار المحاسبة الدولي ) •
 

II.  م(2013 –م 2011التحسينات السنوية لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية )دورة: 

 .داد التقارير المالية للمرة األولى"( "تبني المعايير الدولية إلع1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) •

 .( "دمج األعمال"3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) •

 .( "قياس القيمة العادلة"13المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) •

 .ستثمارية"( "العقارات اإل40معيار المحاسبة الدولي ) •

 

III. ( 19تعديالت معيار المحاسبة الدولي )")منافع الموظفين )خطط المنافع المحددة". 

 

 التطبيق المبكر للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: -ب

 

 "( "األدوات المالية9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 

م، ويتضمن 2014يوليو  "األدوات المالية" في نسخته األخيرة في 9تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

المتطلبات المتعلقة بالتصنيف والقياس وإنخفاض القيمة ومحاسبة التحوط وإلغاء اإلعتراف. يقدم المعيار تعديل على متطلبات قياس 

ات المالية، كما يقدم نمط جديد لخسائر انخفاض القيمة المتوقعة. يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار للفتر الموجوداتوتصنيف 

( "األدوات 9تطبيق المعيار رقم ) 2016يناير  1م أو بعده. قررت المجموعة اعتباراً من 2018يناير  1السنوية التي تبدأ في 

أو بعد ذلك التاريخ من خالل تطبيق  2016يناير  1المالية في  الموجوداتالمالية" بشكل مبكر لألدوات المالية. يتم إحتساب كافة 

( "األدوات المالية" أن تقوم المنشأة بتصنيف أصولها المالية بعد 9( "األدوات المالية". يتطلب المعيار رقم )9أحكام المعيار رقم )

ً إما بال المالية وسمات  الموجوداتالمطفأة أو بالقيمة العادلة، وذلك حسب نموذج أعمال المنشأة الخاص بإدارة  كلفةقياسها الحقا

 المالية. دات للموجوالتدفقات النقدية التعاقدية 
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 ( "األدوات المالية"9تأثير التطبيق المبكر للمعيار رقم )

 

ً لألحكام 9إن تطبيق المعيار رقم ) ( "األدوات المالية" بشكل مسبق، لم يكن له تأثير مادي على المركز المالي للمجموعة. وفقا

ً تصنيف ( "األدوات المالية"، قررت المجموعة عدم 9اإلنتقالية للمعيار رقم ) إعادة بيان المعلومات المقارنة. كان يتم سابقا

 إستثمارات المجموعة على النحو التالي:

 

 الموجودات المالية

 

 موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

 

ً  إستثمارات متاحة للبيعبلغت القيمة الدفترية لإلستثمارات المصنفة على أنها  لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة وفقا

 2015ديسمبر  31لاير سعودي كما في  71.719.914العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مبلغ 

( 9ق المعيار رقم )اآلخر عند تطبي الموحد مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل موجوداتوالتي تم إعادة تصنيفها إلى 

 "األدوات المالية".
 

للموجودات المالية المحددة بالقيمة يمثل خسائر الهبوط  -لاير سعودي  66.430.086عالوةً على ذلك، تم إعادة تصنيف مبلغ 

 1التقارير المالية في المعترف بها سابقاً )قبل التحول إلى المعايير الدولية إلعداد بيان الدخل الشامل األخر الموحد العادلة من خالل 

الى التغير المتراكم في القيمة  2015يناير  1وذلك من األرباح المدورة كما في  -بيان الدخل الشامل الموحد ( ضمن 2015يناير 

ألدوات ( "ا9عند تطبيق المعيار رقم )بيان الدخل الشامل األخر الموحد بالقيمة العادلة من خالل المحددة المالية  للموجوداتالعادلة 

 (.8)المالية". راجع إيضاح رقم 
 

يتم اإلعتراف بهبوط قيمتها  لمكما الشامل الموحد الدخل  بيانضمن  الموجوداتيتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر من تلك  لم

 ضمن بيان الدخل الشامل الموحد.

 

 موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

 

وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة  إستثمارات بغرض المتاجرة أنها يمة الدفترية لإلستثمارات المصنفة علىبلغت الق

 2015ديسمبر  31لاير سعودي كما في  49.728.419العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مبلغ 

( 9عند تطبيق المعيار رقم ) الشامل الدخل بيانبالقيمة العادلة من خالل  محددة مالية موجوداتوالتي تم إعادة تصنيفها إلى 

 "األدوات المالية". ال يوجد أي أثر مالي نتيجة إعادة التصنيف.

 

 المالية األخرى الموجودات
 

المطفأة، ولم تكن هناك أية  كلفةلية األخرى بالالما الموجودات( "األدوات المالية"، ما يزال يتم قياس كافة 9بعد تطبيق المعيار رقم )

بيان المركز المالية ضمن نفس البنود في  الموجوداتالمطفأة. تم أيضاً إدراج هذه  كلفةعمليات إعادة تصنيف من أو إلى فئة قياس ال

 .2015ديسمبر  31كما في  المالي الموحد

 

 المالية المطلوبات
 

المطفأة، ولم تكن هناك أية  كلفةالمالية األخرى بال المطلوباتت المالية"، ما يزال يتم قياس كافة ( "األدوا9بعد تطبيق المعيار رقم )

بيان المركز المالية ضمن نفس البنود في  المطلوباتالمطفأة. تم أيضاً إدراج هذه  كلفةعمليات إعادة تصنيف من أو إلى فئة قياس ال

 .2015ديسمبر  31كما في  المالي الموحد
 

ً للمعايير  موحدة أول قوائم ماليةم هي 2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةالموحدة  لقوائم الماليةاإن  تصدرها المجموعة وفقا

الدولية إلعداد التقارير المالية. قامت المجموعة بتطبيق بعض اإلستثناءات واإلعفاءات حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 .(8) يير الدولية للتقارير المالية ألول مرة" والواردة في ايضاح رقم" تطبيق المعا 1رقم 
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 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكراً: -ت

 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
تطبق للفترات التي 

 تبدأ من أو بعد

 

 : اإليرادات من العقود المبرمة من العمالء 15معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ال

( واليذي يقييدم نميوذج واحيد شييامل إلسيتخدامه فيي محاسييبة 15م، تييم إصيدار المعييار الييدولي رقيم )2014فيي ميايو 

حيل المعييار اليدولي إلعيداد اإليرادات الناتجة عن العقيود المبرمية ميع العميالء. عنيدما ييدخل حييز التطبييق سيوف ي

( "اإلعتيراف 18( محيل إرشيادات تحقيق اإلييرادات فيي المعييار المحاسيبي اليدولي رقيم )15التقارير الماليية رقيم )

 ( "محاسبة عقود اإلنشاء" والتفسيرات المتعلقة بها.11باإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم )

 

( هو أن المنشأة ينبغي أن تعترف باإليرادات مقابيل 15ارير المالية رقم )الهدف األساسي للمعيار الدولي إلعداد التق

نقل البضائع أو الخدمات المقدمة للعمالء بالمبلغ الذي يعكس التعويض المادي الذي تتوقعه المنشأة مقابل تلك السيلع 

 خطوات لإلعتراف باإليرادات: 5أو الخدمات. ويحدد المعيار نموذج من 

 

 تحديد العقد أو العقود مع العمالء.الخطوة األولى:  -

 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. -

 

(، ييتم اإلعتيراف بياإليرادات عنيد أداء اإللتيزام أي عنيدما 15من خالل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقيم )

تنتقل السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بأداء إلتزام معين إلى العميل. تمت إضافة توجيهات أكثير تقيييداً فيي 

( للتعامل ميع سييناريوهات محيددة، وعيالوةً عليى ذليك، يتطليب هيذا 15رقم )المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 .( إفصاحات واسعة15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 

 

 م2018يناير  1

 

 : عقود اإليجار16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

( كيفية اإلعتراف، القياس، العرض واإلفصاح عن عقود 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )يحدد 

( نموذج محاسبي واحد، يتطلب من المستأجرين 16اإليجار. يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

شهراً او أقل أو أن األصل  12اإلعتراف بأصول وإلتزامات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة عقد اإليجار 

ع العقد ذات قيمة منخفضة. يستمر المؤجرون بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية ضمن مفهوم موضو

( المتعلق بالمحاسبة للمؤجر دون تغيير جوهري من معيار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 (.17المحاسبة الدولي رقم )

 

 

 م2019يناير  1

 

 

  .هذه المعايير، التفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للمجموعة في حينها تتوقع اإلدارة أن تطبق
 

ال يمكن عملياً إعطاء تقدير معقول للتأثيرات الناتجة عن تطبيق هذه المعايير إال بعد قيام المجموعة بإجراء مراجعة تفصيلية. تقوم 

 المجموعة ومركزها المالي في حالة التطبيق.المجموعة بتقييم أثر هذه المعايير على نتائج أعمال 
 

ال يمكن عملياً 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.

 



 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 (شركة مساهمة عامة سعودية)

 المالية الموحدة القوائمإيضاحات حول 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )بالريال السعودي(

 

 

  

- 20 - 
 

 

 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 7

 
 

 إندماج األعمال

 
 

للموجودات اإلستحواذ بالقيمة العادلة  كلفةيتم استخدام طريقة اإلستحواذ للمحاسبة عن اإلستحواذ على الشركات التابعة. يتم قياس 

لحقوق غير المسيطرين في الشركة المصدرة باإلضافة إلى القيمة العادلة  المساهمينالمتكبدة وأدوات حقوق  المطلوباتالصادرة، 

اإلستحواذ  كلفةاإلستحواذ بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ. تسجل زيادة  كلفةالمستحوذ عليها. يتم تضمين المبالغ المحتملة في 

 .المالية الموحدة القوائمعن القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المستحوذ عليها كشهرة في 

دماج األعمال بما في ذلك الشركات أو األعمال الخاضعة لسيطرة مشتركة والمحاسبة عنها بإستخدام القيمة يتم قياس عمليات إن

المقتناة بالقيم الدفترية عند إنتقالها اإى دفاتر حسابات الشركة المسيطرة. ويتم  المطلوباتو الموجوداتالدفترية. ويتم إثبات قيمة 

تناة إلى نفس المكونات داخل حقوق ملكية المجموعة ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر تنتج إضافة مكونات حقوق ملكية الشركات المق

 .المساهمينعن ذلك مباشرة في حقوق 

 
 اإلستحواذ التدريجي

 
 

عندما يتم اإلنتهاء من أعمال اإلستحواذ من خالل عدة معامالت متتالية، تقوم المجموعة بإعادة قياس حصصها المحتفظ بها سابقاً 

الشركة المستحوذ عليها في تاريخ اإلستحواذ بالقيمة العادلة، ومن ثم تقوم باالعتراف باألرباح أو الخسائر المترتبة على ذلك، إن  في

إن أي قيمة ُمعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى فيما يتعلق بأسهم الملكية الُمحتفظ بها  .الدخل الموحدة بيانوجدت، ضمن 

عتراف بها بنفس األساس الذي كان ليتم اتباعه في حال قامت المجموعة باستبعاد حصص الملكية الُمحتفظ بها سابقاً سابقاً، يتم اإل

 بصورة مباشرة.
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 الشركات التابعة للمجموعة
 

الت الجوهرية فيما بين الشركة المالية الموحدة حسابات الشركة وشركتها التابعة ويتم حذف جميع االرصدة والمعام القوائمتشمل 

وشركتها التابعة عند التوحيد. يتم احتساب حقوق الملكية غير المسيطرة كحصة في صافي اصول الشركات التابعة الممثلة في 

 المالية للشركات التابعة. القوائمحقوق الملكية للفترة المعروضة في 

 

٪ و/او تسيتطيع الشيركة ان تميارس 50باشرة او غيير مباشيرة بنسيبة تزييد عين الشركات التابعة التالية والتي تكون مملوكة بطريقة م

 المالية للشركات التابعة: القوائمالمالية بناء على  القوائمالسيطرة عليها يتم توحيدها في هذه 

 

 الشركات التابعة للمجموعة

 

 

 الشركات التابعة

 

 

 بلد التأسيس

 

 

 النشاط الرئيسي

نسبة الملكية 

 المباشرة

 ير المباشرةوغ
    

 

 

 

 

 

 

 شركة صدق لإلستثمار التجاري 

 

 

 

 

 

المملكة العربية 

 السعودية

تجارة الجملة والتجزئة في األسمنت والجبس 

والرخام الطبعي والصناعي واألنابيب والمواسير 

والمطابخ والمنتجات الخزفية والقيشاني والسيراميك 

 والبورسالن واألدوات واألطقم الصحية والسجاد

والموكيت والمراتب والسرر واإلسفنج والمخدات 

والشراشف والمفارش واألغطية واللحف والبطانيات 

 وكافة مستلزمات النوم

 

 

 

 

 

 

100% 
    

 

 

 

 

 

 شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية 

 

 

 

 

المملكة العربية 

 السعودية

مقاوالت عامة للمباني والمجمعات السكنية والتجارية 

اعية والصحية وتجارة الجملة والحكومية والصن

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

 

 

 تصنيع مراتب السست واإلسفنج

 

 

100% 
    

 

الشركة العالمية لتسويق مستلزمات 

 النوم المحدودة )سليب هاي(

 

المملكة العربية 

 السعودية

تصنيع مراتب السست واإلسفنج ومواد اإلطارات 

الخاص لحشوات وأغطية المقاعد والبوليستر 

 المراتب

 

 

100% 
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 نسب الملكية المباشرة وغير المباشرة في الفرع والشركات التابعة للشركة

 الشركة

نسبة الملكية 

 نسبة الملكية غير المباشرة المباشرة

 - %100 مصنع صدق للخزف )فرع(

 

 شركة صدق لإلستثمار التجاري
95% 

مملوكة من شركة  5%

 اإلستثمارية.صدق للمشاريع 

 

 شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية
95% 

مملوكة من شركة  5%

 صدق لإلستثمار التجاري.

 

 الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة )سليب هاي(
95% 

مملوكة من شركة  5%

 صدق لإلستثمار التجاري.

 

 

 

 

 

 يب هاي مصر(الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج المحدودة )سل

- 

مملوكة من الشركة  98.5%

العالمية لتسويق مستلزمات 

النوم المحدودة )سليب 

 هاي(.

مملوكة من شركة  1.5%

 صدق لإلستثمار التجاري.

 شركة إمداد للخدمات المساندة

 
50% - 

 

 هي على النحو االتي: المجموعةان السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل          
 

 حقوق غير المسيطرين         
 

يتم قياس حقوق غير المسيطرين في تاريخ اإلستحواذ إما بالقيمة العادلة أو الحصة التناسبية لحقوق غير المسيطرين من القيمة 

المحددة للشركة المستحوذ عليها. يتم إختيار أساس القياس لكل عملية إستحواذ على حدى. بعد  الموجوداتالعادلة لصافي 

حواذ، تظهر حقوق غير المسيطرين بالقيمة عند اإلعتراف األولي باإلضافة إلى حصتها من التغيرات الالحقة في حقوق اإلست

 قائمةفي  المساهمينوضمن حقوق  بيان الدخل الشامل الموحدللشركات المستحوذ عليها، ويتم إظهارها كبند مستقل في  المساهمين

  .المركز المالي الموحد
 

اإلستحواذ أو التخلص من الحصص غير المسيطرة والتي ال تؤثر على سيطرة الشركة األم للشركة التابعة كمعامالت تمثل عمليات 

مع أصحاب حقوق الملكية. يتم إدراج الفرق بين القيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المستلم والتغيير في الحصص غير المسيطرة 

 .المساهمينمباشرة في حقوق 
 

 الشهرة 
 

المحتملة المكتسبة  المطلوباتو المطلوباتاإلستحواذ عن حصة المجموعة في القيمة العادلة لألصول،  كلفةل الشهرة الزيادة في تمث

 ً  .للشركة التابعة في تاريخ اإلستحواذ. تخضع الشهرة إلختبار التدني )الهبوط( سنويا
 

المتكبدة وأدوات حقوق المساهمين المصدرة باإلضافة إلى  باتالمطلوالصادرة، للموجودات اإلستحواذ القيمة العادلة  كلفةتشمل 

اإلستحواذ بالقيمة  كلفةالقيمة المعترف بها لحقوق غير المسيطرين في الشركة المستحوذ عليها. يتم تضمين المبالغ المحتملة في 

ً من خالل الربح أو العادلة في تاريخ اإلستحواذ. في حال تم تصنيف المبالغ المحتملة كإلتزامات مالية، يتم  إعادة قياسها الحقا

، إال إذا كانت تتعلق بأوراق دين أو الموحدالشامل الدخل  قائمةالخسارة. يتم إدراج التكاليف المباشرة لإلستحواذ كمصروف في 

 .أوراق مالية
 

. إذا ن الدخل الشامل الموحدبيايتم رسملة الشهرة كأصل غير ملموس مع أي انخفاض في القيمة الدفترية والتي يتم إدراجها في 

اإلستحواذ، يتم  كلفةالمحتملة المستحوذ عليها تتجاوز القيمة العادلة ل المطلوباتو المطلوباتكانت القيمة العادلة لألصول، 

 .في تاريخ اإلستحواذالشامل الموحد الدخل  بياناإلعتراف بالزيادة كـأرباح مباشرة في 
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 اليةالم المطلوباتالمالية و الموجودات

 

( "األدوات المالية" 9تقوم المجموعة بتطبيق متطلبات التصنيف والقياس لألدوات المالية وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم )

 .)أنظر إلى إيضاح "التطبيق المبكر لمعايير التقارير المالية الدولية"(

 

ً في  -وفقط عندما  -المركز المالي عندما  بيانتقوم المجموعة بإثبات أصولها وإلتزاماتها المالية في  تصبح المجموعة طرفا

النصوص التعاقدية لألداة. ويتم إثبات الشراء أو البيع أو إلغاء إثباتها بإستخدام المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة أو تاريخ 

 .التسوية

 

  المالية الموجودات

 

بيان الدخل الشامل األخر المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل  كلفةمالي بالعند إقتناء المجموعة ألصل مالي يتم تصنيف األصل ال

المالية  الموجوداتعلى أساس كالً من نموذج أعمال المنشأة إلدارة الشامل الموحد  الدخل بيانأو بالقيمة العادلة من خالل  الموحد

  .وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي

 

 صل الماليالقياس األولي لأل

 

عند اإلثبات األولي بناًء على الفئة  -بإستثناء المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين  -المالية  الموجوداتتقوم المجموعة بقياس 

المطفأة إذا كان هدف المجموعة اإلحتفاظ  كلفةالمالية، وعليه فإنه يتم قياس األصل المالي بال الموجوداتالتي صنفت ضمنها هذه 

دفعات  -فقط  –المالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في تواريخ محددة، والتي تعدّ  الموجوداتب

 .من أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي القائم

 

 الموجوداتالمجموعة اإلحتفاظ بإذا كان هدف  بيان الدخل الشامل األخر الموحديتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل 

المالية، وأن ينشأ عن الشروط التعاقدية  الموجوداتالمالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع 

  .دفعات من أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي القائم -فقط  –لألصل المالي في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد 
 

بيان الدخل المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل  كلفةالدخل ما لم يتم قياسه بال بيانيتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل 

، ومع ذلك يمكن للمجموعة أن تقوم بإختيار ال رجعة فيه عند اإلثبات األولي إلستثمارات معينة في أدوات الشامل األخر الموحد

لعرض التغيرات الالحقة في  – الشامل الموحد الدخل بيانكان سيتم خالف ذلك قياسها بالقيمة العادلة من خالل  –ة حقوق ملكي

 .اآلخر الموحد الدخل الشامل بيانالقيمة العادلة ضمن 
 

 المطلوباتو تالموجوداالمالية )بخالف  المطلوباتو الموجوداتإن تكاليف المعاملة التي يمكن أن تنسب إلى شراء أو إصدار 

المالية، حسب  المطلوباتأو للموجودات الدخل( تضاف أو تخصم من القيمة العادلة  بيانالمالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

المالية بالقيمة  المطلوباتأو  الموجوداتاالقتضاء، عند االعتراف األولي. يتم إدراج تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى إقتناء 

 األخر.الشامل الموحد الدخل  بيانمباشرة في  الشامل الموحد الدخل بيانلعادلة من خالل ا
  

  القياس الالحق لألصل المالي
 

بيان الدخل المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل  كلفةالمالية إما بالللموجودات بعد اإلثبات األولي، تقوم المجموعة بالقياس الالحق  

ً للتصنيف األولي لألصل المالي، ويتم اإلعتراف بفروقات تقييم  بيانأو القيمة العادلة من خالل  حدالشامل األخر المو الدخل وفقا

المطفأة  كلفةالمطفأة يتم قياسها بال كلفةالمالية المقاسة بال الموجودات، وعليه فإن الموحدة المالية القوائمالمالية عند إعداد  الموجودات

الدخل، وكذلك عند إلغاء اإلعتراف بهذا األصل المالي. أما  بيانبفروقات القياس من خالل  ة واإلعترافبطريقة الفائدة الفعال

 الموجوداتالدخل بإستثناء  بيانالمالية المقاسة بالقيمة العادلة فتقاس بالقيمة العادلة مع إظهار فروقات التقييم من خالل  الموجودات

فإن فروقات  بيان الدخل الشامل األخر الموحدثبات األولي قياسها بالقيمة العادلة من خالل المالية والتي تختار المجموعة عند اإل

بيان الدخل كما وأنه يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح الناجمة عنها من خالل  ،اآلخربيان الدخل الشامل الموحد التقييم تظهر ضمن 

 .الشامل الموحد
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 إلغاء إثبات لألصل المالي
  

 :اء إثبات األصل المالي فقط عندمايتم إلغ
 

 تنقضي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي، أو •
 

تحويل الحقوق التعاقديية فيي إسيتالم التيدفقات النقديية مين األصيل الميالي وتحوييل ميا يقيارب جمييع مخياطر ومنيافع ملكيية  •

الم التدفقات النقدية من األصل المالي مع تحمل التزاماً تعاقدياً بدفع األصل المالي، أو اإلبقاء على الحقوق التعاقدية في إست

  .التدفقات النقدية إلى واحد أو أكثر من المستلمين وتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي
 

مييا يقييارب جميييع مخيياطر  تحوييل الحقييوق التعاقدييية فييي إسييتالم التييدفقات النقدييية ميين األصييل المييالي دون تحويييل وال إبقيياء •

ومنافع ملكية األصل المالي إذا لم تكن قد أبقيت عليى السييطرة عليى األصيل الميالي. أو اإلبقياء عليى الحقيوق التعاقديية فيي 

إسييتالم التييدفقات النقدييية ميين األصييل المييالي، مييع تحمييل التزاميياً تعاقييدياً بييأن تييدفع التييدفقات النقدييية إلييى واحييد أو أكثيير ميين 

ن تحويل وال إبقاء ما يقارب جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي إذا لم تكن قد أبقت على السيطرة على المستلمين دو

 .األصل المالي

 

 وعند إلغاء إثبات أصل مالي في مجمله، فإن الفرق بين القيمة الدفترية )ُمقاساً في تاريخ إلغاء اإلثبات( والعوض الُمستلم بما في ذلك

 .الشامل الموحدالدخل  بيانلحصول عليه مطروحاً منه أي التزام جديد تم تحمله، يتم إثباته في أي أصل جديد تم ا
 

 المالية المطلوبات
 

  :المطفأة، بإستثناء ما يلي كلفةبال -الحقا  -المالية على أن يتم قياسها  المطلوباتتقوم المجموعة بتصنيف جميع 

  .الدخل بيان المالية بالقيمة العادلة من خالل المطلوبات -

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

 .عقود الضمان المالي -

 .اإلرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر السوق -

  .العوض المحتمل الذي تم إثباته من قبل المنشاة المستحوذة ضمن تجميع أعمال -
 

  المالية المطلوباتإلغاء اعتراف 
 

مركزها المالي عندما، وفقط عندما، يتم إطفياؤه   بيانتقوم المجموعة بإلغاء إعتراف اإللتزام المالي )أو جزء من اإللتزام المالي( من 

 .أي عندما يتم سداد اإللتزام المحدد في العقد أو يتم إلغاؤه أو انقضاؤه
  

  المالية المطلوباتو الموجوداتإعادة تصنيف 
 

قيام المجموعة بإعادة تصنيف أصيل ميالي، فإنهيا تطبيق إعيادة التصينيف بيأثر مسيتقبلي مين تياريخ إعيادة التصينيف، وال ييتم في حال 

تعديل أي مكاسب او خسائر )بما فيي ذليك مكاسيب وخسيائر الهبيوط( أو فائيدة تيم إثباتهيا سيابقاً، كميا يمنيع إعيادة تصينيف أي فئية مين 

 أخرىالمالية من فئة الى فئة  المطلوبات
 

 المالية الموجوداتالهبوط / التدني في 
 

الماليية  الموجوداتالمطفأة أو  كلفةالمالية المقاسة بال الموجوداتفي حال وجود مؤشرات على وجود خسائر ائتمانية متوقعة ألي من 

انية خالل االثني عشر شيهراً القادمية ، فإنه يتم قياس الخسائر االئتمبيان الدخل الشامل األخر الموحدالمقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

منذ اإلثبات األولي( أو خالل كامل ميدة  –بشكل جوهري  –)إذا لم تكن المخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير على أداة مالية قد زادت 

اإلثبيات األوليي(. ييتم منيذ  -بشيكل جيوهري  -عمر األصل المالي )في حال ما إذا كانت المخاطر االئتمانية عليى أداة ماليية قيد زادت 

، ويييتم إثبييات مخصييص الخسييائر الشييامل الموحييد  بيييان الييدخلالمطفييأة فييي  كلفييةالمقاسيية بالللموجييودات إثبييات مخصييص الخسييائر 

. ويجيب أن ال األخيرالشيامل الموحيد بييان اليدخل فيي  بيان الدخل الشامل األخير الموحيدالمقاسة بالقيمة العادلة من خالل للموجودات 

 .لمبلغ الدفتري لألصل المالييقلص من ا
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 الذمم التجارية المدينة

 

المالية غير المشتقة ذات الدفعـات الثابتة أو المحـددة والتي لـم يتـم تسـعيرهـا فـي سوق نشط وتنشأ أساساً عن طريق  الموجوداتهي 

 تقديم السلع والخدمات للعمالء )مثل الذمم التجارية(، وهي أيضا تتضمن أنواع أخرى م

النقدية التعاقدية والتي يتم اإلعتراف بها أولياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها التكاليف المباشرة المرتبطة بالحصول عليهيا،  الموجودات ن

المطفأة بإستخدام طريقة معيدل الفائيدة الفعالية مطروحياً منهيا مخصيص تيدني القيمية. إذا كانيت اليذمم  كلفةويتم اإلعتراف بها الحقا بال

 .ينة تستحق بعد أكثر من سنة فإن اإلثبات يكون بالقيمة الحالية للذمم المدينةالمد

 

تقييوم المجموعيية بقييياس مخصييص التييدني للييذمم التجارييية المدينيية، وأصييول العقييود ومبييالغ اإليجييار المسييتحقة التحصيييل بمبلييغ مسيياٍو 

نين التجياريين أو أصيول العقيد التيي تنيتج عين معيامالت تقيع للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر للمبالغ المستحقة عليى الميدي

 :(، والتي15ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

ال تتضمن مكون تمويل جوهري )أو عندما تطبق المجموعة وسيلة عملية على العقود التي ال تتجاوز مدتها سنة( وفقاً للمعيار  •

 (  أو15الدولي للتقرير المالي )

(، إذا اختارت المجموعة، على أنه سياستها المحاسبية، أن 15المالي ) مكون تمويل جوهري وفقا للمعيار الدولي للتقريرتتضمن  •

تقيس مخصص الهبوط بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. ويجب أن يتم تطبيق تلك السياسة المحاسبية 

على  -بشكل منفصل  -ن أن يتم تطبيقها على جميع مثل تلك المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين أو أصول العقد، ولكن يمك

 .المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين وأصول العقود

 

تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من األداة المالية بطريقة تظهر مبلغ غيير متحييز واحتماليه ميرجح ييتم تحدييده عين 

أو جهيد ال مبيرر  كلفيةالمعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون  والقوائملزمنية للنقود  طريق تقويم نطاق من النتائج الممكنة  القيمة ا

  .لهما في تاريخ التقرير بشأن أحداث سابقة وظروف حالية وتوقعات بشأن الظروف اإلقتصادية المستقبلية

 

خسيارة ييتم قييدها ضيمن المصياريف تظهر الذمم التجارية بالصافي بعد تخفيض المخصيص اليذي يسيجل فيي حسياب مسيتقل ويقابليه 

، عند التأكيد مين أن الذمية التجاريية لين ييتم تحصييلها، ييتم إلغياء القيمية الدفتريية اإلجماليية لهيا الموحدالشامل  بيان الدخلاإلدارية في 

 .مقابل المخصص المرتبط بها

 

 أخرىذمم دائنة وأرصدة دائنة 

 

المطفيأة بإسيتخدام طريقية معيدل  كلفيةدائنة االخرى بالقيمية العادلية وتيدرج الحقياً باليتم اإلعتراف األولي بذمم الموردين واألرصدة ال

عنيدما، الموحيد بيان المركيز الميالي الفائدة الفعالة. تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف باإللتزام المالي )أو جزء من اإللتزام المالي( من 

 المحدد في العقد أو يتم إلغاؤه أو انقضاؤه. وفقط عندما، يتم إطفاؤه  أي عندما يتم سداد اإللتزام

 

 النقد وما في حكمه

 

النقد وما في حكمه يشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك وغيرها من اإلسيتثمارات قصييرة األجيل ذات السييولة 

ت النقدية، يتم طرح أرصدة البنوك الدائنة من النقيد العالية التي يكون تواريخ استحقاقها خالل ثالثة أشهر أو أقل. لغرض قائمة التدفقا

 وما في حكمه.
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  الممتلكات، المصانع والمعدات

 

 اإلعتراف والقياس

  

التاريخية بعد طرح اإلستهالك المتراكم وخسيائر الهبيوط المتراكمية )ميا  كلفةيتم اإلعتراف األولي بالممتلكات، المصانع والمعدات بال

 الموجيوداتالشيراء جمييع التكياليف المباشيرة المرتبطية بوضيع  كلفيةباإلضافة الى  كلفةا ال تستهلك(. تشمل العدا األراضي حيث أنه

 بالحالة التي تمكنها من تحقيق الغرض الذي تم شراؤها من أجله باإلضافة إلى القيمة الحالية للتكاليف المقدرة التي ال يمكن تجنبها في

 والتي يتم قيدها كمخصصات. المستقبل، مثل تفكيك وإزالة األصل

 

المماثلة )تفكيك وإزالة األصل( تتم إضافة التغيرات في اإللتزام إلى  المطلوباتالحالية لإلزالة واإلستعادة و المطلوباتفيما يتعلق في 

غيه المسيجل، وإذا األصيل عين مبل كلفيةاألصل ذو العالقة أو خصمها منها في الفترة الحالية بحيث ال يزيد المبليغ المخصيوم مين  كلفة

 . الشامل الموحد بيان الدخلزاد اإلنخفاض في اإللتزام عن المبلغ المسجل لألصل فإنه يجب اإلعتراف بالزيادة فوراً في 

 

األصل، فإن المجموعة تنظر فيما إذا كان ذلك داللة على أن المبلغ المسجل الجدييد لألصيل قيد ال  كلفةإذا نجم عن التعديل إضافة إلى 

ابالً لالسترداد بكامله، وإذا كان األمر كذلك، تقوم المجموعة بإختبيار األصيل ألجيل اإلنخفياض فيي القيمية وذليك بتقيدير قيمتيه يكون ق

 .الشامل الموحد بيان الدخلالقابلة لإلسترداد ومعالجة أية خسارة في انخفاض القيمة في 

 

بعاد أو عندما يتم سحب األصيل مين الخدمية بشيكل دائيم ميع عيدم وجيود يتم قيد إستبعاد بنود الممتلكات، المصانع والمعدات عند اإلست

منفعة مستقبلية متوقعة عند اإلستبعاد. يتم اإلعتراف بأي ارباح او خسائر ناجمة عن إستبعاد األصل )تحسيب عليى أسياس الفيرق بيين 

 ي يتم فيها اإلستبعاد.الموحدة في الفترة الت بيان الدخلصافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصول( في 

 

ييتم رسييملة تكيياليف التمويييل للقيروض التييي أسييتخدمت مباشييرة لتموييل إنشيياء األصييول خييالل الفتيرة الزمنييية الالزميية إلسييتكمال تلييك 

 .اإلقتراض كلفةاألصول وإعدادها لإلستخدام المحدد لها وذلك عندما يكون األصل مؤهل لتحمل 

 

  التكاليف الالحقة

 

المستبدل لبند من بنود الممتلكات، المصانع والمعدات ضمن القيمة المدرجة ليذلك البنيد إذا كيان مين المحتميل تيدفق  الجزء كلفةتسجل 

ذلك الجزء بشكل موثوق، ويتم إلغياء إعتيراف  كلفةمنافع إقتصادية مستقبلية للمجموعة تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس 

 .تبدلالقيمة المدرجة للجزء القديم المس

 

 بييان اليدخلتسجل التكاليف والمصاريف اليومية التيي تتحملهيا المجموعية عليى صييانة وتشيغيل الممتلكيات، المصيانع والمعيدات فيي 

 .عند تكبدها. يتم رسملة التحسينات التي تزيد بصورة جوهرية من قيمة األصل أو عمر األصل المعني الشامل الموحد

 

 اإلستهالك

  

بطريقة القسط الثابيت عليى ميدى العمير اإلنتياجي المقيدر لكيل بنيد الشامل الموحد  بيان الدخلاإلستهالك في  يتم اإلعتراف بمصروف

من بنود الممتلكات، المصانع والمعدات. يتم إستهالك األصيول المقامية عليى أراضيي مسيتأجرة )تحسيينات المبياني المسيتأجرة( عليى 

  .أيهما أقلجودات للمومدة عقد اإليجار أو على األعمار اإلنتاجية 

 

 .عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود الممتلكات، المصانع والمعدات يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة
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يتم إحتساب اإلستهالك على جميع بنود الممتلكات، المصانع والمعدات وذلك لتخفيض قيمتهيا الدفتريية حسيب العمير اإلنتياجي المقيدر 

 يلي:كما 

 

 مار اإلنتاجية )بالسنوات(األع  األصل 

سنة 40 – 20  مباني وإنشاءات  

سنوات 10 – 5   ومعداتآالت   
سنوات 8 – 4  سيارات  

سنوات 5  تجهيزات وأجهزة مكتبية  
 فترة اإليجار  تحسينات المباني المستأجرة

   

 

ع والمعيدات فيي نهايية كيل سينة ماليية، للتأكيد مين أنهيا تقوم المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات، المصيان

تعكس المنفعة المتحصل عليها، وفي حال وجود فرق يتم التعامل معه كتغيرات في التقديرات المحاسبية )فيي سينة التغييير والسينوات 

 .الالحقة(

 

 مشاريع تحت التنفيذ

 

معيدات والمصيروفات المباشيرة. ال ييتم إسيتهالك المشياريع تحيت اإلنشياءات وال كلفيةوتتضيمن  كلفيةتظهر المشياريع تحيت التنفييذ بال

التنفييذ والتييي سيوف يييتم إسييتخدامها مين قبييل المجموعية حتييى تصييبح جياهزة لإلسييتخدام حييث يييتم تحويلهييا إليى الممتلكييات، المصييانع 

 والمعدات أو عقارات إستثمارية عقارية حسب طبيعة اإلستخدام.

 

 العقارات اإلستثمارية

 

ستثماري هو عقار يتم إقتناؤه إما لكسب إيرادات إيجارية أو للزيادة فيي قيمتيه أو كالهميا ولكين لييس بهيدف بيعيه مين خيالل العقار اإل

نشيياط المجموعيية اإلعتيييادي، وال يسييتخدم فييي اإلنتيياج أو توريييد البضييائع أو الخييدمات أو ألغييراض إدارييية. يييتم إظهييار العقييارات 

 كلفيية)بال كلفييةم إدراج تكيياليف المعامليية ضييمن القييياس األولييي، ويييتم قياسييه الحقييا وفييق نمييوذج الاإلسييتثمارية بشييكل أولييي بالكلفيية ويييت

 وخسائر الهبوط المتراكمة(. -فيما عدا األراضي والتي تدرج بتكلفتها  –التاريخية بعد طرح اإلستهالك المتراكم 

 

العقييارات اإلسييتثمارية  كلفييةارات االسييتثمارية. تشييتمل علييى المصييروفات المنسييوبة مباشييرة إلييى اإلسييتحواذ علييى العقيي كلفييةتشييتمل ال

المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى منسيوبة بصيورة مباشيرة إليى إيصيال العقيارات اإلسيتثمارية إليى  كلفةالمشيدة ذاتياً على 

 .الحالة التشغيلية المناسبة لإلستخدام المتوقع لها باإلضافة إلى تكاليف اإلقتراض المرسملة

 

الماليية  الموجيوداتالعقار اإلستثماري الذي يتم اإلستحواذ عليه مقابل أصل غير مالي أو أصول غير مالية، أو مجموعة مين  كلفةإن 

وغير الماليية، تتيألف مين القيمية العادلية لألصيل المسيتلم أو األصيل المتنيازل عنيه. إن أمكين قيياس القيمية العادلية لألصيل المسيتلم أو 

، ما لم تكين القيمية العادلية لألصيل كلفةعنه بصورة موثوقة، يتم استخدام القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه لقياس الاألصل المتنازل 

 ً يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد عقار إستثماري )المحتسبة عليى أنهيا الفيرق بيين صيافي  .المستلم أكثر وضوحا

 .الشامل الموحدة الدفترية للعقار( ضمن بيان الدخل المتحصالت من اإلستبعاد والقيم

 

عندما يتغير اإلستخدام الخاص بالعقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كممتلكات، مصانع ومعيدات أو كمخيزون، يتيأثر هيذا التحوييل بالقيمية 

 .الدفترية لهذا العقار في تاريخ إعادة التصنيف
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 األصول غير الملموسة
 

مطروحياُ منهيا اإلطفياء المتيراكم وخسيائر االنخفياض فيي القيمية، إن وجيدت. إن األصيول غيير  كلفةلملموسة بالتدرج األصول غير ا

اليدخل الموحيدة عنيد  بييانالملموسة المنتجة داخلياً، بإستثناء تكاليف التطوير المرسيملة، ال تيتم رسيملتها وييتم إثباتهيا كمصيروف فيي 

 .صول غير الملموسة لتكون إما محددة أو غير محددةتكبدها، ويتم تقدير األعمار اإلنتاجية لأل
 

يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمير اإلنتياجي وتقيّوم للتأكيد مين وجيود إنخفياض فيي قيمتهيا عنيد 

ل غيير الملموسية ذات وجود مؤشر على أن األصول غير الملموسة قد إنخفضت قيمتهيا. ييتم مراجعية فتيرة وطريقية اإلطفياء لألصيو

األعمار المحددة على األقل في نهاية كيل فتيرة ماليية. إن التغييرات فيي العمير اإلنتياجي المتوقيع أو الطريقية المتوقعية إلطفياء المنيافع 

االقتصييادية المسييتقبلية المتضييمنة فييي األصييل يييتم المحاسييبة عنهييا كتغيييرات فييي التقييديرات المحاسييبية. يييتم إثبييات مصييروف اإلطفيياء 

ضمن المصياريف التيي تتفيق ميع وظيفية األصيول غيير الشامل الموحد الدخل  بيانلألصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في 

 .الملموسة
 

ال يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غيير المحيددة، ولكين ييتم اختبارهيا للتأكيد مين وجيود إنخفياض فيي قيمتهيا 

فردي أو على مستوى وحدة توليد النقد. يتم مراجعة تقويم األعمار غير المحددة سنوياً لتحدييد ميا إذا كانيت األعميار  سنوياً، إما بشكل

 .غير المحددة ما زالت محتملة. وإذا لم تكن كذلك، يتم إجراء تغيير في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي
 

ناتجة عن التوقف عن إثبات األصول غيير الملموسية بيالفرق بيين صيافي متحصيالت اإلسيتبعاد والقيمية يتم قياس الربح أو الخسارة ال

 .الدخل الموحدة عندما يتم التوقف عن إثبات األصول بيانالدفترية لألصل ويتم إثباتها في 
 

العمير اإلنتياجي المقيدر لكيل بنيد مين بطريقة القسط الثابت على مدى الشامل الموحد الدخل  بيانيتم اإلعتراف بمصروف اإلطفاء في 

  .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
 

 فراً لإلستعمال أو البيع الجدوى الفنية إلكمال األصل غير الملموس بحيث يصبح متو

 نيتها إلكمال األصل غير الملموس وإستعماله أو بيعه  -

 قدرتها على إستعمال أو بيع األصل غير الملموس  -

 كيف سيولد األصل غير الملموس منافع اقتصادية مستقبلية محتملة  -

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

 .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 

 .شامل الموحدبيان الدخل المصاريف اإلطفاء في 
 

بيان الدخل الشامل يتم اإلعتراف بنفقات التطوير التي ال تلبي المعايير أعاله والنفقات المتكبدة في مرحلة البحث كمصروف في 

 .الموحد
 

 األعمار االنتاجية المقدرة لألصول غير الملموسة كما يلي:
 

 األعمار اإلنتاجية )بالسنوات(   األصل 

سنوات 10   برامج وأنظمة حاسب آلي  
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  غير المتداولة المتاحة للبيع الموجوداتأو مجموعة  الموجودات
 

 :متاحة للبيع في الحاالت التالية موجوداتالموجودات كغير المتداولة أو مجموعة  الموجوداتيتم تصنيف 

 إذا كانت متوفرة للبيع الفوري  -

 أن تلتزم اإلدارة بخطة لبيع  -

 مرجح أن تغييرات جوهرية سوف تطرأ على خطة البيع أو أن خطة البيع سيتم سحبها إذا كان من غير ال -

 عند بدأ برنامج نشط لتحديد المشتري  -

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

 .دة من تاريخ التصنيفمن المتوقع أن يكون البيع مؤهالً لإلعتراف به كبيع مكتمل خالل سنة واح -
 

 :متاحة للبيع بأي من المبلغين التاليين، أيهما أقل موجوداتكالمصنفة  الموجوداتغير المتداولة أو مجموعة  الموجوداتيتم قياس 

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

 .طروحا منها التكاليف حتى البيعالقيمة العادلة م -
 

 .غير المتداولة كأصول متاحة للبيع، ال يتم إستهالكها الموجوداتعند تصنيف 
 

 .وذلك لغاية تاريخ التخلص منهاالشامل الموحد الدخل  بيانيتم تضمين نتائج العمليات التي تم التخلص منها خالل السنة في 
 

 :والذي يتألف من مجموع ما يليالشامل الموحد الدخل  بيانفي يتم عرض العمليات المتوقفة كمبلغ مفرد 

 األرباح أو الخسائر بعد الضريبة والزكاة للعمليات المتوقفة  -

ً منها التكاليف حتى البيع أو عند  - األرباح أو الخسائر بعد الضريبة والزكاة المعترف بها في قياس القيمة العادلة مطروحا

 التصرف التي تشكل العمليات المتوقفة.أو مجموعة  الموجوداتالتصرف ب
 

 غير المالية الموجوداتهبوط 
 

سنة مالية، تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لألصول الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك / فترة في نهاية كل 

جود أي من هذه المؤشرات، يتم تقدير القيمة قد تعرضت إلى خسائر هبوط القيمة. في حالة و الموجوداتأي مؤشر على أن هذه 

القابلة لإلسترداد من أجل تحديد مدى خسارة انخفاض القيمة )إن وجدت(. و عندما ال يكون من الممكن تقدير المبلغ القابل 

األصل )وحدات توليد  لإلسترداد ألصل منفرد، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد لوحدة التدفق النقدي التي ينتمي إليها

على وحدات توليد النقد، أو يتم توزيعها على أصغر  الموجوداتالنقد(. عندما يمكن تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، يتم توزيع 

 .وحدات توليد النقد التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها
 

روحاً منها تكاليف التخلص منها والقيمة عند اإلستخدام. يتم تقدير القيمة القيمة الممكن إستردادها هي األعلى من القيمة العادلة مط

عند اإلستخدام بإحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بإستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 

 .ات التدفقات النقدية المستقبليةالزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصل الذي لم تتعدل فيه تقدير
 

 إذا كان تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل )أو وحدة تدفق النقد( أقل من قيمته الدفترية، فانه يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل

 .الدخل الموحدة بيان)أو وحدة تدفق النقد( إلى القيمة القابلة لإلسترداد ويجب اإلعتراف بخسارة هبوط القيمة مباشرة في 

 

إذا انقلبت هبوط اإلنخفاض في وقت الحق، تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة تدفق النقد( إلى القيمة المعدلة القابلة 

فيما لو لم يتم تحقيق خسارة هبوط القيمة لألصل )أو  المفترض تحديدهالإلسترداد، على أن ال تزيد القيمة الدفترية التي كان من 

 .الشامل الموحدالدخل  بياندة تدفق النقد( في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة هبوط القيمة مباشرة في وح
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  العمالت األجنبية

 

 

 المعامالت واألرصدة

 

ة نشاطها يتم تسجيل المعامالت التي تقوم بها المجموعة بعمالت مختلفة عن عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تمارس المجموع

الريال السعودي( بإستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ حدوث تلك المعامالت. يتم إعادة تقييم  –من خاللها )عملتها الوظيفية 

ويتم اإلعتراف بأرباح الموحدة  المالية القوائمالنقدية بإستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد  المطلوباتو الموجودات

 كلفةغير النقدية بال المطلوباتو الموجودات. يتم إثبات الشامل الموحدالدخل  بيانالعملة الناجمة مباشرة في وخسائر فروقات 

ام التاريخية بإستخدام السعر السائد في تاريخ حدوث تلك المعامالت بينما يتم تحويل البنود غير النقدية المثبتة بالقيمة العادلة بإستخد

 .ويتم االعتراف بأرباح وخسائر التقييم كجزء من تلك القيمة العادلة الموجوداتتلك السعر السائد بتاريخ تقييم 

 

 الشركات األجنبية التابعة والزميلة

 

تحول أصول وإلتزامات الشركات التابعة والزميلة من عملتها األجنبية إلى الريال السعودي  الموحدة،المالية  القوائمبتاريخ إعداد 

، وتحول بيان المركز المالي الموحدالمالية للمجموعة بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد  القوائمها عرض وهي العملة التي يتم ب

الدخل لهذه الشركات التابعة والزميلة بإستخدام المتوسط المرجح ألسعار التحويل خالل السنة. تحول عناصر حقوق الملكية  بيانات

)الخسائر( المدورة، بسعر التحويل السائد بتاريخ نشوء كل عنصر. تدرج تسويات  للشركات التابعة والزميلة، ما عدا األرباح

)إحتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية(. إذا  المساهمينترجمة العمالت األجنبية المتعلقة بهذه العناصر كبند مستقل ضمن حقوق 

الصلة من إحتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية  كانت العملية هي لشركة تابعة غير مملوكة بالكامل، يتم تخصيص للحصة ذات

لحقوق غير المسيطرين. عند إستبعاد أو بيع اإلستثمار في الشركات التابعة والزميلة األجنبية، ولو جزئياً، يتم إدراج فروقات 

اح أو خسائر االستبعاد أو كجزء من أربالشامل الموحد الدخل  بيان، في المساهمينالترجمة العائدة لها والمسجلة سابقاً ضمن حقوق 

 .البيع

 

يتم تحويل توزيعات األرباح المستلمة من الشركات التابعة والزميلة األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملة وتدرج 

 .الشامل الموحدالدخل  بيانفروقات التحويل الناجمة عن التحويل في 

 

 رأس المال

 

ل المجموعة كحقوق ملكية )حقوق مساهمين( فقط إلى الحد الذي ال ينطبق عليها تعريف يتم تصنيف األدوات الصادرة من قب

 األصل أو اإللتزام المالي.  يتم تصنيف األسهم العادية للشركة كأدوات حقوق ملكية )حقوق مساهمين(.

 

 المبقاةاألرباح 

 

 .يتضمن هذا البند األرباح والخسائر المرحلة سنوياً وتوزيعات األرباح

 

 حتياطي نظاميإ

 

من صافي الدخل  %10يتطلب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة أن يتم تحويل ما نسبته 

 % من رأس المال.30السنوي إلى اإلحتياطي النظامي وأن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ اإلحتياطي النظامي 
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 اإلعتراف باإليرادات

 

 دات المبيعاتإثبات إيرا

 

إلى العمالء بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها الحق او الخدمات يتم االعتراف باإليرادات عند تحويل السلع 

 .فيه. تقوم المجموعة األخذ في الحسبان شروط العقد وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند االعتراف باإليراد

 

عة من بيع سلع مصنعة من قبل المجموعة باإلضافة الى مبيعات التجزئة )سلع مشتراه جاهزة الصنع(، تتكون إيرادات المجمو

حيث يتم االعتراف باإليراد من مبيعات البضاعة عندما تقوم المجموعة بتحويل المخاطر الهامة ومنافع الملكية إلى المشتري 

المقابل المتفق عليه مسبقاً. يتم التحقق من توفر هذه المعايير عند  وعندما يكون من األغلب أن المجموعة ستقوم بتحصيل المبلغ

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.

 

 :تم المحاسبة عن عقد مع عميل عند إستيفاء جميع الضوابط التاليةي
 

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

 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(،

الخدمات التي قامت بتحويلها إلى العميل. وعند إمكانية الحصول على العوض الذي سيكون للمجموعة حق فيه مقابل السلع أو  -

تقييم إحتمالية تحصيل مبلغ العوض، فإنه يؤخذ في الحسبان قدرة العميل ونيته في السداد عندما يصبح ذلك المبلغ مستحقاً. كما 

  .يؤخذ في الحسبان أن العوض قد يكون أقل من السعر المبين في العقد إذا كان العوض متغيراً 

 

ت اإليراد عند الوفاء بإلتزام أداء عن طريق تحويل سلعة أو خدمة متعهد بها إلى العميل ويعد األصل بأنه قد تم تحويله يتم إثبا

عندما يحصل العميل على السيطرة على ذلك األصل، وعند إنشاء العقد يتم تحديد ما إذا كان الوفاء بإلتزام األداء سيكون على مدى 

 .زمني أو عند نقطة من الزمن

 

 اإليرادات األخرى   

 

 .عقود اإليجارللمدة المحددة في تتحقق اإليرادات من اإليجارات على أساس اإلستحقاق وفقاً 

 

 .يتم إثبات إيرادات الفوائد عند إستحقاقها بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة -

 .الشامل الموحدالدخل  بيانت المستثمر بها في يتم اثبات إيرادات األرباح الموزعة عند إقرارها من قبل الجمعيات العامة للشركا -

 .يتم إثبات اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ اإلستحقاق -

 

 

 

 



 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 (شركة مساهمة عامة سعودية)

 المالية الموحدة القوائمإيضاحات حول 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )بالريال السعودي(

 

 

  

- 32 - 
 

 

 المصروفات

 

تتكون مصروفات البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع منتجات المجموعة، ويتم تصنيف المصروفات 

 .ف التمويل كمصروفات إدارية وعموميةالمبيعات وتكالي كلفةاألخرى، بإستثناء 

 

تتضمن المصروفات اإلدارية والعمومية المصروفات المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكاليف المبيعات، ويتم 

  .توزيع المصروفات، إذا دعت الحاجة لذلك، بين المصروفات العمومية واإلدارية وكلفة المبيعات على أساس ثابت

 

يتم تصنيف المصروفات حسب وظيفتها حيث يتم اإلفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف 

 .اإلستهالك وتكاليف الموظفين

 

 إيرادات التمويل وتكاليف التمويل

 

بيان إلعتراف بإيرادات التمويل ضمن تتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على الودائع الثابتة والذمم المدينة التجارية. يتم ا

تتألف مصروفات التمويل من مصروفات الفائدة على  .عند استحقاقها بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي الدخل الشامل الموحد

قة معدل بإستخدام طري بيان الدخل الشامل األولي الموجز الموحدالقروض المصرفية. يتم اإلعتراف بكافة تكاليف اإلقتراض ضمن 

 الفائدة الفعلي.

. الموجوداتتلك  كلفةإال أن تكاليف اإلقتراض المنسوبة بشكل مباشر إلى حيازة أو إنشاء أصول مؤهلة تتم رسملتها كجزء من  

يتمثل األصل المؤهل باألصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية حتى يصبح جاهزاً لإلستخدام المتوقع له أو بيعه. تتوقف رسملة 

يتم بيان أرباح  .لإلستخدام المتوقع لها أو بيعها الموجوداتاليف اإلقتراض عند االنتهاء الفعلي من كافة األنشطة الالزمة إلعداد تك

وخسائر من صرف العمالت األجنبية على أساس صافي المبلغ إما كإيرادات تمويل أو تكاليف تمويل، ويتوقف ذلك على ما إذا 

 نبية في مركز صافي ربح أو صافي خسارة.كانت تغيرات العمالت األج

 

 المخزون وقطع الغيار

 

 المخزون         

 

أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل بعد أخذ المخصص الالزم ألية مخزون متقادم أو بطيء الحركة، وتحدد  كلفةيظهر المخزون بال

وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى المرتبطة بوضع المخزون  الشراء كلفةمجموع  كلفةبإستخدام المتوسط المرجح. تشمل ال كلفةال

تشمل حصة مناسبة من مصروفات اإلنتاج  كلفةفي حالة البضاعة التامة الصنع وتحت التصنيع فإن ال .في حالته وموقعه الحالي

 األخرى بناًء على طاقة التشغيل العادية.

 

ً للطاقة اإلنتاجي ة العادية، يتم عرض التكاليف الثابتة المتعلقة بالطاقة اإلنتاجية الغير مستغلة ببند يتم توزيع التكاليف الثابتة وفقا

 .الشامل الموحدالدخل  بيانمستقل بعد مجمل الربح في 

 

 أما القيمة القابلة للتحقق فتتمثل بسعر البيع المتوقع في النشاط العادي للمجموعة مطروحاً منه تكاليف البيع المتوقعة.

 

 قطع الغيار

 

تحمل تكاليف قطع الغيار لبند الممتلكات، المصانع والمعدات والتي تخضع لإلستهالك في حال استيفائها لتعريف وشروط 

 اإلعتراف في الممتلكات، المصانع والمعدات، وبخالف ذلك تُصنّف قطع الغيار على أنها مخزون.

 

 

 



 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 (شركة مساهمة عامة سعودية)

 المالية الموحدة القوائمإيضاحات حول 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )بالريال السعودي(

 

 

  

- 33 - 
 

 

 المخصصات

 

المركز المالي ناشئة عن  بيانلتزامات )قانونية أو تعاقدية( بتاريخ يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة ا

محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع اقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل موثوق. ويتم تحديد  المطلوباتأحداث سابقة وأن تسديد 

ت السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييما

والمخاطر المحددة لذلك اإللتزام. عندما يتوقع أن يتم إستعادة جزء أو كامل المقابل المطلوب لتسوية المخصص من طرف أخر يتم 

 إن كان اإلستالم مؤكداً ويمكن قياس الذمة بشكل موثوق. الموجوداتاإلعتراف بذمة مدينة ضمن 

 

 مخصص نهاية الخدمة –موظفين إلتزام منافع ال
 

 مكافأة نهاية الخدمة
 

إن خطة المنافع المحددة هي خطة تعويضات تدفع للموظفين بعد إنتهاء خدماتهم، ووفقاً لنظام العمل السعودي تقوم المجموعة بسداد 

 .تهاء الخدمةمبالغ للموظفين عند إنتهاء خدماتهم والتي تعتمد عادة على أساس سنوات الخدمة والراتب وسبب إن
 

نهاية الخدمة بواسطة التقييم اإلكتواري بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية كل فترة مالية، يتم  مكافأةيتم تحديد 

م. للفترة التي حدث فيها إعادة التقيي الدخل الشامل الموحد في بيانأو الخسائر الناتجة من إعادة التقييم اإلكتواري  تسجيل األرباح

وتنعكس إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل الموحدة فوراً في األرباح المدورة وال يتم إدراجها ضمن األرباح والخسائر. 

الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة خالل فترة تعديل الخطة. يتم إحتساب صافي الفائدة من خالل تطبيق سعر  كلفةيتم إحتساب 

 .المحددة منافع الموظفينترة على أصل أو إلتزام الخصم في بداية الف
 

 :تصنف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي
 

الخدمة السابقة، فضالً عن المكاسب والخسائر الناتجة عن تحجيم  وسداد  كلفةالخدمة )بما في ذلك تكاليف الخدمة الجارية،  كلفة •

 منافع الموظفين( 

 صافي رسوم ودخل الفوائد  •

 .دة القياسإعا •

 

ضمن مصروف منافع الموظفين، إال الشامل الموحد الدخل  بيانالخدمة الحالية لخطة المنافع المحددة يتم اإلعتراف بها في  كلفةإن 

األصل. تعكس الزيادة في إلتزام المنافع المحددة الناتجة عن خدمة الموظف في العام الحالي وتقليص  كلفةإذا كانت مدرجة في 

 .الشامل الموحدالدخل  بياننافع.  يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة على الفور ضمن وتسوية الم

 

 المساهمينيتم تحميل وقيد المكاسب والخسائر اإلكتوارية الناتجة من التسويات والتغييرات في اإلفتراضات اإلكتوارية في حقوق 

 .في الفترة التي حدثت فيهاالموحد بيان الدخل الشامل األخرفي 
 

 منافع الموظفين قصيرة األجل
 

إلجازات يتم إثبات وقياس اإللتزام عن المنافع التي تعود على الموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واإلجازات السنوية وا

 على المبالغ غير المخصومة من المنافع المتوقع دفعها مقابل هذه الخدمة. الخدمة فيهايتم تقديم المرضية في الفترة التي 
 

 تكاليف منافع التقاعد
 

تقوم المجموعة بالمساهمة في تكاليف منافع التقاعد الخاصة بالموظفين وفقاً ألنظمة المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية وتحتسب 

حددة كنسبة من أجور الموظفين. يتم التعامل مع الدفعات إلى خطط منافع التقاعد المدارة من الحكومة كدفعات إلى خطط مساهمة م

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. 
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 القروض طويلة األجل 
 

دام طريقة الفائدة الفعالة. ويتم قيد الفوائد على يتم تسجيل القروض بصافي القيمة المستلمة ويتم قيد الفوائد على القروض بإستخ

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
 

اإلقتراض على  كلفةكل مباشر إلى إقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل لشروط رسملة يتم رسملة تكاليف اإلقتراض التي تعود بش

المؤهلة هي التي تتطلب وقتا زمنياً طويالً لتصبح جاهزة لإلستخدام أو البيع. يتم التوقف  واألصولذلك األصل،  كلفةأنها جزء من 

 لإلستخدام أو البيع. يتم إثبات تكاليف اإلقتراض األخرى عن رسملة تكاليف اإلقتراض عندما يصبح األصل المرتبط بها جاهزاً 

 .الدخل الموحدة في الفترة التي تحملتها فيها المجموعة بيانعلى أنها مصروف في 
 

 محاسبة عقود اإليجار
 

 المجموعة كمستأجر
 

طر الملكية المتعلقة باألصل يتم تصنيف اإليجار كعقود إيجار رأسمالي إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري لمنافع ومخا

 .موضوع العقد إلى المستأجر. ويتم تصنيف عقود اإليجار األخرى كإيجار تشغيلي
 

باستثناء تكاليف الخدمات )مثل التأمين الشامل الموحد الدخل  بيانيتم إثبات دفعات اإليجار بموجب عقد إيجار تشغيلي في 

بت على مدة عقد اإليجار. إن العوائد المستلمة والمستحقة كحافز للدخول في والصيانة( على أنها مصروف على أساس القسط الثا

عقد اإليجار التشغيلي يتم توزيعها على أساس القسط الثابت على مدة عقد اإليجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال 

 .للنمط الزمني النتفاع المستخدم
 

الرأسمالي يتم إثباتها كأصل بالمجموعة وفقا للقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار  إن األصول المملوكة بموجب عقود اإليجار

أو القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشأة اإليجار أيهما اقل. يظهر إلتزام اإليجار ذات العالقة كالتزام تأجير تمويلي. يتم 

التمويل  كلفةتزام القائم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة، كما يتم توزيع التمويل وتخفيض اإلل كلفةتقسيم دفعات اإليجار بين 

 على الفترات أثناء مدة عقد اإليجار إلنتاج سعر فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة.
 

  المجموعة كمؤجر
 

على أساس القسط الثابت على مدة عقد اإليجار. لشامل الموحد االدخل  بيانيتم إثبات دخل اإليجار بموجب عقد إيجار تشغيلي في 

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.
 

 الت البيع وإعادة اإلستئجارمعام
 

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 

 .المستأجر، وبدل من ذلك، يتم تأجيلها وإطفاؤها على مدة عقد اإليجار –المالية الموحدة للمجموعة  القوائمإنها دخل في 
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عن عملية البيع وإعادة اإلستئجار عقد إيجار تشغيلي وكان من الواضح أن العملية تمت على أساس القيمة العادلة، يتم إذا نجم 

اإلعتراف بأي ربح أو خسارة في الحال، وإذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة، يتم اإلعتراف بأي ربح أو خسارة في الحال، 

ارة بدفعات إيجار مستقبلية بأقل من سعر السوق يتم تأجيلها وإطفاؤها بما يتناسب مع دفعات فيما عدا أنه إذا تم تعويض الخس

اإليجار على مدة الفترة التي يتوقع إستخدام األصل خاللها، وإذا كان سعر البيع أعلى من القيمة العادلة، يتم تأجيل وإطفاء الزيادة 

 خدام األصل خاللها.عن القيمة العادلة على مدى الفترة التي يتوقع است
 

 معلومات القطاعات
 

قطاع األعمال يمثل مجموعة من األصول والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف 

 .يذيةعن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقاً للتقارير التي يتم استعمالها من قبل اإلدارة التنف

 

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة إقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة 

 .بقطاعات عمل في بيئات إقتصادية

 

عة وهيكل يعتمد نموذج المجموعة األساسي للتقارير القطاعية على قطاعات العمل. تحدد قطاعات العمل بناًء على إدارة المجمو

 .التقارير الداخلية
 

 المقاصة
 

فقط عند وجود  بيان المركز المالي الموحدالمالية وإظهار المبلغ الصافي في  المطلوباتالمالية و الموجوداتيتم اجراء مقاصة بين 

لصافي من أجل بيع على أساس ا المطلوباتمع  الموجوداتحق نظامي ملزم لتسوية المبالغ المثبتة وعندما يكون هناك نية لتسوية 

 .في آن واحد المطلوباتوتسديد  الموجودات

 

 الزكاة والضرائب
 

 الزكاة
 

تخضع المجموعة ألنظمة مصلحة الزكاة وضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية )"المصلحة"(، وقوانين الضريبة في 

دخل المطبقة في دول المقر. يتم إثبات إستحقاق جمهورية مصر العربية. وتخضع الشركات التابعة األجنبية ألنظمة ضريبة ال

الجارية. ويتم  للسنةالدخل الموحدة  بيانالزكاة على المجموعة وحصتها في ضريبة دخل شركاتها التابعة األجنبية وتحمل على 

المالية  القوائمقلية في تحميل ضريبة الدخل األجنبية المتعلقة بالشركاء األجانب في الشركات التابعة األجنبية على حصة شركاء األ

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

 

وفقا للوعاء الزكوي. يجري تسجيل أية فروقات بين يتم اإلستدراك للزكاة وفقا لمبدأ اإلستحقاق. يتم إحتساب مخصص الزكاة 

 %2.5المخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينها إقفال المخصص. تحتسب الزكاة المستحقة على أساس 

 .من الوعاء الزكوي أو من الربح المعدل أيهما أكثر
 

 الضرائب المؤجلة

 

وين مخصص بالضرائب المؤجلة على جميع الفروقات المؤقتة بين األسس الضريبية والقيمة يتم استخدام طريقة اإللتزام عند تك

 .بيان المركز المالي األولي الموجز الموحدبتاريخ  المطلوباتوللموجودات الدفترية 
 

لدخل بيان ايشمل مصروف ضريبة الدخل الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة ويتم اإلعتراف بمصروف ضريبة الدخل في 

عتراف بها مباشرة ضمن بنود الدخل ترف بالضريبة المتعلقة ببنود تم إإال إذا كان يتعلق بإندماج األعمال، كما يع الشامل الموحد

 .بيان الدخل الشامل الموحدالشامل األخرى ضمن 
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معدل الضريبة السائد بتاريخ تمثل الضريبة الحالية الضريبة المستحقة المتوقعة على الربح الخاضع للضريبة للسنة بإستخدام 

 .المالية الموحدة إضافة إلى أي تسويات في الضريبة المستحقة المتعلقة بالسنوات السابقة القوائم
 

المالية  القوائمفي  المطلوباتوللموجودات يتم اإلعتراف بالضرائب المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين المبالغ المدرجة 

 .حددة ألغراض إحتساب الضرائبالموحدة والمبالغ الم
 

تحتسب الضرائب المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عندما يتم عكسها بناًء على القوانين 

 .بيان المركز المالي الموحدالسائدة في تاريخ 

ناك حق قانوني يلزم بذلك، وتتعلق بالضريبة على الدخل الضريبية المؤجلة إذا كان ه المطلوباتو الموجوداتيتم عمل مقاصة بين 

والتي تستوفى من قبل نفس السلطات الضريبية على نفس الشركة الخاضعة للضريبة أو شركات مختلفة خاضعة للضريبة ولها أن 

 .فس الوقتتقوم بتسوية إلتزامات وأصول الضريبة الحالية بالصافي، أو أن أصول وإلتزامات الضريبة سوف تتحقق في ن
 

الضريبية المؤجلة عندما يكون من المحتمل تحقق أرباح ضريبية في المستقبل ويمكن من خاللها  الموجوداتيتم اإلعتراف ب

مركز مالي وتخفض إلى  بيانالضريبية المؤجلة بتاريخ كل للموجودات اإلستفادة من الفروقات المؤقتة. تتم مراجعة القيم الدفترية 

فيه من المحتمل توفر ربح خاضع للضريبة كافي يسمح بإستغالل جميع أو جزء من األصول الضريبية المؤجلة. الحد الذي لم يعد 

يتم مراجعة األصول الضريبية المؤجلة في نهاية كل سنة مالية ويتم تخفيضها عندما يكون من غير المحتمل تحقق المنافع الضريبية 

 المرتبطة بها.

 

 ربحية السهم

 

  .السنةعلى المعدل المرجح لعدد األسهم خالل  للسنةبح للسهم الواحد بقسمة الربح يتم إحتساب الر

 

 توزيعات أرباح المساهمين

 

 .تسجل توزيعات أرباح المساهمين كدائنون في الفترة التي يتم إعتماد تلك التوزيعات من قبل جمعية المساهمين

 
 مرة تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول  - 8

 
 

قامت المجموعة بإعدادها وفقاً للمعايير  قوائم مالية موحدةهي أول  2017 ديسمبر 31المنتهية في  القوائم المالية الموحدةإن هذه 

لكافة السنوات والفترات المرحلية السابقة بما  الموحدة الدولية إلعداد التقارير المالية، حيث قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية

وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن  2015ديسمبر  31ها السنة المالية المنتهية في في

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

وكل من  لمجموعةوحدة لالم والقوائم المالية 2016 ديسمبر 31كما في  الموحدالمركز المالي  بيانوعليه، قامت المجموعة بإعداد 

المنتهية بذلك التاريخ وبما  سنةلل المساهمينلتغيرات في حقوق الدخل الشامل اآلخر والتدفقات النقدية واقائمة األرباح أوالخسائر و

 .يتفق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

  المالية المطبقة ألول مرة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير مطابقة القوائم المالية

 

المقارنة من  الموحدة هذا اإليضاح يهدف الى عرض مطابقة متضمنة كافة التسويات التي تم إجراؤها في تعديل القوائم المالية

إلى  (SOCPA) معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ذلك  بما في 2016 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةالموحدة  القوائم الماليةوذلك  (IFRS) الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير 

 ( وذلك كما يلي:المراجعة) 2015ديسمبر  31كما في  قائمة المركز المالي الموحد
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 التحول الى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية()تاريخ  2016يناير  1التسويات في حقوق المساهمين كما في 
  

 2015ديسمبر  31

  المعايير السعودية

 

 

  التسويات

 2016يناير  1

 المعايير الدولية 

       الموجودات

       موجودات غير متداولة

021.706.106  15.502.305  91.203.716  ممتلكات، مصانع ومعدات  

 340.980  340.980  -  أصول غير ملموسة 

 62.356.409  -  62.356.409  الشهرة

 71.719.914  -  71.719.914  الدخل الشامل األخر قائمةموجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل 

 -  (3.737.412 ) 3.737.412  إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 1.017.063  -  1.017.063  عن تأجير تشغيلي دفعات مقدمة

 -  (2.812.500 ) 2.812.500  عالقة  اتطرف ذأمطلوب من ال

 242.140.387  9.293.373  232.847.014  مجموع الموجودات غير المتداولة

       موجودات متداولة

 96.528.704  (4.418.313 ) 100.947.017  مخزون

126.128.42  ، بالصافيذمم مدينة   -  126.128.42  

373.245.23  مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون أخرون   716.047  420.961.23  

 -  (2.323.940 ) 2.323.940  الجزء المتداول -مطلوب من طرف ذو عالقة 

 43.392.536  (3.521.061 ) 46.913.597  األرباح والخسائر قائمةموجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل 

 39.512.306  3.568.605  35.943.701  في حكمه نقد وما

 245,523,092  (5.978.662 ) 251.501.754  مجموع الموجودات المتداولة

 487,663,479  3.314.711  484.348.768  مجموع الموجودات 

       حقوق المساهمين والمطلوبات

       حقوق المساهمين

 400.000.000  -  400.000.000  رأس المال 

 8.099.375  -  8.099.375  إحتياطي نظامي

 (8.608.486 ) -  (8.608.486 ) إحتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية

التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة من خالل 

 الدخل الشامل األخر قائمة

  

- 

 

( 

 

66.430.086) 

 

( 

 

66.430.086) 

.916.51154  64.625.851  (10.113.935 ) األرباح المبقاة / ةالخسائر المتراكم  

 387,572,719  (1.804.235 ) 389.376.954  مجموع حقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

 3,742,411  3.742.411  -  حقوق الملكية غير المسيطرة

,391  1.938.176  389.376.954  مجموع حقوق المساهمين 130.315  

       مطلوبات غير متداولة

 14.767.883  (232.117 ) 15.000.000  ض طويل األجلوقر

 17.745.373  318.527  17.426.846  تعويضات نهاية الخدمة

 406.132  -  406.132  إلتزامات ضريبية مؤجلة

 32.919.388  86.410  32.832.978   مجموع المطلوبات غير المتداولة

       تداولةمطلوبات م

 4,846,256  (153.744 ) 5.000.000  الجزء المتداول -ض طويل األجل وقر

447.041.28  ذمم دائنة   210.524  971.251.28  

525.941.11  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  ( 2.508.670)  855.432.9  

 6,350,898  -  6.350.898  فائض اإلكتتاب

 10,809,966  5.000  10.804.966  مخصص زكاة وضريبة الدخل

 3.737.015  3.737.015  -  مخصصات أخرى

 63,428,961  1.290.125  62.138.836  مجموع المطلوبات المتداولة

 487,663,479  3.314.711  484.348.768   مجموع حقوق المساهمين ومجموع المطلوبات
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 2016 ديسمبر 31تسويات في حقوق المساهمين كما في 

 2016ديسمبر  31  

  التسويات  المعايير السعودية

 2016 ديسمبر 31

 المعايير الدولية

       الموجودات

       موجودات غير متداولة

     83.311.936  ممتلكات، مصانع ومعدات

     -  أصول غير ملموسة 

 62.356.409  -  62.356.409  الشهرة

 71.719.914  -  71.719.914  الدخل الشامل األخر قائمةجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل مو

 -  4.116.225) ( 4.116.225  إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 865,891  -  865.891  عن تأجير تشغيلي دفعات مقدمة

 -  4,000,000) ( 4.000.000  مطلوب من طرف ذو عالقة 

 240,543,095  14,172,720  226.370.375  مجموع الموجودات غير المتداولة

       موجودات متداولة

 97.810.354  5,468,639) ( 103.278.993  مخزون

 34.559.750  90,850  34.468.900  ذمم مدينة، بالصافي

 21.776.907  901,694  20.875.213  مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون أخرون

 9,441  2,673,060) ( 2.682.501  الجزء المتداول -المطلوب من أطراف ذات عالقة 

 49.638.235  90,184) ( 49.728.419  األرباح والخسائر قائمةموجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل 

 22.053.295  975,951  21.077.344  نقد وما في حكمهال

 225.847.982  6,263,388) ( 232.111.370  موجودات المتداولةمجموع ال

 466.391.077  7,909,332  458.481.745  مجموع الموجودات 

       حقوق المساهمين والمطلوبات

       حقوق المساهمين

   -    رأس المال المدفوع

   -    إحتياطي نظامي

 (34.640.503 ) -  (34.640.503 ) إحتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 255,600  255,600  -  إحتياطي خطة منافع موظفين

 (66.430.086 ) (66.430.086 ) -  الدخل الشامل األخر قائمةالتغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة من خالل 

.238.54954    13,563,165) ) األرباح المبقاة / الخسائر المتراكمة  

      مجموع حقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

     -  حقوق الملكية غير المسيطرة

       مجموع حقوق المساهمين

       مطلوبات غير متداولة

   116,360) (   ض طويل األجلوقر

   673,128    تعويضات نهاية الخدمة

   -    إلتزامات ضريبية مؤجلة

   556.768     مجموع المطلوبات غير المتداولة

       لةمطلوبات متداو

   115.757) (   الجزء المتداول -ض طويل األجل وقر

       ذمم دائنة

    (   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

   -    إئتمانيةتسهيالت 

   -    فائض اإلكتتاب

       مخصص زكاة وضريبة الدخل

     -  مخصصات أخرى

       مجموع المطلوبات المتداولة

        مجموع حقوق المساهمين ومجموع المطلوبات
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 2016ديسمبر  31قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ي تسويات ف

 2016ديسمبر  31  

  التسويات  المعايير السعودية

 2016ديسمبر  31

 المعايير الدولية

       

 259.532.896  1.178.890  258.354.006  المبيعات
       

(184.598.924 ( كلفة المبيعات  ( 7.980.603)  ( 192.579.527)  
       

 66.953.369  (6.801.713 ) 73.755.082   إجمالي الربح
       

(45.441.125 ( مصاريف بيع وتوزيع   12.518.851 ( 32.922.274)  

(35.431.479 ( مصاريف عمومية وادارية   635.753 ( 634.795.75)  
       

(7.117.522 ( من العمليات الخسارة   6.352.861 ( 61764.6)  
       

 1.451.360  -  1.451.360   األرباح والخسائر قائمةأرباح محققة من إستثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل 

264.363.4  -  4.363.462  الدخل الشامل  قائمةغير محققة من إستثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل  خسائر  

(373.813 ) 373.813  الملكيةحصة المجموعة في نتائج إستثمار وفق طريقة حقوق    - 

(1.083.682 ( مصاريف تمويلية  ( 2.154.425) ( 3.238.107)  

 4.678.947  51.886  4.627.061  ايرادات أخرى
       

 6.491.001  3.876.509  2.614.492  الصافي قبل الزكاة وضريبة الدخل الربح
       

(5.882.910 ( الزكاة  ( 16.145) ( 0555.899.)  

(180.812 ) ضريبة الدخل   - ( 180.812)  
       

 411.134  3.860.364  (3.449.230 ) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة للسنة الربح  /(الخسارة)صافي 
       

 (373,812 ) (373.812 ) -  حقوق الملكية غير المسيطرة

 37.322  3.486.552  (3.449.230 )  الربح للسنة  /(الخسارة)صافي 
       

       الدخل الشامل اآلخر :بنود 

 بنود قابلة للتحويل الحقا لقائمة األرباح أو الخسائر:
 

     

 حصة الشركة من فروقات ترجمة عمالت أجنبية 
 

- ( 26.032.017)  ( 26.032.017)  

       بنود غير قابلة للتحويل الحقا لقائمة األرباح أو الخسائر:

 255.600  255.600  -  اإلكتواريةاألرباح 
       

(22.289.865 ) (3.449.230 ) للسنة ةالشامل الخسارةإجمالي   ( 25.739.095)  

       
 

       : السهم من خسارة
       

 (0.04 ( 0.02  (0.06 ) من العملياتالخسارة 
       

 (0.12 ) -  (0.12 ) اإليرادات األخرى
       

 (0.21 ( 0.03  (0.24 )  للسنة خسارةالصافي 
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 مكتبية تجهيزات وأجهزة سيارات وشاحنات آالت ومعدات *وإنشاءات مباني أراضي الكلفة:

تحسينات على 

 مباني مستأجرة

مشاريع تحت 

 اإلجمالي **التنفيذ

 363,539,086 3,136,682 3,269,566 22,387,737 39,961,087 183,362,123 93,847,144 17,574,747 2017يناير  1الرصيد في  

 7,832,559 2,468,749 13,804 369,026 180,852 4,619,130 180,998 - إضافات 

 (805,971) - - (35,124) (730,890) (39,957) - - إستبعادات

    - (1,536,154) - - - 1,536,154 - - تحويالت 

 109,078 - - 11,435 2,234 57,342 27,831 10,236 فروقات ترجمة عمالت اجنبية

 370,674,752 4,069,277 3,283,370 22,733,074 39,413,283 189,534,792 94,055,973 17,584,983 2017ديسمبر  31الرصيد في 

         اإلستهالك المتراكم:

 258,246,030 - 992,300 18,701,887 21,438,128 159,992,959 57,120,756 - 2017يناير  1الرصيد في 

 12,130,302 - 442,699 919,096 3,515,701 5,017,602 2,235,204 - اإلستهالك المحمل على السنة

 (795,598) - - (24,753) (730,889) (39,956) - - إستبعادات

 35,502 - - 5,840 1,438 21,292 6,932 - فروقات ترجمة عمالت اجنبية

 269,616,236 - 1,434,999 19,602,070 24,224,378 164,991,897 59,362,892 - 2017بر ديسم 31الرصيد في 

         صافي القيمة الدفترية

 101,058,516 4,069,277 1,848,371 3,131,004 15,188,905 24,542,895 34,693,081 17,584,983 2017ديسمبر  31في 

 105,293,056 3,136,682 2,277,266 3,685,850 18,522,959 23,369,164 36,726,388 17,574,747 2017يناير  1في 

 

 

هـ اإليجار قابل للتجديد لمدة مماثلة 1446 -هـ 1436سنوات تبدأ في  10ن مباني المجموعة مقامة على أراضي مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإيجار سنوي رمزي لمدة  إ*

 (.21، باالضافة الى رهن كامل ممتلكات واالت مصنع الخزف كما هو موضح في ايضاح رقم )متفق عليه بواسطة األطراف المعنيوشروط أخرى كما هو  بنفس الشروط

 
 

تراه لخط إنتاج جديد لمصنع الفومتتمثل مشاريع تحت التنفيذ في آالت ومعدات مش** 



 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 (شركة مساهمة عامة سعودية)

 القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )بالريال السعودي(
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 الشهرة  - 10
 

 سعودي في الزيادة في كلفة اإلستثمار في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم لاير 62.356.409يتمثل رصيد الشهرة والبالغ 

  .المحدودة )شركة تابعة( عن القيمة العادلة لصافي أصولها عند دمج األعمال
 

إختبار  يتم بصورة سنوية اختبار الشهرة الناتجة عن عمليات دمج األعمال للتحقق من مدى تعرضها النخفاض في القيمة. يرتكز

رة انخفاض القيمة على حساب "القيمة من االستخدام". إن هذه الحسابات تستند إلى توقعات التدفقات النقدية وفقاً للنتائج التشغيلية المقد

 .للوحدات المنتجة للنقد

ستردادية على أساس ، قامت إدارة المجموعة بمراجعة القيمة اإلستردادية للشهرة. تم احتساب القيمة اإل2017ديسمبر  31كما في 

قيمة اإلستخدام للوحدة المولدة للنقدية كما تم تحديدها من قبل إدارة المجموعة والتي تتكون من صافي الموجودات التشغيلية للشركة 

المالية المعتمدة  التابعة. عند تحديد قيمة اإلستخدام للوحدة المولدة للنقدية تم خصم التدفقات النقدية التي تم تحديدها باستخدام الموازنات

. إن احتساب قيمة االستخدام يتأثر بشكل عام بالتغيرات %18.98من قبل إدارة الشركة التابعة لفترة خمس سنوات بواقع معدل خصم 

 :في اإلفتراضات الرئيسية التالية
 

 .معدل الخصم المستخدم في تقديرات التدفقات النقدية -

 .أسعار وكميات البيع -
 

 .اسة أعاله، عن عدم وجود إنخفاض في القيمة الدفترية للشهرة المثبتة أعالهوقد أسفرت الدر
 

ترى اإلدارة أن أي تغير معقول في االفتراضات الرئيسية لن يسفر عن هبوط القيمة من اإلستخدام عن القيمة الدفترية للوحدة المولدة 

 .للنقد المعنية
 

 الدخل الشامل اآلخر ئمةقاموجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل   - 11
 

 يتكون هذا البند مما يلي:

  2017   2016 
     

     * الشركة العربية لأللياف الصناعية )إبن رشد( )مساهمة مقفلة(

 132,900,000  132,900,000  الكلفة

 (66,430,086 ( (66,430,086 ) مخصص اإلنخفاض

  66,469,914  66,469,914 

     ** ات المساندة )مساهمة مقفلة(شركة المخازن والخدم

 5,250,000  5,250,000  الكلفة 
     
  71.719.914  71.719.914 

 

بلغ رصيد الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر )الشركة  2017ديسمبر  31كما في    *  

لاير  66,469,914: 2016لاير سعودي بالصافي ) 66,469,914إبن رشد(.  -( العربية لأللياف الصناعية )مساهمة مقفلة

 .تم إثبات إستثمار المجموعة بالتكلفة وذلك لعدم توافر سوق نشط ولعدم توفر قيمة عادلة لقياس اإلستثماروسعودي بالصافي(. 
 

القيمة اإلستردادية لتحديد القيمة القابلة لالسترداد  المجموعة لإلنخفاض في قيمة اإلستثمار، قامت اإلدارة بمراجعة قياسوألغراض    

والتي من خاللها يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بكل وحدة من وحدات توليد النقد ومقارنتها بقيمها الدفترية ذات 

لية واألسعار والتكاليف التشغيلية والقيم العالقة. من خالل العديد من اإلفتراضات الرئيسية التي تشمل تقدير حجم المبيعات المستقب

 النهائية ومعدالت النمو والخصم.
 

الشركة العربية لأللياف حيث تم خصم التدفقات النقدية التي تم تحديدها بإستخدام الموازنات المالية المعتمدة من قبل إدارة     

 %.9.51 إبن رشد لفترة خمس سنوات بواقع معدل خصم -)مساهمة مقفلة(  الصناعية

ديسمبر  31كما في  ، عن عدم وجود إنخفاض في القيمة الدفترية لإلستثمار المثبت أعالهللسنة الحالية وقد أسفرت الدراسة أعاله   

2017. 



 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 (شركة مساهمة عامة سعودية)

 المالية الموحدة القوائمإيضاحات حول 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )بالريال السعودي(
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بمراجعة القيمة اإلستردادية لإلستثمار في شركة المخازن والخدمات المساندة.  المجموعة، قامت إدارة 2017 ديسمبر 31كما في  * *

إحتساب القيمة اإلستردادية على أساس بيانات الدراسة المعدة من قبل إدارة شركة المخازن والخدمات المساندة عن األداء  وتم

 .المالي والتشغيلي المستقبلي
 

لالسترداد المجموعة لإلنخفاض في قيمة اإلستثمار، قامت اإلدارة بمراجعة القيمة اإلستردادية لتحديد القيمة القابلة  قياسوألغراض    

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 

 نهائية ومعدالت النمو والخصم.ال
 

حيث تم خصم التدفقات النقدية التي تم تحديدها بإستخدام الموازنات المالية المعتمدة من قبل إدارة شركة المخازن والخدمات    

 %13.5المساندة لفترة خمس سنوات بواقع معدل خصم 
 

ديسمبر  31كما في  في القيمة الدفترية لإلستثمار المثبت أعاله، عن عدم وجود إنخفاض للسنة الحالية وقد أسفرت الدراسة أعاله   

2017. 
 

 دفعات مقدمة عن تأجير تشغيلي  - 12
  

ً عن تأجير تشغيلي في المسدد مقابل تنازل المستأجر السابق عن عقد إيجار قطعة األرض رقم )إي  ( 2:5تتمثل مدفوعات مقدما

مدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك لصالح الشركة السعودية للتنمية الصناعية بالمرحلة األولى والمستأجرة من الهيئة السعودية لل

)سليب هاي( وبناء على ذلك فقد دخلت الشركة في إتفاقية إيجار تشغيلي لقطعة األرض أعاله، مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية 

 م.2022ديسمبر  22الموافق  1444صفر  25عاماً تنتهي في  17ومناطق التقنية وذلك لمدة 
 

 إن حركة المدفوعات المقدمة عن تأجير تشغيلي كما يلي:

  2017   2016 
     

 1.017.065  865.891  رصيد بداية السنة

 151.174) ( (151,174 ) اإلطفاء المحمل للسنة
     

 865.891  714,717  رصيد نهاية السنة
 

 مخزون  - 13

  2017  2016 
     

 56.127.676  55,780,930  إنتاج تام

 38.373.394  31,438,611  مواد خام 

 5,858,869  5,535,109  قطع غيار

 8.157.287) ( (8,048,706 ( مخصص بضاعة راكدة وبطيئة الحركة *
     
  84,705,944  92.202.652 
     

 269.963  1,942,777   بضاعة بالطريق

 5.337.739  3,206,506  إنتاج تحت التشغيل
     
  89,855,227  97.810.354 

 

 * إن حركة مخصص بضاعة بطيئة الحركة هي كما يلي:

  2017   2016 
     
 8.157.287  8.157.287  يناير  1

 -  108,581) ( للسنة عكس المخصص
     
  8,048,706  7.256.404 



 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 (شركة مساهمة عامة سعودية)

 المالية الموحدة القوائمإيضاحات حول 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )بالريال السعودي(
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 مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون اخرون  - 14

  2017  2016 
     

ً مصروف  2.933.848  1,666,773  ات مدفوعة مقدما

 1.709.415  1,736,019  ذمم موظفين

 1.160.700  1,108,340  تأمينات

 1.496.953  530,434  أخرى
     

  5,041,566  7.300.916 
   

 
 

 15,109,952  11,937,325  دفعات مقدمة لموردين

 (633,961 ) (633,961 ) دفعات مقدمة لموردينعلى  مخصص

  11,303,364  14.475.991 

     
     

  16,344,930  21.776.907 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة  - 15
 

خالل السنة، تعاملت المجموعة مع الجهات ذات عالقة التالية بموجب الشروط المحددة والمتفق عليها بين المجموعة وتلك األطراف 

 .ةذات العالق
 

 ةالعالقـــ   االســــــــم
  

 شريك في شركة تابعة شركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاوالت
 

 إن المعامالت الجوهرية والمبالغ التقريبية المتعلقة بها، هي كما يلي:
 

  2017  2016 
     

 9,441  44,177  تشغيلية

 

 ديسمبر مما يلي: 31يتكون المطلوب من جهات ذات عالقة كما في 

 

  2017  2016 
     

 9,441  44,177  شركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاوالت
     
  44,177  9,441 

 

 أتعاب اإلدارة العليا 

 .2016لاير سعودي للعام 1,393,130 لاير سعودي، مقابل  1,550,207بلغت أتعاب ورواتب ومنافع اإلدارة العليا خالل السنة 

 

 ذمم مدينة، بالصافي  - 16

  2017  2016 

     

 39,359,365  44,966,452  دينةذمم م

 (4,799,615)  5,044,862( ) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
     
  39,921,590  34,559,750 



 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 (شركة مساهمة عامة سعودية)

 المالية الموحدة القوائمإيضاحات حول 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )بالريال السعودي(
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 إن حركة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها هي كما يلي:

 

  2017  2016 
     
 4,852,974  4,799,615  يناير  1

 133,203  267,547  المخصص للسنة

 (186,562)  22,300( ) للسنة شطب مخصص
     
  5,044,862  4,799,615 

 

  األرباح والخسائر قائمةموجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل   - 17

 

تتمثل اإلستثمارات في قيمة محفظة مخصصة لإلستثمار في أسهم البنوك والشركات المساهمة األخرى المتداولة في سوق األسهم 

تجار. وتحتفظ المجموعة بهذه المحفظة لدى إحدى شركات الوساطة المحلية المرخصة في المملكة العربية السعودي بغرض اإل

 2017ديسمبر  31السعودية. إن اإلستثمارات في األوراق المالية التي تم شراؤها بغرض المتاجرة تم إثباتها بالقيمة العادلة كما في 

 ت في تاريخ المركز المالي. وفيما يلي الحركة على اإلستثمارات خالل السنة:وذلك وفقاً ألسعار اإلقفال بنهاية التداوال

 

  2017   2016 
     
 43.392.536  49.638.235  يناير 1

 4.363.462  3,443,514  غير محققة  أرباح

 1.451.360  12,709,394  أرباح / )خسائر( محققة

(510,41131, ) صافي )االستبعادات( اإلضافات خالل السنة   430.877 
     
  34,280,732  49.638.235 

 

 النقد وما في حكمه  - 18
 

رصدة لدى البنوك واالستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكين تسيييلها خيالل فتيرة ثالثية شيهور األيتضمن النقد وما في حكمه النقد 

 أو أقل.

 

  2017  2016 
     

13,57721,7  25,839,615  أرصدة لدى البنوك  

 249,534  46,963  نقد لدى الصندوق

 90,184  1,113,898  نقد لدى محفظة استثمارية
     
  27,000,476  22,053,295 

 

 احتياطي نظامي  - 19

 

مين اليربح  ٪10وفقا لمتطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، على المجموعة أن تقوم بتكوين إحتيياطي نظيامي بنسيبة 

 من رأس المال. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح.  ٪30في حتى يبلغ هذا اإلحتياطي الصا

 

 

 

 



 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 (شركة مساهمة عامة سعودية)

 المالية الموحدة القوائمإيضاحات حول 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )بالريال السعودي(
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 تعويضات نهاية الخدمة  - 20
 

 إن الحركة على المخصص هي كما يلي:

    2017   2016 
          

 19,690,964  18,978,363   يناير 1القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة كما في 

 1,582,712  2,519,892   للسنة الدخل الشامل قائمةالمحمل على بيان 

 2,039,713) ) (2,288,984 ) االمدفوع خالل السنة

 بنود الدخل الشامل األخر قائمةالمحمل على 

 

17,800 ( 255.600)  
     

 18,978,363  19,227,071   ديسمبر 31إجمالي المخصص كما في 

       

 (3.752.924 ) (4,494,815 ( دفعات مقدمة: يخصم 
     

   14,732,256  15.225.439 
 

تم اجراء التقييم اإلكتواري باستخدام وحدة االئتمان المتوقعة، وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض اإلكتواري هي معدل 

 .فينمعدل دوران الموظ ، باإلضافة الى%2.5ومعدل الزيادة في الرواتب  %3.2 بنسبةالخصم 
 

 قرض طويل األجل  - 21
 

أبرمت الشركة إتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي  1995ديسمبر  23الموافق  1416شعبان  1( بتاريخ 21-1

مليون لاير سعودي، بغرض تمويل إنشاء مصنع صدق للخزف. إن هذا القرض مضمون  80بمبلغ قدره  1401الصندوق( برقم )

ممتلكات وآالت ومعدات مصنع صدق للخزف وكذلك عقار، يتمثل في قطعة أرض مشتراه من إحدى الشركات التابعة خالل برهن 

شركة تابعة(،  –، وذلك بدالً من رهن كامل موجودات الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة )سليب هاي 2012سنة 

. تم توقيع إتفاقية إعادة الجدولة بصورة 16/5/1999الموافق  ـه1/2/1420أ من حيث يسدد القرض على على أقساط سنوية إعتبار

. تحتوي إتفاقية القرض على تعهدات والتي تتضمن، من بين أمور 2013سبتمبر  8الموافق  1434ذي القعدة  2نهائية بتاريخ 

 .أخرى، الحد من النفقات الرأسمالية المستقبلية والمحافظة على نسب مالية معينة
 

( تمثل المصاريف المؤجلة بشكل أساسي أتعاب ومصاريف الحصول على القرض أعاله من صندوق التنمية الصناعية 21-2

 .السعودي، وتطفأ المصاريف المؤجلة المتعلقة بالقرض على مدى فترة القرض بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال
 

  2017  2016 
     

 19.614.139  14.767.883  يناير 1الرصيد في 

(4,884,243 ) المسدد خالل السنة  ( 4.846.256)  
     

 14.767.883  9,883,640  الرصيد 
     

 (4.884.243 ) (4,922,528 ) يخصم: الجزء المتداول من القرض
     

 9.883.640  4,961,112  الجزء غير المتداول من القرض
 

 مخصص الزكاة   - 22
 

 كما يلي:إن حركة مخصص الزكاة هي 

   2017   2016 
     

 10.809.966  10.985.868  يناير 1الرصيد في 

(5.723.153 ( (4,975,209 ) المدفوع خالل السنة  

 5.899.055  4,522,476  المخصص للسنة
      

  10,533,135  10.985.868 
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 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 حركة مخصص ضريبة الدخل هو كما يلي:

   2017  2016 
     

 -  -  يناير 1الرصيد في 

 180,812  59,271  المخصص للسنة
 180,812( ( -  المدفوع خالل السنة

     
 -  59,271  ديسمبر  31الرصيد في 

 

 الموقف الزكوي والضريبي للمجموعة 
 

 صدق: -الشركة السعودية للتنمية الصناعية  •
 

 م.1997لتأسيس وحتى سنة أنهت الشركة وضعها الزكوي وحصلت على الشهادات النهائية من بداية ا
 

لاير سعودي، قدمت الشركة اعتراض إلى  5.051.739م، بمبلغ 2001م حتى 1998تسلمت الشـركة ربط زكوي عن السنوات 

لاير سعودي، وتم رفع االعتراض إلى اللجنة اإلستئنافية  3.197.207اللجنة االبتدائية والذي تم بموجبه تخفيض الفرو قات إلى 

ر اللجنة االبتدائية وبالتالي قامت المصلحة بتسييل خطاب الضمان البنكي، إال أن الشركة قامت برفع األمر للمحكمة والتي أيدت قرا

لصالح الشركة بإلغاء قرار  2015ديسمبر  11هـ الموافق 1437صفر  29اإلدارية بديوان المظالم وقد صدر حكم إبتدائي بتاريخ 

ثم تقدمت الهيئة العامة للزكاة هى عليه قرار اللجنة اإلستئنافية المؤيد لقرار اللجنة االبتدائية.وزير المالية بشأن موافقته إلى ما إنت

والدخل إلى محكمة اإلستئناف بإلتماس إلعادة النظر في القرار الصادر ضدها، فأعيد النظر في القضية مرة أخرى، وبتاريخ 

ناف قرارها بالعدول عن حكمها السابق الصادر لصالح الشركة، م أصدرت محكمة اإلستئ31/07/2017هـ الموافق 07/11/1438

وحكمت بنقض حكم الدائرة اإلدارية األولى في القضية ورفض الدعوى الُمقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعلى 

 داري.أثر ذلك تعتبر القضية منتهية بصدور القرار النهائي المشار إليه من محكمة اإلستئناف اإل
 

لاير  1,715,338بمبلغ  م بالفـروقات الزكــوية المستــحقة عليها2004م إلى 2002تسلمت الشركة ربط زكوي عن السنوات 

م 2002لاير سعودي عن السنوات من  1,675,386الى سعودي ورفعت الشركة إعتراض إلى اللجنة اإلبتدائية بتخفيض الزكاة 

د المبالغ المستحقة عن تلك السنوات بالكامل. ولم يتم مناقشة إعتراض الشركة عن سنتين م فقط وقد قامت الشركة بسدا2004حتى 

لاير سعودي وقد قامت الشركة  1.143.828م حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة ويستحق عنها مبلغ 2006م و2005

 بتكوين مخصص مقابل هذا المبلغ.
 

، وسددت الزكاة التقديرية المستحقة بموجب إقراراتها ولم 2016م إلى 2007السنوات من قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن 

 يصدر الربط الزكوي حتى تاريخ هذه القوائم المالية.
 

 الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة: •
 

 31إقراراتها الزكوية عن السنوات من م. وقدمت الشركة 2005ديسمبر  31أنهت الشركة وضعها الزكوي حتى السنة المنتهية في  

م وسددت الزكاة المستحقة من واقع تلك اإلقرارات، وحصلت على شهادات مقيدة. وقد 2011ديسمبر  31م حتى 2006ديسمبر 

م، حيث طالبت 2007م إلى 2006قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار ربوطات زكوية على حسابات الشركة للسنوات من 

لاير سعودي وقد قامت الشركة باإلعتراض على تلك الربوطات، وتم رفع  1.295.031بفروقات زكوية بمبلغ  الشركة

، وحيث صدر القرار االستئنافي اإلعتراضات إلى لجنة اإلعتراض اإلستئنافية وأصدرت الشركة خطابات ضمان بالمبالغ المطلوبة

  م منه الى ديوان المظالم واليزال تحت النظر من قبل الديوانمؤيدا لقرار اللجنة االبتدائية وقامت الشركة بالتظل
 

م وطالبت الشركة بفروقات زكوية 2011م حتى 2008أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربط زكوي على الشركة للسنوات من  

 دى المصلحة قيد الدراسة.لاير سعودي، وقد قامت الشركة باإلعتراض على الربط الزكوي المذكور والزال ل 3.855.867بمبلغ 
 

لاير سعودي مقابل إجمالي الفروقات الزكوية، وترى إدارة الشركة أن  3.395.785وقد قامت الشركة بتكوين مخصص بمبلغ 

 رصيد المخصص كافي لمقابلة أية إلتزامات زكوية قد تنشأ على الشركة في حالة عدم قبول اإلستئناف.
 

، وسددت الزكاة التقديرية المستحقة بموجب إقراراتها ولم 2016م إلى 2012السنوات من  قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن

 يصدر الربط الزكوي حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة.
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 شركة صدق لإلستثمار التجاري: •
 

 م.2008ديسمبر  31أنهت الشركة وضعها الزكوي وحصلت على الشهادة الزكوية حتى السنة المنتهية في 
 

، وسددت بموجبها الزكاة المستحقة للهيئة العامة للزكاة 2016م إلى 2009قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن السنوات من 

 والدخل وحتى تاريخه لم يتم إجراء الربط النهائي من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

 
 

 شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية: •
 

 2016ديسمبر  31م وعن السنة المنتهية في 2013ديسمبر  31عن الفترة المالية المنتهية في قدمت الشركة إقرارها الزكوى 

وسددت بموجبها الزكاة المستحقة للهيئة العامة للزكاة والضريبة الدخل وحتى تاريخه لم يتم إجراء الربط النهائي من قبل الهيئة 

 العامة للزكاة والدخل.

 

 ست واإلسفنج المحدودة:الشركة العربية لصناعة مراتب الس •
 

تخضع الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج المحدودة )سليب هاي مصر( إلى الضريبة على شركات األموال 

 المصرية. 
  

ً للبطاقة الضريبية فإن بداية النشاط وكذلك بداية اإلعفاء الضريبي تبدأ في   10م وفترة اإلعفاء الضريبي هي 2009يناير  1وفقا

 م.2018ديسمبر  31نوات تنتهي في س
 

ً ألحكام  31/12/2016م حتى 1/1/2008الشركة منتظمة في تقديم اإلقرار الضريبي عن الفترة من  في المواعيد المحددة طبقا

 م بجمهورية مصر العربية.2005لسنة  91القانون رقم 

 

 فائض اإلكتتاب  - 23
 

ودي في المستحق للمكتتبين طرف الشركة والذين لم يتقدموا للبنوك لاير سع 6.350.898يتمثل رصيد فائض اإلكتتاب والبالغ 

 م.1992إلستالم الفائض المستحق لهم بعد اإلنتهاء من تخصيص األسهم منذ سنة 
 

 إئتمانيةتسهيالت   - 24
 

 اإلئتمانية:تسهيالت الفيما يلي تفاصيل 

  2017  2016 
     

 3.389.991  -  بنوك محلية )أ(

 11.899.175  3,990,064  بنوك دولية )ب(
     
  3,990,064  15.289.166 

 

من أحد البنوك المحلية على شكل  2016لاير سعودي خالل سنة  10,000,000حصلت المجموعة على تسهيالت بنكية بمبلغ 

وتبلغ قيمة  2016سبتمبر  8متساوية بشكل شهري ويستحق أول قسط بتاريخ  أقساط 6تيسير تجاري. على أن يتم تسديدها بموجب 

، وال يوجد ضمانات مقابل هذه التسهيالت. إن 2017فبراير  8قسط بتاريخ  يسدد آخرلاير سعودي على أن  1,694,998القسط 

لاير  6,779,992حيث سددت المجموعة ما قيمته  لاير سعودي. 3,389,991مبلغ  2016ديسمبر  31رصيد القرض كما في 

 تم تسديد المبلغ بالكامل. 2017وخالتل العام  لاير سعودي. 169,983مته سعودي، وبلغت قيمة المرابحة ما قي
 

 1,021,475)المعادل لمبلغ  (لاير سعودي 11.899.175:2016لاير سعودي)   3,990,064تتمثل التسهيالت البنكية والبالغة

للشركة من بنك االستثمار العربي لتمويل دوالر أمريكي ( قيمة ما تم استخدامه من التسهيالت االئتمانية قصيرة األجل الممنوحة 

 .متغير فائدةشراء الخامات للشركة التابعة في جمهورية مصر العربية، وذلك بسعر 
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 مصاريف بيع وتوزيع  - 25

  2017  2016 
     

 18.523.896  16,699,949  رواتب ومزايا ومنافع الموظفين

 537.502  583,220  مصروفات نقل وتحميل
 8.241.898  6,053,083  ايجارات

 2.043.616  806,595  اتصاالت ومنافع
 630.648  427,578  استهالك وإطفاءات

 -  316,939   اصالح وصيانة

 958.917  577,756  دعاية واعالن

 -  203,076  تأمين

 236.274  200,561  اتعاب مهنية

 -  194,679  رسوم اشتراكات وتراخيص

 1.749.523  1,344,868  اخرى
     
  27,408,304  32,922,274 

 

 مصاريف عمومية وإدارية  - 26

  2017  2016 
     

 25.096.820  18,616,603  رواتب ومزايا ومنافع الموظفين

 1.599.418  1,367,024  رواتب ومزايا اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة

 1.439.948  2,048,259  إستهالك وإطفاءات  
 783.337  861,121  ت وتراخيصرسوم إشتراكا

 1.610.015  339,852  ايجارات
 1.450.463  2,738,592  أتعاب مهنية

 394.401  304,992  إصالح وصيانة

 746.078  636,846   مصاريف سفر وضيافة

 1,675,276  2,876,654  أخرى
     
  29,789,943  34,795,756 

 

 إيرادات أخرى  - 27

  2017  2016 
     

 2.614.442  -  مخصصات إنتفى الغرض منها.

 -  1,038,567  فروقات ترجمة عمالت 

 252.523  -  المحصل من صندوق تنمية الموارد البشرية

 587.790  55,889  بيع ممتلكات وآالت ومعدات أرباح

 130.534  -  مبيعات خردة

 1.093.658  1,370,577  أخرى
     
  2,465,033  74.678.94  

 

 السهم  ربحية  - 28
 

اإليرادات األخرى وخسارة ربحية السهم من صيافي من  وربحية السهممن العمليات  )الخسارة( / الربحتم إحتساب خسارة السهم من 

 مليون سهم(.  40: 2016مليون سهم ) 40الخسارة الدخل للسنة على أساس عدد األسهم القائمة خالل السنة والبالغة 
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 ةالمعلومات القطاعي  - 29

 

 إن المجموعة تعمل بالقطاعات الرئيسية التالية:
 

 قطاع المراتب واإلسفنج، يشمل إنتاج وبيع اإلسفنج بمختلف الضغوط وهياكل مراتب السست والسرر وكافة مستلزماتها.
 

حمام مين قطاع األدوات الصحية، يشيمل إنتياج وبييع األدوات الصيحية وبيالط الجيدران واألرضييات مين السييراميك وأحيواض اإلسيت

 اإلكريليك.

 

فيما يلي توزيع نشياط الشيركة والشيركات التابعية لهيا طبقياً للقطاعيات التشيغيلية والجغرافيية والتيي تمثيل قطاعيات األعميال الرئيسيية 

 للمجموعة:
 

         القطاعات التشغيلية

 

 البيـان

 

  المراتب واإلسفنج

 

 األدوات الصحية

  

 اإلجمالي  قطاعات اخرى

         2017 ديسمبر 31
         

 443,665,708  146,749,111  75,771,050  221,145,547  إجمالي الموجودات

 87,167,686  11,813,122  21,136,126  54,218,438  إجمالي المطلوبات

 240,137,020  -  29,586,547  210,550,473  صافي المبيعات

 (10,211,812)  (10,176,040)  (3,708,429)  3,672,657  )الخسارة( صافي الدخل /
         

         2016ديسمبر  31
         

 466.391.077  148,256,454  76.637.379  241,497,244  إجمالي الموجودات

 100.441.230  8,600,574  24.527.048  67,313,608  إجمالي المطلوبات

 259.532.896  -  30.811.587  228,721,309  صافي المبيعات

(3.587.967 ) 13,164,232  صافي الدخل /)الخسارة(  ( 9,538,943)  37.322 
 

 

 

       القطاعات الجغرافية

 

 البيـان

 

 اإلجمالي  جمهورية مصر العربية  المملكة العربية السعودية

       2017ديسمبر  31
       

 443,665,708  23,786,631  419,879,077  إجمالي الموجودات

 87,167,686  5,879,853  81,287,833  إجمالي المطلوبات

 240,137,020  40,571,115  199,565,905  صافي المبيعات

 (10,211,812)  4,789,501  15,001,313) ) صافي الدخل /)الخسارة(
       

       2016ديسمبر  31
       

 466.391.077  25.906.092  440.484.985  إجمالي الموجودات

 100.446.230  13.003.847  87.442.383  إجمالي المطلوبات

 259.532.896  39.244.016  220.288.880  صافي المبيعات

(7.914.863 ) صافي الدخل /)الخسارة(   7.952.185  37.322 
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 إدارة المخاطر  - 30

 دناه:إن تعرض المجموعة للمخاطر ومنهجها في ادارة هذه المخاطر موضح أ

 مخاطر االئتمان (أ

تنشأ مخاطر االئتمان بسبب عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويجعيل الطيرف االخير يتكبيد خسيارة ماليية. 

 المدينة.ان الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة هي النقد والذمم 

ماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخير لخسيارة ماليية، تتيألف مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة طرف ما على الوفاء بالتزا

الموجودات المالية التي من المحتمل أن تعرض المجموعة لتركيزات مخاطر االئتمان بشكل رئيسي من النقد ليدى البنيك واليذمم 

 لمدينة القائمة.المدينة، يتم إيداع النقد لدى البنك لدى مؤسسات مالية موثوقة، وتقوم اإلدارة بمراجعة الذمم ا
 

إن المبييالغ المفصييح عنهييا فييي قائميية المركييز المييالي الموحييدة تظهيير بالصييافي بعييد طييرح مخصييص الييذمم المدينيية المشييكوك فييي 

 .ييمها للبيئة االقتصادية الراهنةتحصيلها والتي تم تقديرها من قبل إدارة المجموعة بناء على الخبرة السابقة وتق
 

2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31     

 نقد لدى البنك  25,839,615  21,713,577

 ذمم مدينة 34,559,750  39,921,590

 أطراف ذات عالقة  44,177  -

61,635,167  60,443,542  
 

 التمخاطر العم (ب

بعمالت أجنبية مما يعرض الشركة لمخاطر تقلب أسعار هذه العمالت. قد تقوم المجموعة من  البنود للمجموعةتظهر بعض 

ت آلخر بالدخول في عقود صرف آجلة إلدارة مخاطر تقلب سعر العمالت ومتطلباتها التي تتعلق بصورة أساسية باستيراد وق

 مواد معينة بعمالت أجنبية.
 

 مخاطر معدالت العمولة (ج

. 
 

 

 مخاطر السيولة (د

على تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر  المجموعةهي مخاطر عدم قدرة 

السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خالل 

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية في  بة الدورية للتأكد من توفر سيولة كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية.المراق

 نهاية السنة المالية. تم عرض المبالغ باإلجمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة.
 

 

 5أكثر من 

 سنوات

 5من سنة إلى  

 سنوات

طلب أوعند ال   

 أقل من سنة واحدة

 

2017ديسمبر  31 القيمة الدفترية  
        

 مطلوبات مالية غير مشتقة       

إئتمانية تسهيالت 3,990,064  3,990,064  -  -  

 قروض 9,883,640  4,922,528  4,961,112  -

 ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون 30,740,053  30,740,053  -  -

-  4,961,112  39,652,645  44,613,757  
 
  

 

 5أكثر من 

 سنوات

 5من سنة إلى  

 سنوات

 عند الطلب أو 

 أقل من سنة واحدة

 

2016ديسمبر  31 القيمة الدفترية  
        

 مطلوبات مالية غير مشتقة       

إئتمانية تسهيالت 15.289.166  15.289.166  -  -  

 قروض  14.767.883  4.884.243  9.883.640  -

 ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون 27,313,174  27,313,174  -  -

-  9.883.640  47,486,583  57,370,223  



 ( الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق

 (شركة مساهمة عامة سعودية)

 القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )بالريال السعودي(
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 ةالقيمة العادلقياس 

وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية فقط  للمجموعةإدراج األدوات المالية تم القيمة العادلة هي المبلغ الي يتم به تبادل أصل أو سداد التزام بين أطراف لديها معرفة ورغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة، وحيث أنه ي

 المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها الدفترية. المجموعةوتظهر فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة، وتعتقد اإلدارة أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات 
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 اإلجمالي (3المستوى ) (2المستوى ) (1المستوى ) القيمة عادلة   التكلفة المطفأة  بالريال السعودي 

        موجودات مالية 

 - - - - -  27,000,476 النقد وما في حكمه

 34,280,732 - - 34,280,732 34,280,732  - موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

 71,719,914 - - 71,719,914 71,719,914  - موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 - - - - -  39,921,590 ذمم مدينة

 66,922,066  106,000,646 106,000,646 - - 106,000,646 

        مطلوبات مالية

 - - - - -  30,740,053 ذمم دائنة 

 - - - - -  3,990,064 إئتمانية تسهيالت

 - - - - -  9,883,640 قروض

 44,613,757  - - - - - 

     -   2016ديسمبر  31

  موجودات مالية 
 - 

    

 - - - - -  22,053,295 النقد وما في حكمه

 71,719,914 - - 71,719,914 71,719,914  - موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 49.638.235 - - 49.638.235 49.638.235  - موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

 - - - - -  34,559,750 ذمم مدينة

 121,358,149 - - 121,358,149 121,358,149  56,613,045 مطلوبات مالية 

 - - - - -  27,313,174 ذمم دائنة 

 - - - - -  15.289.166 تسهيالت إئتمانية

 - - - - -  14.767.883 قروض

 57,370,223  - - - - - 
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