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 والنشاطالوضع القانوني  .1

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

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

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

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

 8تبدأ من عاماً  99التجاري مدة الشركة مساهمة سعودية مقفلة وطبقاً للسجل  الموافقة على إعالن التحول إلى شركةم ب2016نوفمبر  3الموافق 

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

يناير  15هـ الموافق 1440جمادى األول  9بتاريخ ادر الص 1193معدل بالترخيص الصناعي رقم م وال1995نوفمبر  25هـ الموافق 1412

لاير سعودي  6,500,000م  على زيادة رأس مال الشركة من 2016اكتوبر  16هـ الموافق 1438محرم  15وافق الشركاء بتاريخ  .م2019

طبقاً لقرار سهم. رياالت سعودية لكل  10لف سهم بقيمة إسمية أ 900لاير سعودي وذلك خصماً من األرباح المبقاه مقسماً إلى  9,000,000لى إ

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

زيادة رأس مال  ىعل م2017أبريل  19هـ الموافق 1438رجب  22بتاريخ ية العامة غير العادية للشركة زية )نمو( وكذلك بموافقة الجمعالموا

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

ت زيادة رأس تم وقد هـ تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة بالسوق الموازية "نمو".1438جمادى االولى29م الموافق 2017فبراير 26وبتاريخ 

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

ة غير العادية أسهم قبل زيادة رأس المال، وتمت الزيادة بناء على موافقة الجمعية العام ثالثةاني لكل مساهم يحوز للمساهمين، على أساس سهم مج

نظمة تخزين أنيع األرفف المعدنية وملحقاتها، غرض الشركة هو تص م.2018بريل أ 11هـ الموافق 1439 رجب 25في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 الي خشب وطبالي بالستيك وأرفف معدنية، هياكل معدنية مشكلة، أقفاص معدنية، حاويات وصناديق حديدية،مناولة، أرفف مستودعات، طب

رافعات ذات أذرع وأعمال التخزين منتجات معدنية متنوعة، أرفف معدنية للثالجات، باليتات تخزين المستودعات المبردة، ثالجات تخزين، 

 والتبريد.

 تي بيانها:مرفقة حسابات الشركة وفروعها واآلتتضمن القوائم المالية ال

 المدينة  رقم السجل التجاري  اسم الفرع

 الرياض  1010947309  المعدنية صمعاني للصناعات فرع شركة مصنع ال

 الدمام  2050115434  فرع شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 

 المعايير المحاسبية المطبقة .2

ً  "القوائم المالية "القوائم الماليةتم إعداد هذه  صدارات إلاية و المعايير وة العربية السعودوالمعتمد في المملك للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا

 مالية سنوية قوائم أولهي  م2018ديسمبر  31المنتهية في  للسنةالمالية  القوائمهذه خرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ألا

 ً المملكة العربية السعودية وغيرها  فية عتمدوالمللمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي  أعدتها الشركة وفقا

 (1رقم )المالي  تقريريار الدولي للالمعايير واألحكام األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما تم اتباع متطلبات المعمن 

المالية  القوائمبالمتطلبات التي تنطبق على إعداد  ام الشركةحول التز (7)يضاح رقم اإلراجع )" ألول مرةالمالي  رير"تطبيق المعايير الدولية للتق

، قامت الشركة بإعداد م2017ديسمبر  31بالنسبة لجميع الفترات حتى الفترة المنتهية في  .(بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة

 ربية السعودية.قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة الع

يلزم الكيانات المدرجة بتطبيق  والذي هـ1438محرم  15الموافق  م2016أكتوبر  16قرار مجلس المفوضين بتاريخ  سوق المالأعلنت هيئة 

 للتقرير الماليوالموجودات غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية  واإلستثمارات العقاريةوالمعدات  تالاآلنموذج التكلفة لقياس الممتلكات و

 اإللتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي المطبقة في فيستمرار اإل، مع المعايير الدولية للتقرير الماليمن تاريخ اعتماد بدءاً  لمدة ثالثة سنوات

. وقد القوائم المالية  ت حوليضاحااإلفصاح عن القيمة العادلة ضمن إلفصاح التي تتطلب أو تشجع ااإلمملكة العربية السعودية، ومتطلبات ال

 .في هذة القوائم الماليةلمتطلبات ا لتلك امتثلت الشركة

 النشاطعملة العرض و .3

 العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.  يوه سعوديالريال لباتم عرض هذه القوائم المالية 

 أسس اإلعداد .4

تباع فرض إوب ة،يعدا معلومات التدفقات النقد مايس االستحقاق المحاسبي فدام أساوبإستخ ةيخيوفقا لمبدأ التکلفة التار ةيتم إعداد القوائم المال

إللتزام  ةيالحال مةيبالق الموظفينالعادلة واالعتراف بمنافع خدمات  مةيبالق ةيبعض الموجودات والمطلوبات المال اسيوالمعدلة بإعادة ق ةياإلستمرار

 ات ذات الصلة.المنافع، على النحو المبين في إيضاحات السياس
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 السياسات المحاسبية الهامة .5

في قائمة المركز المالي وقائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر عند التحول من  قامت الشركة بإعادة النظر في تصنيفات بعض البنود

ي. وتم إعادة التصنيف من أجل تحقيق عرض أفضل وفقاً المعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة إلى المعايير الدولية للتقرير المال

 للمعايير الدولية للتقرير المالي.

 الحالية التي لم يتم تطبيقهاالصادرة المعايير و التعديالت الجديدة و المعايير 5-1

والتي  من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي في تاريخ إعداد هذه القوائم المالية، تم نشر بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية

التي يتوقع أن تكون ذات صلة بالقوائم المالية للشركة. ومبكر من قبل الشركة. فيما يلي معلومات  لم تصبح سارية المفعول ولم يتم تطبيقها في وقت

ال كة للفترة األولى التي تبدأ بعد تاريخ سريان اإلصدار. تتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد جميع التعديالت ذات الصلة في السياسات المحاسبية للشر

للشركة باستثناء ما  على القوائم المالية جوهريأو إدراجها أدناه أثر  تطبيقهاات والتعديالت الجديدة التي لم يتم التفسير، يتوقع أن يكون للمعايير

 هو مذكور.

 إليجار""عقود ا (16) معيار الدولي للتقرير المالي رقمال 5-1-1

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

لتزامه بسداد الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل ا مباالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدا

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة. تبقى طريقة المحاسبة دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية ل

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

عقود اإليجار،  (17رقم ) هات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدوليمحل التوجي (16رقم ) المعيار الدولي للتقرير الماليل يح

"حوافر لي عقود اإليجار التشغي (15رقم ) تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية 4والتفسير الدولي 

 تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. 27رقم، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية عقود االيجار التشغيلية"

 .م2019يناير  1تبدأ من أو بعد  التي يسري مفعول هذا المعيار للفترات السنوية

 تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار

 إما: اختيار، (16) رقم عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ةللشركيجوز 

 لعقد اإليجار لكافة عقودها، أو (16رقم )تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي  -

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

 التحول

. لغرض تحديد األثر فإن الشركة في 2019يناير  1اليًا بتقييم تأثير هذا المعيار. حيث أنه إلزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في حتقوم الشركة 

 طريقها إلى:

ي الدولاجراء مراجعة كاملة لجميع االتفاقيات لتقييم ما إذا كانت أي عقود إضافية ستصبح عقود إيجار بموجب التعريف الجديد للمعيار  •

 .16قارير المالية رقم للت

ليتم اعتماده. إما التطبيق بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي جزئي )مما يعني أن أرقام المقارنة ال تحتاج إعادة  للتحولتحديد أي مخصص  •

عقد إيجار، باإلضافة  ي علىتحتو إصدار(. كما توفر طريقة التطبيق الجزئي تخفيف ا اختياري ا إلعادة التقييم سواء كانت العقود القائمة هي أو

 إلى إعفاءات أخرى. إن تحديد أي من هذه التطبيقات العملية إلعتمادها أمر مهم ألنها خيارات لمرة واحدة.

ح صبتقييم اإلفصاحات الحالية لعقود اإليجار التمويلي واإليجارات التشغيلية حيث من المرجح أن تشكل األساس للمبالغ التي سيتم رسملتها وت •

 دام الموجودات.الستخحق 

 تحديد أي الخيارات المحاسبية لمبّسطة ينطبق على محفظة عقود اإليجار الخاصة بهم وإذا كانوا متجهين إلى استخدام هذه اإلعفاءات. •

 النظر في متطلبات نظم تقنية المعلومات وما إذا كان هناك حاجة إلى نظام إيجار جديد. •

 بة.مطلو ستكونتقييم اإلفصاحات اإلضافية التي  •
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة ) .5

 )تتمة( الحالية التي لم يتم تطبيقهاالصادرة المعايير و الجديدة و التعديالت المعايير 5-1

 (م201۷ – م2015التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )دورة  5-1-2

 الترتيبات المشتركة( 11رقم ) للتقرير المالي والمعيار الدوليدمج األعمال ( 3) رقمالمعيار الدولي للتقرير المالي  5-1-2-1

 .يوضح طريقة محاسبة الشركة عن زيادة حصصها في العمليات المشتركة التي تستوفي تعريف األعمال التجارية

ً إذا احتفظ طرف ما )أو حصل على( سيطرة مشتركة  -  فال يعاد قياس الحصة المحتفظ بها سابقا

ذ بإعادة قياس الحصة المستحو الطرف ويقوم مراحل خالل نإذا حصل طرف ما على سيطرة فإن المعاملة هي دمج أعمال يتم الحصول عليها م -

 .المحتفظ بها سابقا بالقيمة العادلة

 الصادرة والتي تم تطبيقها والتعديالت على المعايير جديدةال المعايير 5-2

 (9رقم )للتقرير المالي ي لالدو والمعيار العمالء مع العقود من راداإلي (15رقم ) المالي رريللتق دوليللمعيار ال بالتطبيق األولي الشركةقامت 

 .األدوات المالية

 : في أعاله يتمثل لمعاييرا لتطبيق ليوألا ألثرا إن

  ادات.إليرا ضعر -1

 .لماليةا داتلموجوا ضمن بها فلمعترالذمم المدينة ا قيمةاالئتمان في  خسائر دةياز -2

الربح لربح أو الخسارة واوفصلها عن مصاريف البيع والتسويق في قائمة  الذمم المدينة في بند مستقل قيمةاالئتمان في  خسائرإعادة تصنيف  -3

 .أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

  ء"لعمالا مع ودلعقا نم راداتإلي"ا – (15رقم )  لماليا ريرللتق ليدولا رلمعياا 5-2-1

 لمحاسبةا رمعيا لمح رلمعياا هذا ليحو رادات،باإلي رافالعتا تقيوتو مبلغ ديدلتح لشام ميهمفا راإط لماليا ريرللتق ليدولا رمعيالا هذا ينشئ

 . بها لمتعلقةا راتلتفسيوا "راداتإليا" (18رقم ) ليدولا لمحاسبةا رمعياو" ءاتالنشاا ودعق" (11رقم ) ليدولا

داء ألتفي بالتزام االشركة  فإن قديم الخدمةت فعند ،مدى زمني على للعميخدمات إلى الا على طرةلسيا ولحت دعن راداتإليا تبإثبا شركةلا ومتق

تقديم ب شركةويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت ال شركةالتي يقدمها أداء اليتلقى المنافع حيث أن العميل  يرادات على مدى زمنيإلوتثبت ا

 أثر كناه سلي ،عليهو. رادات"إليا" (15رقم )لمالي ا ريرللتق ليدولا رلمعياا تلباطمت مع يتماشى بماالعميل وذلك واإلقرار باستالمها من  الخدمة

 لمحاسبيةا تلسياساا لتفاصي يلي فيما.  شركةلا راداتيإ تثباإ على" ءلعمالا مع ودلعقا نم (15رقم ) لماليا ريرللتق ليدولا رلمعياا قبيطت نم ماه

 : شركةبال لخاصةا باإليرادات قيتعل فيما لسابقةا لمحاسبيةا تلسياساا على طرأت لتيا راتلتغيا بيعةطو دةيدلجا لهامةا

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

رفف أالمبيعات من 

جات تالتخزين والمن

المعدنية والحديدية 

البضائع له وإقراره  ميعلى المنتجات عند تسل طرةيعلى الس ليالعم حصلي

في تلك المرحلة  راداتيوإثبات اإل ريإصدار الفوات تميبقبولها في موقعه. 

ً ي 60 – 30االئتمان عادة خالل  ري. تستحق فواتةيالزمن  راداتيوإثباتها كإ وما

للعقود  بالنسبة. المباعةبالصافي بعد الخصومات المطبقة التي تتعلق بالمواد 

ً للمعيار الدوليبإرجا ليالتي تسمح للعم للتقرير  ع المواد، يتم إثباتها وفقا

من المرجح عدم  ةيف كوني"اإليرادات" إلى المدى الذي  (15رقم )المالي 

إثباتها. وبالتالي،  تميالمتراكمة التي  راداتيحدوث عكس جوهري في مبلغ اإل

 تميي المثبتة وفقا ًلعمليات اإلرجاع المتوقعة والت اترادياإل مةيق ليتعد تمي

 . ةيخيالتار اناتيبناء على الب رهايتقد

 تثباإ مت (18رقم )لي دولا لمحاسبةا رفقاً لمعياو

 قديم الخدمةت عند ءلعمالا مع ودلعقا نم راداتإليا

 . قعهوم في لهاوبقب للعميا رارقوإ

 

 1  يخربتاولي ألثر التراكمي للتطبيق األبأثر رجعي مع إثبات ا"اإليرادات"  – (15رقم ) لماليا ريرللتق ليدولا رلمعياا قبيطبت الشركة تقام

 راتلتفسيوا (18رقم )لي دولالمحاسبة ا رلمعيا فقاًو سابقاً جهااإدر مت كما ،لسابقةا للسنة مةدلمقا تماولمعلا ليدتع ميت مل ،عليهو، م2018يناير 

 على القوائم المالية. جوهري ظرنا تأثيروال يوجد في ن .به لمتعلقةا
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة ) .5

 )تتمة( المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الصادرة والتي تم تطبيقها 5-2

 )تتمة( ء"لعمالا مع ودلعقا نم راداتإلي"ا – (15رقم )  لماليا ريرللتق ليدولا رلمعياا 5-2-1

 

 من العقود مع العمالء بإستخدام نموذج من خمس خطوات  يراداتيتم إثبات اإل

تحديد العقد 

 تزامات األداء.إلالوفاء ب .2

 تحديد سعر المعاملة. .3

 تخصيص سعر المعاملة على التزامات األداء. .4

 األداء.يرادات عندما تقوم الشركة بالوفاء بالتزامات إثبات اإل .5

شركة ل وتستثنى المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف اخرى. تعترف العوض المحدد في العقد مع العمييتم قياس االيراد على أساس ال

 باإليرادات عند تحويل السيطرة على المنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل.

 السلعالسيطرة على  تحويلعن طريق  اللتزامالوفاء بأداء اعلى  يعتمد على مدى زمنيعند نقطة زمنية أو إما  يكون اإليراداتب االعترافتوقيت 

 عميل.الخدمات إلى الأو 

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

مة من دلبضاعة والخدمات المقتمثل اإليرادات قيمة فواتير ا المشتري.إلى البضاعة  على يتم إثبات االيرادات من بيع البضاعة عند انتقال السيطرة

 بعد خصم الخصومات والمرتجعات. ،السنةقبل الشركة خالل 

ين عندما تقوم الشركة بدور المسوق ألي طرف آخر، فإنها تقوم بمراجعة هذا الترتيب للتأكد فيما إذا كانت تعمل كأصيل أو كوكيل. عندما يتب

 ببيع تقوم شركةإذا كانت ال أما مباعة باإلجمالي.لمبيعات ذات العالقة وتكاليف بيع البضاعة البأنها تعمل كأصيل، فإنها تقوم بتسجيل كافة اللشركة 

 .الربح المكتسب ذلك هامش ويمثل اإليرادات ضمنصافي الللموردين على أساس  الدفعاتاإليرادات و تسجيل يتم وكيل، بصفتها والخدماتالسلع 

 شركةبين ال المبرمة االتفاقيةجوهر وكل من الشكل القانوني لدارة اإلمد على تحليل معاملة، فهذا يعتأو وكيالً في ال الشركة طرف أصلى كانتسواء 

االلتزامات أو  وأ األصول على تأثير لها ليس، ولكن المسجلة يةالتشغيل والتكاليفيرادات اإل مبلغهذه األحكام على  تؤثر األعمال، فيوشركائها 

 التدفقات النقدية المسجلة.

 "لماليةدوات األا" - (9رقم )  لمالير ايرلي للتقدولر المعياا 5-2-2

 ل محر لمعيال هذا ايحولمالية. ر اغيود لبنابيع راء أو شود عقض بعولمالية ت اباولطلمودات واجولمس اقيات وثبات إلباطمتر لمعيادد هذا ايح 

  س".يالقراف واالعت"ا –"األدوات المالية"  (39رقم )لي دولالمحاسبة ر امعيا

 لسابقة.المحاسبية ت السياسااعلى طرأت لتي رات التغيابيعة دة وطيدلجالهامة المحاسبية ت السياسال افيما يلي تفاصي

 لماليةت اباولطلموالمالية ودات اجولمس اقياف وتصني

ت باولطلمس اقياف وتصنيدف به (39رقم )لي دولالمحاسبة ر الحالية في معيات الباطبالمتر كبيل بشك (9رقم )لمالي ا ريرلي للتقدولر المعياظ ايحتف

روض لقق واالستحقاايخ ربها حتى تاظ لمحتفودات اجولمتعلقة بالما( 39رقم )لي دولالمحاسبة ر اسابقاً في معياواردة لت الفئاد انه يستبعأال إلمالية. ا

 لمتاحة للبيع.جودات المالية اف والمولسلوا

فيما ولمالية. ت اباولطلمتعلقة بالموا شركةلخاصة بالالمحاسبية ت السياسااعلى وهري جر ثأ (9رقم )  لمالير ايرلي للتقدولر المعياق ابيطلتن يكم ل

 :يةلمالودات اجولمس اقياف ويعلى تصن (9رقم )لمالي ر ايرلي للتقدولر المعيار تطبيق اثأيلي 

ة، فأطلمامالية مقاسة بالتكلفة ودات جونها مأعلى لمالية ودات اجولمف اتصنيم يت، ليوألت االثباد اعن، (9رقم )لمالي ر ايرلي للتقدولر افقاً للمعياو

وق حقات أدو -رآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ن، أو يدلأدوات افي رات ستثماا-رآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة أو 

د ما يستنعادةً  (9رقم )لمالي ر ايرلي للتقدولر افقاً للمعياولمالية ودات اجولمف ايتصنرة. إن لخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ، أو لملكيةا

 ية.دلتعاقاية دلنقافقاتها دتص خصائك لذكولمالية ودات اجولمإدارة اخالله ن مم يتذي لل األعماوذج الى نمإ

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

 ية.دية تعاقدنقت فقادتل لتحصيودات جوبالمظ الحتفاالى دف إيهذي لل األعماوذج انمن بها ضمظ الحتفام ايت (أ

 م.لقائاغ لمبلل اصأعلى دة لفائوالمبلغ ل األصت عاوفدمط فقل لتي تمثاية دلنقت اقافدللتددة يخ محوارية في تدلتعاقاتها راتنشأ فت (ب
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة ) .5

 الصادرة والتي تم تطبيقها )تتمة( والتعديالت على المعايير جديدةال المعايير 5-2

 )تتمة( "لماليةادوات ألا" - (9رقم )  لمالير ايرلي للتقدولر المعياا 5-2-2

لة دلعاامة بالقيم تصنيفها ال يته ونان أديرطلشاكال ت فوستر إذا اآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ن يدلأدوات افي رات الستثماس اقيام يت

 رة:لخساأو ابح رلل اخالن م

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

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

رض نهائي عل بشكر تختاأن  شركةللق يحرة، لمتاجرض ابها بغظ الحتفام التي ال يتالملكية وق احقأدوات في رات لي لالستثماوألت االثباد اعن

 دة.على حر ستثمال اكس ساأعلى ر لخيام هذا ايتر. آلخل الشامل اخدلن اضمر لة لالستثمادلعاالقيمة الالحقة في رات التغيا

قياسها م يته، عالأه بيانم فقاً لما تر وآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ة أو فأطلمالمصنفة بالتكلفة ر المالية غيودات اجولماجميع  إن 

ل بشكصنف تأن  شركةللق يح، ليوألت االثباد اعن، ولمشتقةالية لماودات اجولماجميع ن يتضمرة، وهذا لخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاابالقيمة 

ودات جوكمر، آلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ة أو فأطلمابالتكلفة س لقيات الباطمترى خأيقة طرفي بولتي تستالمالية ودات اجولمانهائي 

تخفيضه رى أو خأيقة طرينشأ بد قذي لالمحاسبي ق اابطلتدم اعذف بحم وتقك، لذبت قامرة، وإذا لخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاامالية بالقيمة 

 ر.كبيل بشك

،  لةدلعاالمعاملة( بالقيمة ر الي بسعأو لبشكس مقاوهري مالي جر عنصدون ية رينة تجادمم من ذتكم لمالية )ما لودات اجولي للموألس القيام ايت

 ر.مباشل باقتنائها بشكق لتي تتعلالمعاملة ف اتكاليداً ئرة، زالخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاابالقيمة س لمقار اغيد بالنسبة للبن

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

 اسالقي الموجودات المالية

ن لة مدلعاالمالية بالقيمة ودات اجولما
  رةلخساأو ابح رلل اخال

ل أي تشمر، ولخسائب والمكاساصافي ت ثبام إ. يتلةدلعاابالقيمة ودات جولمذه الهق لالحس القيام ايت

 .اآلخرالدخل الشامل الربح أو الخسارة وقائمة ن ضمح، بات أريعاوزتل خدة أو دفائ

لتكلفة ض اتخفيم يت لفعلية.دة الفائايقة دام طرباستخة فأطلمابالتكلفة ودات جولمذه الهق لالحس القيام ايت ةفأطلمالمالية بالتكلفة ودات اجولما

ل يوتحر خسائح وبادة وأرلفائرادات ايت إثبام إيتأدناه(  2)أنظر لقيمة افي ض النخفار ابخسائة فأطلما

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة  ن لقيمة ضمافي ض النخفاوخسائر األجنبية ت العمالا

الدخل الشامل رة ووالربح أو الخسا الربح أو الخسارةقائمة  ن ضمرة خساأو بح ت أي رثبام إ. يت

 .اآلخر

ر فقاً للمعيادة ويدلجس القيات افئاك لذكو (39رقم )لي دولالمحاسبة ر المعيا فقاًس السابقة ولقيات افقة فئارلمت اإليضاحاوالتالي دول الجرض ايع

 :م2018ير ينا 1كما في  بالشركةلخاصة المالية ودات اجولمالفئة  (9رقم )لمالي ر ايرلي للتقدولا

  
فقاً التصنيف و

لمحاسبة  ر المعيا

(39رقم )لي دولا  

فقاً التصنيف و

لي دولر اللمعيا

رقم لمالي ر ايرللتق

(9)  

فقاً القيمة الدفترية و

لي دولالمحاسبة ر المعيا

معايير /(39رقم )

 المحاسبة السعودية

القيمة الدفترية 

ر فقاً للمعياو

ر يرلي للتقدولا

(9رقم )لمالي ا  

سعودي لاير     لاير سعودي 

     الموجودات المالية

 أ - ية رينة تجادمم مذ

تكلفة مطفأة 

روض ق)

 (تتسهيالو

 10,293,373 11,293,373 ةفأطلمالتكلفة ا

من خالل الربح أو  بالقيمة العادلة استثمارات

 الخسارة

إستثمار بغرض 

 المتاجرة

 القيمة العادلة 

من خالل الربح او 

 الخسارة

16.852.367 16.852.367 

 نقد وأرصدة لدى البنوك

تكلفة مطفأة 

روض ق)

 (تتسهيالو

 2.294.461 2.294.461 ةفأطلمالتكلفة ا

   30.440.201 29.440.201 

تصنيفها حالياً بالتكلفة م يت، (39رقم )لي دولالمحاسبة ر امعياب جوبمت تسهيالروض ونها قأتصنيفها على م لتي تاية رلتجااينة دلمم امذلا -أ

لاير سعودي في مخصص اإلنخفاض في القيمة لتلك الذمم المدينة في الرصيد االفتتاحي لألرباح  463.914تم االعتراف بمبلغ  ة.فأطلما

 .(9)عند التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م2018يناير  1ي المبقاة ف
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 (تتمةالسياسات المحاسبية الهامة ) .5

 الصادرة والتي تم تطبيقها )تتمة( اييرت على المعوالتعديال جديدةال المعايير 5-2

 )تتمة( "لماليةدوات األا" - (9رقم )  لمالير ايرلي للتقدولر المعياا 5-2-2

 لمالية ودات اجولمافي قيمة ض النخفاا

الئتمانية ر الخسائبنموذج "ا (39رقم )لي دولالمحاسبة ر افي معيادة" لمتكبرة الخساوذج "انم (9رقم )لمالي ر ايرلي للتقدولر المعيادل ايستب

بالقيمة ن يدلأدوات افي رات الستثماود والعقودات اجومة وفأطلمابالتكلفة س لتي تقاالمالية ودات اجولماعلى د يدلجوذج النمق ابيطتم يتوقعة". ولمتا

راف العتم ايت( 9رقم )لمالي ر ايري للتقلدولر افقاً للمعياوولملكية. وق احقأدوات في رات الستثماس الير وآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاا

 .  (39رقم )لي دولالمحاسبة ر افقاً لمعياوبها سابقاً رف لمعتاالئتمانية ر ابالخسائ

       لمنخفضةاالئتمانية القيمة ذات المالية ودات اجولما

لمالي ل األصر ايعتبوئتمانية منخفضة. اقيمة ة ذات فأطلماجة بالتكلفة درلمالمالية ودات اجولمت اكانإذا ما م بتقيير يرتقل يخ كربتا شركةلوم اتق

 لمالي.ل الألصدرة لمقالمستقبلية اية دلنقت افقادلتاعلى ر ضار ثر أكثدث أو أحول لحصون ما يكدالئتمانية" عنالقيمة ض ا"منخف

       لقيمةافي ض النخفارض اع

 .وداتجوية للمرفتدلامة لقين امة فأطلمابالتكلفة س لتي تقاالمالية ودات اجوللمر لخسائت امخصصام خصم يت 

 اآلخر.الدخل الشامل الربح أو الخسارة وقائمة في ل منفصل ية بشكرلتجااينة دلمم امذلمتعلقة بالالقيمة افي ض النخفار اخسائرض عم يت 

 وللتحا

ض إلنخفال ا)يشمس لقياف والتصنيافي رات تغيبالق لسابقة فيما يتعلرات انة للفترلمقات اماومعلل يدتعدم يسمح لها بعء عفاإعلى  الشركة ت حصل

لمالي ر ايرلي للتقدولر المعياق ابيطتن لناتجة مالمالية ت اباولطلموالمالية ودات اجوية للمرفتدلم القيا فيت قاروبالفراف إلعتم القيمة(. ال يتافي 

م عال بشك م2017ضة لسنة رولمعت اماولمعلس اعكال ت، عليهوامة. ر هلمبالغ غين األ م2018يناير  1كما في ة لمبقاح ابارألافي  (9رقم )

 .(39رقم ) ليدولالمحاسبة ر امعيات ماومعلرض تعل ب (9رقم )لمالي ر ايرلي للتقدولر المعيات الباطمت

 :م2018يناير  1يخ رلقائمة بتاف اظرولق والحقائس اساألتالي على م التقييم ات

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

 لمالية.ودات اجولمض السابقة لبعت التسمياء الغاد وإيدتح (ب

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

للخسائر ر في نموذج انخفاض القيمة يمما أدى إلى تغي ،م2018ير ينا 1من  اعتباراً  (9رقم ) للتقرير الماليقامت الشركة بتبني المعيار الدولي 

 . (9رقم )الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للقرير المالي إلى نموذج  (39رقم )الدولي  ةوفقًا لمعيار المحاسب المتكبدة

 االيرادات
 

 يرادات على مدى زمنيإلداء وتثبت األتفي بالتزام ا شركةال فإن قديم الخدمةت فعند ،مدى زمني على للعميخدمات إلى الا على طرةلسيا تتحول

 واإلقرار باستالمها من العميل. تقديم الخدمةب شركةويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت ال شركةيقدمها أداء اليتلقى المنافع التي حيث أن العميل 

 األدوات المالية
 

 ا في األحكام التعاقدية لهذه األدوات. يتم قياس األصول والخصوم المالية مبدئيًاالمالية عندما تصبح الشركة طرفيتم اإلعتراف باألصول والخصوم 

 بالقيمة العادلة. 

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

سب االقتضاء، عند االعتراف مة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( إلى القيمة العادلة لألصول المالية والخصوم المالية أو تُخصم منها، حبالقي

سائر يتم األولي. وإن تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشراء األصول المالية والخصوم المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخ

 .اآلخرالدخل الشامل الربح أو الخسارة وقائمة االعتراف بها مباشرة في 

 األصول المالية

ريخ األصول المالية إلى الفئات التالية: األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، واالستثمارات المحتفظ بها حتى تايتم تصنيف 

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

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

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

 ب اللوائح أو العرف في السوق.بموج
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 العائد الفعلي / طريقة معدل الفائدة

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

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

 القروض والذمم المدينة

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

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

 .  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة القيمة والتي يتم اإلعتراف بها في  بعد خصم أي خسارة انخفاض في

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

 نخفاض قيمة األصول الماليةإ

، لتحديد مؤشرات انخفاض اآلخرالدخل الشامل الربح أو الخسارة وقائمة ف األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل ل المالية، بخاليتم تقييم األصو

لية هناك دليل موضوعي على أن التدفقات النقدية المستقبالقيمة في نهاية كل فترة إعداد التقارير. وتعتبر األصول المالية منخفضة القيمة عندما يكون 

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

لية إلى ما دون تكلفتها المتاحة للبيع، فإن االنخفاض الجوهري أو المتواصل في القيمة العادلة لألوراق الما حقوق المساهمينوبالنسبة الستثمارات 

 ى انخفاض القيمة.يُعتبر دليالً موضوعيًا عل

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

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

 والتقصير في سداد الفوائد أو المدفوعات الرئيسية؛ أاإلخالل بالعقد، مثل التخلف عن السداد أو  •

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

 اختفاء السوق النشطة لتلك األصول المالية بسبب المشكالت المالية. •

س جماعي حتى م تقييم األصول لتحديد االنخفاض في القيمة على أساوبالنسبة لفئات معينة من األصول المالية، مثل الذمم التجارية المدينة، فيت

 رة منفصلة.وإن تم تقييمها على أنها ال تنخفض بصو

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

ترتبط  حوظة في الظروف االقتصادية العالمية والمحلية التيتوسط فترة االئتمان الممنوحة، وكذلك التغيرات الملالمتأخرة في المحفظة عن م

 بالتقصير حول الذمم المدينة.

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

 ألصلي لألصول المالية. لية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة/العائد الفعلي اوالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقب

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

 العائد الحالي السوقي ألصول مالية مماثلة.لتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل ل

لجميع األصول المالية باستثناء الذمم التجارية  ربشكل مباشيتم تخفيض القيمة الدفترية لألصول المالية من خالل خسارة االنخفاض في القيمة 

لتجارية المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم تخفيضها من خالل استخدام حساب مخصص. وعندما تعتبر الذمم ا المدينة حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية

لدفترية قابل حساب المخصص. وتقيد المبالغ المستردة الالحقة للمبالغ المشطوبة سابقًا مقابل الحساب المخصص. ويتم تسجيل التغيرات في القيمة ام

 . الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة للحساب المخصص في 

ي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، إذا انخفضت خسارة االنخفاض في القيمة، في فترة الحقة، وكان من الممكن ربط االنخفاض ل المالية التبالنسبة لألصو

الربح أو قائمة يمة المسجلة سابقًا من خالل بشكل موضوعي بحدث وقع بعد تسجيل انخفاض القيمة، فإنه يتم عكس خسارة االنخفاض في الق

إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لالستثمار، في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة، ما لو كانت عليه  لدخل الشامل اآلخرالخسارة وا

 التكلفة المطفأة لو لم يتم تسجيل االنخفاض في القيمة.

 ستبعاد األصول الماليةإ

بتحويل األصول المالية وعلى نحٍو  اقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقومستبعاد األصول المالية عندما تنتهي الحقوق التعإبالشركة تقوم 

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

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

تستمر باإلعتراف بالموجودات المالية وأيضاً تعترف  شركةومزايا ملكية األصول المالية المحولة فإن الإذا احتفظت الشركة فعليًا بكافة مخاطر 

 باإلقتراض المضمون مقابل العائدات المستلمة.

ب أوالخسائر المتراكمة ول ومجموع المقابل المستلم والذمم المدينة والمكاسفإن الفرق بين القيمة الدفترية لألص عند استبعاد األصول المالية بأكملها،

 . الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة تُسجل في  حقوق المساهمينالتي تم تسجيلها في اإليرادات الشاملة األخرى والمتراكمة في 

القيمة الدفترية  تخصص شركةفإن ال محول(،خيار إلعادة شراء جزء من أصل  شركةي البأكمله )مثالً عندما تبق عند إستبعاد أصل مالي ليس

ة السابقة لألصل المالي بين الجزء الذي واصلت اإلعتراف به تحت المشاركة المستمرة والجزء الذي لم يعد معترف به على أساس القيم العادل

قابل المستلم للجزء الذي لتحويل. والفرق بين القيمة الدفترية المخصصة إلى الجزء الذي لم يعد معترف به ومبلغ المالنسبية لتلك األجزاء بتاريخ ا

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

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

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

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

 التصنيف كمطلوبات مالية أو حقوق الملكية

الشركة على أنها إما مطلوبات مالية أو حقوق ملكية وفقًا لمضمون الصادرة من قبل  حقوق المساهمينيتم تصنيف المطلوبات المالية وأدوات 

 الترتيبات التعاقدية وتعريفات المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية.

 حقوق المساهمينأدوات 

حقوق ل أدوات أصول أي كيان بعد خصم كافة المطلوبات الخاصة بها. ويتم تسجي حصة متبقية في هي أي عقد يثبت حقوق المساهمينأداة 

 الصادرة عن الشركة بالمتحصالت المستلمة بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة. المساهمين

 المطلوبات المالية 

أو "المطلوبات  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة الل تُصنف المطلوبات المالية إما على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خ

 المالية األخرى". 
 

 المطلوبات المالية األخرى

المطفأة باستخدام يتم قياس المطلوبات المالية األخرى )بما في ذلك القروض والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى( مبدئيًا وفعليًا بالتكلفة 

 ائدة/العائد الفعلية.طريقة الف

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

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

تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، وتكاليف المعامالت، واألقساط أو الخصومات األخرى( على مدى الفترة المتوقعة المستلمة والتي 

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

 استبعاد المطلوبات المالية

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

  . خل الشامل اآلخرالربح أو الخسارة والدقائمة الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة والمقابل المدفوع والمستحق في 

 المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة على السياسات المحاسبية الهامةأثر تطبيق  5-3

بيانات مالية سنوية أعدتها الشركة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. تمت  أولم هي 2018 ديسمبر 31في للسنة المنتهية  إن هذه القوائم المالية

ديسمبر  31م و2017 سمبريد 31في  ةيللسنة المنته ةيالسنو ةيالمال ممقارنة بالقوائ ةيفي هذه القوائم المال ةيالمحاسب اساتيلسا اغةيإعادة ص

 .نييالقانون نيللمحاسب ةيالمحاسبة الصادرة عن الهيئة السعود رييم والتي تم التقرير عنها سابقا وفقا لمعا2016

 الممتلكات واآلالت والمعدات 5-3-1

 الالزمةالموجودات إلى الموقع والحالة دة إلعا، بما في ذلك أية تكاليف منسوبة مباشرة اإلقتناءيتم األعتراف بجميع الموجودات اآلخرى مبدئيا بتكلفة 

ً إدارة الشركة. يتم قياس هذه الموجودات  تنشدهالتمكينها من العمل بالطريقة التي  وخسائر اإلنخفاض في  بالتكلفة ناقصا اإلستهالك المتراكم الحقا

 مة إن وجدت.القيمة المتراك
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 )تتمة( الممتلكات واآلالت والمعدات 5-3-1

لفة، يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة في الممتلكات واآلالت واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختللمكونات الرئيسية لبنود الممتلكات عندما يكون 

 والمعدات.

واحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة يتم تحميل اإلهالك على 

 المقدرة للموجودات التي سيتم إهالكها: نسب االهالكت والمعدات. وفيما يلي بند من الممتلكات واآلال

 النسبة                                     بيــــــــــان
 ٪ 5 مبانــــي

 ٪ 12  آالت ومعدات
 ٪ 25  سيارات

 ٪ 25-15 أثاث ومفروشات
 ٪20 عدد وأدوات

 ما أقلإليجار أيهأو فترة ا ٪ 5 تحسينات على مباني مستأجرة
 

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

لتي تتجاوز فيها القيمة الدفترية القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت( بالقيمة اإلى أن 

 خدام أيهما أعلى.العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالست لألصل قيمتها القابلة لالسترداد.  القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة

 االصول قيد اإلنشاء، والتي ليست جاهزة للغرض المقصود منها. إهالكال يتم 

والصيانة التي تزيد  اإلصالح. تتم رسملة مصاريف  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة والصيانة على  اإلصالحاريف يتم تحميل مص

 جوهري. اإلنتاجي بشكلمن عمرها أو تزيد  األصولمن قيمة 

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

ستقبلية التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مم يت

متحصالت  ستعمال أو االستبعاد. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كفرق بين صافيمتوقعة من اال

وذلك عند التوقف عن إثبات األصل.يتم تخفيض القيمة  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة االستبعاد والقيمة الدفترية األصل( في 

 له. ألصل فورا إلي قيمته القابلة لالسترداد في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرةالدفترية ل

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 5-3-2

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

جاهزة عندما تكون  إلى الفئة المناسبة من الممتلكات وأآلت والمعداتخزون لمتكلفة ا تحويل. يتم التركيبتم تكبدها أثناء فترة اإلنشاء والتشييد إلى 

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

  غير ملموسة موجودات 5-3-3

 بل المدفوع وقت اإلستحواذ على األصل.لتي تساوي القيمة العادلة للمقاغير الملموس مبدئيا بالتكلفة ا باألصليتم األعتراف 

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

كأصل  برنامج حاسب ألي. حاليا، لدى الشركة اإلنتاجىصول على مدى العمر القسط الثابت لتوزيع تكلفة األ احتساب اإلطفاء باستخدام طريقة

  .سنوات 7مدى على ءة غير ملموس يتم إطفا

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

 .الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة موجودات غير الملموسة في والخسائر الناتجة عن استبعاد اليتم إدراج األرباح 

 غير المالية االصولفي قيمة  الهبوط 5-3-4

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

جود هبوط في القيمة، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل، والتي تمثل وري إجراء اختبار سنوي للتأكد من وعندما يكون من الضر

يتم تحديدها ألصل فردي ما لم ينتج القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية ناقصة تكاليف البيع وقيمة استخدامه، ايهما أكبر. و

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

تخدام معدل الخصم ية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخفيضها إلى القيمة القابلة لالسترداد. وعند تقدير القيمة الحالية، تخصم التدفقات النقدية المستقبل

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

لوحدات عدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من اتقوم الشركة باحتساب الهبوط في القيمة علي أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إ

ي خصصت إليها االصول الفردية. تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، المدرة للنقدية بالشركة الت

 ترة الموازنة.يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية بعد ف
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يتماشى مع وظيفة ضمن فئات المصاريف وبما  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة يتم إثبات خسائر الهبوط في العمليات المستمرة في 

 .األصل الذي هبطت قيمته

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

لك لالستخدام بعد التأكد من وجود هبوط في قيمتها سنويا وذواالصول غير الملموسة التي لم تصبح متاحة  إنتاجية محدودة )بما في ذلك الشهرة( ـ

اد. يمكن إجراء اختبار الهبوط في القيمة في أي وقت خالل فترة سنوية، شريطة أن يتم إجراؤه بمقارنة قيمتها الدفترية مع القيمة القابلة لالسترد

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

 لفترة المالية الحالية، يتم اختبار هذا األصل الملموس قبل نهاية الفترة السنوية الحالية.األصل إثبات هذه االصول غير الملموسة خالل ا

يمة القابلة لالسترداد لالسترداد لكل وحدة مدرة للنقدية التي تتعلق بها الشهرة. وعندما تقل القيحدد الهبوط في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة 

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

دليل على أن خسائر الهبوط المثبتة يتم في نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية إجراء تقويم للتأكد من وجود ’ هوبالنسبة لألصول، عدا المذكورة أعال

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

في تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ تاريخ  ة الهبوط المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمةيتم عكس قيد خسار

وط في القيمة. يعتبر عكس القيد هذا محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له أو القيمة اثبات آخر خسارة هب

بوط في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا إثبات خسارة اله ، فيما لو لم يتماإلهالكالدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم 

 .الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة في 

 عقود اإليجار 5-3-5

 معايير التأجير التمويلي:

بتصنيف عقد اإليجار كإيجار تمويلي عندما: الشركةتقوم   
 اإليجار. ينقل اإليجار ملكية األصل إلى المستأجر بنهاية فترة 

 مدة اإليجار هي الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل، حتى لو لم يتم نقل الملكية؛ 

 ن القيمة العادلة لألصل المؤجر بشكل جوهري.في بداية عقد اإليجار، تكون القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار تقرب م 

 هرية عليها.ع المستأجر استخدامها إال من دون إدخال تعديالت جوالموجودات المؤجرة ذات طبيعة متخصصة بحيث ال يستطي 

 إذا كان للمستأجر الحق في إلغاء عقد اإليجار، يتحمل المستأجر خسائر المؤجر المرتبطة باإللغاء؛ 

 ائر الناتجة عن التقلبات في القيمة العادلة محملة على المستأجر.األرباح أو الخس 

 بكثير من القيمة السوقية لإليجار. ر في التأجير لفترة ثانية أقلللمستأجر القدرة على االستمرا 

 التأجير التمويلي
والقيمة  اإليجار لعقود طبقا اإليجارلدفعات  األدنىللحد  الحاليةالتمويلي مبدئيا بالقيمة  التأجير عقود بموجببها  المحتفظ الموجوداتيتم تسجيل 

المستخدمة  بالمعدالتالمؤجرة باستخدام طريقة القسط الثابت  األصولعلى  اإلهالكتم احتساب ، أيهما أقل. يالمؤجرة للموجوداتالعادلة 

 .اإليجارالمقدرة نظرا ليقين ملكية الموجودات في نهاية فترة  اإلنتاجيةعلى مدى أعمارها  الموجودات إهالكبغرض للموجودات المماثلة، وذلك 

كاليف التمويل في المطلوبات مقابل الموجودات الخاضعة لإليجار التمويلي. يتم تصنيف بعد خصم تبالصافي  المستحقيتم إدراج التزام اإليجار 

توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل وذلك لتحقيق معدل  مالدفعات. يتتوقيت حسب  األجل قصيرة وطويلةالمطلوبات على أنها 

االعتراف  يتم .االيجارعلى مدى فترة  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر قائمةالتمويل على ثابت على الرصيد القائم. يتم تحميل تكاليف 

الموجودات المؤجرة  هالكا. يتم احتساب المملوكةبها االعتراف بالموجودات  يتمالتي  الطريقةبنفس  التمويلي لإليجارالموجودات الخاضعة  هالكبا

 . الشامل اآلخر الربح أو الخسارة والدخلقائمة على 

التشغيلي  راإليجا  
 اإليجاربموجب عقود  اإليجارات تحميل تشغيلية. تمه كإيجارات الالتمويلي كما هو موضح أع اإليجارغير عقود  اإليجارتصنيف جميع عقود  ميت

 .جارياإل رةمدى فت ىأساس القسط الثابت عل ىعل الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة  على التشغيلي

 تكلفة االقتراض 5-3-6

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

"تكلفة  ضمنويتم إدراجها اآلخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها  اإلقتراضوإعدادها لالستخدامات المحدد لها. يتم قيد تكاليف 

 تمويل".ال
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 المخزون 5-3-7

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

، القدر المناسب من التكاليف األخرىتعلقة مباشرة بعملية التصنيع وكذلك الموجميع المصروفات  الموادسترداد أيهما أقل. تتضمن التكلفة تكلفة لإل

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

 المخزون باستخدام طريقة المتوسط المرجح.

ل تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي لألعمال بعد خصم تكاليف االنتاج االضافية لإلكما

 وزيع.تلومصروفات البيع وا

، يتم تخفيض المخزون إلى صافي القيمة القابلة لالسترداد أو يتم تكوين الحاجةتقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للمخزون بشكل منتظم، وعند 

 الصلة. اتمخصص للتقادم في حالة وجود أي تغيير في نمط االستخدام و / أو الشكل المادي للمخزون ذ

 حكمهما فى النقد و 5-3-8

ارات وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون بند النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق والحسابات الجارية وودائع لدى البنوك واالستثم

لغ لى مباألخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الحيازة والتي يمكن تحويلها بسهولة إ

دي محدد وتخضع لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة، المطلوبات تحت الطلب والسحب على المكشوف والتي يتم دفعها عند الطلب يتم نق

 خصمها.

 اض قيمة الموجودات غير المتداولةاختبار انخف 5-3-9

يمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير في ق نخفاضيتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة اال

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

العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالستخدام أيهما أعلى.  لقيمةهي ا لألصل قيمتها القابلة لالسترداد.  القيمة القابلة لالسترداد

وجودات يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد. يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الم

. وعندما يتم الحقاً عكس  حتمالية عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز ماليذلك التها والمالية وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قيم

لكن القيمة الدفترية خسارة االنخفاض في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، و

جاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارة لالنخفاض ب أن ال تتالتي تمت زيادتها يج

الربح أو قائمة في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة. ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في 

. ال يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة التي تم إدراجها للموجودات غير الملموسة واألوراق المالية المتاحة الدخل الشامل اآلخرالخسارة و

 للبيع.

 ، االحتياطيات وتوزيعات األرباحالسماهمينحقوق  5-3-10

 يمثل رأس المال القيمة االسمية لألسهم المصدرة.

 للفترة الحالية والسابقة. المبقاةباح جميع األر المبقاةتتضمن األرباح 

 .المساهمينيتم تسجيل جميع المعامالت مع مالكي الشركة بشكل منفصل ضمن حقوق 

قبل يتم إدراج توزيعات األرباح المستحقة للمساهمين في المطلوبات اآلخرى عندما يتم اعتماد توزيعات األرباح في اجتماع الجمعية العمومية 

 تاريخ التقرير.

   دمةالخ مكافأة نهاية 5-3-11

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

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

 مالي.القوائم المالية وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات. يتم عرض التزامات منافع الموظفين الحالية في قائمة المركز ال
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 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (لاير سعودي)

 

 

 (تتمة) المحاسبية الهامةالسياسات  .5

 )تتمة( يق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة على السياسات المحاسبية الهامةأثر تطب 5-3
  )تتمة( دمةالخ مكافأة نهاية 5-3-11

 )تتمة( االلتزامات األخرى المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة األجل

لخدمة المستمرة وإجازة الخدمة الطويلة واإلجازة السنوية الموظفين طويلة األجل )بما في ذلك مكافآت اإن االلتزامات األخرى المتعلقة بمنافع 

ها بالقيمة الحالية التي ال يتوقع سدادها بالكامل خالل اثني عشر شهراً بعد انتهاء الفترة التي يقدم فيها الموظفين الخدمة طويلة ذات العالقة( يتم قياس

التي يقدمها الموظفين حتي نهاية فترة إعداد القوائم المالية باستخدام طريقة الوحدة  ة المتوقعة التي سيتم إجراؤها بشأن الخدماتللدفعات المستقبلي

واستقاالت الموظفين، لتزامات غير متداولة، يتم األخذ بعين االعتبار مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة، إاالئتمانية المتوقعة، وتسجل ك

ستخدام عوائد السوق في نهاية فترة إعداد القوائم المالية على إالخدمة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية ب ومعدالت تقليص األيدي العاملة، وفترات

درة المستقبلية المقدرة. يتم إثبات سندات الحكومية او الشركات ذات الجودة العالية بشروط وعمالت تتطابق قدر اإلمكان مع التدفقات النقدية الصا

 .الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة  ويات التغيرات في االفتراضات االكتوارية فيإعادة القياس نتيجة لتس
 

ا على األقل بعد شهر 12الشركة حق غير مشروط لتأجيل السداد لمدة ى تظهر االلتزامات كالتزامات متداولة في قائمة المركز المالي لم يكن لد

 تاريخ السداد الفعلي.فترة إعداد القوائم المالية بغض النظر عن 

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

 اد القوائم المالية.قيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة بتاريخ إعدالعادلة ألصول البرنامج، إن وجدت، ناقصة ال

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

الحالية اللتزامات المزايا  العربية السعودية، يتم االعتراف بالمخصص بناًء على القيمة الموظفين" مع األخذ في االعتبار نظام العمل في بالمملكة

رة عمل المحددة. يتم احتساب القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة باستخدام افتراضات لمتوسط النسبة السنوية لزيادة الرواتب ومتوسط فت

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

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

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

ستخدام تكاليف التقاعد المحددة إكتوارياً في نهاية السنة المالية، بعد إمات المنافع المحددة على أساس السنة حتى تاريخه بتم احتساب تكاليف التزا

د االلتزامات اإلكتوارية استناداً لالفتراضات في بداية تعديلها بالتقلبات الهامة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة يتم تمدي

 نة. وفي حالة وجود تغيرات هامة في االفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة فإنه يجب إعادة قياس هذه االلتزامات.الس

الربح أو الخسارة لفترة التي تحدث فيها بنود يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في ا

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

 سابقة.كتكاليف خدمة  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرمباشرة في قائمة 

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

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

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

 تتعرض خطة الشركة لمخاطر اكتوارية مثل مخاطر الخصم ومخاطر الرواتب.

 م2018بر ديسم 31خر تقييم اكتواري للقيمة الحالية لمخصص مكافأة نهاية الخدمة في آجراء إتم 

 المخصصات 5-3-12

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

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

 لتعكس أفضل التقديرات الحالية.

 المحتملة المطلوبات 5-3-13

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

نها غير مثبتة رة كاملة من قبل الشركة، أو جميع االلتزامات الحالية الناجمة عن أحداث سابقة ولكالمستقبلية غير المؤكدة والتي ال تخضع لسيط

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

 في القوائم الماليةواإلفصاح عنها   ثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل قائمة مركز مالي( عدم إمكانية قياس مبلغ االلتزام بمو2أو )

 للشركة ضمن المطلوبات المحتملة.

 القروض 5-3-14

المعاملة المتکبدة. تدرج القروض الحقا بالتكلفة المطفأة. يتم األعتراف بأي  فيالعادلة، بالصافي بعد تکال مةيبالق اياالعتراف بالقروض مبدئ تمي

 اإلقتراضعلى مدى فترة  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة  قائمةفي  ترداداإلسوقيمة  (بالصافي من تكاليف المعاملة)فرق بين العائدات 

 طريقة الفائدة الفعلية. مباستخدا
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 (تتمة) بية الهامةالسياسات المحاس .5

 )تتمة( أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة على السياسات المحاسبية الهامة 5-3

 يراداتاالعتراف باإل 5-3-15

 بيع البضائع

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

الدفع المحددة تحق، مع مراعاة شروط اإليرادات تتحقق عند التحكم بالسلعة أو نقل خدمة إلى عميل. تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمستلم أو المس

ر أو وكيل. تعاقديًا وباستثناء الضرائب أو الرسوم. يتم تقييم ترتيبات اإليرادات بناًء على معايير محددة لتحديد ما إذا كانت الشركة تتصرف كمدي

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

 ويتم تسجيل اإليرادات على أنها مكتسبة ومستحقة.

 إيرادات المبيعات

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

 مول بها.وتطبيق شروط الشحن المع

 جاع سترحقوق اإل

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

 الشروط التعاقدية.

 توزيع التزامات األداء

وتقدم خدمات  يكون التسليم محل المشتريا لبضائع. يتم ذلك عندمفي بعض الحاالت، تحدد الشركة خدمات التوصيل على أنها منفصلة عن بيع ا

 التوصيل إلى موقع المشتري. تخصص الشركة جزًءا من إجمالي سعر المعاملة لتقديم الخدمات بناًء على أفضل تقدير لخدمة مماثلة.

 التسعير المبدئي –تسعير المتغير ال

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

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

ألسعار األولية والنهائية، يتم تسجيل اإليرادات في وقت نقل السيطرة على المنتجات بمبلغ يمثل وبغض النظر عن الصيغة المستخدمة لتحديد ا

 الذي تتلقاه الشركة. المقابلالمبلغ النهائي المتوقع من 

تم تحديد السعر النهائي الالحقة في السعر النهائي المقد ر كإيراد حتى ي " للسعر األولي، يجب أال تسجل التغييرات مدينةعندما تسجل الشركة "ذمم 

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

 س هذه كإيراد منفصل. الحقًا كأصل مالي بالقيمة العادلة. قد يتم تسجيل إعادة القيا

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

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

 يةالتشغيل المصروفات 5-3-16

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

 وتكلفة البيع على أساس ثابت. اإلداريةيتم توزيع المخصصات بين مصاريف التوزيع والتسويق والمصاريف العمومية و

 ضريبة القيمة المضافة 5-3-1۷

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

• 

• 

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

 الدائنة في قائمة المركز المالي.

 الزكاة  5-3-18

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

ئة العامة للزكاة الهي . ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبلالشامل اآلخروالدخل 

 في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية. والدخل

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

 .العربية السعودية

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

 لي لم يتم األعتراف بأي التزام أو أصل ضريبي مؤجل في هذه القوائم المالية.الزكاة في المستقبل المنظور، وبالتا مبلغعلى 
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 (ة)تتم السياسات المحاسبية الهامة .5

 )تتمة( لدولية للتقرير المالي ألول مرة على السياسات المحاسبية الهامةأثر تطبيق المعايير ا 5-3

 الت األجنبيةالعمبرصدة واألت المعامال 5-3-19

الصرف السائد في تاريخ المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر صرف سعر إلى الريال السعودي باستخدام  الجنبية العمالتالمعامالت بيتم تحويل 

ة جنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنألاة الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن إعادة قياس البنود النقدية المقومة بالعملة جنبيألا التالعم

 .الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة في 

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

 تحديد القيمة العادلة.فية باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم  ستثناء البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم تحويلهاإب

 التقارير القطاعية 5-3-20

 ليقطاع التشغيال (أ)

ذلك اإليرادات والمصروفات  فيوالذي يقوم بأنشطة قد يحقق منها إيرادات ويتحمل عنها مصروفات بما  الشركةنات القطاع التشغيلي هو أحد مكو

حتى  قرارال يتم تقييم جميع نتائج القطاعات بشكل دوري من قبل متخذ القرارات التشغيلية التخاذ .بالشركةالمتعلقة بمعامالت مع مكونات أخرى 

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

ضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على إلإلى متخذ القرارات التشغيلية بنوداً عائدة مباشرة إلى القطاع با رفعهاتتضمن نتائج القطاعات التي يتم 

 .الزكاةوجودات/المطلوبات ذات العالقة وموجودات ومطلوبات تطوير والمالرئيسي وتكاليف البحث وال المركز. مصروفات مناسبأساس 

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

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

 في القوائم المالية المرفقة.

 القطاع الجغرافي (ب)

 مخاطرفي بيئة اقتصادية معينة خاضعة ل مربحةالتي تعمل في أنشطة ت أو المنشأمجموعة من الموجودات أو العمليات  الجغرافي هولقطاع ا

  تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. عن وعوائد مختلفة

 ربحية السهم 5-3-21

وصافي  خسارة( التشغيل) / ربحتقوم الشركة بعرض ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم العادي. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من 

هم ساألإلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد  المنسوبة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة بقسمة ( الخسارة) الربح

 المرتبطة بالمساهمين الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة للسهم من خالل تعديل  المخففالربح  تحديدالعادية القائمة خالل السنة. يتم 

 .المخففة المحتملةميع األسهم العادية لعدد األسهم العادية القائمة آلثار جالمتوسط المرجح و ينالعادي

 توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية للمساهمين  5-3-22

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

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

 كمطلوبات. هواألعتراف ب

 التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة .6

  حكام المحاسبية الهامةواأل التقديرات 6-1

ية للتقرير المالي المطبقة في المملكة العربية السعودية استخدام التقديرات واإلفتراضات التي تؤثر يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدول

يرادات غ المدرجة لإلالمبالو موجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم الماليةلل المبالغ المدرجةعلى 

الحالية التي يعتقد أنها معقولة  األحداثالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل معرفة لإلدارة باألحداث وبر. ترة التقريفوالمصروفات خالل 

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

مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها  ة بها على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنهاتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلق

 في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.
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 )تتمة( التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة - 6

 عدم التأكد من التقديرات  6-2

واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيراً جوهرياً  معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكدفيما يلي 

 على المبالغ المدرجة في القوائم المالية:

 نهاية الخدمة للموظفين تعويضمخصص   1-2-6

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

ل التدفقات لتحوي المستخدمزايا، ومعدل الخصم لممستقبلية والتي تتضمن أساسا زيادة في الرواتب والاإلفتراضات التي يجب اتخاذها للنتائج ا المحدد

لاللتزام. يتم اإلفصاح عن اإلفتراضات  ةيالدفتر مةيالق یفي هذه االفتراضات سوف تؤثر عل راتيي. إن أي تغللقيمة الحاليةالنقدية المستقبلية 

 .12رقم  في إيضاحالمتعلقة بها 

 والقيم المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسةتقدير العمر اإلنتاجي ومعدل االستهالك / االستهالك وطريقة االستهالك  6-2-2

وطريقة اإلستهالك والقيمة المتبقية  اإلطفاء/  إلستهالكومعدل ا لإلستهالكلموجودات القابلة ل لألعمار اإلنتاجيةتقوم اإلدارة بمراجعة تقديراتها 

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

 ألصول.ا منفعةبالتقادم التكنولوجي الذي قد يغير من 

 مخصص الزكاة 6-2-3

بشأن  عامة للزكاة والدخلالهيئة العند تقدير الزكاة الحالية المستحقة من قبل الشركة، تأخذ اإلدارة في اإلعتبار القوانين السارية وقرارات / أحكام 

 .السابقةبعض القضايا 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 6-2-4

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

ة لخصمها. إن عدم التأكد من التقديرات يتعلق باإلفتراضات حول النتائج التشغيلية المستقبلية وتحديد معدل خصم المتوقعة وتستخدم سعر الفائد

 مناسب.

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 6-2-5

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

ة دخول العميل في مرحلة إفالس أو المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية لالتفاقية. إن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل، وامكاني

لذمم المدينة التجارية. إعادة الهيكلة المالية، والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل موضوعي لالنخفاض في قيمة ا

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

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

 القيم القابلة للتحقق للمخزون 6-2-6

موثوقية في وقت استخدام التقديرات. قد يتأثر تحقق ثر األكذ في اإلعتبار األدلة األختقوم اإلدارة بتقدير صافي القيم القابلة للتحقق للمخزون، مع 

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

 قياس القيمة العادلة 6-2-7

وافتراضات  راتيذلك وضع تقد تضمني. و(تتوفر أسعار السوق النشطة )عندما ال اليةدوات المألتستخدم اإلدارة تقنيات التقييم لتحديد القيمة العادلة ل

هذا ليس متوفرا  كناإلدارة إلى افتراضها على القوائم القابلة للمالحظة قدر اإلمكان ول. وتستند لألداةفي السوق  نيالمشارک ريتسع ةيفيتتفق مع ک

الفعلية التي سيتم تحقيقها في معاملة  األسعارعلومات المتاحة. قد تختلف القيم العادلة المقدرة عن اإلدارة أفضل الم تستخدمدائما. وفي تلك الحالة 

 تجارية بحتة في تاريخ التقرير.

ق قوياس التوزيعات غير النقدية، إن وجدت، بالقيمة العادلة للموجودات المراد توزيعها ويتم إثبات إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة في حيتم ق

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

 .أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
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 طبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةت -7

المحاسبية المتعارف  يءم، وفقاً للمباد2017ديسمبر  31ية المراجعة خالل الفترات السابقة بما فيها السنة المنتهية في أعدت الشركة قوائمها المال

دية للمحاسبين عليها في المملكة العربية السعودية )"المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة من قبل الهيئة السعو

معايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة للشركة معدة بموجب ال سنوية قوائم مالية أولأعاله، فإن هذه هي  2نيين"(. كما تم ذكره في ايضاح القانو

 في المملكة العربية السعودية.

ول الشركة إلي المعايير الدولية للتقرير وهو تاريخ تح م2016 نوفمبر 8إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية كما في ب وبناًء عليه، قامت الشركة

والمعتمد في المملكة العربية  1بعد إدخال بعض التعديالت المطلوبة تماشيا مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  (1)إيضاح  المالي

لكة العربية السعودية من المبادئ المحاسبية المتعارف السعودية لتعكس بذلك عملية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المم

المركز  ا سابقاً في المملكة العربية السعودية والصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. قامت الشركة بتحليل األثر على قائمةعليه

 .م2017ديسمبر  31المنتهية في فقات النقدية لللفترة قوائم الدخل والتدوعلى  م2017ديسمبر  31و م2016 نوفمبر 8المالي كما في 

قبل  فيما يلي التسويات الهامة خالل عملية التحول من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها سابقاً في المملكة العربية السعودية والصادرة من ونورد

ايير واألحكام وغيرها من المع الي المعتمدة في المملكة العربية السعوديةالمعايير الدولية للتقرير الم إلىالهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين 

 .األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 التطبيق ألول مرة المطبقةإعفاءات  7-1

للتقرير المالي بأثر رجعي كامل. وقد طبقت بإعفاءات معينة من تطبيق المعايير الدولية  1، يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم التحولعند 

 ختيارية كما هو موضح أدناه.اإلعفاءات اإلالشركة استثناءات إلزامية وبعض 

 االستثناءات التي طبقتها الشركة 7-2

 االستثناءات اإللزامية  7-2-1

 اإليضاحفي  موضحكما هو  واألثاثالمتبقية للمعدات نتاجية وطريقة اإلستهالك والقيم اإلالشركة بمراجعة األعمار  قامت -استخدام التقديرات 

من التقديرات  تحدث تغييرات لم. ومع ذلك، م2016 نوفمبر 8و  م2017ديسمبر  31القائمة كما في  الظروفمن هذه القوائم المالية لتقييم  8رقم 

ً تستخدم نفس التقديرات كما حيث السابقة   .طبقت سابقا
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 (تتمة) المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة طبيق. ت7

 :م2017ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في تسوية  7-3

المعايير الدولية 

 للتقرير المالي
 

التحول فروق 

 للمعايير الدولية
 إيضاح  المعايير السعودية 

 
 م2017ديسمبر  31

 الموجودات        

 موجودات غير متداولة        

 ممتلكات وآالت ومعدات    4,657,792  --  4,657,792

 غير ملموسة موجودات    449,455  --  449,455

 الموجودات غير المتداولةإجمالي     5,107,247  --  5,107,247

 موجودات متداولة        

 المخزون  7-7-1  10,998,204  134,645  11.132.849

12,584,307  290.9341,  11,293,373  
ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة   7-7-1

 أخرى

 خرىأرصدة مدينة أدفعات مقدمة و  7-7-1  1,425,579  (1,425,579)  --

16.852.367  16.852.367  --  
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   7-7-1

 الخسارة

2.294.461  )16.852.367(  19,146,828  7-7-1   

 إجمالي الموجودات المتداولة    42,863,984  --  42,863,984

 إجمالي الموجودات    47,971,231  --  47,971,231

 المطلوبات و حقوق المساهمين        

 ساهمينالمحقوق         

 رأس المال    11,250,000  --  11,250,000

 إحتياطي نظامي  7-7-1  1,263,568   14,567   1,278,135

 صدارإلعالوة ا    14,478,469  --  14,478,469

 إحتياطي آخر  7-7-2  --  (170,793)   (170,793)

 أرباح مبقاة  7-7-1/2  12,135,785  (194,989)  11,940,796

 ساهمينالمإجمالي حقوق     39,127,822  (351.215)  38,776,607

 باتالمطلو        

 مطلوبات غير متداولة        

1,141,813  351,215  790,598  7-7-2   

 المتداولةغير إجمالي المطلوبات     790,598  351,215  1,141,813

 مطلوبات متداولة        

 راق دفعوأ جلأقروض قصيرة     3,951,880  --  3,951,880

 خرونودائنون آ ذمم دائنة تجارية  7-7-1  2,092,441  1,242,408  3,334,849

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  7-7-1  1,242,408  (1,242,408)  --

 ذات عالقة طرافألمستحق     285,000  --  285,000

481,082  --  481,082     

 مطلوبات المتداولةإجمالي ال    8,052,811  --  8,052,811

 إجمالي المطلوبات    8,843,409  351.215  9.194.624

 المطلوبات و حقوق المساهمين إجمالي    47,971,231  --  47.971.231
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الدولية  المعايير

 للتقرير المالي
 

فروق التحول 

 للمعايير الدولية
المعايير  

 السعودية
 إيضاح 

 
 م2016 نوفمبر 8

 الموجودات        

 موجودات غير متداولة        

 ممتلكات وآالت ومعدات  7-7-1  4,996,235  (41.198)  4.955.037

 موجودات غير ملموسسة   7-7-1  --  41.198  41.198

 بموجب عقود إيجار تمويليموجودات     248,663  --  248,663

 مصاريف تأسيس  7-7-2  90,100  (90,100)   --

 إجمالي الموجودات غير المتداولة    5,334,998  (90,100)   5,244,898

 موجودات متداولة        

 المخزون  7-7-1  7,299,121  160,428  7,459,549

10,128,387 
 1,779,196  8,349,191  

مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة ذمم   7-7-1

 أخرى

 دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى  7-7-1  1,939,624  (1,939,624)  -- 

2,725,032  --  2,725,032     

 إجمالي الموجودات المتداولة    20,312,968  --  20,312,968

 إجمالي الموجودات    25,647,966  (90,100)   25,557,866

 المطلوباتو  حقوق المساهمين        

 ساهمينالمحقوق         

 رأس المال     6,500,000   --   6,500,000 

 إحتياطي نظامي     709,854   --   709,854 

 صدارعالوة اإل  7-7-2  --  (90,100)   (90,100) 

 أرباح مبقاة  7-7-2   9,652,355   (326.083)  9.326.272

 ساهمينالمإجمالي حقوق     16,862,209  (416.183)  16,446,026

 المطلوبات        

 مطلوبات غير متداولة        

 التزامات عقود تأجير تمويلي     100,576   --  100,576

 قةطراف ذات عالمستحق أل  1.7.7   700,001   (700,001)  --

704,011  326,083  377,928  7-7-2   

 المتداولة غير إجمالي المطلوبات    1,178,505  (373,918)  804,587

 مطلوبات متداولة        

 التزامات عقود تأجير تمويلي    98,138  --  98,138

 دفعراق وأ جلأقروض قصيرة     2,964,446  --  2,964,446

 ودائنون اخرون ذمم دائنة تجارية  7-7-1  1,057,320  3,449,839  4,507,159

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  7-7-1  3,449,839  (3,449,839)  --

 ذات عالقة أطرافلى إمستحق   7-7-1  --  700,001  700,001

37,509  --  37,509     

 إجمالي المطلوبات المتداولة    7,607,252  700,001  8,307,253

 إجمالي المطلوبات    8,785,757  326.083  9.111.840

 المطلوباتو حقوق المساهمين إجمالي    25,647,966  (90,100)   25,557,866
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 (ةتتم) طبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةت .7
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  ايضاح  م2017ديسمبر  31حتى م 2016نوفمبر  8للفترة من 

المعايير الدولية 

 رير الماليللتق
 

فروق التحول 

 للمعايير الدولية
    المعايير السعودية 

 المبيعات   46,189,163  --  46,189,163

 تكلفة المبيعات   (28,972,984)  61,485  (28,911,499)

 مجمل الربح   17,216,179  61,485  17,277,664

 مصروفات توزيعية وتسويقية   (6,489,654)  66,609  (6,423,045) 

 مصروفات عمومية وإدارية   (4,563,139)  17,567  (4,545,572)

  يلربح التشغ   6,163,386  145,661  6,309,047

 تكاليف التمويل   (269,269)  34,263  (235,006)

 إيرادات/)مصروفات( أخرى   107,479  (158,162)  (50,683)

123,899  123,899  --   
أرباح محققة من اإلستثمار بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة

 صافي الربح قبل الزكاة   6,001,596  145,661  6,147,257

 الزكاة   (464,452)  --  (464,452)

5,682,805  145,661  5,537,144  
 صافي ربح الفترة  7-7-3

 

       

(170,793)  (170,793)  --  7-7-2  

 اآلخر إجمالي الدخل الشامل   5,537,144  (25,132)  5,512,012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (لاير سعودي)

 

 

 

 (ة)تتم طبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةت .7

 م:2017 ديسمبر 31حتى  م2016نوفمبر  8للفترة من  التدفقات النقديةتسوية قائمة  7-6

م2017ديسمبر  31حتى م 2016نوفمبر  8للفترة من   

  المعايير السعودية
فروق التحول 

 للمعايير الدولية
 

الدولية  المعايير

 للتقرير المالي

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 5,682,805  (318,791)  6,001,596 صافي ربح الفترة 

      التعديالت لـ:

 1,239,492  --  1,239,492 إهالك ممتلكات واالت ومعدات 

 10,718  --  10,718 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 (24)  --  (24) وآالت ومعدات أرباح بيع ممتلكات

 39,339  --  39,339 ديون معدومة 

 59,263  --  59,263 مخصص مخزون راكد

أرباح غيرمحققة من اإلستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة

--  (123,899)  (123,899) 

 467,565  --  467,565 مخصص خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

 --  240,870  (240,870) شطب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 430,111  (145,661)  575,772 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 464,452  464,452  -- الزكاة 

 8,152,851  116,971  8,269,822 

      التغيرات في:

 (3,732,563)  (134,645)  (3,597,918) مخزون

 (2,962,824)  247,392  (3,210,216) ارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرىذمم مدينة تج

 --  (353,617)  353,617 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 (1,172,310)  (2,207,431)  1,035,121 ذمم دائنة تجارية ودائنون اخرون 

 --  2,207,431  (2,207,431) مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 (415,001)  --  (415,001) مستحق ألطراف ذات عالقة

 (163,102)  --  (163,102) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 (20.879)  --  (20,879) المدفوعةالزكاة 

 (196,857)  (123,899)  (72,958) صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

       شطة اإلستثماريةالتدفقات النقدية من األن

 (16,728,468)  (16,728,468)  -- إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (694,460)  --  (694,460) وآالت ومعداتإضافات ممتلكات 

 (418,975)  --  (418,975) إضافات موجودات غير ملموسة 

 900  --  900 متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 (17,841,003)  (16,728,468)  (1,112,535) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 2.250.000  --  2.250.000 زيادة رأس المال

 14.568.569  --  14.568.569 عالوة اإلصدار

 8,176,519  --  176,519,8 المحصل من قروض قصيرة األجل

 (7,189,085)  --  (7,189,085) المسدد من قروض قصيرة األجل

 (198,714)  --  (198,714) عقود تأجير تمويليصافي الحركة في 

 17,607,289  --  17,607,289 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 

 (430,571)  (16,852,367)  16,421,796 في النقد وما في حكمه التغيرصافي 

 2,725,032  --  2,725,032 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 2.294.461  (16,852,367)  19,146,828 حكمه في نهاية الفترةالنقد وما في 



  شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (لاير سعودي)

 

 

 

 (ة)تتم طبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةت .7

 مالحظات على تسوية قائمة المركز المالي 7-7

 بويبإعادة ت 7-7-1

 م2016نوفمبر  8

 
 م2017 ديسمبر 31 

 
  

160,428  134,645  
التنفيذ "دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى" ضمن بند تم إعادة تبويب أعمال تحت 

 المخزون

1,939,642  1,425,579  
تم إعادة تبويب "دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى ضمن بند "ذمم مدينة تجارية 

 ينة أخرى"ومدفوعات مقدمة وذمم مد

--  16,852,367  
إستثمارات بالقيمة العادلة من تم إعادة تبويب "نقد وأرصدة لدى البنوك" ضمن بند 

 خالل الربح أو الخسارة

3,449,839  1,242,408  
تم إعادة تبويب "مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى" ضمن بند ذمم دائنة 

 تجارية ودائنون آخرون"

 م إعاد إحتساب اإلحتياطي النظامي بأثر تعديل صافي ربح الفترةت  14,567  --

 تم إعادة تبويب "ممتلكات وآالت ومعدات" ضمن "بند موجودات غير ملموسة"  --  41,198

700,001  --  
تم إعادة تبويب "مستحق ألطراف ذات عالقة" الغير متداولة ضمن بند "مستحق 

 ألطراف ذات عالقة" التداولة

 تسويات المعايير الدولية 7-7-2

 م2016نوفمبر  8

 
 م2017 ديسمبر 31 

 
  

 عالوة اإلصدارتم إقفال مصاريف تأسيس ببند عالوة اإلصدار ضمن بند   90,100  90,100

--  170,793  

 31تم إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بإحتساب خسائر إكتوارية كما في 

ساب اإلكتواري والتي يجب أن تثبت ويعترف بها م عن طريق اإلحت2017ديسمبر 

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر.في الربح أو 

326,083  326,083  
اإلعتراف بمكافأة نهاية الخدمة كمنافع للموظفين على أساس خطة المنافع المحددة 

 وبناًء عليه تخفيض األرباح المبقاة وزيادة مزايا نهاية الخدمة للموظفين

--  145,661  
للموظفين على أساس خطة المنافع اإلعتراف بالمصروف مكافأة نهاية الخدمة كمنافع 

 المحددة بتخفيض مصروف الفترة

--  351,215  
تأثير اإلعتراف بمكافأة نهاية الخدمة على بند مزايا نهاية الخدمة كمنافع للموظفين على أساس 

 وارية.خطة المنافع المحددة باإلضافة إلى الخسائر اإلكت

 الخسائرالتسويات على قائمة األرباح أو  7-7-3

 م2017 ديسمبر 31  

 
  

  145,661  
اإلعتراف بالمصروف مكافأة نهاية الخدمة كمنافع للموظفين على أساس خطة المنافع 

 المحددة بتخفيض مصروف الفترة

 بيان التدفقات النقدية 7-8

 .م2017ديسمبر  31في  ةيللفترة المنته ةيتدفقات النقدال انيفي ب ةيجوهر التيإجراء أي تعد تميلم 

 



  شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (لاير سعودي)

 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات .8
نوفمبر  8

 م2018 م2017 م2016

      
 

          

 (1)إيضاح م 2016نوفمبر  8أصول محوله في  2,761,366 401,731 4,201,317 2,926,605 971,391 1,067,539 12,329,949 11,558,799 11,277,474

252,000 305,963 -- 

 
-- -- -- 

 
 محول من أصول مستأجرة  -- -- --

610,631 694,460 2,079,188 25,147 23,299 -- 

- 
 إضافات  189,726 -- 1,841,016

(581,306) (229,273) -- -- -- -- 

 
 إستبعادات -- -- --

 الفترةالسنة / الرصيد في نهاية  2,951,092 401,731 6,042,333 2,926,605 994,690 1,092,686 14,409,137 12,329,949 11,558,799

 مجمع اإلهالك         

 (1)إيضاح م 2016نوفمبر  8أصول محوله في  1,206,890 77,364 2,723,721 2,280,751 761,952 621,479 7,672,157 6,603,762 6,048,490

 محول من أصول مستأجرة -- -- -- -- -- -- -- 57,300 126,000

 إهالك الفترة  150,794 20,086 457,948 286,911 95,369 116,023 1,127,131 1,239,492 985,951

(556,679) (228,397) -- -- -- - 

 
 اإلستبعادات مجمع إهالك -- -- --

 الفترةالسنة /الرصيد في نهاية  1,357,684 97,450 3,181,669 2,567,662 857,321 737,502 8,799,288 7,672,157 6,603,762

 
 صافي القيمة الدفترية         

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

 م2017ديسمبر  31كما في  1,554,476 324,367 1,477,596 645,854 209,439 446,060  4,657,792 

 م2016 نوفمبر 8كما في  1,706,854 163,968 1,903,321 661,457 299,555 219,882   4,955,037

 31مليون لاير سعودي كما في  1.59المقامة على أراضي مستأجرة م.  بلغت صافي القيمة الدفترية للمباني 2038هـ الموافق 1460مية تنتهي في عام ( تتضمن مباني وإنشاءات الشركة في منطقة القصيم مباني مقامة على أراضي مستأجرة من جهات حكو1)

 .مليون لاير سعودي( 1.55م: 2017م )2018ديسمبر 

  م2017ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31 تم توزيع مصروف اإلهالك كما يلي:

  830,451 6714,99 تكلفة المبيعات

  343,767 298,609 مصروفات بيعية وتسويقية

  65,274 526,113 مصروفات عمومية وادارية

 1,127,131 1,239,492  



  شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (لاير سعودي)

 

 

 موجودات غير ملموسة .9
 م2016 نوفمبر 8 م201۷ م2018 

 
 تراخيص البرامج

البرامج تراخيص 
 جمالياإل جمالياإل جمالياإل تحت التنفيذ

      التكلفة

 -- 62,240 481,215 397,500 83,715 بداية السنة / الفترةالرصيد في 

 62,240 418,975 146,250 146,250 - الفترة السنة / إضافات خالل 

 62,240 481,215 62۷,465 543,۷50 83,۷15 الفترةالسنة / الرصيد في نهاية 

      اإلطفاء المتراكم

 -- 21,042 31,۷60 -- 31,760 ي بداية السنة / الفترةالرصيد ف

 21,042 10,718 5,909 4,674 1,235 اإلطفاء خالل الفترة

 21,042 31,760 3۷,669 4,6۷4 32,995 الرصيد في نهاية االسنة / لفترة

      صافي القيمة الدفترية 

   589,۷96 539,0۷6 50,۷20 م2018ديسمبر  31في كما 

  449,455  397,500 51,955 م2017ديسمبر  31كما في 

 41,198   -- 41,198 م2016نوفمبر  8كما في 

 مخزون .10
  م2018ديسمبر  31 م2017 ديسمبر 31  م2016 نوفمبر 8

 مواد خام 3,888,286 4,993,572 2,423,725

 تام انتاج 3,889,539 2,731,829 2,375,938

 ومستلزمات  قطع غيار 1,141,360 610,200 2,183,398

 التشغيل تحت انتاج 146,192 73,385 473,393

 بضاعة بالطريق 68,892 2,783,126 62,358

7,518,812 11,192,112 9,134,269  

  مخزون راكدمخصص  يخصم: (59,263) (59,263) (59,263)

7,459,549 11,132,849 9,075,006  

 ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى .11
  م2018ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31 م2016 نوفمبر 8

 تجاريةذمم مدينة  10,763,557 11,822,068 8,651,191

-- -- 638,809  ً  اشتراكات مدفوعة مقدما

 غطاء خطابات ضمان 438,894 294,295 439,563

 موردين دفعات مقدمة 337,523 211,400 854,024

393,658 559,509 198,520  ً  مصروفات مدفوعة مقدما

2,500 -- 255,186  ً  ايجارات مدفوعة مقدما

 سلف عاملين 65,344 65,254 89,451

 ضمان حسن تنفيذ 96,463 160,476 --

10,430,387 13,113,002 12,794,296        

 يخصم:   

  مخصص خسائر انخفاض في قيمة الذمم المدينة (1,721,867) (528,695) (302,000)

10,128,387 12,584,307 11,072,429  



  شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (لاير سعودي)

 

 

 ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى)تتمة( .11

 :للسنة / للفترة المنتهية فيحركة المخصص  11-1
 م2016 نوفمبر 8م2017ديسمبر  31م2018ديسمبر  31

 200,000 302,000 528,695 الفترةالسنة / في بداية  الرصيد

على أرباح  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م1/1/2018مبقاة 
463,914 -- -- 

 102,000 467,565 821,506 الفترةالسنة / المكون خالل 

 -- (240,870) (92,248) الفترةالسنة / شطب خالل 

 302,000 528,695 1,721,867 الفترةالسنة / الرصيد في نهاية 

 أعمار الذمم المدينة 2-11
 م2016 نوفمبر 8م2017ديسمبر  31م2018ديسمبر  31

  4,695,807   6,408,209   5,869,975  يصل إلى شهرين

  684,653   503,701   2,294,402  شهرين إلى ثالثة

  3,270,729   5,070,634   2,695,644  شهور 3أكثر من 

  8,651,189   11,982,544   10,860,021  الفترةالسنة / الرصيد في نهاية 

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .12
 

 م2016 نوفمبر 8 م2017ديسمبر  31 م2018 ديسبمر 31

   

الفترةبداية السنة / الرصيد في   16,852,367 -- -- 

الفترة إضافات خالل السنة /   15,000,000 

 
6816,728,4  -- 

,18,832( إستبعادات خالل السنة / الفترة (686  -- -- 

ديسمبر 31الرصيد في   13,019,681 16,728,468  

    أرباح غير محققة

يناير 1الرصيد في   123,899   

الفترةأرباح محققة خالل السنة /   (48,403)  -- -- 

517,376 أرباح غير محققة السنة / الفترة  123,899 -- 

نهاية السنة / الفترة الرصيد في  452,013 123,899  

ديسمبر 31القيمة العادلة في   13,471,694 16,852,367 -- 

 البنوك لدى أرصدةنقد و .13
  م2018ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31 م2016 نوفمبر 8

 نقد في الصندوق 62,228 63,342 442,950

 حسابات جارية –بنوك  2,681,262 2,231,119 2,282,082

 اإلجمالي 2,743,490 2,294,461 2,725,032

 إحتياطي نظامي .14

 ً حتى  لنظاميحتياطي ا٪ من صافي دخلها إلى اال10للنظام األساسي ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل  وفقا

 حتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على المساهمين.اال٪ من رأسمالها. إن هذا 30حتياطي يبلغ هذا اال

 

 

 



  شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (لاير سعودي)

 

 

 عالوة اإلصدار  .15

صدار إراس المال والباقي عالوة  أسهملاير  2,250,000مبلغ  سعودي منهالاير  17,550,000عملية االكتتاب مبلغ  المتحصالت منبلغت 

 لاير سعودي. 15,300,000بمبلغ 

 كاآلتي: تم خصم مصاريف االصدار من عالوة االصدار

  م2018ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31 م2016نوفمبر  8

 صدارعالوة اإل 15.300.000 15,300,000 --

 مصاريف االصدار (821.531) (821,531) (90,100)

(90,100) 14,478,469 14.478.469  

 نهاية الخدمة للموظفين زايام .16

 وصف عام

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

 بموجب قانون العمل لكل سنة / فترة من هذه الخدمة.

 من قبل م2016 نوفمبر 8و م2017ديسمبر  31 م،2018ديسمبر  31 ويستند المخصص السنوي إلى التقييم االكتواري. تم إجراء التقييم كما في

 ة.، وذلك باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعبيرأكتواري مستقلخ
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 16-1

 م2018ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31  م2016نوفمبر  8
   

 ً     ()النسبة المئوية سنويا

 المعدل المقدر للزيادة في مرتبات الموظفين   5.00٪  5.00٪  5.00٪

 معدل الخصم   4.50٪  3.75٪  3.75٪
 

  اللتزامات المنافع المحددةالحركة في القيمة الحالية  16-2

  م2018ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31  م2016نوفمبر  8

      

  الفترة السنة/القيمة الحالية في بداية  1,141,813  704.011  314.974

 والفائدةتكلفة الخدمة  401,576  430,111  237.170

 الفترةالدفعات خالل السنة /  (40,874)  (163.102)  (174.216)

 المنافع / الخسائر األكتوارية لأللتزام  478,090  170,793  326.083

704.011  1,141,813  1,980,605  

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

 عامل االفتراضتغيير في   م2018ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31  م2016نوفمبر  8

        

639.938  1.040.115  1.821.584  +1٪ 
 معدل الخصم

780.639  1.262.915  2.167.123  -1٪ 

الراتب طويل  1٪+  2.164.263  1.260.112  778.861

 ٪1-  1820.877  1.040.339  640.080 األجل

 ٪ أعلى10  1.980.052  1.141.268  703.686
 الوفياتمعدل 

 ٪ أقل10  1.981.163  1.142.362  704.337

686.047 

723.106 

 

 

 

 

 

 %10معدل دوران الموظفين   1.949.078  1.117.226 

  أعلى 
معدل دوران 

 أقل  %10معدل دوران الموظفين   2.015.199  1.169.154  723.942 الموظفين



  شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (لاير سعودي)

 

 

 ألجل وأوراق دفعقروض قصيرة ا .1۷

ات جارية وقروض قصيرة األجل وتمويل عقود أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع عدة بنوك محلية تتضمن تسهيالت حساب

بأسعار مرابحة إسالمية  الفترةوخطابات ضمان وذلك لتمويل شراء المواد الخام خالل  مستنديه اعتماداتمشاركة ومرابحة وتسهيالت 

بيان بحركة القروض  ما يليوفيمليون  4ممنوحة بموجب سندات ألمر بمبلغ نوك. إن كافة التسهيالت االئتمانية متغيرة متفق عليها مع الب

 :السنة/ الفترة المنتهية فيوالتي تستحق السداد خالل  الفترةقصيرة األجل خالل 

  م2018ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31 م2016نوفمبر  8

 الفترةالسنة/ اول الرصيد 3,951,880 2,964,446 9,889,247

 الفترةالسنة/ لخال المسدد (3,951,880) )7,189,085( (13,983,476)

 الفترةالسنة/ خالل المستخدم -- 8,176,519 7,058,675

2,964,446 3,951,880 --  

 آخرونذمم دائنة تجارية ودائنون  .18

  م2018ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 م2016نوفمبر  8

 موردين 1,775,309 2,092,441 1,057,320

 ايرادات مؤجلة 8483,18 -- --

 مستحقات عاملين 287,473 245,732 339,474

 مقدمة دفعات عمالء 6286,81 691,522 2,959,588

 ضريبة القيمة المضافة المستحقة 114,513 -- --

 عموالت مستحقة 110,645 250,154 122,782

 مصاريف مستحقة 53,150 55,000 27,995

 اإلجمالي 3,111,094 3,334,849 4,507,159

 قة ذات عال طرافألمستحق  .19

واإلدارة  الشركة العام بين خالل تمت التيرواتب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة  فياألطراف ذات العالقة  تتمثل المعامالت مع

 يلي: ها فيماعن واألرصدة الناتجة العالقة ذات األطراف مع المعامالت أهم وتتمثل. وكذلك جاري المساهمين الدائن نتيجة توزيعات االرباح العليا

 طبيعة العالقة
طبيعة 
 التعامالت

 
 الرصيد حجم التعامالت

 
 

 مساهمين
توزيعات 

 رباحأ
-- -- 1.544.210 -- -- 700,001 

أعضاء مجلس إدارة / 

 أعضاء لجنة المراجعة

 اإلدارة العليا /

ت آمكاف

 وبدالت
270,325 254.500 -- -- 220,000 -- 

 -- 65,000 -- -- 974.173 1,061,570 رواتب

 
    -- 285,000 700,001 
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 الزكاة مخصص  .20

 الموقف الزكوي -أ

الشركة على شهادة من الهيئة  م وحصلت2017 ديسمبر 31الفترة المنتهية في  حتىقدمت الشركة إقراراتها للهيئة العامة للزكاة والدخل 

 .م2019 أبريل 30 الموافق هـ1440 شعبان 25 العامة للزكاة والدخل سارية المفعول حتى

 الزكويالوعاء  -ب

 م2017  م2018 

 6,700,224  3,010,95۷ صافي الربح المعدل
    يضاف:

 9,000,000  11,250,000 رأس المال 
 709,854  ۷83,۷۷2 نظامي احتياطي

 7,152,355  11,800,452 مبقاةح أربا

 351,849  1,596,650 المخصصات
 285,000  -- طراف ذات عالقةأ

 26,299  14,4۷8,469 خرىأ

    يخصم
 )4,657,792(  (6,199,645) الثابتةصافي الموجودات 

 )989,729(  (1,141,360) خرىأ

 18,578,060  35,5۷9,295 وعاء الزكاة

 18,578,060  35,5۷9,295 )من صافي الربح المعدل أو الوعاء الزكوي أيهما أكبر( ٪2.5الزكاة الشرعية 

 464,452  889,482 ٪من الوعاء الزكوي  2,5 الزكاة بواقع

 حركة مخصص الزكاة -ج

م2016نوفمبر  8  م2017ديسمبر  31  م2018ديسمبر  31   

      

 193,509  37,509  481,082 الفترةالسنة / الرصيد في بداية 

 --  464,452  889,482 للسنة / للفترةالمحمل 

 (156,000)  (20,879)  (506,946) الفترةالسنة / المدفوع خالل 

 37,509  481,082  863,618 الفترةالسنة / الرصيد في نهاية 

 تسويقية بيعية ومصاريف  .21
نوفمبر  8للفترة من 

 31م إلى 2016

م2017ديسمبر 

 31للسنة المنتهية في 

2018ديسمبر 

 جور وما في حكمهاأرواتب و 2,006,622  2,614,131

 نقل وتصدير وتركيبات 1,175,889  1,151,843

 ايجارات  401,873  375,546

 عموالت بيع وتسويق 372,392  767,093

 مستلزمات بيعية 353,556  137,633

 استهالكات 298,609  343,767

 رسوم حكومية 216,353  178,820

 صيانة ونظافة 130,070  163,289

 وإعالندعاية  113,944  42,579

 تامينات اجتماعية 59,956  150,565

 أخرى 191,445  497,779

6,423,045  5,320,709  

 



  شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 )شركة مساهمة سعودية(
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 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (لاير سعودي)

 

 

 عمومية وادارية  مصاريف .22
نوفمبر  8للفترة من 

 31م إلى 2016

م2017ديسمبر 

 31سننة المنتهية في لل

2018ديسمبر 

 رواتب واجور وما في حكمها  2,164,432    2,389,368 

 مكافات اعضاء مجلس االدارة و اللجان 270,325   254,500 

 ايجارات  290,688    243,175 

 أتعاب مهنية وإستشارات 344,560  224,267

 رسوم حكومية  192,374    172,713 

 تامينات اجتماعية  168,960    133,252 

 استهالكات واطفائات  119,435    75,992 

 نقل وانتقال ومأموريات  102,467    88,716 

 صيانة ونظافة  94,584    42,719 

 كهرباء ومياه واتصاالت  68,530    92,750 

 تأمين طبي وعالج  35,887    14,460 

 ديون مشكوك في تحصيلها --   467,565 

 أخري 329,330  346,095

4,545,572  4,181,572  

 صافيبال أخرى)مصاريف( /إيرادات  .23

 

 31للسنة المنتهية في 

2018ديسمبر   

نوفمبر  8للفترة من  

 31م إلى 2016

ديسمبر 2017م

 56,467  189,778 ات موارد بشريةتعويض

362281, إيرادات اخرى   87,056 

(23,678) مصروفات اخرى   (194,206) 

 447,462  (50,683) 

 ليةااليجارات التشغي .24

 لمدفوعات عقود اإليجار المستقبليةالحد األدنى 

 مستحقة كما يلي:في نهاية السنة، إن الحد األدني لمدفوعات عقود اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار غير القابلة لإللغاء كانت 

 م2017  م2018   

 448,045  526,045  أقل من سنة واحدة

 1,013,420  784,470  من سنة إلى خمس سنوات

 472,860  441,336  أكثر من خمس سنوات 

 1,934,325  1,751,851  اإلجمالي

 ديسمبر: 31خالل السنة المنتهية في والدخل الشامل اآلخر المبالغ المعترف بها في قائمة األرباح أو الخسائر 

 م2017  م2018   

 375,337  548,045  مصروف عقود االيجارات

     

 رباحتوزيعات أ .25

لاير سعودي لكل  1.50لاير سعودي بواقع  1,687,500م وبموجب توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بلغت 2018قامت الشركة خالل عام 

رجب  25بتاريخ التوزيعات المقترحة في جلستها المنعقدة  الجمعية العمومية العادية من القيمة االسمية للسهم وقد أقرت %15سهم. والتي تعادل 

 .م2018بريل ا 11هـ الموافق 1439
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 (لاير سعودي)

 

 

 السهم ربح .26

العادية سهم األعلى المتوسط المرجح لعدد  العائد إلى مساهمي الشركةلفترة ربح ابقسمة األساسي والمخفض من األرباح  السهم نصيبيتم احتساب 

 .زيادة األسهم بأثر رجعي( بعد أخذسهم 1.500.000 : م2017 ديسمبر 31) سهم 1.500.000القائمة في نهاية الفترة والبالغة 

 المحتملة واأللتزامات إلرتباطات الرأسماليةا .2۷

م 2017م )2018ديسمبر  31لاير سعودي في  625,000لاير سعودي من إجمالي أعمال تبلغ  81,250بلغت اإلرتباطات الرأسمالية للشركة مبلغ 

 .)"إي أر بي"(اليوجد ( وهذه اإلرتباطات عن بند نظام : 

من بنوك محلية ألغراض الشركة بمبلغ  في صورة ضمانات بنكية صادرة م2018ديسمبر 31شركة إلتزامات محتملة كما في توجد لدى ال

لاير سعودي( وقد أصدرت هذه الخطابات  439,563م 2016نوفمبر  8لاير سعودي و 739,956م 2017ديسمبر  31لاير سعودي )  884.554

لاير سعودي(  439,563 :م2016نوفمبر   8 لاير سعودي و 294,295 :م2017ديسمبر  31ودي )لاير سع 438,893مقابل غطاء نقدي بمبلغ 

مدرجة ضمن حساب ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى. في تاريخ الحق لتاريخ قائمة المركز المالي وقبل إصدار القوائم 

لاير  172,415بلغ لاير كانت مصدرة مقابل غطاء نقدي م 618,076حتملة عنها بقيمة  المالية تم استرداد خطابات ضمان وإلغاء اإللتزامات الم

 .تم استرداده

 يةمعلومات القطاعال .28

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

 طاعات ويصعب توزيع باقي البنود على القطاعات.د اإليرادات وتكلفة اإليرادات والموجودات طويلة األجل على القاألخرى وتم توزيع بنو

 م2018 حديد  خشب  أخرى  المجموع

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

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

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

 الربح مجمل  9,055,496     828,987       899,599      10,784,082

        

 م2017       

  حديد  خشب  أخرى  المجموع

 الموجودات غير المتداولة 4,792,916  314,331  --  5,107,247

 المبيعات 32,786,998   8,355,400  5,046,765  46,189,163

 تكلفة المبيعات (17,875,381)  (7,268,744)  (3,767,374)  (28,911,499)

 الربح مجمل  14,911,617   1,086,656  1,279,391  17,277,664

 

على قطاعات التشغيل  األخرى المطلوباتالشركة وهيكل إدارتها فإنه من غير الممكن عملياً تخصيص بنود الموجودات و أنشطةنظراً لطبيعة و

"القطاعات التشغيلية"  8ي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ليها فحقق أي من الحدود الكمية المشار إان المبيعات الخارجية لم تالمختلفة كما 

 .عن معلومات القطاعات الجغرافية حاالفصا وبالتالي لم يتم

 وإدارة المخاطر ةاألدوات المالي .29
وما في  المطلوبات المالية الرئيسية بالشركة الذمم الدائنة التجارية والدائنون األخرون. تتكون الموجودات المالية الرئيسية للشركة من النقدتتضمن 

ت المالية للشركة هي والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى. إن المخاطر المالية الرئيسية الناشئة عن األدواحكمة والذمم المدينة التجارية 

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

 السوقمخاطر  29-1

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

من الحدود على دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ض

 ة التي تدار بها هذه المخاطر وكيفية قياسها.المقبولة مع تعظيم العوائد. لم يكن هناك أي تغيير في تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطريق
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 وإدارة المخاطر )تتمة( ةاألدوات المالي .29
 مخاطر االئتمان 29-2

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

داع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة التجارية والحسابات المدينة لمخاطر االئتمان. ويتم إي

لدى الشركة سياسات معمول بها لتقليل تعرضها  .وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديريةاألخرى بصورة رئيسية من عمالء في السوق المحلية 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو كما يلي:لمخاطر االئتمان. 

  م2018ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31 م2016نوفمبر  8

 وأرصدة لدى البنوكنقد  2,743,490 2,294,461 2,750,032

 ذمم مدينة تجارية 9,041,690 11,293,373 8,349,191

11,099,223 13,587,834 11,785,180  

 الذمم المدينة  29-2-1

365أكثر من  اإلجمالي  

181-365  

 يوم

91-180 

يوم 90-61 يوم يوم 31-60  يوم 0-31   الحالي 
 

م2018ديسمبر  31 1,830,884 1,661,958 2,377,132 1,147,201 1,147,201 716,333 1,882,848 10,763,557  

 معدل الخسارة المتوقع 1,831 43,733 299,790 150,413 162,360 173,050 890,690 1,721,867

 القيمة الدفترية 1,829,053 1,618,225 2,077,342 996,788 984,841 543,283 992,158 9,041,690

 مخاطر السيولة

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

فاية ولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كالسي

ة كافية للوفاء يتمثل النهج الذي تتبعه الشركة في إدارة السيولة في ضمان أن يكون لديها سيول . السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة

 ة.ضرار بسمعة الشركاإل، دون تكبد خسائر غير مقبولة أوالمخاطرة بوالمتبعةبالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية 

المالي وحتى المركز قائمة يلخص الجدول التالي المطلوبات المالية للشركة في مجموعات االستحقاق ذات الصلة بناًء على الفترة المتبقية في تاريخ 

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

  سنوات 5 – 1  أقل من سنة  القيمة الدفترية م2018ديسمبر  31
 5أكثر من 

 سنوات

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

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

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

 مخاطر العملة

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

ى التي تتم بعمالت أجنبية تعتبر غير هامة. وتدار مخاطر العملة بصورة . المعامالت األخرواليورو والدوالر األمريكي لاير سعوديأساسية 

 .ظمةمنت

 القيمة العادلة

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

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

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول القيمة العادلة

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

     موجودات مالية

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

 2,743,490 -- -- 2,743,490 نقد وأرصدة لدى البنوك

 13,471,694 -- 13,471,694 -- إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
     

     مطلوبات مالية

 -- -- -- -- مستحق ألطراف ذات عالقة

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



  شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (لاير سعودي)

 

 

 وإدارة المخاطر )تتمة( ةاألدوات المالي .29
 

 اعتماد القوائم المالية .30

ـ 1440 رجب 21بتاريخ الشركة  إدارةمن قبل مجلس  م2018ديسمبر  31المنتهية في للسنة تم اعتماد القوائم المالية  .م2019 مارس 28 الموافقه

  

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول القيمة العادلة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 31 ديسمبر 2017م

     موجودات مالية

 4,30712,58  -- -- 12,584,307 

 2.294.461 -- -- 2.294.461 نقد وأرصدة لدى البنوك

 16.852.367 -- 16.852.367 -- إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

     

     مطلوبات مالية

طراف ذات عالقةألمستحق   285.000 -- -- 285.000 

334.8493. ذمم دائنة تجارية ودائنون اخرون  -- -- 3.334.849 


