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السعولية العربية العطكة - الرياض

الموحدة المعية القوائم مراجعة عن تقرير

ي ئ
ا لقد ن ج ( التابعة والشركات الصناعية للصعرات السعودية للشركة العوحدة العالية القوائم را ها )٠االهج٠ل أ ة ء  والتي و

 في والتغيرات الشامل للبخل الموحدة القوائم من وكل ،٢٠١٧ ديسمبر ٣١ فى كما العوحدة العأني العركز قانعة تثعل
ة والتنفقات الععاصين طوق ت التاريخ، نلك في العنتهية للسنة النقي حا إليفا  بما الموحتأ، المعية القوائم ع٠ العرفقة وا

الهامة. المحاسبية للسياسات ملخص ذلك في

ض العرفقة الموحلة المعية القوائم فإن رأينا، وفي  العون العافى العركز الجوهرية، الجوانب جميع ن٠ بعلل، تبر
ر ٣١ في كما للعجعوعة سب ها العوحد المالي وأدائها ،٢٠١٧ بي ق ق ئ ة وت ة العوحدة النقي شن خ، تلك في المتتهية ل ص  ا

مدة العالي للتقرير البولية للمعايير طبتأ مت شدة االخرى راالصدارات والمعابير السعودية العربية العملكة في ال م  من ال
القانونيين. ئلعحاسبئ اشعوبية الهينة

 I بموجب وسؤوئيتنا السعولية. العربية الععفلكة في المعتعدة للمراجعة البولية للمعايير طبقأ بعمراجعة قمنا لقد
 عن معتققون ونحن تقريرنا. في الموحلة الغالية القوائم مراجعة هن المراجع مسؤوليات قصم في توضيحها تم المعايير

 المعية للذوانم بمراجعتائ الصلة نات اشعودية العربية العملكة قي المعتمدة المهنة وآداب سلوك لقواعد طبقا المجموعة
 حصلتا القي (لمراجعة أدلة ان ونعتقد القواعد. لتلك وفقأ األخرى المهنة وآداب سلوك بمتطلبات ايضا وفينا كما الموحلة.

يلراينا أسانن لتوفير ومنامغية عليهاكاقية البراجعة. ف

اخر امر
ركة المعية القوائم مراجعة تعت ر ٣١ في لئئ ل ن٠ ٢٠١٦ بيعمب  تنك في معبل غير رأيا ابدى االي و أخر مراجع ق

٠م٢ ٠١٧ فبراير ١ ٦ بتاريخ المعية القوائم

ين مل ي بفعو س رب س

؟)٨٣ي وفم ثوخيص
ذ ع ح رل ك ر ضرونب. خبراء ر م ر شا ست د ٠ءبدألغا م مس ظ ع  أل

)۶۶٥( ويم نرخيمر
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للعراجعة األمورالزنيسية

ة األهمية لها المهني، حكمنا بحسب كانت، التي األمور تلك هي للمراجعة الرنيعية !ألمور ف ي ل  فلقوانم مراجعتنا عند ا
ة. للسنة الموحدة اقعالية حب  رأينا تكوين وعند ككل، الموحبة المعية مراجعتناللغوانم سياق في األمور هذه تناول تم وقد ال
كم ولم فيها، األهور. تلك في هئغصأل رأيأ ن

العدينة النهم تثئي

رة الثا ي العتعلئة المحاسبية بالسياسة الخاص ب)٣١ رقم اإليضاح إلى با عنن  )٨١ رقم اإليضاح وكنئك العوجودات، في ي
إخرى. ديذة٠ ونعم ابجاريون بعمليون الخاص

مراجعنثا في الرئيسي األمر معالجة كينية للمراجعة الرئيسي األمر وصف

التبني هن بعنآكد تتعلق التي ائتاقية المراجعة بإجراءات قمنا
العدينة: للنعم الفعلي

م - شمعم تقث ضواط كغاءة مدى واخقار والتتغذ ال  ال
لتكوئن ائمحعوعة باحراءات المتطقة الرنئسشة

ص بشأنها العكون المعينة النعم لطبيعة فهم -  ليون ش
 غبر األرصدة من والتأكد تحعطها، في مشكوك

 لتلك المجموعة وأحقية سابقة لسنوات المتحركة
األرصدة.

 على للوقوف للمجموعة القانونى العستثار ع٠ التواصل -
بشفهم العكون بالعدالء ألخاص القضاني الوخع

خلمة الرهابة اجراءات لراسة -  طى المجعوعة من المفت
عفية النمم تحصيل عملية  العمالء تجول نلك في بما ال
 الالحتة الفترة خالل المتحصل النقد وبراسة الحدد
العالية. السنة لنهاية

 ،لمبينون رصيد بلغت ،٢٠١٧ مبر٠ديع ٣١ في كما
 ٤٠٦٦ للمجموعة األخرى العثينة واالعم القحربون

ل هليون ٦٤٠٢١ :٢٠١٦( سعوذي ل١ئي طيون ٤ئ
 في مثعكوك ليون مخصص خصم بعد بالصافى سعودي)
 سعودي. رإل طيرن ٦٢٠٧٨ بمبلغ تحصيلها

ر ش  أمور من تحصعلها في العئكوك الللون مخصص ل
 االدارة استخدام احتساب يتطلب حيث الرئيسية العواجعة
ت وا  جوهرية. اقتراضات على تنطوي محاسبية لتقي

 في العشكوك البيون مخصص قيعة في الزيادة إن
 ات ١دالةق تكربقه عدم عن نأقح -حألدة١ا ة’ع،ا٠11 أ٠اأ٠م٩\٠ذ

د ائفانقة، شا  العخصصات تدعيم لعياسة االدارة وا
ة الصنة خالل حب العمالء بعض 'أرصدة توقف بعد ال
 .تحصيل بون أعوام ثالف من ألكثر

 متنوعة للمجموعة العدينة النعم وخصائص طبيعة ان
ل العجعوعة تقوم حيث م عا  الشحير مجق في ب
د٠واال را  منهجية يتطلب مما النشاطات كافة ع٠ تي

ا لها مخصص  تلك اععار على بناءا التصتفف لنلك وق
انثعم.

٢
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بااليرادات االعتراف

 الخاص )٩ ١(' رقم االيضاح وكذلك بااليراد، االعتراف في المجعوعة بسياسة الخاص ل)٣( رقم اإليضاح إلى باإلثارة
بااليرادات.

.راجعتنا في الرئيسي المراجعة ر٠ا معالجة تم كيف الرئيسي العراجعة أمر وصف

 باالعتراف يتعلق فيما التائية العراجعة بإجراءات قمنا
باإليرادات:

شم - مة العحاسئعة السعاسات مالئمة مدى ت خا  ال
 االعتبار في باألخذ بااليرادات االعتراف عن بالعجموعة

المحننقة ألمحاسغة معاسر هتطلدادت

االيرادات. بورة خالل من المطبقة الداخلية الرقابة

ت األساسية التعاقدية الترتيبات تقييم -  هع و؛التفاي
العمالء.

ل ت٠ت التي العبيعات عمليات هن التحقق  تاريخ وبعد ق
م العوحد العش المركز ي ي  االعتراف تم إذا ما ئ

الصحيحة. الفترة في بااليرادات

 أي نتحدبد أالرادات على العرحلة العتوبة القرد اخشار -
نظاهعة غثر أو عالعة غغر بنود

ة ن ر ٣١ في العتتهعة ف عب  االدارة قامت ،٢٠١٧ س
 سعودي ريإل مليون ١٩ا٢٢ بمبلغ بااليرادات باالطراف

ي)أنف ٦٢٣ :٢٠١٦( ود سع  .ألل

 رئيسي مراجعة ر٠أ بأإليرادات االغتراف اتتبار تم
 ونظرأ لئمجعوعة المش األداء على اقعادي ألترهأ
 اإليرأدات تكون أن احتمق في يتعش خطر لوجود
ى خاطئة ضواط االدارة تحاهل س شم لئ  تحريغك وت

 االخطاء حثوث خالل من سواء االيرادات معامالت عن
 بتسجفع أو بها واالعتراف االيرادات تسجيل عند

االيرادات. عن وهمية معامالت



ألمش رأس تخفيض

ك وأنشطتها، العجعوعة بتكوين بالتعريف الخاص )١( رقم اإليضاح إلى باإلشارة  الخاص )١٠( رقم اإليضاح وكنل
العل. برأس

جفتا في الرنيسى المراجعة أمر معالجة تم كيف ا مرا الرئيسي المراجعة أمر وصف

 ا رأس بتخفيغف يتعلق فيما التالية الغراجعة بإجراءات قعائ
 ا ا٦ ٠ ' ' الهال:

%٠ العجعوعة خسائر تجاوز ن٠ التحقق  رأس هن ه
ي عافب ك عل ر٣١ال  .٢٠١٧س

أ المجموعة خععأنر لتجاوز ابت الني األسبأب ن٠ التحقق
ن %م المال رأس *ه

 عن اقصأبرة والتعليمات اإلجراءات تطبيق ن٠ التحقق
 أسهمها المئرجة بالشركات والخاصعة العل سوق هيثة
ر %٢ ٠ العتراكعة خسائرها بلغت والتي السوق في كث  ئ

مألها. رأس ن٠

ش الثركات نظام متطلبات ظبيق ن٠ التحقق  تجأوز ب
 العش رأس من ه% ٠ المعاهمة الشركك خعانر

العل رأس تخشفن

ر ٣١ في كفا عف ل رأس يلغ ،٢٠١٧ دي  المجعوعة م
ل١ طيون ١ ٠ ,٨ طيون ١ ٠٨ :٢٠١٦( سعودي ا

سعودي). رإل

 والمتفوع به العصفرح المجعوعة مش وأس إن
. ن٠ يتكون بعكأمل . . *  اسعية بقيعة سهم ١٠٠٨٠.

 إجمالي ويبلغ الوأحد للسهم سعوذى رييإل ١ ا تبلغ
. االسمية الغيمة . . . . . سعودي. ئ٠ئئ ١٠ ٨ا .

 خسائر تجاوزت ،٢٠١٧ لسنة الرابع الربع خالل
%٠ العجموعة  وتطبيقا المل، راس هن ه

صأرة والتعليماتة لالجراءات  المل سوق هينة عن ال
 السوق في اسهمها المبرجة بالشركات والخاصة

 ن٠ فأكثر %٢ ٠ العتراكعة خسائرها بلغت والتي
جعبة بدعوى المجموعة إدارة قامت معها، رأس  ال

 رأس تخفيض إلقرار لالنعقن العابية غير العامة
 اطغاء في النظامي االحتياطي واستخدام العل

ر ٢٣ وتإربخ المحقة،- الخسائر  وافق ٢٠١٧ س
عفية غير العامة بفجمعية باجتماعهم السفاهعون  ال

 العل راهن تخفيغن طى التاريخ، بئض العنخدة
 عدد ويصبح سعودي رإل ١ ا , ٨ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ليصبح
مهم. ١ ٠ ٠ ٨ * ٠ ٠ ٠ ٠ األمهم
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يالتنير وئانم إطاز ف عداذال العالية إ
 للتقارنر اقبولعة الععأنر بتطفعق العتفئتة العوحدة المالبة الغواتم اعداد بأسس الخاص )٢( رقم االضاح الى باالشارة
ق العالقة نأت باالفصاحات أئخاص )٢٧( رقم االيضاح وكتلك المعية، طبي ؤت الغالية. للتقارير البولية الععايير ب

مراجعتنا في الرئيسي العراجعة أمر معالجة تم كيف ف الرئيسي امرالمراجعة وم

 قي بالتغير يتطق فيعأ التالية المواجعة بإجراءات قعنا
العوحدة: المعية القوائم إعداد إطار

 تطبيق ني المجموعة إدارة ععلية باالعدبار األخذ
شدة المالية للتقارير البولية المعايير م  ألمملكة في ال
 باألمور يتعلق فيعا وخئصة السعودية العربية
 اجتهادها. تتطلب التي األخرى

 لتحديد اإلدارة تفننه االى للتحليل فهم على الحصول
 السبق اإلطأر بين الجوهرية االختالفات جميع

ر المعية للقواتم ساي  المعية للتقارير االولية وال
شدة م  يكون قد التي السعودية العربية المعلكة في ال

للمجموعة. المالية القوائم على أئر لها

ق نتانج تقييم - ط  األساسية والقرارات االدارة ت
 معرفتنا باستخدام بالتحول يتعلق فيعا المتخذة

 للتقارير البولية بالععايير العالقة نات بالمتطلبات
 وفهمنا السعودية العربية الععلكة ني الععتمدة العالية

 العجعوعة. وأنثعطة ألعمل

ك إختبار سوي  تحئيل بأإلعتبار األخذ ع٠ التحول ت
 المعية والمعلومات االدارة بها قامت التي الفروق
ب بها المتعلقة شا الشويات. ٠هذ وإ

 بعتحولى نتعلق فقما العستخبمة االفصاجات تقعم
 اقععلكة في المعتعدة العالية للعارير االولية للمعايير
 باإلعتبار األخذ خالل من السعودية العربية

للعرير البولي بالععيار العالقة نات العتطلبات
.١ العالي

 ديسعبر ٣١ في العتتهية السنة وحتى الفترات لجميع بالنسبة
 قوائمها وعرضن بإعداد نثوم العجموعة كانت ،٢٠١٦
 العملكة فى عليها المتعارف المحاسبة لمعايير وفقا المعية

للمحشبين السعودية الهينة عن الصالرة الغععولية العربية
القانونيين.

 ،٢٠١٧ يناير ١ من تبدأ التي العالية للفزات بعئسبة
ء اعداد العحعرعة هن 1لع ,ءوا٠ااد ٠وال١اأ ٠ ٠١١٠٦٦  1خا ١و

 الصابرة المعية للتقارير الثولية للمعايير وفقا المعة القوائم
شدة النولية المحشبه معايير مجلس عن ع  ،لمملكة فى وأل

 األخرى واإلصدارات المعايير وكنلك السعوبية العربية
 القانونيئ للعحاسبين السعودية الهينة عن انصاثرة
 المعلكة في المعتعدة العألية للتقارير البولية (المعايير

السعودية) العربية
 الموحلة المالية قوائمها بإعداد المجموعة قامت وعنيه،
ة كن ة ل ر ٣١ في الفقهي سي  للمعايير وفقا ،٢٠١٧ بي

 العربية المملكة في الععتعدة المالية للتقارير النرلقة
 'تطبيق ١ المعي للعرير البولي السيار بهفتخدام السعودية
 مرآل'. ألول المعية للتقارير االولية المعايير
 المعية للعارير البولية للمعايير ،لتحول هذا ن٠ وكجزء

 إدارة أجرت المعودية، العربية انععلكة في الععتعدة
طنا تحئعال العحعوعة  ص االختالفات لتحبعد للفروق تفم

ق االطار كاب  البولية والمعايير العالية القوائم إلعداد ا
شدة المالقة للتتاربر م  السعوبشة، العرببة المملكة في ال
 والمتطلبات الغروق لتحليل وفقا التحول شويات وتحثيد

 وتقييم ١ العاني للتقرير البولي بعمعيار الصلة نات
وبة االضافية االفصاحك طل م في أل ت وا  المعية. ق

ك ان حيث للمراجعة رئيسي ر٠ئ ننك إعتبار تم سوي  ت

حك ضا ال  إهتعأما تتطلب المعية القواتم في حولها وا
مراجعتنا. خالل إضافيا



سؤولة هي اإلدارة إن  وال المنوي، التقرير في الواردة المعلومات عئى األخرى المطومات وتقتعل االخرى، الععلومات عن ال
ن  هذا. تقريرنا تاريخ لنابعد متاح السنوي التقرير يكون أن العتوقع ومن المعوئمات، هذه وتقريرنا الموحلة المعية ائوئانم صم

 فيها. التأكيدي االفتئتاح أشكال ن٠ شكل أي نبدي ولن األخرى، المعوئمات ألموحدة المالية القوائم قي رأينا يغطي وال

 متاحة، تصبح عندما اعاله المحثدة األخرى المعلومات قراءة هي هسؤولسا فإن الموحلة، المعية مراجعتاللهوانم وبخصوص
ظ هع أل ة غير األخرى المعلومات كانت إذا ما الحسبان في ا شت  ألتي المعنفة ع٠ او الموحدة، العالية القوائم ع٠ جوهريا م

جوهري. بشكل محرفة أنها أخرى بطريقة اويظهر المراجعة، طيهاخالل حصئنا

 بعحوكمة. للمكلفين األمر عن باإلبالغ مطالبين فإننا فيه، جوهري تحريف وجود إلى خلصتا إذا السنوي، التقرير عندمانقرأ

الموحدة المالية القوال غن بالحوكمة والمكلفين االدارة مسؤولية

 المعتمدة المعي للتقرير البولية للمعايير وفقأ عادنة بصورة وعرضها ألموحدة المعية القوائم وعنأد عن العسؤولة هي اإلدارة اق
سبين السعولية الهينة من المعتعدة االخرى واالصالرات والمعايير السعودية الغربية المملكة في  نظام وأحكام القانونيين للسا

ف وئك  قوانم إعداد من لتمكينها ضرورية، اإلدارة تراها التي الداخلية الرقابة عن السؤولة وهي األساسي، الشوكة ونظام ال
أوخطا'. غش بسبب سوا. جوهري، تحريف اي ن٠ خألية موحدة مالية

د د و ا د  بحصب االفصاح وعن االصتمرار على المجموعة قنوة تقييم عن العسؤولة هي اإلدارة فإن الموحدة، العفية القوائم إ
 لدى نية هناك تكن لم ما اقمحاسية، في االستمرارية اساس واستخدام باالسشرارية العالقة نات االمور عن الحى، مقتضى
 بذلك. القيام سوى واقعي بنيل وجود عبم أو أعمعها إيقاف أو العجموعة لتصفية االدارة

المجموعة. في المعي النثرير عملية على االثراف عن العسؤولون هم بعحوكمة المكنفين إن

الموحدة المالية القوائم مراجعة &ن المراجم مسؤولية

 سواء جوهري، تحريف اي من خفية ككل الموحدة المعية القوائم كأنت إذا فيما معقول تأكيد على الحصول ني أهدافنا تتمثل
راينا. يتضعن الذي المواجع تترير وإصمدار أوخطأ، غش بسبب

 البولية للمعايير وفتا بها الديام تم التي المراجعة أن على ضمانأ ليس انه إال التأكيد، ن٠ عل مستوى هو المعتول التأكيد ان
شدة للمراجعة م  موجودا. عنلمايكون جوهري تحريف أي عن دانما ستكشف السعولية العربية المملكة في ال

 في او بمفردها ستؤئر أنها توقع معقول بشكل يعكن كان إذا جوهرية وتعد خطأ، أو غش عن انتحريفات تنشأ أن يعكن كما
صانية اضرارات على مجموعها، الموحدة. المعية القوائم هذه أسلس طى الععتخبمون يتخذها التي االق
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جم را م ةال ة المعية ائيران. مراجعة عن سؤولي د ر ب ل ، ا ى ب ا

أ بية، السعو العربية المعلكة فبي الععتعدة للمراجعة البولية للمعايير وفقأ المراجعة عملية من وكجزء ق  العهني الحكم نمارس ف
زعة ونحأفظ وعليناايضا: العراجعة. خالل المهئي الشك عرن

،او غش بسبب سواء وتعيرها الموحلة المعية الغوانم قي الجوهرية ابتحريفك مخاطر تحنيد ٠ طأ  إجراءات وتنفيذ وتصميم خ
 اكتشف علم خطر ويعد لراينا. أساس لتوفير ومناسبة كافية مراجعة اللة على والحصول المخاطر، لتلك استجابة مراجعة
فأو اوتزوير تواطؤ على قلينطوي الغش ألن خطا، عن النقج الخطر هن اعلى غش عن نآلج جوهري تحريف  او متعمد حن
الداخية. الرقابة اوتجاوز مضللة إفادات

 بغرض وليعى الظروف، مناهعبة مراجعة إجراءات تصميم اجل ن٠ بعمراجعة، الصلة نات الداخلية للرقأبة فهم على الحصولة ٠
للمجموعة. الداخلية الرقابة فاعلية عن راي إبداء

ت معقولية ومدى المستخسة، المحاسبية السياسات مناسبة مدى تقييم ٠ را  بها القيقامعت العالقة نات واإلفصاحأت المحشبية العي
االدارة.

ر واستنادا المحاسبة، في االستمرارية ألسض اإلدارة امتخدام متاسبة مدى استتاج ٠  ما عليها، الحصول تم التي المراجعة أبلة إ
را قدتهير أوظروف باحداث عالقة ذا جوهري تأكد عبم هناك كان إذا كبي نشكأ شا ة ب ر ء المجموعة ث  كمجعوعة عرالبقا

ر خأصتا وإذا مععشرة.  العالقة نات أإلفصاحات إلى تقريرنا في االنبا. لفت متا مطلوبأ يكون جوهري، تاكد هدم وءجود إ
جعا .وتستند رابنا تعنيل يتم كافية، غير اإلفصاحات تلك كانت إذا أو الموحبة، المالية القوائم ني الواربة ستتا  ابلة إلى ا

ب قد المستقبلية الظروف او األحداث فأن نلك، .ومع تقريرنا تاريخ حتى طيها الحصمول تم التي المراجعة  توقف فى شب
مستمرة. كمنشأة البقاء عن المجموعة

ي الموحدة، العالية القوائم ومحتوى وهيكل الشامل، العرض تقييم ٠ ماف ت اإلفصاحك، نلك ي كف ذا ماإ  الموحدة المعية القوائم و
عادال. عرضا تحقق بطريقة شغلها التي واألحداث المعامالت عن تعبر

ي الحصول ٠ كن ي ما ر شك العالية بالمعلومات فيمايتعلق المتشبة المراجعة ابلة ن٠ ع  المجموعة، داخل التجارية أواألنشطة للعن
 الجهة ونظل للمجموعة المراجعة عملية واداء واإلشراف التوجيه عن مسؤولون ونحن الموحدة. المعية القوائم في رأي إلبداء

يراينا عن العسؤولة الوحية المراجعة. ف

ظ لقد في بما للمراجعة، المهعة والنتفج للمراجعة المخطط والتوقيت بعنطاق أخرى، اهور بس من يتعلق، فيما بعحوكمة العكلفين أبل
المراجعة. اكتشغناهاخالل الداخلية الرقابة في مهمة فصور اوجه أية نلك

ن بعحوكمة المكلفئ ايضا زوبنا لق هم باالسعاللية، المتعلتة الصلة نات األخالقية بعمتطلبات التزهنا قد أننا يفيد ببي بجعبع وأبننا
ت الوقاية إجراءات الحق مقتضى وبحسب اسعاللنا، على تؤثر انها معقول بشكل نعتقد قد التي األخرى واألمور العالقك نا
العالقة.

ك كمة،بفحو للمكلفينإبالغها تم ألتي األمور ومن حبدتل اقموحدة المعية القوادم عندمراجعة البعفة األهمية لها كانت التي األمور ن
حة نظام يمتع لم ما هريرنا األمورني ٠هذ .ونوضح للمراجعة الرئيسية األهور قفد نلك على وبناة الحقية، للسنة اإلقصاح أوالن

صا، او األمر، عن. الطني المتوي من انه البب٠ب نقريرنا في عنه اإلبالغ يتم اال ينبغي األمر ان نرى للغية، نكرة ظروف فى ع
ت تفوق ان معقول بثكل ل السلبية البعا اإلبالغ. نلك من العشة العصلحة فواقد نلك ف

٧
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االخرى والتانونية التئظيعية المتطلبات عن التهرير

 مع نتفق ككل ("العجموعة") لها التابعة والشركك الصناعية للصابرات السعودية للشركة العوحدة العالية القوائم أن راينا، ني
العوحفة. الععية القوائم وعرهش بإعداد يتعلق فيما قئثمركة األساسي والنظام ألثركات نظأم

-
ؤ٠ ؛ ر ٠ ا' mmiu* I خ

طم ع ي أل د سدي  وال
ن و س حا فانوسوى وهداحعون .

ن ما د بغدر سل س ل  يري ا
ى م خب د م ت ف )٢٨٢(ب

 )٢.١٨ مارس ١٨(ذ ١ ٤٣٩ رجب ١
السعولية العربية المملكة الرياض،

٨



الصناعية للصعرات السعودية الشركة إ
ة ؤثبركة س سعولية) سا

ة ,٦ م الموحدة المالي المركز ق
ي ر٣١ كماق سعب  ٢٠١٧دي

سعودي) (وإل

ر١ ا ٢٠١٦ ي ر٣١ عب ه ٢٠١٦ب ر٣٩ سعب ٢د .١٧ إيضاح
(معدلة) (معدلة) رقم

الموجودات
غيرالمتداولة موجودات t

١ا ٦٠٩٨٣ ٨,.٣٩٣, ٣؛ ٣٠٢٣٦٠٣٠١ (٤) صافي ومعنات، وآالت معنلكف
١٥٠. . . . . . . ١٥٠. . . . . . . (٠) تامينية ودائع
١٤٠٧٠٩٠٨٤٨ ١٤٠٣٥٢٠٣٣٦ (٦) عنلة بهيعة اسشارات األخر الشامل البخل خالل هن ال
١١٠٨٣٧٠٤٢٧ ٩١٠٨٣٧٠٤٢٧ ٧٠٨٨٧٠٣٢١ (٧) شركق ني ت١اددتثمأر

!٤١٠٦٥٤٠٢٥٨ ٤٤٠٦٧٠٠١٥٦ ١١٠١٢٣٠٦٢٢ غيرالعتداولة الموجودات إجمالي
العداولة الموجودات

٦٥٠٧٥٨٠٢٦٢ ٦٤٠٢١٠٠٤٤٠ ٤٠٦٦٧٠٧٧٩ (٨) ة وتمم تجاريون حيرن ن اخرى دي
٣٠٧٩٩٠٤٨٧ مخزون ل-

٤٨٠٠٥٧١ والخعانر األرباح خالل من الععنة بألذيعة اسشارات
٢١٠٠١٥٠٤٨٢ ٣٠٠٥٣٠٩١٣ ٣٠٢٩٣٠٠١١ (٩) ي وما نتد حكمه ن fإ
٨٦٠٧٧٣٠٧٤٤ ٧١٠٥٤٤٠٤١١ ٧٠٩٦٠٠٧٩٠ المتداولة الموجودات إجمعي

١٢٨٠٤٢٨٠٠٠٢ ١١٦٠٢١٤٠٥٦٧ ١٩٠٠٨٤٠٤١٢ العوجودات إجمالي —

ناطرإ سي والمطلوبات العسا و-
ئ العساهعين حئ

١٠٨٠. . . . . . . ١٠٨٠. . . . . . . ٠٠ . . , .١٠٠٨ (١٠) العق راس
٦٠٣٦٢٠٤٧٢ ٦٠٣٦٢٠٤٧٢ (١١) نظامي احتياطي

٢١٠٧٠٣٠٣٩٨ ٧٠٦٢٠,١ثم٤٠ ١٩٩٠٤١٢ (١٢) مبتاة ارباح :أ
(١٦٠٠٥٩٠١٣٢) (١٦٠٨٦١٠٠٣٦) (٢) الععئة القيمة ني القديرات احتيأطي ل

١٢٠. . .٦٠٧٣٨ ١٠٥٠١٢٢٠١٧٦ ١٠٠٩٩٩٠٤١٢ ق إجعفي و ف ن ح ي م سا ل ا

المطلوبات
غيرالمتداولة المطلوبات ,١

٨٣١ ٠٧'٧٤ ٤٧٥٠١٤٩. ٣٨٢٠٣٨٧ (١٣) العونلفين منافع التزامات
١٠٠٧٧٠٥٣٢ بنكية تعييالت

٨٣١٠٧٧٤ ١٠٥٥٢٠٦٨١ ٣٨٢٠٣٨٧ غيرالمتداولة المطلوبات إجمالي
̂أل ألمتداولة المطلوباتل

٣٠٢٠٢٠٣٩٤ ٣٠٠٢٤٠٨٢٣ ٢٠١٣٨٠٠٧٨ (١٤) اخرى داقة وارصدة تجاريون دانتون ء. ٠ ٠٠

٢٠٣٨٢٠٠٨٦ ٢٠٣٨٢٠٢٦٢ ٢٠٣٧٩٠١٦٢ (١٥) معشتة ارباح توزيعات ل
٠.١٠. . ٢٠ه ٤٠١٣٢٠٦٢٥ ٣٠١٨٥٠٣٧٣ (١٦) أقتقيرية الزكاة مخصص.

٧٠٥٨٩٠٤٩٠ ٩٠٥٣٩٠٧١٠ ٧٠٧٠٢٠٦١٣ ة المطلوبلت إجمعي ول منا ال إ
٨٠٤٢١٠٢٦٤ ١١٠٠٩٢٠٣٩١ ٨٠٠٨٥٠. . . المطلوبات إجمالي

١٢٨٠٤٢٨٠٠٠٢ ١١٦٠٢١٤٠٥٦٧ ١٩٠٠٨٤٠٤١٢ ء اجعالى آ و والمطلوبات المساسين حن ء-.

إ

ز

ي الرئيس ذ ي ق المفوض االدارة' عضومجئس ا

العوحدة. العالية القوائم ينه .جزءا/(يدهئعم تعتبر )٣ ٠و إلى )١( من المرفتة ذإليضاحات ٠( إلى )١( ن٠ المرفتة نماحات

غ٠ ق ي ح .ص ٩٠



 الصناعية للصادرات السعودية الخركة
ة (شزكة م ه  سعودية) سا
 الموحدة الشامل الدخق قانمة
سنة ٢٠١٧ ديسمبر ٣ ١ في العتتهية لل
سعودي) (ربإل

٢٠١٦ ٢٠١٧ إيضاح

٦٢٣٠٣٩٢ ١٩٠٢٢٣٠٧١٣ (١٧) اإليرادات

(٣٠٦٠٦٩٨) (٢١٠٧٤٦٠١٤٩) (١٨) االيرادات تكلغة

٣١٦٠٦٩٤ (٢٠٥٢٢٠٤٣٦) التشغيلي سخل إجمالي(الخسارة)

(٥٠٧٤٧٠٨٦٢) ا١اب٧اهة٨١ة١ (١٩) وععومية إدارية مصاريف

(١٠٠٨٠٠٣٣٢) (١٠٢٥٨٠٤٨٨) (٢٠) ف ري وتسويقية بيعية سا

(٢٦٧٠٣٢٢) (٣٠٦٠٠٨٥) إصتهالكك

(٦٠٧٧٨٠٨٢٢) (١١٠٨٣٢٠٨٢٣) ت من الخسارة صافي سيا الرئيسية ا

(٧٠١١٩٠٩٨٤) وأالت ممتلكات شراء عن نعجةخعغعر

( ١٩٠٢٢٧٠٧٥٢) عخسائر ي ت ب را شا العابلة بالذيعة محندة اب

(٦٢٠٧٨٣٠٤٨٦) األخرى العدينة والنعم التجاريون المدينون قيمة في العني
ه٠.٠«,٠( , .١( استردادها في مثكوك تأنين ودائع

(٣٠٩٥٠٠١٠٦) ي شركأت في أالسشارات قيمة ني اقثن

١٠٤٢٦٠٤٥٤ ٩١٠٠٤٤٦ ت تو عا ة أرباح ن ت س

(٩٠١٦١) بالصافي الصرف، اسعار تنير خسائر

٤٥١٠٩٤٩ ١٠. .٨٠٥٦٥ اخرى يرادات

(١٢٠٠٢٩٠٥٦٤) (١١٠٠٨٧٥٠١٥٦) التقديرية الزكاة قبل العنة خسارة ضاني

(٢٠١٢٧٠٦١٤) ( ١١٥٠٤٣٢) ( ١٦) تقيرية زكاة

(١٤٠١٥٧٠١٧٨) (١١٠٠٩٩٠٠٥٨٨) الستة خمارة ضاني

األخرى: الشاملة الخسارة

ي ف ا ه ل ي ث م د ئ ي ل ق د و ن اوالخسارة؛ للريح الحق وقت. ب

(٨٠١٠٩٠٤) ١٦٠٨٦١٠.٣٦ ت العابلة الغمة التفيرني صاني را شا ال ل

ي بنودلن ف ها يل مث د عا اوالخسارة: للربح الحق وقت ي

٧٤٠٥٢٠ ٦٠٧٨٨ للمونلفين المجحدة العائفع خطط طى االكوارية العكشب

(١٤٠٨٨٤٠٥٦٢) (٩٤٠١٢٢٠٧٦٤) الشاطة الخسارة إجمعي

السهم: ئعفارة

( .٠٦٦ (١٠١٠) الرئيسية العمليات ن٠ الئععارة صاني من

(١٠٣١) السنة خسارة صافي من
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ت السعودية الشركة را  الصناعية صع
ة (شركة م ه  سعودية) سا
 الموحدة النقدية التنففات قاتمة
 ٢٠١٧ ديسمبر ٣ ١ في المئتهية للستة
سعودي) (الش

ليسعبر ٣ ١ ديسمبر ٣ ١

٢٠١٦ ٢٠١٧

(١٤٠١٥٧٠١٧٨) (١١٠٠٩٩٠٠٥٨٨) العنة خعاوة صافي

٢٦٧٠٣٢٢ ٣٠٦٠٠٨٥

ت ال دي ع ة ت ي و س ت ي ل ف ا ة ص ر ا س خ ل ى ا ل ى ا ف ا ذ ص ق ن ئ  ا

إستهالكأت
٢٠١٢٧٠٦١٥ ١١٥٠٤٣٢ ة الزكاة ري عب ال

١٥٤٠١٧٩ ١٧٢٠١٩٥ العوظنين مناقع التزامات
( ٤٤٤٠٣٩٢) (٣٧٥٠٣٧٨) ة غير إرباح توزيعات ي ق ن
٧٠١١٩٠٩٨٤ ء عن ناتجة خسائر وا وآالتة ممتلكات ث

٦٢٠٧٨٣٠٤٨٦ ي ن ي ئ ق ل األخرى العدينة والنمم افجاريون المعيلون قيمة ا
ا٠> , ا٠| ه ا | استردادها في مشكوك تامين ودائع

٣٠٩٥٠٠١٠٦ شركذت في االمشارات قيعة في العفي
' ١٩٠٢٢٧٠٧٥٢ ر ن الثامل الثخل خالل ن٠ العاثلة بالتيعة محثذة اسشارات ببع خا
( ٤٠٩٣٢٠٤٧.) (٩٠٨١٠٠٩١٠) ي التنيرات قبل الئشئبلى خسائر العامل المش راس ف

١٠٥٤٧٠٨٢٢ (٣٠٢٤٠٠٨٢٥)
 العامل ألمش راس فى التديرات
األخرى العدينة والضم التجاريون ائعتينون

(٤٨٠٠٥٧١)
(٣٠٧٩٩٠٤٨٧)

٤٨٠٠٥٧١
٣٠٧٩٩٠٤٨٧

الخسارة ار ألربح خالل من العابلة بانقيمة مالية موجودات
العخزون

( ١٧٧٠٥٧١) )K٨٦ ٠٧ ة ٠١( األخرى الداننة واألرصدة الدائنون
١٧٦ )٣'١ا٠( أرباح توزيعات

(٧٠٨٤٢٠١٠١) (٩٠٦٦١٠٥٢٢)
( ١٠٠٦٢٠٦٨٤) ة الزكاة المعحدمن رب عب ان

( ٤٣٦٠٢٨٤) (٢٥٨٠١٦٩) ع منان مات زا المدفوعة الموظفين الت

(٨٠٢٧٨٠٣٨٥) ( ١٠٠٩٨٢٠٣٧٥)

( ١٠٠٧٦٠٠٧١٦) (٦١٠٩٩٣)
 االستثمارية األنشطة ش التقدى التدفق

ع و سف ء في ا را ت وأالت ممتلكات ث ومدا
١٢٠٣٦٠٠٩٩٨ العابلة محبدةبالقيمة استثمارات بيع ن٠ المحصل

( ١٠٠٧٦٠٠٧١٦) ١٢٠٢٩٩٠٠٠٥ خدم من النعج الئق صافى ست االستثمارية األنشطة في) (ال

١٠٠٧٧٠٥٣٢ ( ١٠٠٧٧٠٥٣٢)
التمويلية األنشطة ن٠ النقدى التفئق

بنكية تسهيالت

١٠٠٧٧٠٥٣٢ ( ١٠٠٧٧٠٥٣٢) ستندم النقد صاني ح في) (الع ائ ل التمويلية األنشطة ن٠ ا
( ١٧٠٩٦١٠٥٦٩) ٢٣٩٠٠٩٨ السنة خالل حكمه في وما النقد ارصدة الغفيرفي صافى

٢١٠٠١٥٠٤٨٢ ٣٠٠٥٣٠٩١٣ ي أرصدة ومان د السنة بداية حكمه !نق
٣٠٠٥٣٠٩١٣ ٣٠٢٩٣٠٠١١ ى أرصدة وماف د سنة نهاية حكمه الئق ال

(٨٠١٠٩٠٤) ١٦٠٨٦١٠٠٣٦

ق م عا ة غير م عي ن
ر ت العابلة الغيمة في ألتي لالسشارا

٧٤٠٥٢. ٦٠٧٨٨ للموظفين المحثدة المنافع خطط على االكتوارية المكاسب

المفوش اإلدارة عضومجلسالتنفيذي الرئيس

ش حزءا تعتبر )٣(. إلى ) ١١من العرشة اإليضاحات إن ة التوانم ٠هذ اليتجزا سي الموخدة. ا

I  i



 الصناعية للصعرات السعودية الشركة
همة (شركة  سعولية) سا

 موحدة العالية القوائم حول إيضاحات
ة لئسنة ي ه ق ر ٣ ١ ني ا سب  ٢ ٠ ١ ٧ بي
 سعودي) (ألل

والنشاط التكوين -١
ركة إن  معاني قرار بموجب إنشاؤها تم سعودية مساهمة شركة هي )’’ءالشركة’( الصناعية للصابرات السعودية الئ

وكة إن )،١٩٩٠ يونيو ٥ (الموافق د ١ ٤ ١ ٠ القعدة ذو ١ ٢ بتاريخ ٩٥٤ رقم التجارة وزير ي مسجلة الث  متينة ن
و ٢ ٥ بتاريخ ١٠١٠. ٧٧٥٥ ٤ رقم التجاري السجل بموجب الرياض ة ن د ق ق ١ ٤ ١ ٠ ا مواف ).١٩٩٠ يونيو ١ ٨ د(ال

ل راس إن ة م رك ل ١ ٠ تبلغ أسمية' بقيمة سهم ١ ٠ ,٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ هن يتكون بالكامل والملفوع به المصرح الئ  را
سغودي. ريتإل ١٠٨, ٠٠٠,٠٠٠ االسمية الغيمة إجمالي ويبلغ الواحد للسهم سعودي

د العانية غير العامة الجمعية اجتماع ني العساهمون وافق ق ف  ل٠ رأس تخنيض عنى م٢ ٠ ١ ٧ ديسمبر ٢ ٣ في ا
. إلى سعودي ر'ل مليون ١٠٨ من الشوكة . . . . ك سعودي رإل ١٠٠٨. من أألسهم عند بتخئيض ونل

.٠, ا٨٠٠ا ى سهم ١ , ٠ ٨ ٠ , ٠ ٠ ٠ إفى سهم ١, مائ ت هع ليت با ل ك عن نتج الثوكات. نظام مئ  في انخفاض نل
ى الموافقة تعت ولقد ٠٢٠١٧ بيسمبر ٣١ فبيكما الشركة مال راس نصنف بون ما إلى العتراكمة الخسائر  هنأ ط

ة ل١ما رأس في التخئيض ك ر ئ ل المخئمعة. الجهأت من ا
ط يتمثل ثأ  لحساب وخارجها ألمملكة داخل الصناعية الوطنية العئتجات وتصلير تسويق في الرئيسي العجموعة ن

ت وتتتيم الفير اولحساب لحسابها واالستيراد والمتأيضة التصبير وإعادة الفير لحساب او المجمرعة  التسويق خسا
 نلك في ولها لئخارج الوطنية المتجات وتصتير التوريد عقود في والبخول السعوبية والشركات للعصانع والتصبير

ألغراضها. المشمة بأال'ذثطة القيام

التألية: ألتابعة شركاتها و الثركة حسابات نشمل المرفقة العوحدة المالية القوائم إن
الملكية نسبة المل وأس التاسيس بلد الشركة اسم

%١ ٠ ٠ اردني ذينار ٢ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ األربن الصناعية للصانرات السعودية الشركة

 ٠٢٠١٧ بيسمبر ٣ ١ ولغاية ٢٠١٧ بيسعبر ٢ ٨ التأسيس تاريخ متن نشاط اي التابعة الثعركة نمارس لم

 االعداد اسس -٢
العوحدة المعية إعدادالقوائم بيان ا-

 والمعاير العمعوبية العربية المملكة في المعتمدة العالية للتقارير البولية للععاير وفقا الموحدة المعية القوائم إعداد تم
ة األخرى واإلصدارات شد م  اقعملكة في المفعول سارية اصبحت وآلتي القانونيقن للمحاسبين السعولية الهينة ن٠ ال

ق وتم .٢٠١٧ يناير ١ في السعودية العربية ي ب ت ئ ة التارير إلعداد البوني المعيار مظلبا ماي  تبني 'ا ١ رقم ال
ن تاريخ ويأتي الموحدة المالية القوائم هذء إعداد عند ’األولى' للمرة المعية الذتارير إلعداد البولية المعاير  اننت

.٢٠١٦ يناير ١ في المعية التقارير إلعداد الدولية المعاير المجموعة

 انعتعارف المحأتعية لمعايير طبتا للمجموعة ٢٠١٦ بيسمبر ٣١ فى العتتهية للسنة سنوية مالية قوانم آخر إعداد تم
صابرة سابتااق القانونيين. للعحاسبين السعودية الهينة عن طيها

 وفقا المعية القوائم وعرض بإعداد المجموعة المطبتة اللوانح تلزم ،٢٠١٧ يناش ١ فبي الدا لني١ المالية للفترات
ة من الصابزة األخرى واإلصدارات السعودية العربية المملكة في المعتمدة المانية للتقارير البولية للمعايير هي  ال

 الموحدة. المالية هنءالقوائم بإعداد العجموعة قامت المتطلبات هذه كجزءمن القانونيين. للمحاسبئ السعودية

ق١٤٣٨ محرم ١ ٥ بتاريخ المغوضين مجلس قرار المعية المعوق هينة اصفرت واف م  بحيث ٢٠١٦ اكتوبر ١ ٦ ذال
ت يلزم رية والعقارات والمعدات الممتلكات أصول قياس عند التكفة نعوذج بتطبيق المفرجة الثركأ المشا  ا

ة المعايير الني عند الملمومعة غش واألصوزل ولي دأ سوئات ٣ معتها لفترة المالية القارش إلعداد ال  القي تاريخ ن٠ ب
ي في االستعرار مع المعية، القارير إلعداد البولية المعاير ت الت طا  إلعداد البولية المعايير عن اإلفصاح بائترا

رالمعية ث تتطلب والتي السعربية العربية العملكة في المعتعدة القاري العاطة. الغيمة عن اإلفصاح على اوتح

١



 الصناعية للصعرات اتسعوبية الشركة
ة (نعركة م ا  سعودية) س

 العوجدة المعية القوائم حول إيضاحات
ة ئ ف ر ٣ ١ ني المتتهية ل سي ي  ٢٠١٧ ب
سموني) (رإل

)٠ؤتت - - ٢' ة
القياس اساس ٠ب

 قانمة ني الواردة التألية الهامة البتود عدا ما التاريخية التكلفة مبدا اساس على الموحدة المالية التوائم هذه إعداد تم
ألعوحدة: الماني المركز
العابلة. بالقيمة المشتقة العالية األبوات قياس يتم
خ الطاحة االستثمارات قياس يتم العابلة. بالقيمة للب
ة العحددة الطافع القزامات بمسنحقات االعتراف يتم ي ل ا  المبالغ طريغة باستخدام المستقبلية لاللتزامات الحالية ب

الوحدة. حسب الععشتة

ة ج- س العرض وعملة الوظيفية ا

للمجموعة. الوظيفية العملة يمثل والذي السعودي بالريال الموحدة المالية القوائم تظهر

واألحكام التقديرات أستندام د_

 اتوتعير بأجتهادات اإلدارة قيام يتطلب العالية للتقارير الدولية للمعايير وفقأ الموحدة المعية القوائم إعداد إن
 وإن والمصاريف، واإليرادات والمطلوبات الموجودات ومبالغ المحاسبية السياسات تطبيق في تؤثر وافتراضات

. التقديرات هذه عن تختلف قد الفطية النتائج

ت مراجعة يتم ي المحابعبية التقديرات في بالتغيرات االعتراف ويتم باسشرار المطبقة واالنتراضات التقيرا  العمنة ن
ر تم الني ي ت ا ه ي ت ف را عي ش التي التادمة والسنوات ال ك ت ر. بنل ي ت ل ا

ت استخدام فيها يجري التي الهامة األمور حول ملخص يني فيعا را عي  تطبيق في واالجتهادات المؤكدة غير ال
الموحدة: المالية القوائم ني العبالغ على جوهري تؤثربشكل والتي المحاسبية السياسات

 اعشادا لورية بصورة الملعومعة غير والعوجودات الملموسة للموجودات اإلنتاجية األعمار تقثير بإعادة اإلدارة تقوم -
الععدقبل. ني اإلنتاجية ألعمارها اإلدارة ورقعات الموجودات لهذه العامة الحألة على

 قبل من معدة نية قانى لرانعة على اعتمادا مستعرة بصورة المجموعة ضد المقامة القضايا بمراجعة اإلدارة نقوم -
ي ر حا ها قل التي المحتملة العخاطر تبين والتي التاوئنبين المجموعة س حمل ل في المجعوعة ت سي ع  تلك جراء ال

النضايا.

ي المشكوك للنمم مخصص باخذ اإلدارة نتوم -  وفقأ النعم تلك امعترداد إمكانية حول تقديراتها على اعتمادا تحصيلها ف
المالية. للتقارير البولية للمعايير

ة افى المخزون قيمة لتخفيض المخصص بتدبير اإلدارة تقوم - ي ل تاذا للتحصيل التابلة ا  قلبلة غير المخزون تكلغة كان
ض او لالسنرداد ع سعر كان اذا أو جزئي او كلي بذئكل للذتفم او للتنف المخزون تعر  اي او التكعة ن٠ اقل ابي

ب اخرى عوامل سب ة عن لالسترداذ القابلة القيمة انخفاض ني ت ي ل الدفترية. أ
ة بهدير اإلدارة تقوم - ي ل ن األخرى المالية لالسترنادللموجودات القابلة ا كا ذا ماا حديدفي ي تفني اي هناك لت . ن ا ه ت ي
ر اإلدارة نقوم - عي السارية. والتعليمات وفقأللقواننى الزكاة مصروف ب



 الصناعية للصادرات السعودية الشركة
 سعودية) ساهمة (شركة

 الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
 ٢٠١٧ ديسمبر ٣ ١ في العنتهية للسنة
 سعودي) (ربإل
٢- -٩( ة
العادلة القيمة قياس - د

 التعامل شروط وبنفس مطلعة أطراف بين التزام لتحويل دفعة أو أصل بيع من تحصيله يتم قد الذي المبلغ العادلة القيمة تمثل
التالية: الشروط على العادلة الذيمة قياس ويعتمد الفير ع٠

 سوق وجود عدم حالة في وذلك والمطلوبات، للموجودات فائدة األكثر السوق أو المطلوبات أو للموجودات الرئيسبة السوق
فائدة. األكثر السوق خالل من التعامل على قادرة المجموعة تكون أن يجب رئيسية

 نثوم اإلمكان قدر للمالحظة قابلة سوق مدخالت المجموعة تستخدم والمطلوباتة للموجودات العادلة القيمة قياس عند
ا التقييم أساليب باستخدام العادلة القيمة بتحديد المجموعة  أهمية تعكس والتي التالية المستويات باستخدام المجموعة تقوم م
العادلة: القيمة تحديد في المستخدمة المدخالت

متماثلة. مطلوبات أو ألصول نشط سوق في معدلة) (غير مدرجة :أسعار ١ المستوى -
للموجودات تحديدها يتم والتي ١ المستوى في المستخدمة األسعار على وليس مدخالت على تعتمد تقييم اساليب ؛ ٢ المستوى -

مباشرة. غير أو مباشر بصورة والمطلوبات
المتاحة السوق معلومات على تعتمد ال هامة مدخالت باستخدام المطلوبات أو األصول تقييم :أساليب٣ المستوى -

للموجودات. العادلة القيمة قياس في المستخدمة المدخالت كانت تتبعها).إذا يمكن ال (مدخالت

 فيه يحدث الذي الوقت نفس في بالتقرير المشمولة الفترة نهاية في العادلة القيمة مستويات بين بالتحويالت المجموعة تعترف
التفيير.

وكافية. معقولة وافتراضاتها تقديراتها بأن اإلدارة تعتقد

المحاسبية السياسات ألهم ملخحس -٣

 ٢٠١٧ ديسمبر ٣ ١ في كما العوحدة المالية القوائم إعداد في العالية للتقارير الدولية المعايير بتطبيق المجموعة قامت لقد
 ١ في المالية للنثارير الدولية للمعايير اإللزامي التطبيق ان علما القانونيين للمحاسبين السعودية الهيتة تعليمات على بناءا
.٢٠١٧يذاير
 الدولية المعايير هي ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ ني المنتهية للسنة الموحدة المالية القوائم اءعداد في العتبعة المحاسبية السياسات إن

 العربية المملكة في المفول سارية أصبحت والتي القانونيين للمحاسبين السعودية الهينة من إقرارها تم كما العالية للتقارير
 الدولية المعايير تبني ” ١ رقم المالية الدقارير إلعداد الدولي المعيار متطلبات تطبيق وتم .٢٠١٧ يناير ١ ني السعودية

 الدولية للمعايير المجموعة انتقال تاريخ ويأتي الموحدة المالية القوائم هذه إعداد عند ”األوفى للمرة المالية التقارير إلعداد
المتبعة: المحاسبية السياسات بيانآبأهم يلي فيما ونورد ،٢٠١٦ يناير ١ في المالية التقارير إلعداد

المالية األدوات ا-
 الخاصة التعاقدية البنود في طرفا المجموعة منشآت إحدى تصبح عندما المعية والمطلوباتة بالموجودات االعتراف يتم

 باقتناء تتعلق التي المباشرة المعامالت تكاليف إن العادلة. بالقيمة أولي بشكل المالية والمطلوباتة الموجودات قياس يتم باألداة.
با خالل من العادلة بالقيمة المالية والمطلوباتا الموجودات عدا (فيما معية ومطلوباتة موجودات إصدار أو سا  األرباح ح

المبدئي، االعتراف عند المالية، المطلوباتة أو للموجودات العادلة القيمة من خصمها أو إضافتها يتم وجدت)، إن والخسانر،
 خالل من العادلة بالقيمة معية مطلوبات أو موجودات على باالستحواذ مباشرة المتعلقة السامالت تكاليف إن انسب. أيهما

 والخسانر. األرباح حساب في مباشرة بها االعتراف يتم والخسائر، األرباح حساب
المالية الموجودات

 األرباح حساب خالل من العادلة .'بالقيمة مالية موجودات التالية: المحددة للفنات وفقأ المالية الموجودات تصنيف يتم
 مدينوزأ. و أوقروض ،”للبيع "متاحة مالية وموجودات االستحقاق"، لتاريخ بها المحتفظ أواالستثمارات والخسانر"،

المعية. بالموجودات المبدئي اإلعتراف عند التصنيف تحديد ويتم منها والهدف المالية الموجردات طبيعة على التصنيف يعتمد
 الموجودات بيع أو شراء يكون عندما التداول تاريخ اساس على المعية الموجودات بجميع االعتراف وإلغاء االعتراف يتم

المعني. السوق قبل من المقرر الزمني اإلطار ضمن استثمارات على الحصول شروطه نتطلب الذي عقد بموجب المالية



 الصناعية للمالرات السعودية الشركة
ة (شركة م ا  سعونية) س

 العوحدة الغالية القوانم حول إيضاحات
عنة ر ٣ ١ في المتتهية لل سي  ٢٠١٧ بي
سعودي) (ويإل

 تتمة)١ المحاسبية السياسات ألهم ملخص -٣
وتمة) المعية األدوات ٠ا

الفعلي الغانذة معفل طريقة
 الفترة على النوائب ايوادأت وتوزيع البين ألدوات المطفأة التكلفة الحتساب طريقة هي الفعلي الفاندة معثل طريقة ن٠ا

ة االستالمات تمامأ يخصم الذي المعبل هو الفطي الفاندة معدل إن بهأ. المرتبطة قي ت ل  الرسوم جعفع (ويضم المستقبلية ا
 والعالوات الفعامالت تكاليف وكذلك الفعلي الفاندة معبل ن٠ يتجزآ ال جزءأ تعتبر والتي المستلمة، او المفغوعة والنقاط
ك كأن إذا أقصر، فدرة و١ الثين ألداة العتوقع الزمني العمر إطار في العتوقفة الخصومات) أو األخرى ى مناسبا، تل  إل
ي ف  المبدئي. االعزاف عند الدفترية الغيمة ما

ب خالل من العادلة بحقيمة المعية العوجودات والخسانر األرباح سا
 )١( هناك يكون عندما والخسائر" األرباح حساب خالل ن٠ العابلة "بالقيمة مالية كموجودات المعية الموجودات تصنف
 رقم الغالية للتقارير الدولي المعيار عليه ينطبق التي األعمال بمج هن كجزء المستحوذ قبل ن٠ نفعه يتم قد مجتمل عوض

م )٣( للعتاجرة، بها محتفظ )٢( ،٣ ها ي صي والخسائر. األرباح حساب خالل من العابلة بالقيمة ت
إذا: المتاجرة لغرض به محتفظ يعد العالي األصل إن
ه تم ٠ ائن ق ل في بيعه بهدف مبثني بشكل ا ستنب أو القريب، ان
ل ولتيها معأ المجموعة كيرها محددة مالية ؟دوات محفظة ن٠ جزء يمثل المبلني االعتراف عند ٠  أداة لنمط فطي للي

او القصير، المدى على أرباح تحقق معية
تحرط. كأداة الفعالة وغير العصنفة غير العالية المثتقات من كونه ٠

 قبل ن٠ نفعه يتم الذي المحتمل العوض أو بهاللمتاجرة المحقنظ العالية الموجودات غير المالية الموجودات تصنيف يمكن
شعارة الربح خالل هن ألعابلة بالقيمة األعمل انبماج من ء كجز المستحوذة الجهة حش: في العينئي االعدراف عند أوال

م فيعا تشوؤها يمكن والتي االعتراف أو اآلياس في تناقض حالة مهم بشكل يخفض او يزيل التصنيف هذا كان ٠ ول  يتم ل
او هذاالتصنيف؛

ل ٠ ك ث  اداءها وتقييم إدارتها كم والتي معا، االثنين او مائية مطلوبات ار اصول مجموعة ن٠ جزء المعية العوجودات ت
 والسشاو او المخاطر بإدارة المتعلقة العوقة المجموعة إستراتيجية هع يتماشى بعا وذلك العابلة، القيمة اساس طى

ل المشلقة المعلومات ان بحيث او األساس؛ هذا على تزويدهاداخليا يتم المجموعات هذه بتثكي
ل ٠ ك ة اباة يتضمن عك ن٠جزء ك ت ة العك كامل وتصنيف اواكئر، مدمجة مثت ي ل ا ب عا م جت  حساب خالل ن٠ العابلة م

روفقأ الخسارة او الربح ا ف ع ل ٠٣٩ رقم النولي المحاسبي ل
ة الممعنفة المالية العوجودات إبراج يتم ي ل ا عابئة. األرباح حساب خالل هن العابلة ب هاال ر.بيت خسائ  بشة االطرأف يتم وال

ب كب ي القياس إعانة عن نعجة خسائر او م  في بها ألمعترف الخسائر او المكاسب كعمل والخسانر. األرباح حساب ن
ر األرباح حساب شان وخسائر أمكاسب بند فى وكرج المالية العوجوداتة طى معفوعة ئذدة او ارباح توزيعات اي وال

أخرى".

ي االسشارات االسنحناق تاريخ المحتفندبهاإن
ت ٤إز را شا الب ة بدفعات مشتقة غير مالية موجودات عن عبارة هي االستحقاق تأريخ إلى بها العحتفظ ا ةأو ائبت  للتحنيد قابل

رة النية المجموعة لدى يكون التي ثأبتة استحقاق وبتواريخ ى االحتفاظ على والق حت  االعتراف وبعد االستحتاق، تاريخ بها
ت قياس يتم األوني، را شا س ال ق حتى.تاريخ بها المحتفظ ا قا ش ال م المطفأة بالتكلغة ا دا ف ح ا  الفعلي الفائدة معحل طريتة ب

ي ساأ ع يبها االعتراف يتم انخفاض خعفارة ن الخععارة.أو الربح حساب ف
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 الصناعية للمابرات السعوبية الشركة
هعة (شركة  سعودية) سا

 انعوحدة العالية القوائم حول إيضاحات
 ٢ا١١ثم نيسعبر ٣ ١ في المتتهية للسنة
ل سعودي} (ئ
 (تتمة} المحاسبية السياسات ألهم ملخص ٠٣

وتتمة) المعية األدوات أ.

لئبيع المناحة المعية العوجودات
ت المالية الموجودات را شا ال ع العتاحة ل ب ة غير العالية األبوات عن عبارة هي لل عئتت  العتاحة ضعن تصفف والتي ال

ج ال او للبيع ر تاو ؤب) والعدينون القروض ؤأ) ضمن تث را السشا ة ا شا ل  ألفوجودات أو ؤج} االستحقأق تاريخ حش ا
مة العترجة العالية ب خالل من العابلة بالي رالخسانر. األرباح حنا

ت إئبات يتم ع المتاحة االسشارا  ولقيم ني األخرى بألتغيرات االعتراف يتم مالية، فترة كل نهأية في العادلة بالقيمة للب
ع المتاحة المالية للموجودات الدفترية ب راكم األخرى الشامل البخل بنود في لل م إعادة احتياطي ضمن وت قي ت، ت را شا الب  ا

مايتم شم ا.ءادة احتياطي ضعن سابتأ المتراكمة الخنعانر او المكاسب تصنيف إعادة صم االسشار، قيمة أستبعاد وعنث  ت
ت رالخنعاتر. األرباح حساب في االسشارا

ت إن ع المتاحة الملكية حقوق اسشارا ب ط سوق في مثرج سعر لبيها ليس التي لل ث ل ألعأبئة قيمتها قيأس يمكن وال ن ك  بئ
د يمكن شا ال كلفة يتم عليه ا سهاالت  مالية. قترة كل نهاية تحديدهافي تم انخفاض خسائر اي تاقصا قيا

ر المعية العوجودات المشتقةفي
ت التي التارخ في العنينة والنمم بالقروض العبفئي باالعتراف العجموعة تقوم ائ  بباقي المبنتي االعتراف يتم فيها. ن

ي طرفا المجموعة تصبح التي التاريخ وهو المتاجرة، تاريخ في األخرى العالية الموجودات ة التعاقية األحكام .ن  ألدا
المعية.

ت التعاقبية الحقوق انتهاء عند المالية الموجودات عن المجموعةباالستغناء تقوم هأ  أو العالية، العوجودات من النئبية للت
ة الئقنية الدفقات على الحصول فى الحق نقل ؤم عاقي ى يتم التي المعاملة في الت  بها الخاصة والمنافع العخاطر جعيع ن

 العجعوعة بها تحتفظ أو إنشاؤها تم التي الغالية الموجودات نقل ني فاندة إي إن العالية. الموجودات بملكية جوهري بثعكل
ها يتم لإنبت ص م أو كأ را متئصل. ال
ئ تتاص إجراء يتم  فقط الموحدة المالي المركز قاتمة في الصافي العبلغ وإظهار المالية والمطلوبات المالية ألموجودأت ب

ر عنبما وف  الموجودات تحقق يكون أو الدقاص أسأس على تسويتها يتم غنثما وكنلك لذلك، الملزمة القانونية الحقوق ت
 الوقت. نفس في المطلوبات وتسوية

المدينة والشم القروض
ت مالية موجودات هي المثهة والنعم القروخى إن د اوقابلة ائبتة لهادفعا حث م للت اليت  هنء مثلن إن نئعط. سوق تداولهافي و

 والحئ .هباشو بشكل تخصها سامالت تكاليف أية لها مضاقأ العاطة بالقيمة بها العبنتي االظراف يتم العوجودات
أية مئها مطروحأ الفعالة ائفاندة طريتة باستخدام المطفاة بألكلفة العدينة والنعم القروض قياس يتم المخني لالعتراف

 تثني. خسائر
حكمه ني وما ولنقد

ة ن٠ حكمه ومافي النى يتكون مد ر ضأبون لثالئة استحقاق لهاتاريخ التي الطلب النقدوودانع ا الربعد. مئذتاريخ أشهر

الملكية حةوق وادوات المعية العطلوبف
ملكية حةوقاو كدين التصئيف -
 وفئ ملكية كحقوق او مالية كمطلوبأت المجموعة في متشاة قبل ن٠ الصابرة الملكية وحقوق النين ابوات نضتيف يتم

ت ريا جوهرالت الملكية. حقوق واداة المالي !اللتزام وتعريفات التعاقدية ل
ت - وا س ا الملكية ح
ة حصة على يبرهن عقد اي هي الملكية حقوق اداة إن ي مبقي  االعتراف ۴ؤ مطلوباتها. كافة طرح بغد مئشأة موجودات ف

ي متشاة قبل من الصابرة الملكية حقوق بأبوات ل المستلمة وفقأللمبالغ المجموعة ف زي عدت  اثمباشوة. اإلصدار تكاليف ب
ها عة بالمجمر الخاصة الملكية حقوق ادوات شواء بإعادة االعقراف يتم صم خ شرةو  االعتراف الؤم الملكية. حقوق هن مبا

ي خسارة او ربح بأي ء عند والخسانر األرباح حساب ف را  الخأصة الملكية حوئق أدو؛ت إلغاء او إصدار او بيع ؟و ث
بالمجعوعة
المعية المطلوبات

تصنيف يتم
٠ا'خرى

ت المعية وبا طل سة٠ا مالية ك ال ب خالل من العابلة ب مالية كعطوئبات واا١اا والخسانر أألرباح سا
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 الصناعية للصانرات السبردية الشركة
ة (شركة م ا  سعولية) س

 الموحدة المعية القوائم حول ا.يغاحات
ر ٣ ١ في العئتهية للستة سي  ٢٠١٧ بي
سعودي) (ائل

 (تتمة) المحاسبية السياسات ألهم ملخص -٣
) المعية األدوات ا- ئ

ب خالل هن العابلة بالقيمة مالية مطلوبات - والخعاش األرباح سا
ة كعطلوبات المطلوبات قصتف ق ا  المتاجرة ألغراض مقتناة تكون عندما (ا) والخفاش األرباح حساب خالل من العابلة ب
والثسانر. األرباح حساب خالل ن٠ العابلة تصنيفهابالقيمة عندمابنم او(ج)

حال: في للمتاجرة كمحدفظبه العألي االلتزام تصغيف يتم
المشواذ تم ٠ ف عليه ا ذيايه التريب؛ المستقبل في شراؤه إعادة مبب
 فعلي نمط ولها بإدارتها المجموعة تفوم محددة مالية ادوات محئظة من جزء كونه األولي االعتراف عند ٠

او األجل؛ قصيرة أرباح تحصيل يظهر حليث
عة، أداة هو ٠ تحوظ. كأداة والفعالة المصئغة أو مالبي ضمانكعقد المشتقة األداة باسدقاء مث

ة المصتغة المائية المطلوبات تظهر ق ا ا والخععانر أألرباح حساب خالل من العابلة ب ه ت ق  بأية أألعرأف ويتم العابلة ب
ر او المكاسب تشعل والخسانر. األرباح حساب في القياس إعابة عن ناتجة خساش أو مكاسب سا ف يبهأ المعترف ال  .ف
أخرى". وخسائر "مكاسب يند في وتبرج العالي االلتزام عن مدفوعة فاندة اي والخساش األرباح حساب

األخرى العالية المطلوبات -
ألوحدة التجاريون والداننون االقتراض فيها (يما األخرى العانية المطلوبات إن  الحقأ قياسها يتم األخرى) الداقة. وا

الفعش. النادة معدل طريتة باستخدام المطفأة بالتكلئة
ي الفاندة عدل٠ طريقة إن ف  هدى على الغواند مصاريف وتوزيع العالية للعطلوبات المطفأة التكلفة الحتساب طريقة هي ا

ل إن المعية. الفترة غ ل هو الفعلي الغانندة م عف ة البفعات تام وبثعكل يخصم الذي ال قي ن ل  كافة (ويضم المتوقعة ائععتقبئيه ا
ر والتي المستلمة، أو المعفوعة والنقاط الرمعوم عب ل ن٠ يتجزأ ال جزءأ ت غ  المعامالت تكاليف وكنللث. الفعلي الفاندة م

وفدرة المالية للعطلوباتة المتوقع الزمني العهر إطار في األخرى) والخصومات والعالوات ن اقصر ا ك (إذاكأ مناسبا) نل
ة معافي إلى ونلك ق المببئي. االعتراف عند المنرجة البفترية ا
ء يتم ععما وفقط عندما العالية بالمطلوبات االعتراف بإلغاء العجموعة نتوم سقا رام ا الل  انتهاء أو إلغانه أر التعاقدي ا

ة بين بسرق االعتراف يتم مثته. ق ر الدفترية ا الل ف إلغاء تم االي العالي ام ل  في والمعشق العفقوع والعوض به االعرا
والخساش. األرباح حساب

العادية األسهم — ألمش ر؛س
ر مباشرة المرتبطة اإلضافية التكاليف العلكية. حقوق ضمن العابية األتفهم تصنف هدا هم بإ أليع  بها االعتراف يتم العابية ا
الملكية. حقوق من كخصم

ل ;



 الصناعية لئصالرات السعودية الشركة
همة (شركة  سعولية) سا

ة المعية الوئانم حول إيضاحات ود م  ال
ل ي٠تت٠للفذةا ٢٠١٧بر٠ديس٣١يةف

سعودي) (نإل
(تتمة) المحاسيية السياسات ألهم ملخص -٣

اشتي ب-
المالية العوجودات -

 حساب خالل من العابئة بالقيمة المالية الموجودات غير العالية، للموجودات القيمة في االنخفأض مؤشرات تتييم يتم
ل عند المالية العوجودات قيعة تخفيض يتم مالية. فترة كل بنهاية والخسانر، األرباح ة موضوعي، وجودنلي ي  او لحنث ك
ش االعتراف بعد حصلت أحداث رة الععتئبئية النقدية التدففات تائر إلى يثعير المالية، الموجودات بتلك المن عق  قتلك ان

المالية. المرجودأت
ر أر الجوهري االنخفاض فإن للبيع، الساحة الملكية حقوق في لالستثمارات بالنسبة عث م ل  لألوراق العانلة الغيمة قي ا
 التيمة. في االنخفاض لوجود موضوعيا دليال يعتبر التكلفة عن المعية
مايلي: الغيمة انخفاض على الموضوعي الدليل يتضمن قد األخرى، الموجودات لجميع

العائبل؛!و الطرف او المصلر لدى ملموسة مالية صعوبات ٠
او الرئيسية؛ البفعأت او الغواند سداد هن التاخراو التخلغة سل بالعقد، اإلخالل ٠
او مالية؛ هيكلة إلعادة او اإلفالس إلى العكرض يتعرض بان المحتعل من يكون *
مالية. لصعوبات نتيجة المالية الموجودات لتلك ذثلط سوق وجود عثم *

ق عل عاي  الديمة اتخفاض بخصوص العوجودات تقييم يتم التجارية، العلينة النمم سل العالية، العوجودات هن معينة بفائت في
قردي. بشكل ألقيمة منخفضة غير بأنها تقييمها تم وإن حش جمأعي أماس على

ضمن ق للثعركة السابتة الخبرة المدينة النمم محفظة ضعة انخفاض على الموضوعي الدليل قدي  الثفعات بتحصيل فيعايتعل
ي الساخرة اللغدات عبد في وزيادة دف دا ن  يمكن التي التغيرات إلى باإلضافة االنتمان فترة غدل٠ عن نزيد والتي المحفظة ال

الزم التي اوالمحلية الوطنية االقتصادية الظروف مالحظتهافي  المدينة. النمم التاخيرفي ع٠ ت

 والضعة لألصل الدفترية الغيمة بين هوالفرق الضمة في االنخفاض فإن العطفاه، بالتكلفة المقناة المعية للموجودات بالنسبة
ة للتثفقات الحفية قي ن ل  الحالي. لألصل األماسي الفعلي الفاندة بمعبل العخصومة المتدرة المستقبلية ا
 الحفية الضمة و الدفترية الضمة بين الفرق هو الغيمة في االنعخفاض فإن بفتكلفة، المعرجة المالية للموجودات بالنسبة

ت ممهة. مائية لعوجودات الحافي السوق عاند معبل نسبة اساس على المخصومة و المقبرة المستقبلية النقبية للقفقا

 المثينون باستثناء المالية الموجودات لجميع مباشرة االنخفاضب خسارة بقيمة المالي لألصل الدفترية الغيمة تخفيض يتم
صا مخصص، حنعاب امفتخدام خالل من الدفترية الضمة تخفيض يتم حيث التجاريون  التجارية العتينة اقنعة تصنف وع

ر صيها يمكن ال أنه ع ب متابل شطبها يتم تح  يتم سابقا شطبها تم التي العبالغ استرداد يتم وعنبما المخصص. سأ
حسابا الدفترية القيمة في بالتغيرات االعتراف ويتم العخصص، حساب إضافتهامتابل  األرباح حساب ضعن العخصمى ل

والخسانر.

م التي العالية للموجودات وبعنسبة  وكأن الحتة ققرة في االنخفاض خعفارة مبلغ أنخفض فإذا المعلفأة، بعتكلغة قياسها ي
ق االنخفاض عل م االنخفاض، بخسارة االعتراف بغد حصل بحدث موضعوعي بشكل ي  المعترف االنخفاض خععارة عكس ي

سابقامن ب خالل بها مة فيه التتعدى الذي الحد إلى والخسانر األرباح ضا  االنخفاض عكس بتاريخ لالستثمار البفترية الي
الضعة. في االنخفاض بخسارة االعتراف يتم لم حال نيما ستكون التي المطفاة النكتة ضعة في



 الصناعية للصانرات السعولية الثزكة
ة (شركة م ا  سعودية) س

دة ولمالية النوأئم حول أيضاحات و ع  ال
ر ٣ ١ في العتتهية للستة سي ٢٠١٧ بي
_____________ - ~ — __ سعودي) (ألل

 (تتمة) المحاسبية السياسات ألهم ملخص -٣
تتعة)١ص ب-

غيرالعالية العوجودأت ٠

ء المجعوعة لدى المالية غير للموجودات البفترية الغيمة مراجعة يتم ها م  إذا ما لتحديد مالية فترة كل نهاية في المخزون با
ي التبتي. على مزوئ اي هنأك كان و اي وجود حق ف ؤث ي م قن ر ممم لل قي  ألقيعة إن ألصل. نالستردأد التابلة للقيمة ت

د وحق او لالستردادلالصل اققابلة ول ة الغيمة بين األعلى هي النقد ت ط ست ل ضبعد العابئة الغيمة او ا البيع. كلغة تخفي

ة الكفتات خصم يتم الععتخبمة الغمة تكير عند قي  الزكاة قبل خصم معبل باستخدام ألحالية للقيمة المتوقعة المستقبلية الن
حعي اقععوق تقييم يعكس والذي وئد وحق أو باألصل خاص بشكل العتطغه والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة ال  النهد. ت

مجعوعة. أصغر ضمن فردي بثعكل اخبارها يتم ان يمكن التي األصول تجمهع يتم الكني اخبأر لغرض

ت تولد التي األصول ن٠ ة كفقا ي ق ر والتي المعشرة العمليات ض ن عب ة ت ه ن ة الكفتات عن كبير وبشكل م  أصول من النقي
د اووحدة اخرى ول ت تولد ال الش المجعوعة موجودات ان النقد. ت ة كفتا ي ق خبة ن  مؤشر أي خناك كان إذا فردي بئعكل دا

ي على د لوحدة األصل لذلك لالستردأد القابلة القيمة تتدير يتم العوجودات ٠هذ كت ول  يتم األصل. لهانلكن ينتمي التي النقد ت
صبح الكني بخعارة االعزاف مة غنبمات د وحدة أو األصل لنلك الدفترية الب ول زد ت دت اعترداده. المترقع العبقغ عن النق

يبهإ االعتراف يتم التي الكني خععانو إن الموحدة الشامل البخل قائمة في ألتثني بخسائر االظراف يتم  بتم سابتة فترأت ف
يتقييمها ي انخفاض تظهر دالذل ألية مالية فترة كل نهاية ف ألن.١ وجودهابعد وعنم الخسائر قيمة ف

غ٠ لتجديد المعنتخنفة ألتقديرأت في تفير هناك كأن اذا فقط القيعة ني انخائض عكس ؤم ل بل ألم  يجب لالعئرداد. القابل ا
صل العزاب العرحل العبع يزيد ال أن  ناقصا سيحند كان االي المرحل المبلغ عن الغمة انخفاخن خعمارة عكس بسبب أل

السابقة. الندوات ني األصل قيمة انخفاض في خسارة باية االعتراف ؤم لم أواالستهالك. اإلطغأء
المالية بعوجودات إلغاءاالظراف ٠

ي اخرى، جهة إلى جوهري بشكل الملكية المخاطرومنافع وجميع المعي األصل ؤحويل المجفوعة عئنماتتوم ار ماف  أ
ل ائمجعوعة قيام عثم حالة شوي ها الملكية ومنافع مخأطر بجميع جوهري بشكل االحتائند او ب ر را ع  عئى بالسيطرةوانت

ل األصل و ف معبتاة بحصتها باالعتراف نقوم المجموعة نان ا  تقوم قل التي به ألمتعلقة والمطلوبات المحول األصل في ال
صل الملكية ومنافع مخاطر بكافة جوهري بشكل العجموعة احتفاظ حالة في أما بسدادها. المجعوعة  المحمول الماني أل

المستلمة. العتحصالت مقابل مضمونة ايضأبقروهش وتعترف المالي باألصل باالعتراف تستمر المجموعة ف;ن
عئهة والنعة المستلم العوض وإجمعي لألصل الدفترية الغمة بين الفرق فإن اكمله، مالي بأصل االعتراف إلئء عند  ال

 به االعتراف يتم الملكية حوئق ني وتراكمت الثامل االخل قاتمة في بها تم!العتراف اكي المتراكمة اوالخنعارة واربح
والخععانر. األرباح حساب ضمن

fit/



 الصناعية للصالرات السعودية انشركة
ة (شركة ٦ هم سعولية) سا

 الموحلة المالية القوائم حول إيضاحات
ر ٣ ١ في العتتهية للستة أ ب م ٢٠١٧س

— -__________________١ ___ - سعودي) ؤألل
(تتمة) المحاسبية السياسات ألهم ملخص ٠٣

ه ج- ٦ ك ع ومعدات وأالت س
والقياس االعتراف -

ت اآلالت و لعمتئكات١ بنود تظهر دا ل ي وخسائر المتراكم االسقهالك تنزيل بعد بالكلغة وا عن المتراكمة. ال
رة المرتبطة العصاريف الكلفة تتضمن م1 وانععدات. األالت الممتلكات، باقتاء مباث

ت األالت العمظكات، لبنود اإلتتلجي الغمر عندمايختلف دا ل متفصلة. عنهاكبنود المحشبة فؤم وا
 أالسبعاد هن المبوضات بمقارنة والمعدات اآلالت الممتلكات، ن٠ بنود استيعاب عن الناتجة والخسانر انمكاسب تحثيد يتم

الشاعل. البخل قانعة في بالصافي وتسجل البنود لعك العفرجة القيمة هع ؛
ألالحئة التكاليف -

ل الجزء كلفة تعجل !*'- ستبث ك المدرجة الغيمة ضمن المعدات و اآلالت الممتلكات، بنود من لبند ال من كان إذا البند لنل
ق المحتمل ف ركة مستقبلية ائتصابية منافع ت ك في تكمن للث ك كلغة قياس إمكانية إلى إضافة الجزء نل  بشكل الجزء نل
المعتبنل. لةديم1 للجز، العبرجة القيمة شطب ويتم موثوق،

ى المجموعة تتحملها التي اليومية والمصاريف التكاليف شعجل ة اآلالت الممتلكات، وتشغيل صيانة ط ن أ د ل ا  قاتمة في و
تكبدها. عند الشامل البخل

االستهالك - -٦
ط بطريقة الثامل البخل قاتمة في االستهالك بعصروف االعتراف يتم إ ت ل ر االنتاجي العمر مثبى على اقثابت ا عق بند لكل ال

ت. األالت .الممتلكات، د٠بذو ن٠ دا ل  عول٠لأل اإلنتاجية األعمار على أو لاليجاز مدة على العؤجرة األصول استهالك يهم وا

رة اشنوية االستهالك ذعب إن ؤ مق ت اآلالت للممذاكات، ال دا ل وتفاصيلها ألسابقة للسنة نفسها هي الحالية السنة خالل وا
٦. : ي ل ي ا ك

ه/ه٣ ي ب ٠ .

ه/ه١٢هء معدات و أالت
ه/ه١٠ ت أثاث ريا وت _لء٠٦٠

/ه٠٢ه سيأرات 1 •• i

ة النمم د- مدي ال
ة اقنمم قظهر عفي ألمعلي بالمبلغ ال ي العئكوك التجارية العدينة النعم مخصص ناقصأ للفاتورة ا  إجراء يتم تحصيها. ف
ر صيها في المئعكوك التجارية المعية النمم لعخصص شي  البهون تشطب بالكامل. المبلغ تحصيل إمكانية عثم عند تخ

عندتكبدها. المعنومة إ
إ

للتنفيذ تحت مشاريع ٠ د
م إ بتوزيعها معين بمشروع مياشر بشكل المرتبطه المصاريف كافة الكلفة تتضمن بالكلفة. التغيذ تحت المشاريع قياس ف

المتعنتة. والعتفيرة الثعتة العصاريف على

مخزون ٠و
j دة والمواد التصنيع تحت ومواد الجاهزة البضاعة هن المخزون يكون و ع أوالغيمة بالكلفة العخزون يظهر و واللوازم ال

 بسعر فشغل للتحقق القاية القيعة اما المتحرك العرجح المتوسط طريقة باستخدام الكلفة وتحثد اقل أيهما للتحقق القابلة
ي العتوقع البيع ط ف المتوقعة. تكاليف(لبيع مظروحأمنه قلثفركة العادي النثا

ي وماف حكمه ز-التقد
ي النك يكون ( ة من حكمه وماف د م ر ن أشهر لثالثة امعتحقاق لهاتاريخ التي الطلب ائنتدووداذع ا و عاب الربط تاريخ مئذ ق
ي التفير مخاطر ن٠ عالية للرجة مغرضة وغير ؛ م العاللة القيمة ف التزامهها لمواجهة المجعوعة قبل ن٠ امفتخدامها وي

األجل. قصيرة
ألدائتة اضمم - ح إ

م ي الواجب لتاءالعبالغ )اللتزامات إثبات ف عهان تاو البضاعة المستقبل.عن بق خبما ت سواة المستلمة، ال م بها تعم لم ام ق



 الصناعية للصعرات العمعولية الشركة
 سعودية) مساهمة ؤشركة

 الموحلة المعية الوئانم حول إيضاحات
ة ت ف  ٢٠١٧ بيسعبر ٣ ١ قي العفتهية ل

(ألدسبردي)
ص -٣  (تتمة) المحاسبية السياسات ألهم طخ

المخصصات - ط
 ناشتة المعي ألعوكز قانعة بتأريخ تعاقدية) او (قانونية التزامات العجعوعة طى عنبمايكون بالمخصصات االعتراف يتم
ا ان محتمل االلتزامات تسعد وأن سابقة احداث عن ث ن ق عقه ي ن يئهكل قيمتها فياس ويمكن اقتصابية لمنافع خارج دف ش  ي

حعد يتم عليه. ت خصم طريق عن المخصصات ت ة القفتا ل المتوقعة المستقبلية النقي ف ع  الحألية ائسوق تقييمات يعكس ب
ك الفحددة والمخاطر للنقود الزمنية للتيمة  االلتزام. لتل

ي-زكاةتةديرية
 عئى اقمخصص ويحمل السعودية، الغربية المعلكة في والبخل لزكاة العامة الهينة ألنظمة وفقأ للزكاة مخصص. يجنب
ل الشخل قاتمة م  النترة خالل النهائية الربوط. إجزاء عن الناتجة وجعت، إن للغروقات، تسويأت إجراء وؤم الموحدة. الثا
صدار يتم التي  الربوط. هذه مثل قيهاإ

i - العوذلفين مكافآت 
الخعمة نهاية ات٠ت*ويغ

دم إجراء مع لمشقعة١ الوحدة تكلغة طريقة باستخدام الخعمة نهاية تعويضات تحثيد يتم  مائية فترة كلى بنهاية اكتواري تق
ل التي ؤنتياس إعادة إدراج وؤم سنوية، ع  إثراج يتم حين في المالي المركز قاتمة في االكتوارية والخفعائر المكاسب تث

ها تم التي للفترة اآلخر الثعامل البخل ضعن الداننة العبالغ أو المصاريف كد  به المعترف التياس إعابة إنراج ويتم فيها، ت
 تم الش الخدعة تكنفة إن الخسارة، أو الربح ضمن إدراجه إعادة واليتم فورا اقعبقاة األرباح ضعن اآلخر الشامل البخل في

مها ب ويتم الخطة، تعبيل فترة في الخععارة او الربح ضعن إبراجها يتم سابتا تقي ق خالل. ن٠ اقفاندة احشا ي ب  معثل ئ
ة في خصم ي  العحثدة. بالمنفعة الخاص األصل او االلتزام صافي على النترة دا

حدة العنافع تكاليف وتصنف ي: الم مايل وفقال
صها &ن القاتجة والخععائر والمكاسب العفابقة ألخدمات وتكلفة الحالية الخبمات تكنفة (وتشعل الخثمة تكلفه *  قئي

وتعليلها).
 ساندة مصاريف *
القياس إعادة ٠

ي الخنعارة او الربح ضمن ألمحلدة المئنعة لتكاليف عنصرين اول المجموعة تعرض ف بند ف العمومية "انمماري
.”واإلدارية

مزاياالعاهد
 مساهمة خطه ويعش االجتماعية، التامينات مؤسسة إلى السعوديين لموظفيها تقاعد اشتراكات بسداد المجموعة تتوم

 عندتكبدها. كممعاريف الثفعات وتعتبر ٠محدذة
األجل قصيرة الموظفين مكافآت

ة للموظفين الععتحقة المزايا عن بااللتزام االعتراف ؤم ب ق ي العرضية واإلجازة المعنوية واإلجازة والرواتب، للذجور ب  ن
م يتم القبي النترة ي ق ت ها ي  الخيمة. قلك دفعهامقابل يتم ان للمزاياالعتوقع المخصوم غير بهابالمبلغ المتعنتة الخنمة ف
س  متابل بغعه يتم ان والمدوي المخصوم غيز بالمبلغ األجل قصيرة بمزاياالموظفس بهاوالمتعلقة الععئرف االلتزامات قا

المكمة. الخثمة
ي التنيرات ي المحاسبية السياسات ف سب يالمعير مراجعة ب سب ١ ٩ رقم الدولي المحا

 إن الخدمة. نهاية ومكافآت العحددة العتافع لخطط المحاسبة تفير ١ ٩ رقم البولي المحامغبي المعيار على التعقيالت عن نتج
طه الجوهرية التغيرات  القيأم التعبيالت تستلزم المحبدة. الخطة وموجودات التزامات في المحاسبية بالتغيرات مرب

 المحشنبية والخععانر األرباح بجميع واالعتراف العاطة والقيمة للعزايا العحبدة االلتزامات في بعتفيرات باالعتراف
 قاتمة فبي به الععترف المجموعة التزام او امعل صافى يعكس لكي ونلك العوحدة الثامل البخل قاتمة خالل ن٠ مباشرة

.الموحدة ائعركزالمعي
 سعودي. ودل ٣٥ ٠ء ١ ٩٧ مبئغ بإجعافى بعررجعي الخفمة نهاية مكافأة مخصص تعبيل تم نلك، على وبناء

كمايلي: االكتوأري التقييم ألغراض الععتخدمة الرئيسية االفتراضات وكانت
بطيء ن را و عللل الموظفين م

ه/ه٤٠ه الرواتب زيادة
/ه٠٤ا٣



 الصناعية للصفرات السبرلية اقشركة
 سبرلية) مساهمة (شركة

 الموحلة المالية الذوانم حول أيضاحات
 ٢٠١٧ ضمبر ٣ ١ فى الشتهية للستة
سعودي) ى

 (تتمة) المحاسبية السياسات ألهم ملخص -٣

بااليراد ل-االءتراف

ب بتم ى المبيعات إيراد احشا ل العادلة الغيمة أساس عل بب  االيرادات تخفيض يتم قبضه. العتوقع أو المقبوض ل
ى والتخئيضات العرنودات بعخصصات ثبيهة. اخرى مخصصات وأية العبيعات عل

داوفغا اإليرادات تحقق يتم مب االستجقاق. ل
راد االعتراف يتم التائية: الثررط جميع استيفاء عند ابضاعة مبيعات بق

المشتري. الى البضاعة بملكية العربطة الجوهرية والمخاهلر المنافع بنش المجعوعة عننعاتقوم -
خل البخفاعة بملكية تحتفظ المجموعة تلد لم عنثما ضع في المجموعة تكون ال وعنلما معشر إداري كق ى و قيه, تمارن
البضاعة. لهذه فعلي تحكم

ق المحتعل من عنحمايكون البيع. بعملية المربطة االقتصادية الطافع ئ
صايكون - ب الممكن من ع ع تكبدهابعملية نفيتم التي او المتكبدة التكابف احشا موثوق. بشكل ابي

ت االعتراف يتم ق أساس على األخرى بيرادا شقا ال ا
المصاريف - م

 ومصاريف وععومية إدارية ومصاريف وشويقية بيعية مصاريف ن٠ المجعوعة تكبدها التي العصاريف تكون
ل. م التئفي عباقرة والعمالة العواد تكلغة بكامل اإلنتاج تكاليف تحميل وي ر الصناعية والتكاليف ال وئة. ثي  ويتم ائمبا
ت تصتيف ي المنطقة المجعوعة مجهودات من النعجة العمروفا ق عمليات ن  الصنع التامة العتتجات وتوزيع وبيع شوي

رة المصاريف تصنيف ويتم وشوسة. بيعية مصاريف مسمى تحت مسدى بند في مباث  المتطقه األخرى العباقرة وغير ال
ق ال والتي باإلدارة ط ف والشععويق ابيع وظيغة ؟و اإلنتاج بوظيفة ت ري م وعمومية. إدارية كعما  العمفأريف توزيع وي

ك الحاجة دعت إذا المشتركة  التشغيل ومصاريف والشوالية ابيعية والمصاريف والععرمية اإلدارية المصاريف بين لنل
ق ويتم بت.١ذ اساس هلى ف والعمومية اإلدارية بألمصروقات المالية النطة تحميل في االستحقاق مبدا لغبي ري  وألمما

والشويقية. ابيعية

األجنبية بصالت المعامالت - ن
م التي المعامالت ترجعة يتم  تاريخ في العاتبة الصرف بأسعار الفترة خالل السعودي الريال إلى األجنبية بالعمالت ق

ة العوجودات ترجمة يتم السامالت, إجراء قي ن ل ة والمطلوبات ا قي ر األجنبية بالعمالت الن  بتاريخ الغععودي الريال إ
ذة الصرف بأسعار العوحدة ألعابة القوائم ك ني البات التاريخ. نل

ي الريلل إلى األجنبية العمالت ترجمة إعادة هن النائنة بالغروقات االعتراف يتم عود العوحدة الشامل البخل قانعة في اب



 الصناعية للصعرات العفبرلية الثعركة
ة (شركة س ة) سا رل  سب

حق شل  الموحدة المالية النوائم حول إي
 ٢٠١٧ صعبر ٣ ١ في العتتهية للسنة
سعودي) (نإل
 وتمة) المحاسبية السياسات ألهم منخص ٠٣

ص - ٠لر التقا
 عننما فقط المعي المرئز قاتمة في الصافي العبلغ وإظهار اقعالية والمطلوبات العالية الموجودات بين تقاص إجراء يتم

ص أساس على شويتها يتم عندما وكتلك الملزمة القانونية الحقوق دتوفر  وشوية العوجودات تحقق يكون أن أو القا
الوقت. نفس في المطلوبات

هطهتة غير جديدة معاييروتفسيزات - غ
ل سارية ستصبح والتفسيرات المعاير على والتصينات التعديالت الجليدة، المعاير من عثد إن و ث ل  العالية العنة بعد ا

م المالية، القوادم بذء إعداد عند تطبهها يتم ولم ،٢٠١٦ يناير من األول في تبدا التي و  هن أي تأثير بقييم ألمجموعة ق
 الجبيدة. المعايير تطويراتة تعادالت

إلجديدة المعايير

ي المعيار - ي (يطبق العالية األدوات )٩( رقم المعية للتقارير ادول ٠؟) ٠ ١ ٨ يناير من األول ف
ر - مفا ي ال ).٢ ٠ ١ ٨ يناير ن٠ ألول١ ني (يطبق العمالء مع العقود ن٠ اإليرادات )١٥( رقم العالية للقارير ابون
 ).٢٠١٩ يناير هن األول في (يطبق اإليجار عقود )١ ٦( رقم المالية للتقارير البولي المعيار -

ت ال التني

ر - مفا يناير هن األولة في (يطبق األسهم اساس على اللفعات وقياس تصئيف )٢( رقم المالية للتقارير ادولي ال
ح هع ٢ ٠ ١ ٨ سا العبكر). بالتطبقق ال

ر - عفا ي المحاسبي ال يناير هن األول (يطبق.في االستهالكية الممتلكات والى من األصول نش تنسير )٤ ٠( رقم ادول
٢٠١٨.(

ت ضينا إن

ت صنا ٢ للدورات الهابة للتقارير البولية الععابير على السنوية الت ب1 المعايير طى والتعديالت ،١٦٠٢٠١٤. ض
ةرقم( الذقارير إلعداد عاي ),٢٠١٨ يناير هن األول في (يطبق )١ال

 في المنكور التأريخ حسب العالية القوائم في (التحسينات) اعاله والتفسيرات المعاسر بتطبتى تقوم ان المجموعة نتوقع
ر عفا للشركة. العالية القوائم على جوهري تعير وجود عشم ع٠ ال



 الصناعية للصادرات السعودية الشركة
همة (ثبرقة  سعودية) سا

 الموخدة المعية العوالم حول إيضاحات
٢٠١٧ ديسمبر ٣ ١ في المتتهية للسنة

س ودي)٠(ئل
ضافى ومعدات، واالت ممتلكات -٤

ي والمعدات الممتلكات تتألف ض: ديسمبر ٣١ كماف مما

االجماني سيارات ومغروشات اثاث ومعدات االت مباني
التكلنة

٤٠٩٣٢٠٧٦٨ ١٦٩٠٥٩. ٥٢٧٠٠١. ١٠٤٣٣٠١٥٤ ٢٠٨٠٣٠٠١٤ السنة بداية في الرصيد
٦١٠٩٩٣ ٢٣٠٨٩٤ ٣٨٠٠٩٩ ..... السنة خالل االضافات

٤٠٩٩٤٠٧٦١ ١٦٩٠٥٩٠ ٥٥٠٠٩٠٤ ١٠٤٧١٠٢٥١" ٢٠٨٠٣٠٠١٤ العمعنة نهاية في الرصيد

االستهالكات

١٠٤٥٢٠٣٧٥ ١٢١٠٦٧١ ٤٧٥٠٠٨٨ ٧٧٩٠٨١٩ ٧٥٠٧٩٧ السنة بداية في الرصيد
٣٠٦٠٠٨٥ ٢٨٠٧٥. ٢٩٠٢٦٢ ١٦٤٠٥٦٠ ٨٣٠٥١٣ السنة خالل االضافات

١٠٧٥٨٠٤٦٠ ١٥٠٠٤٢١ ٥٠٤٠٣٥٠ ٩٤٤٠٣٧٩ ١٥٩٠٣١. السنة نهاية في الرصيد

الدفترية الذيمة صافى

٣٠٢٣٦٠٣٠١ ١٩٠١٦٩ ٤٦٠٠٥٤ ٥٢٦٠٨٧٤ ٢٠٦٤٣٠٧٠٤ ر٣١ سمب ٢٠١٧ دي

٣٠٤٨٠٠٣٩٣ ٤٧٠٩١٩ ٥١٠٩٢٢ ٦٥٣٠٣٣٥ ٢٠٧٢٧٠٢١٧ ٢بر٠ديس٣١ .١ ٦

 األخر ربيع ٣ا وبتاريخ الطبية، للمستلزمات معارة مصنع لصالح (مدن) الصناعية المدن هينة ن٠ مستأجره للمجموعة، المملوكة العباني عليها المنام األرض
 للصادرات السعودية الشركة إلى الطبية للعستلزمات سارة مصنع ملكية وتغيير اإليجار نتازل طلب على بالموافقة (مدن) الصناعية المدن هينة قامت ٠ه ١ ٤ ٣٧

الصناعية

التوالي. على ٢٠١٦ و ١٠ ٠ ١ ٧ ديسمبر ٣ ١ في المنتألين للسنتين وذلك سعودي وي!ل ٢٦٧٠٣٢٢ و٣٠٦,٠٨ه مبلغ والمعدات واآلالت الممتلكات استهالك بلغ



 الصناعية للصفراف السعودية الثركة
سعولية) مساهمة (ثركة ٦

شالم١ حول إصاحات ة العالية ل ود م  ال
ة ن ك ٢٠١٧ بر٠ديس ٣ ١ ني العتتهية ل
سعودي) (نإل

تأمينية ودانير -٥
يلي: فيعا بيسعبر ٣١ في كما التامينية الودائع شدل

يناير ١ ر ٣١ مب س ديسمبر ٣ ١
٢٠١٦ ٢٠١٦ ٢٠١٧

١٥٠٠٠٠٠٠٥٠ ١٥, . . . . . . . ١٥٠. . . . . . . ة لدى تأمينات رك * عافية ث
( ١٥١٠, . .٠٠ .) صم: ي مثكوك ودائع يخ استردادئ ف

١٥, , . . . . , . ١٥٠ ٠٠٠,٠٠٠ ٠٠

ة مع مجتمعين التعاقد عنى الصحراء شهد ثفركة مع باالتفاق المجعوعة قامت ٢٠١٣ عام خالل ٠ ك ر  للحصول عأفية ث
ل مليون ١ ٥ مبلغ ثغع تم التعاقد هذا وبعوجب العملكة، ذاخل للتوزيع عافية ووكألة حق عنى ة محودي ر رك  عافية قث

 الصحواء شهد شزكة مالك وهروب الوكالة على العجموعة حصول ععم وبعد األععال، الستمرار وضعان كتأمين
ت ة ألعجعوعة إدارة طه ك ر م بالرفض الرد تم ولكن التامين مبئغ بامترداد عأفية ث عل ة معثل وجود ل ك ر  شهد ث

ركة ع٠ القعاقد في المجموعة مع مجتعع كشريك الصحراء  شركة مع قضائي نزاع وجود عن أسقر مما عافية، ث
حعول أجل س عافية ى القضاني النزاع في الغصل يتم ونم دفعه، تم االي انتأمين مبئغ عنى ال المالية اقوأنم تاريخ حت

يناير ١ دغسمدر٣١

الموحدة.

ت ٠٦ را شا ن  األخر الشامل الدخل خالل من العابلة بالقيمة ا

ع تم ت ب را شا س ال يلي: كعا بيانها وكأن ،٢٠١٧ خالل بالكامل أ
ديسمبر ٣ ١

٢٠١٦ ٢٠١٦ ٢٠١٧

٣٠١٧٦٨١٩٨٠ ٣١٠٢١٣٠٣٧٢ ت را شا ن ع متاحة ا ي لل

( ١٦٠٠٥٩٠١٣٢) (١٦٠٨٦١٠٠٣٦) ر احتياطي يخصم: في ت ٠- العابلة القيمة ني ا

١٤٠٧٠٩٠٨٤٨ ١٤٠٣٥٢٠٣٣٦
شركات فى استثمارات ٠٧

ت تتمثل را عا سث ال ت في ا كا ر في كما ث
ز ١ فاي د ٣ ١ مبر٠ب

ر ٣ ١ سي ي  يلي: قيما ب
ديسمبر ٣ ١ النسبة

٢٠١٦ ٢٠١٦ % ٢٠١٧

١١, . . . . . . . ١١٠٠٠٠٠١٠. ٣٠٨٤٦% . . . . . . .١١٠

٣٢٧٠٤٢٧ ٣٢٧٠٤٢٧ ٣٢٧٠٤٢٧ %٢٠
 قدة٧

المتحثة ثفركة
٥١ ... ٠ ٠ ٥١. . . . . ١% ٥١٠٠٠٠١ ه للتوزيع شهد شركة

١١٠٨٣٧٠٤٢٧ ١١٠٨٣٧٠٤٢٧ ١١٠٨٣٧٠٤٢٧

٠“ (٣٠٩٥٠٠١٠٦) ي يخصم: كت ت قيمة ني ا را شا س ال ا

١١٠٨٣٧٠٤٢٧ ١١٠٨٣٧٠٤٢٧ ٧٠٨٨٧٠٣٢١



ر ٣ ١ ني العتتهية للستة سي  ٢٠١٧ بي
سعودي) (ألل

م ريون1تج مييتون٨- ب  اخرى مدينة و
يني: فيما األخرى الععيتة والنعم التجاريون الععهون تتمثل

ينش ١ ذيدعمبر٣١ ديسمبر ٣ ١
٢٠١٦ ٢٠١٦ ٢٠١٧

٦٣٠٦٤٥٠٢٩٢ ٦٣٠٨٣٦٠٧٣٠ ٦٥٠٠٨٩٠٠١٣ * تجاريون .دينون
١٠٨١٤٠٩٣٥

٤٤٦٠٧٣٥
 للمورلبن متنمة مدفوعات
ف ر عا ما منفوعة م ٤٥٩٠٩٢٨مق ٣٠٧٠٤٣٦

١٠٦٥٣٠.٤٢ ٦٦٠٢٧٤ ١٠٠٠٥٨٢ اخرى أ
٦٥٠٧٥٨٠٢٦٢ ٦٤٠٢١٠٠٤٤٠ ٦٧٠٤٥١٠٢٦٥ ٠غ-ل

— -- (٦٢٠٧٨٣٠٤٨٦)

٦٥٠٧٥٨٠٢٦٢ ٦٤٠٢١٠٠٤٤٠ ٤٠٦٦٧٠٧٧٩

ء خالل معهم التعامل تم االي التجاريون ائعثينون على االدارة جانب من البنكية الضعانات كافة اخد تم ٠

ر ١ ي ا  ب
٢٠١٦

ديسمبر ٣ ١
٢٠١٦

 ديسمبر ٣ ١
٢٠١٧

٢٠١٧.
حكمه فى وما نئن -٩

يلي: فيما حكمه في وما النقد رصيد يتمثل

١٠٢٠١٥١ بالخزينة نثثية ل
٢١٠٠١٥٠٤٨٢جارية حسابات ٦ ٣٠٠٥٣٠٩١٣ ٣٠١٩٠٠٨٦٠

٢١٠٠١٥٠٤٨٢ ٣٠٠٥٣٠٩١٣ ٣٠٢٩٣٠٠١١ L i
س -١ العال را

ل راس يبلغ ع ل حفوع به المصرح ا ي، ليإل طيون ١ ٠٨ وال  ييإل ١ ٠ سهم كل صة سهم، ١.ا٨. ٠, ٠ ٠ ٠ هن يتكون سود
ى دي.۶ س وا ة اجشاع في ال ي س ل ر العامة ا ي العنعك العالية م ر ٢٣ ن ب ع ه ض عني م٢ ٠ ١٧ ب ى تخفي ق رأن  م

ل [') مي ١٠٨ I < عة ائمحع. د )دة ٠سع انا -'٩- ذذإى ٠ ,دء —دأا،١ ١ ٠ ٠٨ ٠ ٠, ٠ ٠ ٠ ٠ا د د , د ١ ٠ - ٨ ٠ ٠ . ٠ . ٠ ا•,٠ األىس ع

يغاير ١ ديسمبر ٣١ ديسمبر ٣ ٩ " ؛

٢٠١٦ ٢.١٦ ٢٠١٧

١ ٠  A } . . . . . . . ١٠٨٠. . . . . . . ا ، .٨٠٠٠. ,١ ل س١ر ل ع ل ا

١٠٨٠. . . . . . . ء . . .١.٨٠٠.٠ . . . . . ا٨. ,١
٠١١

 ديسمبر ٣ ١
٢٠١٧

ر٣١ ب م س ب
٢٠١٦

 يناير ١
٢٠١٦

نظامي احدياطي

أ £ ل ا

ل1

٦٠٣٦٢٠٤٧٢ ٦٠٣٦٢٠٤٧٢

٦٠٣٦٢٠٤٧٢ ٦٠٣٦٢٠٤٧٢

٢٧
< m >



صنابة للصعرات السعولية الشركة  ال
همة (شركة .  سعولهة) سا
ة الذوانم حوف إيضاحق إ ي زل  الموحدة ا
ة ؛' شف ر ٣ ١ في المئتمية ل عب ٢٠١٧ س

_____________ (ijAjMJk))

ديسمبر ٣١ ديسمبر ٣ ١

مبناة اريام

فيعايلي: السنة خالل العبقاة األرباح على الحركة تتهثل

٢٠١٦ ٢٠١٧

 ٢١٠٧.٣ا٣٩٨
)١٤,١٥٧,١٧٨( ؛

٧٠٦٢٠٠٧٤٠
(١١٠٠٩٩٠٠٥٨٨)

ة اول رصعيد ن ب ا
الغغنذذ خسأرة صافي

٧٤٠٥٢٠ ٦٠٧٨٨ األخر الشاهل ولبخل
.٠٠٠ا .٩٧٠٢ المال رأس تخنبض

٠٠ ٦٠٣٦٢٠٤٧٢ ي استخدام الحيهل النظامي ا

٧,٦٢٠ا٧٤٠ ١٩٩٠٤١٢

ديسمبر ٣١ لهسمبر ٣ ١

المونلفين متاقم التزاملت

ل ي: العوظقين منافع إلتزامات حركة شث فيمايل

٢٠١٦ ٢٠١٧

٨٣١٠٧٧٤ ٤٧٥٠١٤٩ االفتتاحي الرصيد

١٥٤,١٧٩ ١٧٢٠١٩٥
صة م أ الشامل الفخل ق  ا٠ اوالخسائر األرباح ش
الفاندة وتكلفة الحالية الخثمة تكلغة

(٧٤٠٥٢٠) (٦٠٧٨٨)
صة  ٠٠ األخر الشاهل البخل ضم ٠٠ الشاهل البخل ق

اكتوارية مكاسب

(٤٣٦٠٢٨٤) (٢٥٨٠١٦٩)
: قي الحركة د
المدفوعة المزي

٤٧٥٠١٤٩ ٣٨٢٠٣٨٧ الختامي الرصيد

ديعمبر ٣١ ديسمبر ٣ ١
٢٠١٦ ٢٠١٧

٤٨٣٠٩٣٣ ا١ي٢ ٢ة١ة ص الرواتب في التضخم معبل % ١ بنصبة تغ
٤٧٥٠١٤٩ ٣٨٢٠٣٨٧ أساس
٥١٦٠٤٨١' ٤٢٩٠٧٠٤ % ١ بنسبة زيادة
٥١٦٠٩١٢ ٤٣٠٠١١٩ ل ص الخصم د % ١ صبة ئق
٤٧٥٠١٤٩ ٣٨٢٠٣٨٧ أساس
٤٣٩٠٢٥٤ ٣٤٢٠٨٩٨ % ١ بنسبة زيادة

١٠ ١٥

 لئمونلفين احصائية نراسة افتراض
ت ة بياائ ضوي  ال

الموظفين عند
٤٦٠٨٨ ٤٠٠٣٣ ت) الموظئنى اغمار متوسط (بالمنوا
٧٠٤٥ ٣٠٠١ ت،كابتة سفوات متوسط الخبرا

٠ ٢٨



 الصناعية صادرات اتسعولية إلشركة
هعة (قزكة 1 سعودية) سا

 العوحدة العهية القوائم حول إيضاحات
ر ٣١ ني العئتهية للسنة ب ع ٢٠١٧ س

____________________سعودي) (رإل -٦
اخرى دائنة وارصدة تجاريون دائنون -١ ٤ . ز

يناير ١ ديسمبر ٣ ١
يلي: مما األخرى الداقة واألرصدة التجاريون الداقون نتكون

ديسمبر ٣ ١ أ
٢٠١٦ ٢٠١٦ ٢٠١٧

١,٣٠٨,٧٥٠ ١٠٨٤٤٠٩٤٨ ١٠٨٧٤٠٢٤٦ ت بدالت حقا الموظنئ وست
٩٣٧٠٩١٣ ١٧٨٠٢٦٢ ١٤٩٠٩٧٤ AA ة ٠\ ا،ب،ا ؛ ذ أرا ٠
٩٥٥٠٧٣١ ١٠٠٠١٠٦١٣ ١١٣٠٨٥٨ متوعون داقون -٦

٣٠٢٠٢٠٣٩٤ ٣٠٠٢٤٠٨٢٣ ٢٠١٣٨٠٠٧٨

م لم والتي السابقة ع السادة ي الستوات ارباح عن
ربام توزيعف -١٠ حقة ا مست

ل المساهمنن للسادة المستحقة السالغ في العستحقة االرباح توزبعات شئ

يناير ١ ديسمبر ٣ ١ ديسمبر ٣ ١
المالية. القوادم تإريخ حتى الستالمها الساهمنى . ا

٠٢٠١٦ل ٢٠١٦ ٢٠١٧

٢٠٣٨٢٠٠٨٦ ١٠٣٨٢٠٢٦٢ ٢٠٣٧٩٠١٦٢ مستحقة أرباح توزبعات
٢٠٣٨٢٠٠٨٦ ٢٠٣٨٢٠٢٦٢ ٢٠٣٧٩٠١٦٢ ء

 التقديرية الزكاة مخصص -١٦ ؛

ع ا) ق الزبوط و
ت تقنيم تم را إلقرا خل للزكاة العامة للهيئة الزكوية أ ت لجميع والب وا غ ب ل وال ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ وحتى ا ا ي الثعركة و  ن

ت هذه عن التهاية الربوط انتظار ل وا  والبخل. للزكاة العامة الهينة من العت
التقديرية الزكاة مخصص حركة ب)

ص ني الحركة إن إ ص ر ٣ ١ في المنتهيتين السنتين خالل التقديرية الزكاة مخ سي ي ا هي ب يني: ك
ديععمبر ٣ ١ ديسمبر ٣ ١

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٦

ه٠١٠  ٢,ا٠,
٢٠١٢٧٠٦١٥

٤٠١٣٢٠٦٢٥
١١٥٠٤٣٢

ي الرصيد السنة بداية ن
ألسنة خالل العكون ' ٦

- ( ١٠٠٦٢٠٦٨٤) السنة خالل المعفوع إ

٤٠١٣٢٠٦٢٥ ٣٠١٨٥٠٣٧٣
الزكوي الوعاء ج)
ف تم ش ص ا ب ع خ التاني• على بتاع الزكاة م

—٠.٠;

ديسمبر ٣ ١ ديسمبر ٣ ١
- ■ 111٢٠١٦ ٢٠١٧

سن المساهعين حصة سعود ني: ال
١٣٦٠١٦١٠٥٦٢

٦٠٧٨٩٠٨٢٦
١٨٠٤٢٠٠٧٤.
٧٠٠٦١٠٧٩٣

ب المساهعس حقوق ة حف هي والبخل للزكاة العامة ال
- أخرى وتسويأت السنة أول مخصصاتز

(٣٠٥٨٠٠٥٧١)
(٣٠٧٣٧٠٩٧٩)

(٣٠٢٣٦٠٣٠١) ة العوجودات والبخل للزكاة العامة الهينة حسب األجل طوي ا"""ل
(٩٠٧٤١٠٦١٧) ي للعفنة المعدلة الخسارة صاف

)٥. ٠٥٢٨٠٢٩٥( (٧٠٨٨٧٠٣٢١) أخرى حععميأت
٨٥٠١٠٤٠٠٤٣ ٤٠٦١٧٠٢٩٤ الزكوي الوعاء

٢٠١٢٧٠٦١٤ ١١٥٠٤٣٢ الزكوى) الوعاء من %٢ؤه, المحشبة الزكاة - إ

ي وعاء ن٠ %٢ ,٥ بواني الزكاة تستحق صاف زيقر  ايهماأكبر. للعساهعق العاتب المعبلة الخسارة ال

/4

1 المعبلة الخسارة

ل3'
رصع



 الصناعية للصعرات السعودية الشركة
ة (ثركة ' س  سعولية) سا
حدة العالية النواتم حول إيضاحات إ  مو
 ٢٠١٧ بيسمبر ٣ ١ في العثتهية للستة ا

 ____ سمدي) (ليع ٦
 (تتمة) التقديرية الزكاة مخصص ٠١٦ إ

 لنسئة المعبئة الخسارة صافي ذ) ٦
ة إن ل يلي: كعا هي للسنة المعبئة الخسارة صاني شوي

ر ٣١ سب ه ب ديسمبر ٣ ١
٢٠١٦ ٢٠١٧

(١٢٠٠٢٩٠٥٦٤)
٨٠٢٩١٠٥٨٥

( ١١٠٠٨٧٥٠١٥٦) ة صافي ر ة شا ئ ب ا
١٠١٠١٣٣٠٥٣٩ التعبيالت إ

(٣٠٧٣٧٠٩٧٩) (٩٠٧٤١٠٦١٧) رة صافي المعدلة المنة ضا

اإليرادات ...

يلي: سا ديعمبر ٣١ في العنتهؤين للمتص اإلقرادات تكون آ
ديسمبر ٣١ ديسمبر ٣ ١ ١—•-ل

٢٠١٦ ٢٠١٧

١٦٠٩٦٩٠١٧٦ خامات بيع قرادات
٦٢٣٠٣٩٢ ١٠٥٤٩٠٥٣٧ ع قرادات طبية مستلزمات ب ,٦٠

٦٠. , . * . مالبس بيع يرادات
٥٥٠. . . خلمية قرادات

٦٢٣٠٣٩٢ ١٩٠٢٢٣٠٧١٣ إ

د ئ ال ت1ائ ٠١٨ا

ر ٣١ في المنتهعدن لئستص االيرادات تكلغة تكون مب بلي- مما س إ

ر٣١ ممب دي ليسعبر ٣ ١
٢٠١٦ ٢٠١٧ ز

١٦٠٦١٢٠٢٤٤ خامات بيع تكلفة ٠٠"■ 1

٣٠٦٠٦٩٨ ١٠٤٩٩٠٣١٤ ع تكلنة ت ب زمأ * طبية ستل ٠إس
٣٠٤٦٩٠٢٦٤

١٦٥٠٣٢٧
ع تكلفة س ب الب * م
الخبمية االيرادات تكلغة

٣٠٦٠٦٩٨ ٢١٠٧٤٦٠١٤٩

ل * ل ش ها يعود سعودي ريإو ٣٠٨٩٢٠٤٨١ تكلفتها بضاعة طى الطبية والععتلزمات المالبس مبيعات تكلغة تث ؤ رأ م ث  ز
س٠ بمر؛فقة ٢٠١٦ ق، ركة٠الة إدارة جل ن ب على قضائية دعؤى رفع تم وع وا شب ل د البضاعة هذه شراء في ا  ب

' ٠٠ ’ذتكقفة.ء ٦



 الصناعية للصادرات السعوبية الئمزكة
أل ر ة (ق س  سعولية) سا

 الموحدة العالية القوادم حوي إيشاحات
ر٠ديس ٣ ١ في العتتهية للعفة ٢٠١٧ ب
سعودي) (ألل

عمومية و إدارية مصاريف _١ ٩

ديسمبر ٣ ١
ر ٣١ سي ي ي ل ا مماقل

ديسمبر ٣ ١
في المنتهيتين للسنتين والعمومية اإلدارية المصارقف دتكؤن

٢٠١٦ ٢٠١٧
,١ء١٧٢ . ٢ه

٣٨١٠٥٥٦
٢٣٣٠٩٨٥

٣٠٢٠٤٠٥٨٥
٧٨٨٠١٨٠

ي حكمها ني وما روا
واستثعارات براسات

٦٨٣٠٦٢٥ وقفونية مهنية أتعاب
٦٢٥٠٧١٩ ٤٦٩٠٣٢٢ يجأرات '

٣٦٢٠٣٤٧ االدارة مجلس اعضاء مكاألت
١٣٣٠٩٩٨ ٣١٧٠٦٨٧

٢٤٦٠٣٢٥
حكومية رسوم

٠.٠.  ٢٢ا
١٥٧٠١١٤

ائمال سوق هيئة -..١
٢٣٩٠٦٥٢ ن ئهي

٥١٠٢١٤ ٢١٣٠١٢٠ غر٠د مصاريف
٩٢٠٥٠٧ ١٢٧٠١٧٢ الخثمة نهاية مكافأة
٤١٠. . . ١٢٦٠. . . االدارة مجلس أعضاء حضور بدالت
٧٤٠٨٧٠ ٩٤٠٦٣٩ وصيانة إصالح
٣٥٠٤٧٢ ٨٠٠٨٩٥

٨٠٠٦٣٧
ا بريد ف ه و

٦٠٩٤١ بنكية مصاريف ل
١٤٠٤٦٥
٩٠٠٩٨٣

٧٥٠١٢٨ ومياة كهرباء
٧١٠٧١٥ ر إعالن ونث

٨٠٦٣٩
١٣٠٩٤٨

٦٩٠٤٢٧ ومطبوعات كتابية ألوات ل
٢٠٠٣١٩ ضيافة

١٠٢٤٠. . . .
٧٧٤٠٢٧٩

العصنع إدارة مصاريف
٤٧٥٠٠٣٩ اخرى ل

٥٠٧٤٧٠٨٦٢ ٧٠٧٤٥٠٨١٤ ٠١

دهسمبز٣١

سويقية بيعية مصاريف -٢٠ وت
ة ائمصارف نتكون عب شة الن شو ن وال عنت بلي- سا سعمبر ٣١ ني المفتهعتين لل

ديسمبر ٣ ١
٢٠١٦ ٢٠١٧

٩٥٧٠٦٦.
٣٨٠٥٩٤

١٠١٥٠٠٥٢٢ تبا ٦ وا ير ف ما حكمها و
٦٢٠٩٤٣ تأمين

٦١٠٦٧٢ ٤٥٠٠٢٣ الخبمة نهاية مكافأة
٢٢٠٤٠٦ — اخرى '٦

١٠٠٨٠٠٣٣٢ ١٠٢٥٨٠٤٨٨ ل

المحتطة والمطلوبات االلتزامات -٢ ١
ميوجن م تتريبا، سعودي ألل طيون ٦٠٩٩ بلغت ماليه مطالبات بإجمعي جعوءة٠خمءال ت'مةايا٠ق صدر ل حكامي شغهاا  تاريخ حتى نهائية ب

 الحألية. العوحدة المعية اتوائم

التقرير 5لغتر الحقة احداث ٠٢٢

ب بعنفترة احداث اي التوجد - طل شرنت الغوحدة. العالية القوائم هذه في منغمل أوإفصاح تعبيل ال

عبثقة دوى اطراف ب محامالت -٢٢ !
ة هلي اطراف مع للمجموعة التوجدمعامالت ق ث .٢٠١٧ ديسبر ٣ ١ ني العنتهية السنة خالل ب

C I

٢بر٠دس٣١ذني .١٧.

(& L



 الصناعية للصعرات السعودية الثركة
همة (شركة  سعولية) سا

 الموحلة المعية حواللقوائم إيضاحات
ر ٣ ١ ني المئتمية للستة عب  ٢٠١٧ س
سعودي) (ليذل
ةالمخاطر ادارة -٢٤ ي س ا

 العالية: استخدامهاألدوات جراء التالية للمخاطر المجعوعة قعرض
 اإلئتمان مخاطر
 السيولة مخاطر
السوق مخاطر

ش رأر دا مل إ ال
س وطرق السياسات العجعوعة، أهداف اعاله، المخاهلر من لكل العجموعة تعرض حول معلومات اإليضاح هذا يبنى  ألمخاطر وإدارة ق

ش المجعوعة وإدارة  العش. لر
المخاطر إلدارة العام -اإلطار

. انمجعوعة إدارة عقق على المخاطر إدارة ومراقبة إعداد عن الكاملة ألعسؤولية ي
ق إن م حلد معد؛ للمخاطر المجموعة إدارة سي  التعرض لعلى مالتعة وحثود ضوابط ولوضع العجموعة تواجهها التي المخاطو وتطيبى لت

العوضوعة. الحدود تجاوز دم٠ مراقبتهالضمان هم ومن العخاهلر لتلك

إليه. الموكلة والواجبق
 تقوم كما العظطر إدارة ني المجموعة وإجراءات بسياسات االتزام مدى مراقبة في اإلدارة أداء بعرابة المجعوعة في القئيق لجنة نذوب

العجموعة. تواجه التي بالعخاهلر يتعلق فيما العخاطر إدارة إطار كفاية مدى بمراجعة
ي النقد على رئيسي بشكل العوحدة العالي الممركز قائمة في العدرجة المعية األبوات تشمل  والعوجونات والعنينين حكمه وماف

األخرى. المتداولة غير والمطلوبات والتروض العستحقة والمطلوبات والداذتين واالسشارات األخرى

سي بشكل االئتمان لمخاطر المجعوعة تلرض هتى دش  نلك في يما المجفوعة لعمالء الديموغرافية للطبيغة إن تعيل. كل بخصوصية رئي
ل فيهاالعميل يععل التي للنشاهدوالبلد االفتراضية المخاطر رأاق االنتمان. مخاهلر هلى تفي

ي للموجودات العربي ائفب تعش د يكما االنشان لمخاطر المعية العوجودات لها تتعرض أن يعكن التي القصوى الغمة ا  قانمة تاريخ ن
يكما وحي العش العركز : يل

ر المبرجة القيمة ما ك

صأني مدينة، نعم

 ديفععبر ٣ ١
٢٠١٧ 

٤٠١٢٠٠٤٦٢ 
٣٠٢٩٣٠٠١١ 

١٠٠٠٠٨٢ 
٥٥, ,٧,٥١٤

 بهسمبر ٣ ١
٢٠٩٦

.٦٣٠٨٣٦٠٧٣
٣٠٠٥٣٠٩١٣

٦٦٠٢٧٤
٦٦٠٩٥٦٠٩١٧

&



 الصناعية للمابرات السعوبية الشركة إ
سعودية) ساهمة (شركة

 الموحدة العالية الوئانم حول إيضلحق إ
٢٠١٧ بيسعبر ٣ ١ في التنمية للسنة ؤ-.-

______________سعودي) <ئل
طرالعالية ادارة -٢ ٤ سا  تتمة)١ ا

وتمة) مخاطرالسيولة

ستة مناكثر ستة من ةل١
 النئدية العفقات
عليها العتعاقد

الذيمة
الدفترية

'٢٠١٣٨٠٠٧٨ ٢٠١٣٨٠٠٧٨ ٢٠١٣٨٠٠٧٨

 غيرالمشتقة المعية العطلوبات
٢ ٠ ١ ٧ ديسمبر ٣ ١

أخرى ومظلوبات تجويون دانون
- ٢٠٣٧٩٠١٦٢ ٢٠٣٧٩٠١٦٢ ٢٠٣٧٩٠١٦٢ معتحتة أرباح توزيعات

٣٠١٨٥٠٣٧٣ ٣٠١٨٥٠٣٧٣ ٣٠١٨٥٠٣٧٣ تقنيزية زكاة مخصص
٣٨٢٠٣٨٧ ٣٨٢٠٣٨٧ ٣٨٢٠٣٨٧ موظفين منافع التزامات

٣٨٢٠٣٨٧ ٧٠٧٠٢٠٦١٣ ٨٠٠٨٥٠. . . ه٠٠ا ٨,٠٨ا

١٠٠٧٧٠٥٣٢ ١٠٠٧٧٠٥٣٢ ,٧٧٠ه٣٢ .١
 ٢ ٠ ١ ٦ بيععمبر ٣ ١

بنكية صيالت
٣٠٠٢٤٠٨٢٣ ٣٠٠٢٤٠٨٢٣ ٣٠٠٢٤٠٨٢٣ اخرى ومظلوبات تجاريون دانون
٢٠٣٨٢٠٢٦٢ ٢٠٣٨٢٠٢٦٢ ٢٠٣٨٢٠٢٦٢ مستحقة ارباح وزيعات
٤٠١٣٢٠٦٢٥ ٤٠١٣٢٠٦٢٥ ٤٠١٣٢٠٦٢٥ تقديرية زكاة مخصص

٤٧٥٠١٤٩ - ٤٧٥٠١٤٩ ٤٧٥٠١٤٩ موظفئ منافع اماتألتز

١٠٥٥٢٠٦٨١ ٩٠٥٣٩٠٧١٠ ١١٠٠٩٢٠٣٩١ ١١٠٠٩٢٠٣٩١

؛ خاطر٠ ق ب ائ هي ادوق مخأهئر إن ا ش ئر٠م ر في التفهرات ض أ٠لتث ا ا ر الصوق ف ا ف ف ك  واسعار األجنبية السالت مر
H د ف’أكرا أ ش لمئكية١ ادوات و ة األلوات قيعة اوفي التجعوعة ني!رباح تؤر وا ي ف ل  المجعوعة. لذى ا

ة وق٠ش مخ-اطر ودارة ض اددف إن إ - ا و  العاند. تعظيم إلى إضلفة حثودمقبولة في السوق لمخاطر المجفوعة تعرض هدى هفى د
ت .عذإم ائعمهي: مغاهلر دوءدأ ت ا ق سم للشركة الطية و'بظوبا ش ي، ب وب ك  بألريق عام بشكل المجعوعة معامالت معظم كعاتتم ا

ي د و ف ف ٠يسعر ألن أ ونص ٠األمريكي واندوالر ا ن المجعوعة إدأرة فإن ستقر، الريل مقابل اووالر هر ئ طر تعرض ال بأننا ت منآ  ل
ذ ز ش ي ث ب ف ذ ك ا د أ ، ع د ٠ت ٧ ئ س ع ز ر٠ ش٠ل ط

س إدارة ى املحافظة ض الكل رش دإدارة لت*لق شا موءة<م'ا - إن الت٠اذم را ى للمحافظة قوية مش رش قاغدة عل  عل

ل ابق وئ داإث!لتون ٠اميعاسيت ط تهلوراد_ار و ة غير و؛حلقوقذحزذة١ واألرباح 'بلةقداد٠ات ثر زة١إلععت د و؛آلمبز العابية األسهم هن العش ر!س ؤكون الععتقبل. ني املجعوعة ل ر ف ث .و ة ك ر ق س
ي بشعة حيدد والذي الكل رأس طى ادك بوابة اإلدارة م? ٦ ي الزبح هاف صيل ى ا صن. حوئق ط الععا

ذ داند اش ض زن١اش ض اكافئ إر اسوط ل ض حش يف ٠د ى االذوا ط الكل. لرش نوي مركز ن٠ انعتفي واألمان واألقضلية سكن حد أل

-



 الصناعية للصعرات السعودية الئركة
همة (شركة ' سعونهة) سا

 العوحدة العالية الوئانم حول ايضاحات
ى ف ة ص ة ت ف ل - ر٣١. ٢٠١٧س

سعودي) (ألل ---
طر ادارة -٢٤ ؛,. سا (تنمة) المالية ا

٠٢٥

ر المديونية ئمجة س! المعنل العال را
 ديسمبر ٣ ١

٢٠١٧
ر ٣١ ب م ي  ب

٢٠١٦
,٣٩ا٧١٠ ٩ه ٧٠٧٠٢٠٦١٣ السنة أخر المديونية

)٣٠.٥٣ا٩١٣( (٣٠٢٩٣٠٠١١) حكمه ني وما !لنقد يخصم:
٦٠٤٨٥١٧٩٧ ٤٠٤٠٩١٦٠٢ المديونية صافي

١٢٢,١٧٦. ه ,١ ١٠٠٩٩٩٠٤١٢ المعثل العق راس

% ٦.١٧ ا٩ ا /ه٠٤.
ألة:٠الذي عا ةال
 قي كفا انعالي العوكز قصة في الدفترية التيعة عن كبير بشكل تختف ال العالية والمطلوبات للموجودات ائعادلة اليم إن

.٢٠١٧دبععبر٣١
اصاأل الغيمة مستويات -٢٦

ستمر: بشكل العادلة القيمة محددة غير للشركة العالية والمطلوبات العالية للموجودات العادلة الغيمة
ى أبناه، الجثول في يرد ما باصنناء ع ي النائهرة المالية والمطلوبات العالية للموجودات النفترية القيمة ان ن  المالية القوائم ف

ب كة٠للثر 5البرحد ر- ر ها ثا مث  العابلة القيمة تعانق أبتاه المبينة للبنود الدفترية الغيمة إن تعتقد العجموعة إنارة ألن وظك العابلة ي
و األجل قصير الستحتائها إما سود وذلك ألرلدأ لهأ سعار إن ا عاد لها الغواند ا  العوجودات ييل وقيما العام، خالل تسعيرها ي

العطفأة; بالكلغة لمالية١
الغيمة ستوى

ة1 ذ س
 العابلة القيمة

سعودي) (نإل
 الدفترية الغيمة
سعودي) (ربإل

ل

 ثألث سدوى
ثاني مستوى

٢ ٠ ١ ٧ ليفعمبر ٣ ١

٤٠٦٦٧٠٧٧٩
٣٠٢٩٣٠٠١١

ر ٣ ١ سب ي  ٢ ٠ ١ ٧ ل

٤٠٦٦٧١٧٧٩ 
٣٠٢٩٣٠٠١١

المالية الغوجودات
n في١ى أخرى، مفينة ونعم تجاريون مفينون

حكمه ومافي النتد
٧٠٩٦٠٠٧٩٠ ٧٠٩٦٠٠٧٩٠

المعية المطلوبات 1
ن ل م اخرى وعطلويق تجريون دا

حته أرباح توزيعفت  ست
تقديرية زكاة مخصص ٦

ف مستوى  ث
ئ مستوى  ث
ف مستوى ث

٢١١٣٨٠٠٧٨
٢٠٣٧٩٠١٦٢
٣٠١٨٥٠٣٧٣

٢٠١٣٨١٠٧٨
٢٠٣٧٩١١٦٢
٣٠١٨٥١٣٧٣

٧١٧ ٠٢.٠٦ ١٣ ٧١٧٠٢٠٦١٣ ل

 الغيمة مستوى
العادلة

 العادلة القيمة
سعودي) (نإل

مة الدفترية الي
سعودي) (ألل

 ثالث عتوى٠
 ثالث مستوى
ثالث مستوى

ي٠ ع ىث ش س

٢.١٦دصمبر٣١

.٦٤١٢١٠٠٤٤
١٤١٣٥٢١٣٣٦

٤٨٠١٥٧١
٣١٠٥٣١٩١٣

ر٣١ سب ٢دي .١٦

٦٤١٢١٠٠٤٤٠
١٤١٣٥٢١٣٣٦

٤٨٠١٥٧١
٣٠٠٥٣١٩١٣

ألمعية الموجودات
 أخرى معينة وتمم تجويون مليون !

ت د را ش  األخر الثامل هخل خالل العابلة بالقيمة ل
 وإلخسانر األرباح خالل العادلة باليمة اسشارات

حكمه وماني النق
٨٢١٠٩٧١٢٦٠ ٨٢٠٠٩٧١٢٦.

 لث١ث سبرى
 ئألث سبرى
 قعثة سبرى
ئألث سبرى

١٠.٧٧١٥٣٢ 
٣١٠٢٤١٨٢٣ 
٢١٣٨٢١٢٦٢ 
٤٠١٣٢١٦٢٥

٣٢, ١٠.٠٧٧ه
٣١٠٢٤١٨٢٣
٢١٣٨٢١٢٦٢
٤٠١٣٢٠٦٢٥

ح
ن م ا  اخرى ومطلوبق تجاريون ب

ه أرباح توزيعفتء حت ست



ت السعودية الشركة را مب  الصناعية لل
هغة (شركة -  يععولية) سا
 الموحلة الغالية الذواتم حول إيضاحات إ
 ٢٠١٧ ديسمبر ٣ ١ قي العئتهية للسنة إ

إ ي د و ع س د إ ب ر ) 
(تتمه) العاطة القيمه مستويات -٢٦

العاطة الغيمة سقوى
 العاطة الغيمة
سعودي) (نإل

 العفزية الغيمة
سعودي) (ألل

ء-١

٢غابر١ .١٦ ر١ ي ا ٢٠١٦ ي إ..
العالية الموجودات

عذوىثهث٠ ٦٥٠٧٥٨٠٢٦٢ ٦٥٠٧٥٨٠٢٦٢  أخرى مثينة وتمم تجريون مليون
ذلث ستوىاألخر الشامل البخل خالل العفلة بضمة امشارات ١٤٠٧٠٩٠٨٤٨ ١٤٠٧٠٩٠٨٤٨

سبرىثةي٠ ٢١٠٠١٥٠٤٨٢ ٢١٠٠١٥٠٤٨٢ ي ن ما و ن ت حكمه ا
١٠١٠٤٨٣٠٥٩٢ ١٠١٠٤٨٣٠٥٩٢ ٠ إ

ثأئث مطوى ٣٠٢٠٢٠٣٩٤
٢٠٣٨٢٠٠٨٦

٣٠٢٠٢٠٣٩٤
٢٠٣٨٢٠٠٨٦

كرى قدن'دطشبق٠دقون
حقه أرباح توزيعات ثالث معتوىست

ثعث سقوى ٢٠.٠٥٠٠١. ٢٠٠٠٥٠٠١. تقديرية زكاة مخممص
٧٠٥٨٩؛,٩٠ ٧٠٥٨٩٠٤٩.

ب - ذم ع اعاله |ذمعثقة دديثود  والتي عليها متفق تمعير لقعانج وفقأ والثالث الثاني للمستوى اقمالية والمطلوبات للموجودات العاللة ا
معها. التغامل ينم التي األطراف لدى االنقدان مخاطر تعكى
شفيها موثوق و كاقية اليوجدمعلومات حيث العابلة للقيمة ير تقد أسب هي الطغاة اوالتكلغة التكلفة بان اإلدارة ت*ءد  العاطة ل؛لقيعة لني

طبيق اش -٢٧ ل ة ت ولي رالب عايي م المعية يد التقاو العداد ال

- ٣١. ني ى الموحدت العالية التوانم ءداد٠ا في الدالية التقارير إلعداد البولية المعاير بتطبيق العجعوعة قامت ر أءبذا ٢٠١٧ د  ع
ر البوب للمعايير اإللزامي انتطبيق ان علما القانونيين للمحشبق السعولية الهبة تعليمك ر ع .٢٠١٧ يناير ١ في المالية ل

H ر فيعا األولى'ء للمرة ب١اف رير١اس داد٠إل الدولية المعاير تبني " ١ رقم العالية الدقارير إلعداد النور المعيار متطلبك تهذبيق تجير ي
ئ ز ا آ ئ و ت ل ؛ ى ٤ '' " غ

۶
- ٣٥



 الصناعية للصالرأت السعودية ألثركة
ة ؤثركة ب ا  سعولية) س

 العوحدة المعية الغواتم حول إيضاحات
ة ت ٢٠١٧ بيسعبر ٣ ١ في العتتهية ف

عالية الدولبة المعص ٠تطددة ١لألد رال ري صدة العدادالتقا ى قصة عرار ع م ل ا د ر د ٢٠١٦ يناير ١ فى كئ ا ١٠٢٧

 المركز قضة ارهدة
 المعايير تطببق بعد المعي

ر الدوقية زي المعية نتن
عتعاد  المعايير تعرا

للدقريرالمعية العوبة

م األرصدة مات  عرشهاطبائ ق
 السعودية لمعاييرالهيئة

ن ي حن ع ئ ئ ل وني س ا
سعودي) (ألل سعودي) (الق ل٠( سعودي) ئ ٠ -

١٠٦٠٩٨٣ ١٠٦٠٩٨٣
غيرالعتداولة العوجونات

ت، وآالت معظكات ي٠ ودا ف ا
١٥, . . . , . . . ١٥٠. . . * . . . ن وباتم ي ن ت ٠ااء
١٤٠٧٠٩٠٨٤٨ ١٤٠٧.٩٠٨٤٨ األخر الشامل الثخل خالل من العاسلة بالقيمة انشارات و.
١١٠٨٣٧٠٤٢٧ ١١٠٨٣٧٠٤٢٧ ت را شا ك في ان ك ر ث
٤١٠٦٥٤٠٢٥٨ -- ٤١٠٦٥٤٠٢٥٨ غيرالعئداوأل العوجودات إجعهي

٦٥٠٧٥٨٠٢٦٢ ٢٠١١٢٠٩٧. ٦٣٠٦٤٥٠٢٩٢
ولة العوجودات عنا ال

اخزى مثينة ونعم تجريون معينون (.٢٠١١٢٠٩٧)إ ٢٠١١٢٠٩٧. اخرى مخيئة نعم
٢١٠٠١٥٠٤٨٢ ٢١٠٠١٥٠٤٨٢ حكمه ومافيالنذد
٨٦٠٧٧٣٠٧٤٤ -- ٨٦٠٧٧٣٠٧٤٤ المتداولة العوجودات إجمالي ■-٦

١٢٨٠٤٢٨٠٠٠٢ - ١٢٨٠٤٢٨٠٠٠٢  العوجودات إجعفي

ن معي سا ءال وئآ  والمطلوبات ح
ساهعين طوق  ال
.١٠٨٠العل راس . . . . . .

ال --1.

٦٠٣٦٢٠٤٧٢ ٦٠٣٦٢٠٤٧٢ نظامي احتياطي '٠١:
٢١ ٠١.' ٣٠٣٩٨ (٩٥٠٦٩٥) ٢١٠٧٩٩٠٠٩٣ مبقاة ارباح ١ل

(١٦٠٠٥٩٠١٣٢) (١٦٠٠٥٩٠١٣٢)  العاتلة القيمة في التغيرات احتياطي
.١٢٠انساهعين طوق إجمالي ,٠٦٠٧٣٨ (٩٥٠٦٩٥) ١٢٠٠١٠٢٠٤٣٣ : إ'

٨٣١٠٧٠٧٤ ( ١٠٢١٣٠.٥٥) ٢٠٠٤٤٠٨٢٩

المطلوبات
ولة غير المطلوبات عنا  ال
الموظفين منأتم التزامات

ل

٨٣١٠١٠٧٤ ( ١٠٢١٣٠٠٥٥) ٢٠٠٤٤٠٨٢٩ انمتداوئةغير المطنوبف إجمعي
. . . ;

٢٠٢٠٢٠٣٩٤ ١٠٣٠٨٠٧٥. ١٠٨٩٣٠٦٤٤
العتداولة العطلوبف

اخرى دانقة وارصفة تجاريون داننون

٢٠٣٨٢٠.٨٦ ٢٠٣٨٢٠٠٨٦ ٠ ٠١- '
٢٠. .٥٠٠١ . ٢٠٠٠٥٠٠١. الدشيرية الزكاة مخصمى أ

٧٠٥٨٩٠٤٩., ١٠٣٠٨٠٧٥٠ ٦٠٢٨٠٠٧٤٠ المتداولة المطلوبات إجمعي

٨٠٤٢١٠٢٦٤ ٩٥٠٦٩٥ ٨٠٣٢٥٠٥٦٩ المعنويات أجمعي '-.١٠

١٢٨٠٤٢٨٠٠٠٢ - ١٢٨٠٤٢٨٠. .٢ ن ٤حذوآ اجمعى مي ا مي ل والمطلوبات ا ل

ن طوق قعمة تسوية ٢٠٢١ ي ب سا ل ٢ < ١ ٦ يناير ١ ز كما ا

كعافي األرصدة
٢.١٦ر١ر١

ن حنوق إجمعي مي سا ل م ا ت ا ن الهيئة لععاييرطبنا عرضها م سعوديةللعحمبي ١٢٠٠١ ٠٢٠٤٣٣ التعونيين ال
ة ري )٩٥٠٦٩٥( االكتوارية نلثيمةطبتأ الموظفين ذافع٠ التزامات ئ

ي جمع ن حنولى إ ص سا ق ال ي ي ظ ر البولية المعايير د ش ,٠٦٠٧٣٨ المعية للت .١٢٠

r ا ه٠أ ع ; - ا



صعرات السعوبية الشركة ي  الصناعية لئ
ة (ثركة ع م سعولية) سا

ضاحق إ  الموحدة المالية القوائم حول إي
ة ا ن ٢٠١٧ ديسمبر ٣ ١ في المتتهية ش

- ء'
ز قمة رهدن معي مرل ألرمدة مكما ا طبناعرشها ت

ق إ ب ئ ذ ر ب سيي البولية ا ر ش١ت عي م ل الا م ا السعولية قمعاييرسأل
ة عي م صقال لل لدوليةسفاريراسلية١ ومملة) لللوئذبين1 للعحكبين

سعودي) (ربءى ى سعودي) ( (وسعودي)
صداوئة غير الموجودات

٣,٤٨٠,٣٩٣إ ٣٠٤٨٠٠٣٩٣ ي ومعنات، وأالت مغتلكئت هك
١٥, . . . . . . . ١٠. . . . . . . . ودأذءشق أ
١٤٠٣٥٢٠٢٣٦ ١٤٠٣٥٢٠٣٣٦ ة أأدتثمش؟ت األخر الشامل البخل خالل العئقنة بالي 1

' ر؛ ثي
١١٠٨٣٧٠٤٢٧ ٠٠ ١١٠٨٣٧٠٤٢٧ شركات ني امشرات

.١٥٠؛ ,٤٤,٦٧ -- ٤٤٠٦٧٠٠١٥٦ العنداولةغير العوجودات إجمعي (
العتداولة الموجودات ....

٦٤,٢١.٠٤٤٠ ١٠٩٣٩٠.٧. ٦٢٠٢٧١٠٣٧. اخرى مذبنة بنعم تجاريون متينون
(٢٠٨٩٦٠٣. . ) ٢٠٨٩٦٠٣٠. م ع اخرى مثئئة ن

٣٠٧٩٩٠٤٨٧ ٣٠٧٩٩٠٤٨١' التئزون اء
٤٨.٠٥٧١ ٤٨٠٠٥٧١ ة بعشرات هي والخسار األرباح خالل ن٠ ائعانئة ب - إ

٣٠.٥٢٠٩١٣ ٣٠٠٥٣٠٩١٣ حكمه فيومأ القك
١٠١٠٥٤٤٠٤١١ (٩٥٧٠٢٣.) ه١,٦٤١ .٧٢٠ انعتداولة العوجودات إجمعي

١١٦٠٢١٤٠٥٦٧إ (٩٥٧٠٢٣.) ١١٧٠١٧١٠٧٩٧ العوجودات وجمعي
وشطلوبأت الساهعئ حتوق ,--٦

الساهعين حنوق ؛

١.٨٠. . . . . . . ١٠٨٠. . . . . . . ل راس ع ال

٦٠٣٦٢٠٤٧٢ ٦٠٣٦٢٠٤٧٢ نظامي احباطي ؤ

٧٠٦٢٠٠٧٤. (٧٠٢٠٧٢٨) ٨٠٣٢٣٠٤٦٨ مبتأة رباح ل

(١٦٠٨٦١٠٠٣٦) ( ١٦٠٨٦١٠٠٣٦) العابلة الغيمة في للتغيرق احيطي .١
١٠٥٠١٢٢٠١٧٦ )١.ثم٢٠٧٢٨( ١٠٥٠٨٢٤٠٩٠٤ ي جمع الساهعين طوق ب

ل
المطلوبات
العتداولة غير ٠قطلويعت .١

٤٧٥٠١٤٩ ( ١٠٥٦٣٠٢٥٢) ٢٠٠٣٨٠٤.١ الموظفنى ا'لتزستمذشي ٠٠jءاا

١٠.٧٧٠٥٣٢ ١٠٠٧٧٠٠٣٢ خكعة تسهعالت

١٠٥٥٢٠٦٨١ ( ١٠٥٦٣٠٢٥٢) ٣٠١١٥٠٩٣٣ العتداولة غر العطلوبق وجمعي
المطلوباتانعتداولة

٣٠.٢٤٠٨٢٣ ١٠٣٠٨٠٧٥. ١٠٧١٦٠٠٧٣ ة تجرون داننون ئ ز ا اخرى دأننة و
٢٠٣٨٢٠٢٦٢ ٢٠٣٨٢٠٢٦٢ ستحقة أرباح ن١توزيع

.؛٠١٣٢٠٦٢٥ ٤٠١٣٢٠٦٢٥ ص ئتتذيرية5 الزكاة مغم
٩٠٥٣٩٠٧١. ١٠٣٠٨٠٧٥. ٨٠٢٣٠٠٩٦. ي جمع العئداوأل انعطلوبق إ

١١٠٠٩٢٠٣٩١ )٢, ه )٢ه٤. ١١٠٣٤٦٠٨٩٣ مطلويف وجمعي ر

١١٦٠٢١٤٠٥٦٧ (٩٥٧٠٢٣.) ١١٧٠١٧١٠٧٩٧ ي جمع الساهمينوالمطلويق طوق إ ' - I- ٠

- ٣٧ .



 الصناعية لثصادرأت المعولية الشركة
همة وشركة  سعونية) سا

حدة المالية القوانم حول إيضاحات  مو
ر ٣ ١ في المنتهية ققفتة ا سب ٢٠١٧ هي
___________________(أليسريئ ,١
ة ٤ - ٢ ٧ إ ر ٣ ١ ش كما همين (لمسا طوق قائمه شوي سي ٢ » ١ ٦ بي

ق إجمالي ن طو ي ع ه م ما ت ا ضها م  (معدلة) النعونيين للععاسبين السعولبة الهينة لععاييرطبنا ر
 االكتوارية للتيعة طبنة الموظفين التزامكمتإمع شوية
مؤجلة إيرانية نفتق شوية

ق إجمعي المعيةللتقارير العوليةالمعايير بعدتطبيق العساهعين طو

 فيكعا األرصدة
آ١٢/٣١ /٢.١ 

.٨٢٤,٩ا٤ . .١ 
٢٥٤٠٥٠٢ 

.)٩٥٧٠٢٣( 
١٠٥٠١٢٢٠١٧٦

ر ٥٠٢٧ قتثي ي ب رمدة ,٠ءل المالية التقارير العداد الدولية المعايير ئ ة ض الشامل الدخل قاتمة ا كن ٢٠١٦ ديسعبر ٣١ فى العفتهية ا م١

مكما األرهنة رضهد ت
ذ.-..

ائششل ائئخل قصة ارمدة لععاييرالهينة طبقا -م٦
طبيقبعد الدوقيةالمعير ت د تآثير شا الععأيير ا لئمحاسبين الععولية

للتقاريرالمعية المعية للتقارير العولية (معدلة) القانونيين
سعودي) (رإل سعودي) (ربإل سعودي) (ريإل

"،٢٣٠٣٩٢ ٦٢٣٠٣٩٢ اإليرادات
.. ٠ئ

(٣٠٦٠٦٩٨) (٣٠٦٠٦٩٨) اإليرادات تكلغة ؛

٣١٦٠٦٩٤ ٣١٦٠٦٩٤ التشغيلي الدخل إجمالي

(١٠.٨٠.٠٣٣٢) (١٠٠٨٠٠٣٣٢) وتسويقية بيعية مساريف
(٥٠٧٤٧٠٨٦٢) (٦٨١٠٥٥٥) (٥٠٠٦٦٠٣٠٧) وحعومية إدارية مصاريف

(٢٦٧٠٣٢٢) -- (٢٦٧٠٣٢٢) استهالكات أ
(٦٠٧٧٨٠٨٢٢) (٦٨١٠٥٥٥) (٦٠٠٩٧٠٢٦٧) ي ه ت ن٠ الخسارة م سيا الرئيسية ا ل
(٧٠١١٩٠٩٨٤) (٧٠١١٩٠٩٨٤) واالت شراءممتلكات هن خسانرنعجة

العفلة بالئيعة محثدة اسشارات بع خعانر
١٠٤٢٦٠٤٥٤ ١٠٤٢٦٠٤٥٤ ستنمة ارباح توزيعك ؛—ف

عابة بالقيمة اسشارات هبوط مكشب ٠٠ خالل من ال
اوالخسارة الربح I

(٩٠١٦١) (٩٠١٦١) بالصافي الصرف، اسعار تنير خعفر
٤٥١٠٩٤٩ (١٠٤١٧٠٢٩٣) ١٠٨٦٩٠٢٤٢ أخرى يرادات

(١٢٠٠٢٩٠٥٦٤) (٦٨١٠٥٥٥) (١١٠٣٤٨٠٠٠٩) السنة خسارة صافي ذ.

(٢٠١٢٧٠٦١٤) (٢٠١٢٧٠٦١٤) رية زكاة تقي
(١٤٠١٥٧٠١٧٨) (٦٨١٠٥٥٥) (١٣٠٤٧٥٠٦٢٣) الذشيرية بعدالزكاة السنة خسارة صافي

األخرذ الشامل البخل بنود “ ٦
و ن بنود ها يعاد ل صفي ي ن للربح الحق وقت ف

الخسارة:
"—;٧٤٠٥٢. ٧٤٠٥٢٠ ى االكتوازية العكشب -- المحفدة العنافع خطط ط

للموظفنى ل.

؛ ة د غ ل ا إ
(٨٠١٠٩٠٤) (٨٠١٠٩٠٤) ت العابلة أليمة في القنير صغي لالعشرا لى

(١٤٠٨٨٤٠٥٦٢) (١٠٤٠٨٠٩٣٩) (١٣٠٤٧٥٠٦٢٣) ي جمع ة و ر للسنة «شاملةص إ

I- ٣٨



 الصناعية لئصادرات السعودية الشركة
مة (نركة ه  سعودية) سا

 الموحلة العالية القوائم حول إيضاحئت
ة ن ك ٢٠١٧ بيسعبر ٣ ١ فى العتتهية ل
ألل سعودي) (

د ايضاحات ٦-٢ ٧ التسويات; ٠ء

 حتوق ني التفيير هذا اقر ليكون الئيعة بكامل المبقاة األرباح هلى وتحميلها بعنفعر المعجلة العؤجلة اإليرادية النفتات إلغاء -
ن سي سا ي سعودي ويإل ٩٥٧٠٢٣٠ بنيعة ال .٢٠١٦ ثهعمبر ٣ ١. كفاف

 وفقا أقرى دانئة وارصدة تجاريون داننون إلى الخلمة نهاية تعويضات مع انمعرجة المداولة المطلوبات أحد تصنيف إعادة -
ت عئئبأ ألعالية. الوئانم عرض : ١ رقم الدوني المحاسبة معيار عليهافي المقصوص اإلفصأح ل

روفقا ألشامل البخل قانعة لتصبح الشخل قاتمة اسم بتغير المجعوعة قامت ٠ ا ي ف ي المحاسبي ل ول ). ١ ( رقم اد

ق االستثمارية األنشطة إىل التمويلية األنشطة هن التعديل اثر تصنيف إعادة ٠ واف  قانعة :٧ رقم الثولي المحكبة معيار هع ف
السابتة. النترة ني النقية العفتات

ة الخسارة من كجزء لالسشارات العادلة الغيمة في ائتفير صاني عرض - ق األخرى الائمل واف ي المحشبة معيار ع٠ ف ون  اب
العالية. القوائم عرض ;١ رقم

اخطاب صحيح -٢٨

 )٦( رقم باجتماعه الحأني الئركة إدارة مجلس عليها اعترض وأن سبق والش العبناة، األرباح في وإطناؤها العالية
 جإس٠ ن٠ المنوئين تجا، القانونية اإلجراءات بعخانكافة التوصية مع العبلع على وتحفظ ٢٠١٦ اكتوبر ١ ٨ ريخ١بت

اقمة. بتلك العصنع ثراء عن السابق الئركة إدارة
ة محددة مقداولة مالية موجردات بالخطأ العجموعة أبرجت ع ق  بند ضعن والخسانر األرباح خالل ن٠ العاللة بل

ة محبدة غيرمتداولة مالية موجودات ع ق  األخر الثعامل البخل خالل ن٠ العابلة ب
اآلتية: البنود بتعديل المجموعة إدارة قامت لتلك

المعي. العركز قغعة - الشهرة ٠
جةخسائر ٠ ع البخل. قانعة ٠ وأالت ثراءممتلكات عن ن
األخر. الثامل النخل خالل ن٠ العابلة بالقيمة محدة اسشارات ٠
ة محثدة اسشارات ٠ م والخععاثر. األرباح خالل من العابئة باق

تعت: الش األخطاء ملخصألتصحيح وفيمايني
)٢٠ ١٦ ديسمبر ٣١(

ر المركل قائمة ا ك ا

الشهرة
ة محفعة ابشارات ع ق  األخر الثعامل ألنخل خالل ن٠ ألعفلة ب
ة محدة أمشارات م  والخساش األوباح خالل ن٠ العاطة باق

جمارالمطلوبات همين وحقوق ا سا  ال
العبتاة األرباح

حتاثير حي األخطاء ص

الشاش البخل فصة

وآالت ممتلكات شرا. عن خسترنتجة

د األرمعدة اصهل ب اصيالت
كعاتم األرمدة

١٤٠٣٥٢٠٣٣٦
٤٨٠٠٥٧١

(٧٠١١٩٠٩٨٤)
(٤٨٠٠٥٧١)

٤٨٠٠٥٧١

٧٠١١٩٠٩٨٤
١٤٠٨٣٢٠٩٠٧

٧٠٦٢٠٠٧٤٠ (٧٠١١٩٠٩٨٤) ١٤٠٧٤٠٠٧٢٤

التعبيد بعد األرمدة اصيالت كمايح األرصدة

٧٠١١٩٠٩٨٤ ٧٠١١٩٠٩٨٤ -

" ٣٩٠



٦

j

ز

 الصناعية للصالرات السعولية الشركة
ة (شركة س  سعولية) سا

ة العالية النوائم حول إيضاحات ود ع  ال
 ٢٠١٧ بيسعبر ٣ ١ ني العتتهية للسنة

(بغإدسبردي)

ة -٢٩ ع ه أل ا د ا
 الصعرة والتعليمات لالجراءات وتطبيق' العل، راس ن٠ ه% ٠ الشركة خعانر تجاوزت ،٢٠١٧ لعنة الرابع الربع خالل

ي السوق اسهمهافي الععرجة بعشركات والخامعة العل سوق هينة عن  رأس من فاكثر %٢ ٠ خععانرهاالمتراكمة بلغت وات
ض إلقرار لالنعقاد العابية غير العامة الجمعية بدعوى الشركة إدارة قامت مائها،  االحتياطي واستخدام العل رأس تئني

 عخية الفير العامة بعجمعية باجتماعهم العساهعون وافق ٢٠١٧ ديسعبر ٢٣ وبتاريخ المحقة، الخسائر اطغاء ني النظامي
١ , ٠ ٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ األسهم عند ويصبح صعودي رإل ١ ٠,٨ » ٠, ٠ ٠ ٠ ليصبح المل راس تخفيض على اتاريخ، بنفس اقعفعنة

٠هسم
ل راس بزيادة التوصية ٢٠١٧ نوفمبر ١ ٦ بتاريخ المنعى اجتماعه ني اإلدارة مجش قرو  للجععية التخفيض بعد الثوكة م

،بقيعة اولوية حتوق طرح!سهم خالل ن٠ العاتية غر العأمة . . . ، . . الرنعية، الجهك مرافتة بأخذ مشروطة ريش ٥٤.
ة د ا زي رال ش عالية العامة اكتادالجمعية يوم نداول نهاية في العتيدين األسهم مالك هلى و  ائعل راس نقررزيادة الش غرال

ح ا بصة أولوية حتوق طرح!سهم طريق هن العل ر!س زيابة بضرورة اإلدارة مجلس اوصى ‘٢٠١٧ نوفمبر ١ ٩ ؤ
سعودي. ليال ٥ ٤ ٠ ٠. ٠ ٠. ٠ ٠
ر الكويتي السعودي العويل بيت شركة بتعيين المجعوعة إدارأ قامت ،٢٠١٧ س٠ص ٢٦ ريخابت ش  إلدارة مالي ست

العوحدة. حتوق اسهم في االكذتاب

ة المالية اعنمادالقوال -٣ ٠ د و ع ال

ت حث م)٢ ٠١٨ مارس ١ ٨ د(العوافق١ ٤٣٩ رجب ١ بتاريخ اإلدارة مجلس من الموحلة العألية ائتوانم ا


