
 

 

 

 

 والشركات التابعة لها شركة صناعات العزل العربية

 (سعودية)شركة مساهمة 

 وتقرير المراجع المستقل الموحدةالقوائم المالية 

 2018مارس  31للسنة المنتهية في 
 
 



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

  الموحدةالقوائم المالية 
 2018مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 الصفحة  الفهرس

  

 1 المراجع المستقلتقرير 

 3 قائمة المركز المالي الموحدة 

 4 الموحدةقائمة الربح أو الخسارة 

 5 الموحدة الشامل اآلخر قائمة الدخل 

 6 الموحدة  المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

 7 قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

 44-8 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

  

  

 







 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

 من هذه القوائم المالية الموحدة. ال يتجزأ جزءاً  30 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  الموحدةالمركز المالي قائمة 
 2018 مارس 31كما في 

 

  
 
 2018مارس  31 

 2017 مارس 31
 (5إيضاح أنظر )

 2016 إبريل 1
 (5إيضاح أنظر )

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
         

     الموجودات
     الموجودات غير المتداولة

 90,012,845 84,709,948 81,499,242 6 ومعداتوآالت ممتلكات 
 33,283,877 34,623,970 33,941,479 7 استثمارات عقارية 

 24,838 23,593 29,536 8 استثمارات متاحة للبيع 
        

 123,321,560 119,357,511 115,470,257  إجمالي الموجودات غير المتداولة
        

     الموجودات المتداولة
 17,476,097 18,144,079 13,083,185 9 مصاريف مدفوعة مقدما  ومدينون آخرون

 57,803,540 56,604,734 59,745,463 10 بضاعة
 137,369,818 151,422,832 130,581,514 11 مدينون
 129,664,059 137,040,864 129,699,027 12 وشبة نقدية نقدية 

        

 342,313,514 363,212,509 333,109,189  إجمالي الموجودات المتداولة
        

 465,635,074 482,570,020 448,579,446  إجمالي الموجودات
        

     والمطلوبات  المساهمينحقوق 
      المساهمينحقوق 

 272,999,780 272,999,780 272,999,780 13 رأس المال
 8,774,283 16,093,517 19,502,613 14 االحتياطي النظامي 

 67,873,203 75,192,437 43,111,562 15 االتفاقيحتياطي اال
 2,012 767 6,710  متاحة للبيع إحتياطي القيمة العادلة الستثمارات 
 (122,924) (294,818) 63,283  احتياطي ترجمة العمالت األجنبية 

 41,559,165 55,208,201 57,120,137  األرباح المبقاة
        

 391,085,519 419,199,884 392,804,085  العائدة لمساهمي الشركة األمحقوق الملكية 

 4,540,641 4,287,591 3,188,089 17 حقوق الملكية غير المسيطرة 
        

 395,626,160 423,487,475 395,992,174  ساهمينإجمالي حقوق الم
        

     المطلوبات غير المتداولة
 8,604,228 10,585,815 13,526,665 18 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

        

     المطلوبات المتداولة
 9,486,390 9,632,917 9,493,424 20 زكاة مستحقة

 40,913,456 30,535,831 16,944,085 21 مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى مصاريف
 11,004,840 8,327,982 12,623,098 22 دائنون

        

 61,404,686 48,496,730 39,060,607  إجمالي المطلوبات المتداولة
        

 70,008,914 59,082,545 52,587,272  إجمالي المطلوبات
        

 465,635,074 482,570,020 448,579,446  حقوق المساهمين والمطلوباتإجمالي 
        

 

 
  



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

 من هذه القوائم المالية الموحدة. ال يتجزأ جزءاً  30 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الموحدة الربح أو الخسارةقائمة 
 2018 مارس 31للسنة المنتهية في 

 
 

     2018     2017 
 (5إيضاح أنظر )

 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
       

 341,026,472 266,962,759  المبيعات

 (214,970,606) (185,360,991)  تكلفة المبيعات
      

 126,055,866 81,601,768  إجمالي الربح
    

 (27,000,707) (26,655,607) 23 مصاريف بيع وتوزيع
 (22,487,230) (20,706,209) 24 عمومية وإداريةمصاريف 

      

 76,567,929 34,239,952  العملياتربح 
    

 (1,025,077) (781,457) 18 تكاليف تمويل 

 4,871,238 8,716,046 25 إيرادات أخرى، صافي
      

 80,414,090 42,174,541  الربح قبل الزكاة

    
 (9,376,815) (9,190,478) 20 الزكاة

      

 71,037,275 32,984,063  السنةربح صافي 
      

    المتعلق بـ:
 71,254,401 34,090,963  لشركة األما المساهمين في

 (217,126) (1,106,900)  حقوق الملكية غير المسيطرة
      

  32,984,063 71,037,275 
      

    
 2.61 1.25 26 األساسي والمخفض –ربح السهم 

      

 
  



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

 من هذه القوائم المالية الموحدة. ال يتجزأ جزءاً  30 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الموحدةقائمة الدخل الشامل اآلخر 
 2018 مارس 31للسنة المنتهية في 

 
 
     2018     2017 

 (5إيضاح أنظر )
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
       

 71,037,275 32,984,063  السنة  ربحصافي 
    

    الدخل الشامل اآلخر

ترات في الف الربح أو الخسارةسيعاد تصنيفها إلى  بنود

 الالحقة:

   

 (1,245) 5,943 8 ستثمارات متاحة للبيع الالقيمة العادلة  (خسارةربح )

 (294,232) 365,499  احتياطي ترجمة عمالت أجنبية 
      

سيعاد تصنيفه إلى الذي الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر 
 الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة

 

371,442 (295,477) 

ي ف بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

 الفترات الالحقة:

   

إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة )خسارة( مكاسب 

       799,481 (805,534) 18 للموظفين

       504,004 (434,092)  الدخل الشامل اآلخر

       71,541,279 32,549,971  إجمالي الدخل الشامل

    :المتعلق بـ

 71,880,743 33,649,473  الشركة األمالمساهمين في 

 (339,464) (1,099,502)  حقوق الملكية غير المسيطرة
      

  32,549,971 71,541,279       

 
 
 



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

 .القوائم المالية الموحدةمن هذه ال يتجزأ جزءا   30إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تشكل
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 الموحدة  المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 
 2018 مارس 31المنتهية في  للسنة

 

 

 الشركة األمة بالمساهمين في المتعلق

حقوق الملكية غير 
 المسيطرة
 لاير سعودي

 حقوق الملكية جماليإ
 لاير سعودي

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 االحتياطي االتفاقي االحتياطي النظامي رأس المال

احتياطي القيمة العادلة 
متاحة الستثمارات 
 للبيع

احتياطي ترجمة 
 اإلجمالي األرباح المبقاة العمالت األجنبية

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

          

 423,487,475 4,287,591 419,199,884 55,208,201 (294,818) 767 75,192,437 16,093,517 272,999,780 7201إبريل  1كما في 

 32,984,063 (1,106,900) 34,090,963 34,090,963       -       -       -       -       -  السنةربح )خسارة( صافي 

 (434,092) 7,398 (441,490) (805,534) 358,101 5,943       -       -       -  للسنةالشامل اآلخر الدخل 
 ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 32,549,971 (1,099,502) 33,649,473 33,285,429 358,101 5,943       -       -       - إجمالي الدخل الشامل 

ل إلى االحتياطي النظامي         -       -       - (3,409,096)       -       -       - 3,409,096       - محوَّ

ل إلى االحتياطي االتفاقي         -       -       - (3,409,096)       -       - 3,409,096       -       - محوَّ

 (60,045,272)       - (60,045,272) (24,555,301)       -       - (35,489,971)       -       - (16و  15ي توزيعات أرباح )إيضاح
 ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 395,992,174 3,188,089 392,804,085 57,120,137 63,283 6,710 43,111,562 19,502,613 272,999,780 2018مارس  31كما في 
 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

          

 395,626,160 4,540,641 391,085,519 41,559,165 (122,924) 2,012 67,873,203 8,774,283 272,999,780 2016إبريل  1كما في 

 71,037,275 (217,126) 71,254,401 71,254,401       -       -       -       -       -  السنةربح )خسارة( صافي 

 504,004 (122,338) 626,342 799,481 (171,894) (1,245)       -       -       - للسنةالشامل اآلخر  )الخسارة( الدخل
 ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ──────── ───────── 

 71,541,279 (339,464) 71,880,743 72,053,882 (171,894) (1,245)       -       -       - إجمالي الدخل الشامل 

ل إلى االحتياطي النظامي         -       -       - (7,319,234)       -       -       - 7,319,234       - محوَّ

ل إلى االحتياطي االتفاقي         -       -       - (7,319,234)       -       - 7,319,234       -       - محوَّ

       - 86,414 (86,414) (86,414)       -       -       -       -       - خسائر حقوق األقلية تم تحملها 

 (43,679,964)       - (43,679,964) (43,679,964)       -       -       -       -       - (16إيضاح أنظر توزيعات أرباح )
 ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ──────── ───────── 

 423,487,475 4,287,591 419,199,884 55,208,201 (294,818) 767 75,192,437 16,093,517 272,999,780 2017مارس  31كما في 
 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 
 



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

 .القوائم المالية الموحدةمن هذه ال يتجزأ جزءا   30إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تشكل
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  الموحدةقائمة التدفقات النقدية 
 2018مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 إيضاح 

 2018 
 لاير سعودي

 2017 
 لاير سعودي

      
      األنشطة التشغيلية

 80,414,090  42,174,541   قبل الزكاة  الدخل

قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية من  الدخل لتسوية تعديالت
  النشاطات التشغيلية:

 
 

 
 

 9,341,722  8,106,919  6 ممتلكات وآالت ومعدات عن استهالك 

 2,456,038  4,418,187  11 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 3,005,289  2,742,458  18 خدمة للموظفينالمخصص مكافأة نهاية 

 (1,135,734)  2,315,769  10 بطيئة الحركة، صافي )عكس قيد مخصص( بضاعة مخصص

 547,572  683,847  7 استثمارات عقاريةعن إستهالك 

 (199,668)  (13,194)  25 ن استبعاد ممتلكات وآالت ومعداتمكاسب ع
   60,428,527  94,429,309 

      :تسويات رأس المال العامل

 (667,982)  1,204,570   ومدينون آخرونمصاريف مدفوعة مقدما  

 2,334,540  (5,456,498)   بضاعة

 (16,509,052)  16,423,131   مدينون

 (10,377,625)  (13,591,746)   ومطلوبات متداولة أخرىالدفع مصاريف مستحقة 

 (2,676,858)  4,295,116   دائنون

 66,532,332  63,303,100   النقدية من العمليات صافي 
      

 (9,230,288)  (9,329,971)  20 مدفوعة زكاة 

 (218,943)  (622,161)   للموظفين  المدفوعة مكافأة نهاية الخدمة

 57,083,101  53,350,968   من األنشطة التشغيليةالنقدية التدفقات صافي 

      األنشطة االستثمارية

 (4,086,373)  (5,500,856)  6 ومعدات وآالتشراء ممتلكات 

 252,533  620,859   ومعدات وآالتمتحصالت من بيع ممتلكات 
 (1,887,665)        -  7 استثمارات عقارية إلى إضافات 

 (5,721,505)  (4,879,997)   في األنشطة االستثمارية ةالمستخدم يةالنقدالتدفقات صافي 

      التمويلي النشاط

 (43,679,964)  (56,188,948)  16 توزيعات أرباح مدفوعة 

 (43,679,964)  (56,188,948)   التمويليالنقدية المستخدمة في النشاط 

 7,681,632  (7,717,977)   ةالسنخالل  الزيادة في النقدية وشبه النقدية)النقص( صافي 

 129,664,059  137,040,864   السنةفي بداية  النقدية وشبه النقدية

 (304,827)  376,140   قديةوشبه الن يةفي أسعار صرف العمالت على النقد اتالتغير أثر

 137,040,864  129,699,027  12 السنةفي نهاية  النقدية وشبه النقدية

      

      الهامة: نقديةالغير  المعامالت
ذمم مدينة متعلقة باالكتتاب العام من المساهمين مسددة لقاء 

 16 توزيعات األرباح

 

3,856,324 

 

-       
 (799,481)  (611,274)  18 مكافأة نهاية الخدمة مكاسب عن إعادة قياس

 (1,245)  5,943  8 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

  القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

 2018مارس  31
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 الشركة عن معلومات - 1
 

شركة صناعات العزل العربية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تحولت من شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 

يونيو  17هـ )الموافق 1401شعبان  14بتاريخ  عملياتها(. بدأت الشركة 2005مارس  25هـ )الموافق 1426صفر  15

جدة والدمام الرياض )فرع النقل( وفروع في  يوجد لدى الشركة. 1010039827( بموجب السجل التجاري رقم 1981

 .، على التوالي2050020686 و 4030045288و  1010431578رقم بموجب السجالت التجارية 

 

مياه المنتجات المانعة لتسرب ال بتصنيع المجموعة". تقوم المجموعة" ـب مجتمعينالشركة والشركات التابعة لها  يشار إلى

 استخراج وتصنيع الرخام. األحجار وشراء وبيع والمواد العازلة للحرارة باإلضافة إلى 

 

 نسبة الملكية الفعلية كما في   

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس الشركة التابعة

 مارس 31

2018 

مارس  31

2017 

أبريل  1

2016 

            

ذات مسئولية  -شركة عوازل الدولية 

 اإلمارات (1)محدودة 
 تجارة مواد البناء واإلنشاء

99٪ 99٪ 99٪ 

 ٪99 ٪99 ٪99 إنتاج مواد البناء الكويت (1) شركة عوازل الكويت لمواد البناء

 ٪95 ٪95 ٪95 إنتاج وبيع مواد االنشاء قطر (1) شركة عوازل قطر الدولية

 ٪95 ٪95 -    واإلنشاء ءمواد البنا تجارة إندونيسيا (2) الدوليةشركة عوازل إندونيسيا 

انتاج منتجات مانعة لتسرب  المملكة العربية السعودية شركة األغشية المتقدمة للصناعة

من مواد  العازلة للحرارةوالمياه 

 .بالستيكية متنوعة
90٪ 90٪ 90٪ 

لتجارة والمقاوالت لالسلطان شركة 

 (3) المحدودة والصناعة

نابيب األبناء وصيانة ال المملكة العربية السعودية

العقارات السكنية والمطارات و

والصرف  وخطوط السكة الحديد

 الصحي.
80٪ 80٪ 80٪ 

شركة مصنع حجر التكامل للحجر 

 المحدودة والرخام

انتاج واستخراج الصخور  المملكة العربية السعودية

الطبيعية والتي تشتمل وال 

 الرخامتقتصر على 
80٪ 80٪ 80٪ 

 

 نظاميا  مقتناه من قبل مساهم في الشركة ولصالح الشركة.   (1)

تم تصفية شركة عوازل إندونيسيا الدولية. إن الموجودات والمطلوبات ونتائج العمليات ، الماضيةخالل السنة  (2)

للمجموعة. وعليه، لم يتم االفصاح ة نسببالليست ذات أهمية  التابعة للمجموعةالخاصة بشركة عوازل إندونيسيا 

 عنها بصورة مستقلة.

في هذه الشركات التابعة  %10وافق مجلس اإلدارة على االستحواذ على حصة إضافية قدرها  ،2017في ديسمبر  (3)

من حقوق الملكية غير المسيطرة. لم يتم االنتهاء بعد من اتفاقية شراء األسهم كما بتاريخ إعداد القوائم المالية 

 الموحدة.



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة - القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

 2018 مارس 31
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 تتمة -الشركة عن معلومات  - 1

(، اتخذت الشركة قرار بشأن القيام بطرح أولي لإلكتتاب العام. وقد اعتمد 2017يونيو  5هـ )الموافق 1438رمضان  10بتاريخ  
من أسهم الشركة إلى الجمهور  %30مجلس اإلدارة الطلب المقدم إلى الجهات المعنية للحصول على الموافقة على طرح أعضاء 

ام. وقد تم تقديم نشرة االكتتاب العتمادها من قبل هيئة السوق المالية للحصول على الموافقة من خالل الطرح األولي لإلكتتاب الع
 من أسهم الشركة إلى الجمهور من خالل الطرح األولي لإلكتتاب العام. %30على طرح 

تاب العام وأصدر ( طلبت الشركة إلغاء الطرح األولي لإلكت2017أكتوبر  24هـ )الموافق 1439صفر  4وعليه، وبعد تاريخ  
( بالموافقة على طلب الشركة بإلغاء الطرح 2017أكتوبر  25هـ )الموافق 1439صفر  5مجلس هيئة السوق المالية قراره بتاريخ 

 األولي لإلكتتاب في أسهم الشركة.
 
 أسس اإلعداد - 2

 .2018مارس  31تهية في تمثل هذه القوائم المالية الموحدة القوائم المالية النظامية للمجموعة للسنة المن 

 بيان االلتزام 2-1
الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة لمعايير لوفقا  للمجموعة تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة 

والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين  المملكة العربية السعوديةالدولية، والمعتمدة في 
 . ("المملكة العربية السعوديةالدولية للتقرير المالي المعتمدة في لمعايير القانونيين )يشار إليها مجتمعة بـ "ا

 
تقوم بإعداد قوائمها المالية عة المجمو، كانت 2017مارس  31بما في ذلك السنة المنتهية في حتى وبالنسبة لكافة الفترات 

وفقا  لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية )معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية 
المجموعة أول قوائم مالية قامت  2018مارس  31للمحاسبين القانونيين(. تعتبر هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في 

( 5دها وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يرجى الرجوع إلى اإليضاح )بإعدا
تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة كيفية قيام المجموعة بلالطالع على مزيد من المعلومات حول 

 العربية السعودية.

 القوائم المالية إعدادأسس   2-2
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا الموجودات المالية المتاحة للبيع، حيث تقاس بالقيمة 

ة المبالغ إلى كاف بلة. تم إظهار القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، بصفته العملة الرئيسية للشركة وتم تقريدالعا
 ذلك. فقرب لاير ما لم ينص على خالأ

 أسس توحيد القوائم المالية 2-3

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على الموجودات والمطلوبات ونتائج العمليات الخاصة بالمجموعة. إن الشركات التابعة 

كون لديها حقوق في هي المنشآت الخاضعة لسيطرة المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، وي

الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها المقدرة على التأثير على العوائد من خالل 

 ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها. 
 

 ة:وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموع

  السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة

 بالشركة المستثمر فيها(

 .التعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها 

  المستثمر فيها.المقدرة على التأثير على عائدات الشركة 
 

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد إذا ما كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما 
 تشير الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. 

 
التصويت في الشركة المستثمر فيها، فإنه يكون لها السيطرة على عندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في حقوق 

الشركة المستثمر فيها عندما تكون حقوق التصويت كافية لتعطيها القدرة العملية على توجيه األنشطة المعنية للشركة 
كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا  بعين االعتبارالمستثمر فيها بصورة فردية. تأخذ المجموعة 

 كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويشمل ذلك: 

  .حجم حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة بالتناسب مع حجم حقوق التصويت المملوكة لألطراف األخرى 

 لمملوكة لألطراف األخرى. حقوق التصويت المحتملة المملوكة للمجموعة أو حقوق التصويت ا  
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 تتمة - أسس توحيد القوائم المالية 2-3
 

  مع الذين يحق لهم التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. ةالتعاقديالترتيبات 

  األخرى. ةالتعاقديالحقوق الناتجة عن الترتيبات 

  أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن المجموعة لديها، أو ال يوجد لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة

 المعنية عند الحاجة إلى اتخاذ القرارات، بما في ذلك طرق التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة. 
 

ية على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عمل يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول المجموعة
التوحيد عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة. وعلى وجه التحديد، تدرج موجودات ومطلوبات ودخل 

انتقال  خومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتبارا  من تاري
 السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

 
إلى مالكي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة. وينسب  الدخل الشامل اآلخرينسب الربح أو الخسارة وكل بند من بنود 

لمسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى المساهمين بالشركة وحقوق الملكية غير ا
 يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزا .

 
وعند الضرورة، يتم إجراء تسويات على القوائم المالية الموحدة للشركات التابعة كي تتماشى سياستها المحاسبية مع تلك 

 المتبعة من قبل المجموعة.
 

لملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وكذلك حقوق ا
 بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

 

 التغيرات في حصة الملكية في الشركات التابعة

عامالت ة كميتم المحاسبة عن التغيرات في حصة ملكية المجموعة في شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطر

حقوق ملكية )أي، معامالت مع المالكين بصفتهم مالكين(. وفي هذه الظروف، يتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية 

المسيطرة إلظهار التغيرات في حصص ملكيتهم في الشركة التابعة. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الذي غير المسيطرة و

من القبض بصورة مباشرة ض قأو المستحلمسيطرة والقيمة العادلة للعوض المدفوع اغير يتم به تعديل حقوق الملكية 

 حقوق الملكية وينسب إلى المساهمين في الشركة. 
 

وعند فقدان المجموعة للسيطرة على شركة تابعة، يتم إثبات الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة ويتم احتسابه 

( القيمة الدفترية 2( إجمالي القيمة العادلة للعوض المستلم والقيمة العادلة ألي حصص محتفظ بها و )1بالفرق بين )

تم مسيطرة. يغير المطلوبات الخاصة بالشركة التابعة وأي حقوق ملكية ( والشهرةالسابقة للموجودات )بما في ذلك 

قامت المجموعة  ا لومفيما يتعلق بتلك الشركة التابعة كاآلخر الشامل الدخل المحاسبة عن كافة المبالغ المثبتة سابقا  ضمن 

 مة العادلة.ثمارات المحتفظ بها بالقيتقيد االست بصورة مباشرة باستبعاد الموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة.
 

 السياسات المحاسبية الهامةملخص ب - 3

 نورد فيما يلي بيانا  بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

 تصنيف الموجودات والمطلوبات من "متداولة" إلى "غير متداولة"  ( أ 
على أساس متداول/ غير متداول. تعتبر  الموحدة تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي

 الموجودات متداولة وذلك:
 
 .عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية 

 .في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 

  عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا  بعد الفترة المالية، أو 

  تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر عندما
 شهرا  بعد الفترة المالية.
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 تصنف كافة الموجودات األخرى كـ"غير متداولة". 

 وذلك: تعتبر كافة المطلوبات متداولة
 
 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية 

 .في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 

 أوعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا  بعد الفترة المالية ، 

 ة.عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا  بعد الفترة المالي 
 

 كافة المطلوبات االخرى كـ "غير متداولة".المجموعة تصنف 
 
 قياس القيمة العادلة   ( ب

 
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين 

 العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة 
 
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو 

 .في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات 
 

 من قبل المجموعة. إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات 
 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

ريق ي السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طعاملين فتيأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة الم
 االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.

 
م المدخالت اتستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقا  للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخد

 القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
 

تسلسل ضمن ال الموحدةتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية 
 المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت

 
 )المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد األسعار 

 مباشرة أو  ةقابلة للمالحظة بصور–الهامة لقياس القيمة العادلة –المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى
 غير مباشرة.

 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  –المستوى الثالث: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى 
 

فيما التأكد بشكل متكرر، تقوم المجموعة ببالقيمة العادلة  الموحدةبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية 
إذا تم التحويل بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى 

 .ماليةالهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة 

والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات 
 في اإليضاحات ذات العالقة.و الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله

 
 اثبات االيرادات   (ج

ه وذلك قياس االيرادات بشكل موثوق بيتم اثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن 
بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه استالم المبلغ. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض بعد 

ل كأصيل وعة أنها تعماألخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة المتعاقد عليها وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم. وقد تبين للمجم
ألنها الجهة الملتزمة الرئيسية في كافة ترتيبات االيرادات ولديها المقدرة على تحديد  في كافة ترتيبات االيرادات الخاصة بها

 . األسعار، وتتعرض أيضا  لمخاطر البضاعة ومخاطر االئتمان

 .االيرادات كما يجب الوفاء بمعايير االثبات المحددة المذكورة أدناه قبل اثبات
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 تتمة -اثبات االيرادات   (ج
 

 بيع البضاعة
ذلك  ونويكيتم اثبات االيرادات من بيع البضاعة عند انتقال المنافع والمخاطر الهامة المصاحبة لملكية البضاعة إلى المشتري، 

عادة عند تسليم البضاعة. تقاس االيرادات من بيع البضاعة بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض بعد استنزال المرتجعات 
 والمخصصات والخصومات والتخفيضات.

 
 دخل اإليجار

يتم اثبات دخل االيجار من االيجارات التشغيلية لالستثمارات العقارية بطريقة القسط الثابت على مدى فترات االيجار، ويُدرج 
 .الربح أو الخسارة الموحدةقائمة  اإليرادات األخرى فيضمن 

 
 اإليرادات التمويلية

سجل تالموجودات المالية المرتبطة بعمولة والمصنفة كمتاحة للبيع، والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة  األدوات الماليةبالنسبة لكافة 
باستخدام معدل العمولة الفعلية والذي يمثل المعدل الذي يتم بموجبه خصم المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة اإليرادات التمويلية 

القيمة الدفترية لألصل المالي. يدرج دخل العموالت في على مدى العمر المتوقع لألداة المالية او فترة أقل، أيهما أنسب، لصافي 
 الموحدة. الربح أو الخسارةفي قائمة  التمويليةااليرادات 

 الزكاة   ( د 

زكاة يجنب مخصص لل في المملكة العربية السعودية.)"الهيئة"( والدخل  الهيئة العامة للزكاةألنظمة  اللزكاة وفق المجموعة تخضع
ت، ، إن وجدالمحاسبة عن المبالغ اإلضافية المستحقة يتم. الموحدة الربح أو الخسارةعلى المجموعة، إن وجدت، ويحمل على قائمة 

 تحديد تلك المبالغ. عن الربوط النهائية في السنة التي يتم فيها  الناتجة

 طبقا لما هو بعض المعامالت مع األطراف غير المقيمة في المملكة العربية السعودية لىباستقطاع ضرائب ع المجموعة تقوم
 .منصوص عليه في نظام ضريبة الدخل السعودي

 القيمة المضافة ضريبة -هـ 

 اإليرادات والمصاريف والموجودات بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، ما عدا: إثباتيتم 

  المضافة المتكبدة عن شراء موجودات أو خدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية، إذا كانت ضريبة القيمة

وفي تلك الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة االستحواذ على الموجودات أو كجزء من بند 

 المصاريف، حيثما ينطبق.

  .الذمم المدينة والذمم الدائنة التي تظهر شاملة مبلغ ضريبة القيمة المضافة 

يدرج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من أو المستحقة إلى السلطة الضريبية ضمن "مصاريف 
ا وذمم مدينة أخرى" أو "مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى"، على التوالي ، في قائمة المركز مدفوعة مقدم 

 المالي الموحدة.
 
 العمالت األجنبية(   و 

وم للشركة. بالنسبة لكل منشأة، تق الرئيسيةللمجموعة باللاير سعودي والذي يعتبر أيضا  العملة  الموحدةتظهر القوائم المالية 
 المجموعة بتحديد العملة الوظيفية، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية. 

 
 المعامالت واألرصدة

التاريخ ية للعملة الوظيفية المعينة بيتم، في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفور
 الذي تصبح فيه المعاملة أوال مؤهلة لإلثبات.

 
الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم  يتم تحويل

  .الموحدة الربح أو الخسارةقائمة ويل البنود النقدية في يتم اثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو تح .المالية
 

ت المسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامال –تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية 
ي ذاالولية. تحول البنود غير النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ ال

ه تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة االرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتم في
تم التي  ،الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند )أي يتم اثبات فروقات التحويل على البنود وأيتفق مع اثبات األرباح 

  ، على التوالي(.الربح أو الخسارةقائمة أو  قائمة الدخل الشامل اآلخرقياس أرباحها أو خسائرها بالقيمة العادلة في 
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 تتمة - العمالت األجنبية(   و 

 
 شركات المجموعة

عند توحيد القوائم المالية، تحول موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية إلى اللاير سعودي بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد 
الخاصة بها بأسعار التحويل السائد بتاريخ المعامالت. يتم اثبات فروقات التحويل  الربح أو الخسارةقوائم القوائم المالية، وتحول 

ائمة ق. وعند استبعاد أي عملية خارجية، يتم اثبات بنود قائمة الدخل الشامل اآلخرفي  ألغراض التوحيد الناتجة عن تحويل العمالت
 .الموحدة الربح أو الخسارةقائمة المتعلقة بتلك العملية الخارجية في  الدخل الشامل اآلخر

 

 النقديةتوزيعات األرباح  (  ز

رباح توزيعات األيتم قيد  .عليها من قبل الجمعية العموميةالموافقة عند كمطلوبات وذلك األرباح النهائية توزيعات إثبات  يتم
 من قبل مجلس اإلدارة.عليها عند الموافقة المرحلية 

 الممتلكات واآلالت والمعدات(  ح
تمل في القيمة، إن وجدت. تشالمتراكم خسائر االنخفاض وتظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم 

ة األجل المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويل االقتراضمن الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف  جزءهذه التكلفة على تكلفة استبدال 
وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات. وإذا كان استبدال أجزاء هامة من اآلالت والمعدات مطلوبا  على مراحل، تقوم المجموعة 

ته في اثبات تكلف . وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتمبصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجيةهذه األجزاء  بإستهالك
القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اثباته. يتم اثبات كافة تكاليف االصالح والصيانة األخرى 

 عند تكبدها.  الموحدة الربح أو الخسارةقائمة في 

بات فة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثتدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل ما بعد استخدامه ضمن تكل
 بإثبات المخصص.المتعلقة 

 
 يحسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية المقدرة للموجودات وكما يلي:

 
  األعمار اإلنتاجية  فئات الموجودات

 سنة  33 تحسينات األراضي
 سنة 33 المباني

 سنة 33 تحسينات المباني 
 سنوات 10- 4 األثاث والتركيبات 

 سنوات   4 أجهزة كمبيوتر وتقنية المعلومات
 سنوات   4 السيارات 

 سنة 15 – 4 اآلالت والمعدات 
 

د أو عند االستبعا دوذلك عن وأي جزء هام تم إثباته في البداية يتم التوقف عن اثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات
تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل  .عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد

 عند لموحدةا الربح أو الخسارةفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة ال)التي يتم احتسابها ك
 .األصلاثبات  التوقف عن

 
إجراء م تييتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية، وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة مالية و

 التعديالت مستقبال ، إذا كان ذلك مالئما .
 

تظهر المشاريع تحت اإلنشاء بالتكلفة المتكبدة لحين إعداد األصل للغرض الذي أنشئ من أجله. وبعد ذلك يتم رسملة هذه التكلفة 
 على الموجودات المعنية. تشتمل التكلفة على تكلفة المقاولين والمواد والخدمات. 

 اإليجارات ( ط
تم تقويم على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد. ي إيجار( على تنطويأو )يجار إيتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر 

ل )أو إستخدام األصالترتيبات للتأكد فيما إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق 
 في الترتيبات.يكن هذا الحق منصوصا  عليه صراحة لم لو حتى  الموجودات(
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 تتمة - اإليجارات (ط 
 

 المجموعة كمستأجر 
فة اتصنف عقود اإليجارات، عند نشأتها، كعقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية. تصنف عقود اإليجار التي تحول بموجبها ك

 تمويلية.كعقود إيجار المجموعة ملكية المنافع والمخاطر المصاحبة ل

 ىترسمل عقود االيجارات التمويلية عند بداية االيجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو، إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدن
التمويل والنقص في التزامات االيجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على  تكاليفلدفعات اإليجار. يتم تجزئة دفعات اإليجار بين 

 .الموحدة الربح أو الخسارةقائمة  علىالتمويل  تكاليفيد المتبقي من االلتزام. تحمل الرص
 

جموعة نقل الملكية إلى المسيتم نه أقناعة معقولة بوجود يستهلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي لألصل. وفي حالة عدم 
 .االنتاجي المقدر لألصل أو فترة االيجار، أيهما أقصرفي نهاية فترة االيجار، يستهلك األصل على مدى العمر 

 
إن عقد االيجار التشغيلي هو ايجار يختلف عن عقد االيجار التمويلي. يتم اثبات دفعات االيجار بموجب عقود االيجار التشغيلية 

 جار.بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االي الموحدة الربح أو الخسارةكمصاريف تشغيلية في قائمة 

 المجموعة كمؤجر
المنافع والمخاطر الهامة المصاحبة لملكية األصل كعقود ايجارات تشغيلية. كافة تصنف االيجارات التي ال تحول المجموعة بموجبها 

لألصل ترية عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفأي تضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن 
المؤجر، ويتم إثباتها على مدى فترة اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار. يتم إثبات اإليجارات الشرطية كإيرادات خالل الفترة 

 التي تتحقق فيها.
 
 االستثمارات العقارية  ( ي 

عن إثبات  يتم التوقفناقصا  االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. يتم، في األصل، قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة 
من االستخدام، وعند عدم توقع أية فوائد اقتصادية مستقبلية من بصورة دائمة االستثمارات العقارية عند استبعادها أو سحبها 

للفترة التي  الموحدة الربح أو الخسارةقائمة  استبعادها. يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في
 يتم فيها التوقف عن اإلثبات. 

 
ة إلى يعند وجود تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من االستثمارات العقارفقط يتم التحويل إلى )أو من( االستثمارات العقارية 

خ تغير المحاسبة عن الفترة الالحقة بمثابة القيمة العادلة بتاري العقارات المشغولة من قبل المالك، تعتبر التكلفة المفترضة بخصوص
 ة، تقوم المجموعة بإثبات هذا العقار طبقا  للسياسة المذكورا  عقاري عقار المشغول من المالك استثمارا  االستخدام. وعندما يصبح ال

 الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ تغير االستخدام. في

 سنة. األراضي ال تستهلك. 33طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة بـ يحسب االستهالك ب
 
 األدوات المالية   ( ك 

 
 الموجودات المالية

 اإلثبات األولي والقياس
، الخسارةالربح أو قائمة تصنف الموجودات المالية عند االثبات األولي لها كموجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل 

وقروض وذمم مدينة، واستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق، وموجودات مالية متاحة للبيع، ومشتقات مخصصة كأدوات تغطية 
الموجودات  ةفي حال ،ثبات كافة الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائدا  إفي عمليات تغطية فعالة، حسبما هو مالئم. يتم في األصل 

 تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة بشراء األصل المالي. – الربح أو الخسارةخالل قائمة المالية غير المدرجة قيمتها العادلة من 

ي التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية الت –يتم إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات 
 بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األ صل. –عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق  تنص

 
 القياس الالحق

على الموجودات المالية المقتناة ألغراض  الربح أو الخسارةقائمة تشتمل الموجودات المالية المدرجة قيمتها العادلة من خالل 
. تصنف الربح أو الخسارةقائمة ة والموجودات المالية المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل المتاجر

في حالة شراؤها لبيعها أو إعادة شرائها في المستقبل المنظور. كما تصنف المشتقات،  الموجودات المالية كمقتناه ألغراض المتاجرة
أدوات مالية أخرى والمنفصلة كـ "مشتقات مقتناه ألغراض المتاجرة" ما لم يتم تخصيصها  بما في ذلك المشتقات المدرجة ضمن

. بالنسبة لالستثمارات المصنفة كـ "مدرجة األدوات المالية - (39طبقا  لما نص عليه معيار المحاسبة الدولي رقم )كأداة تغطية فعالة 
 الوفاء بالمعايير التالية:"، يجب الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة في قائمة 
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 تتمة - األدوات المالية  (ك 

 تتمة - الموجودات المالية

 تتمة - القياس الالحق
  إن التخصص يحذف أو يقلل بصورة هامة من عدم التماثل الذي قد ينشا نتيجة قياس الموجودات أو المطلوبات، أو إثبات

 فة، أواألرباح أو الخسائر وفق أسس مختل

  تعتبر الموجودات والمطلوبات جزءا  من مجموعة الموجودات المالية والمطلوبات المالية أو كالهما معا ، ويتم إدارتها وتقويم

 أداؤها على اساس القيمة العادلة طبقا  الستراتيجية إدارة المخاطر الموثقة أو الستراتيجية االستثمارات.

وبعد اإلثبات األولي لها، يتم قياسها بالقيمة العادلة. تسجل التغيرات في القيمة العادلة في "أرباح أو خسائر القيمة العادلة". يتم 

احتساب وعرض اإليرادات التمويلية ضمن "دخل االستثمارات" بإستخدام معدل العمولة الفعلي. تدرج توزيعات األرباح ضمن 

 .المجموعة باستالمهااالقرار بأحقية "دخل االستثمارات" عند 

وعة. تعتبر القروض والذمم المدينة موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة مكثيرا  بالمج فئة القروض والذمم المدينةتتعلق 

فأة بالتكلفة المط أو ممكن تحديدها وغير متداولة في سوق مالي نشط. وبعد القياس األولي لها، تقاس هذه الموجودات المالية الحقا  

باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية ناقصا  االنخفاض في القيمة. تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة 

ضمن  ةعند الشراء وكذلك أية أتعاب أو تكاليف تعتبر جزءا  ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلية. يدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي

الموحدة. يتم اثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة  الربح أو الخسارةاإليرادات التمويلية في قائمة 

 ضمن تكاليف تمويل القروض وضمن تكلفة المبيعات أو مصاريف العمليات األخرى المتعلقة بالمدينين. الموحدة

 والمصاريف المدفوعة مقدما  والمدينون اآلخرون. تنطبق هذه الفئة عادة على المدينين

تاريخ  كاستثمارات مقتناه حتىوتواريخ استحقاق ثابتة تصنف الموجودات المالية غير المشتقة ذات دفعات ثابتة وممكن تحديدها 

، تقاس د القياس األولي لهاوبعاالستحقاق عندما تكون لدى المجموعة النية اإليجابية والقدرة على اقتنائها حتى تاريخ االستحقاق. 

هذه الموجودات المالية الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية ناقصا  االنخفاض في القيمة. تحسب التكلفة 

دل العمولة معمن  ال يتجزأالمطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء وكذلك أية أتعاب أو تكاليف تعتبر جزءا  

. يتم إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في الموحدة قائمة الربح أو الخسارةالفعلية. يدرج إطفاء معدل العمولة الفعلية ضمن 

 . الموحدة الربح أو الخسارةقائمة 

 

م متاحة للبيع هي التي لم يتالمالية المتاحة للبيع على أسهم وسندات دين. إن استثمارات االسهم المصنفة ك الموجوداتتشتمل 

ندات الدين ". إن سالربح أو الخسارةكـ "مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة تصنيفها كـ "مقتناة ألغراض المتاجرة" ولم يتم تخصيصها 

مواجهة لالمصنفة ضمن هذه الفئة هي تلك التي ينوي االحتفاظ بها ألجل غير مسمى وأنه يجوز بيعها لتلبية متطلبات السيولة أو 

 التغيرات في السوق. 

ي فالمالية المتاحة للبيع الحقا  بالقيمة العادلة، وتدرج المكاسب والخسائر غير المحققة  الموجوداتوبعد القياس األولي لها، تقاس 

لربح ااحتياطي االستثمارات المتاحة للبيع لحين التوقف عن إثبات االستثمارات، وعندئذ يدرج  وتقيد إلى قائمة الدخل الشامل اآلخر

راكمة وعندئذ يعاد تصنيف الخسارة المت ،يتم اعتبار االستثمارات منخفضة القيمة دخل العمليات األخرى أو أو الخسارة المتراكمة في

ادات التمويلية اإلير إظهار. يتم يةكاليف التمويلالتضمن  الموحدة لربح أو الخسارةامن احتياطي االستثمارات المتاحة للبيع إلى قائمة 

 باستخدام طريقة العمولة الفعلية. كإيرادات تمويلية المتاحة للبيع  الموجودات الماليةعلى المكتسبة 

زال مالئمة. النية للبيع في المستقبل المنظور ال تم المجموعة بتقويم موجوداتها المالية المتاحة للبيع للتأكد فيما إذا كانت المقدرة ووتق

يجوز للمجموعة  بسبب السوق غير النشط،حالة عدم مقدرة المجموعة على تداول هذه الموجودات المالية  حاالت نادرة، فإنه وفي

 ي المستقبل المنظور أو لحينإعادة تصنيف هذه الموجودات المالية إذا كان لدى اإلدارة المقدرة والنية على االحتفاظ بالموجودات ف

 استحقاقها.

فأة فئة "المتاحة للبيع"، تصبح القيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف بمثابة التكلفة المط منبالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها 

مدى العمر  على الربح أو الخسارةة قائمعلى األصل ضمن حقوق الملكية في سابقا  الجديدة له، وتطفأ أية أرباح أو خسائر تم إثباتها 

المتبقي لالستثمار باستخدام معدل العمولة الفعلية. كما يدرج الفرق بين التكلفة المطفأة الجديدة وإجمالي االستحقاق على مدى العمر 

المسجل  نيف المبلغالمتبقي لألصل باستخدام معدل العمولة الفعلية. وإذا ما اعتبر األصل الحقا  منخفض القيمة، عندئذ يعاد تص

 .الموحدة الربح أو الخسارةضمن حقوق الملكية إلى قائمة 
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 تتمة – السياسات المحاسبية الهامةملخص ب - 3

 تتمة -األدوات المالية   ( ك 

 تتمة - الموجودات المالية

 التوقف عن االثبات
)أي استبعادها من قائمة يتم التوقف عن اثبات الموجودات المالية )أو أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( 

 عند:للمجموعة(  الموحدةالمركز المالي 

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو 

  األصل أو التعهد بسدادها بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير وفق  منقيام المجموعة بتحويل حق استالم التدفقات النقدية

ما )أ( قامت المجموعة بتحويل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لأل صل، أو )ب( لم تقم بتحويل أو ذا "ترتيبات فورية" وإ

 ر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.اإلبقاء على معظم المنافع والمخاط

وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل، أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب 
ية. وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو عليها تقويم فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملك

ثبات إ تستمر المجموعة فياإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األ صل، 
اس بة لها. يتم قيبإثبات المطلوبات المصاحأيضا  األصل بقدر ارتباط المجموعة المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة 

 الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة. 

يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد 
 غ الذي يجب على المجموعة دفعه، أيهما أقل. األقصى للمبل

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل 

وقوع حدثا أو أكثر منذ االثبات األولي لألصل "حدث  عندمالي ما أو مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر االنخفاض موجودا  
خسارة" تم تكبدها( وان لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل أو مجموعة الموجودات المالية التي 

ن و مجموعة من المدينييمكن تقديرها بشكل موثوق به. يشتمل الدليل على وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي بأن المدينين أ
تعاني من صعوبات مالية هامة، أو اإلخفاق في سداد أصل المبلغ أو العمولة، أو احتمال اإلفالس، أو إعادة هيكلة مالية أخرى، 

ي ف وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية مثل التغيرات
 الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت االخفاق في السداد.

بالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، تقوم المجموعة في البداية بإجراء تقويم بصورة فردية للتأكد من وجود دليل 
موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة أي من الموجودات المالية التي تعتبر هامة بمفردها، أو بشكل جماعي بالنسبة للموجودات 

هامة بمفردها. وإذا ما تبين للمجموعة عدم وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة الموجودات المالية التي ال تعتبر 
التي تم تقويمها بشكل فردي للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها، سواء  كان هام أم ال، فأنها تقوم بإدراج األصل في مجموعة من 

تشابهة وتقوم بتقويمها بشكل جماعي للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. الموجودات المالية التي لها خصائص ومخاطر ائتمان م
إن الموجودات، التي يتم تقويمها على أساس فردي للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو االستمرار في 

 القيمة التي تتم على أساس جماعي.نخفاض في القيمة، ال يتم إدراجها في عملية تقويم االنخفاض في االإثبات خسارة 

ء اتقاس خسارة االنخفاض المحددة وذلك بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )باستثن
دل العمولة الفعلية األصلية قبلية بمعخسائر االئتمان المتوقعة المستقبلية غير المتكبدة بعد(. تخصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المست

 لألصل المالي.

 ةالربح أو الخسارقائمة تخفض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في 
لقيمة على ا( موحدةال الربح أو الخسارةالمسجلة كإيرادات تمويلية في قائمة )اإليرادات التمويلية . ويستمر في احتساب الموحدة

الدفترية المخفضة، باستخدام معدل العمولة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية ألغراض قياس خسارة االنخفاض في 
افة كالقيمة. ويتم شطب القروض والمخصص المتعلق بها عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها مستقبال  أو أنه تم مصادرة 

تحويلها للمجموعة. وإذا ما ازداد أو انخفض، في السنوات الالحقة، مبلغ خسارة االنخفاض المقدرة نتيجة وقوع حدث  الضمانات أو
بعد اثبات االنخفاض في القيمة، عندئذ يتم زيادة أو تخفيض خسارة االنخفاض المثبتة سابقا  وذلك بتعديل حساب المخصص. وإذا 

 .لموحدةا الربح أو الخسارةقائمة في  يةتكاليف التمويلال، عندئذ يقيد المبلغ المسترد إلى ما تم الحقا  استرداد المبلغ المشطوب

المتاحة للبيع، تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي  المالية للموجوداتبالنسبة 
 ستثمارات. على وقوع انخفاض في استثمار ما أو مجموعة من اال
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 تتمة - الموجودات المالية

 تتمة - االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

بالنسبة الستثمارات األسهم المصنفة كمتاحة للبيع، فإن االنخفاض الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة دون التكلفة يعتبر دليل 
 "فاض المستمراالنخ"مقابل التكلفة األصلية لالستثمار، بينما يقوم  "االنخفاض الجوهري"موضوعي على االنخفاض في القيمة. يقوم 

تقل فيها القيمة العادلة عن تكلفته األصلية. وفي حالة وجود دليل على وقوع االنخفاض، يتم استبعاد الخسارة  مقابل الفترة التي
التي تم قياسها كفرق بين تكلفة االستحواذ والقيمة العادلة الحالية ناقصا  خسارة االنخفاض على تلك االستثمارات المثبتة  –التراكمية 

 . ال يتمالموحدة الربح أو الخسارةقائمة  من اإليرادات الشاملة األخرى وتدرج في – الموحدة سارةالربح أو الخسابقا  في قائمة 
، ويتم إثبات الزيادة في قيمتها العادلة بعد الربح أو الخسارةقائمة عكس خسارة االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم من خالل 

 االنخفاض في القيمة في اإليرادات الشاملة األخرى.  إثبات

التحديد فيما إذا كان االنخفاض في القيمة "جوهري" أو "مستمر" يتطلب إجراء األحكام. وللقيام بذلك، تقوم المجموعة بتقويم، إن 
 التكلفة.من بين عوامل أخرى، الفترة أو المدى الذي ستكون من خالله القيمة العادلة لالستثمار أقل من 

الية مسجلة م بالنسبة لسندات الدين المصنفة كـ "متاحة للبيع"، يتم تقويم االنخفاض في القيمة باستخدام نفس المعايير كموجودات
 ةمثل المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة الخسارة التراكمية التي تم قياسها كفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلي .بالتكلفة المطفأة

 الحالية ناقصا  خسارة االنخفاض على تلك االستثمارات المثبتة سابقا . 

المستقبلية على أساس القيمة الدفترية المخفضة لألصل باستخدام معدل العمولة  التكاليف التمويليةويتم االستمرار في احتساب 
كجزء من  ةتسجل التكاليف التمويليالمستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية ألغراض قياس خسارة االنخفاض في القيمة. 

داة الدين وأن هذه الزيادة تتعلق بصورة موضوعية بوقوع زيادة في القيمة العادلة أل الحقا  . وإذا ما حدث في التمويليةاإليرادات 
 . الموحدة الربح أو الخسارة، يتم عكس قيد خسارة االنخفاض في قائمة االنخفاضحدث بعد إثبات خسارة 

 المطلوبات المالية

 االثبات األولي والقياس

 وأ، الربح أو الخسارةقائمة تها العادلة من خالل تصنف المطلوبات المالية عند االثبات األولي لها كمطلوبات مالية مدرجة قيم
 ذمم دائنة أو كمشتقات تم تخصيصها كأدوات تغطية فعالة، حسبما هو مالئم. وأقروض 

يتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة، وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، فيتم إظهارها بعد خصم تكاليف 
 المعامالت المتعلقة بها مباشرة . 

 والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى.تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على الدائنين 

 حقالقياس الال

على المطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة  الربح أو الخسارةتشتمل المطلوبات المالية المدرجة قيمتها العادلة من خالل 
 . الربح أو الخسارةقائمة  من خاللوالمطلوبات المالية المخصصة عند االثبات األولي لها لتدرج بالقيمة العادلة 

ذه في المستقبل القريب. تشتمل ه إعادة شرائهالغرض  تكبدهامقتناة ألغراض المتاجرة" في حالة تصنف المطلوبات المالية كـ " 
الفئة على األدوات المالية المشتقة التي أبرمتها المجموعة ولم يتم تخصيصها كأدوات تغطية طبقا  لما نص عليه معيار المحاسبة 

وات المالية األخرى المنفصلة كـ "مقتناه ألغراض المتاجرة" مالم يتم (. كما تصنف المشتقات المدرجة ضمن األد39الدولي رقم )
 تخصيصها كأدوات تغطية مخاطر فعالة. 

 . الموحدة الربح أو الخسارةيتم إثبات أرباح أو خسائر المطلوبات المقتناة ألغراض المتاجرة في قائمة 

و الربح أقائمة  من خاللقيمتها العادلة  كمطلوبات مدرجةيتم تخصيص المطلوبات المالية المخصصة عند االثبات األولي لها 
(. 39عند االثبات األولي لها، وكذلك فقط في حالة الوفاء باألسس والمعايير التي نص عليها معيار المحاسبة الدولي رقم ) الخسارة

 ".الربح أو الخسارةقائمة لة من خالل ها العادتلم تقم المجموعة بتخصيص أي من المطلوبات المالية كـ "مطلوبات مالية مدرجة قيم

كثيرا  بالمجموعة. بعد االثبات األولي لها، تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقا  بالتكلفة المطفأة من القروض تتعلق هذه الفئة 
ن إثبات ع التوقفد عن الموحدة الربح أو الخسارةباستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية. يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة 

 المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلية.

  يتجزأالتحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا  
ق هذه الفئة تنطب .الموحدةالربح أو الخسارة في قائمة  يةكتكاليف تمويل من معدل العمولة الفعلية يدرج إطفاء معدل العمولة الفعلية

 على القروض المرتبطة بعمولة.بوجه عام 
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 عقود الضمانات المالية
السداد تعويضا  لحاملها عن أية خسارة  بأن يتم عبارة عن عقود تتطلبن عقود الضمانات المالية الصادرة من قبل المجموعة هي إ

يتم تكبدها في حالة إخفاق أي مدين عن سداد أي مبلغ بتاريخ االستحقاق طبقا  لشروط أداه الدين. يتم في األصل اثبات عقود 
تقاس  ،لقة مباشرة  بإصدار الضمان. وبعد ذلكالضمانات المالية كمطلوبات بالقيمة العادلة، بعد تعديلها بتكاليف المعامالت المتع

 المطلوبات بالقيمة األعلى ألفضل تقدير للمصاريف المطلوبة لسداد االلتزامات الحالية بتاريخ إعداد القوائم المالية والمبلغ الذي يتم
 اثباته ناقصا  اإلطفاء المتراكم. 

 التوقف عن االثبات
عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل االلتزامات  يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية

المالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماما ، أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا 
 واثبات التزامات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية فيالتبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية 

 . الموحدة الربح أو الخسارةقائمة 

 مقاصة األدوات المالية
عند وجود حق نظامي فقط  الموحدةتتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي 

 دادوسملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات 
 المطلوبات في آن واحد.

 االلتزامات المحتملة(  ل
تي تتضمن لموارد الاإمكانية تدفق  ما لم تكن، ولكن يتم اإلفصاح عنها الموحدةال يتم إثبات االلتزامات المحتملة في القوائم المالية 

 . االحتمال مزايا اقتصادية بعيدة

 اديةمنافع اقتص تدفقفصح عنها عندما يكون من المحتمل ي، ولكن الموحدةال يتم اثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالية 
 .واردة

 البضاعة(   م
حدد التكلفة على . تمع تجنيب مخصص ألية بنود متقادمة أو بطيئة الحركة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل البضاعةقيد ت

 النحو التالي:

 تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح. : المواد الخام

علي للفترة أو اإلنتاج الف المتعلقة بها تكلفة المواد والعمالة المباشرة زائد المصاريف غير المباشرة : البضاعة تامة الصنع
 .)على أساس المتوسط المرجح(

 .على أساس التميز المحدد الشراء تكلفة : قطع الغيار

 تشتمل التكلفة على المصاريف المتكبدة لشراء المخزون والتكاليف المتكبدة الحضار كل منتج إلى مكانه ووضعه الحالي. 

 .عند االستبعادالمقدرة المتكبدة تكاليف ال، ناقصا  البيع المقدرالقيمة البيعية سعر يمثل صافي 

 الماليةاالنخفاض في قيمة الموجودات غير   ( ن

تقوم المجموعة، بتاريخ كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود 

مثل هذا الدليل، أو عندما يكون ضروريا  إجراء اختبار سنوي للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة 

ل والتي تمثل القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية ناقصا  تكاليف البيع والقيمة الحالية، أيهما أعلى. القابلة لالسترداد لألص

ودات تعتبر مستقلة بشكل كبير عن الموجواردة يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج من األصل تدفقات نقدية 

ة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، رحالة زيادة القيمة الدفترية لأل صل أو الوحدة المد األخرى أو مجموعات الموجودات. وفي

 فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له. 

بل الضريبة دل الخصم لما قوعند تقدير القيمة الحالية، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام مع

والذي يعكس تقديرات السوق أو القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. ولتحديد القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع، يؤخذ 

 مة. بعين االعتبار أحدث معامالت تمت في السوق. وعند عدم إمكانية تحديد هذه المعامالت، يتم استخدام طريقة تقويم مالئ

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل 

وحده من الوحدات المدره للنقدية بالمجموعة التي خصصت إليها الموجودات الفردية. تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة 

 الخامسة.  لسنةامعدل النمو للمدى الطويل األجل، ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد  خمس سنوات. يتم احتساب
  



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

 2018 مارس 31

 

 
19 

 تتمة – السياسات المحاسبية الهامةملخص ب - 3

 تتمة -المالية االنخفاض في قيمة الموجودات غير   (ن 

ة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيف الموحدة الخسارةالربح أو يتم إثبات خسائر انخفاض العمليات المستمرة في قائمة 

 األصل المنخفض القيمة.

وبالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر االنخفاض 

مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل المثبتة سابقا  لم تعد موجوده أو أنها نقصت. وفي حالة وجود 

أو الوحدة المدره للنقدية. يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المثبتة سابقا  فقط في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة في 

يمة مة. يعتبر عكس القيد هذا محدودا  بحيث ال تزيد القتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ تاريخ اثبات آخر خسارة انخفاض في القي

الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له أو القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم 

م الحقا  عكس ال يت. الموحدة ربح أو الخسارةاليتم إثبات خسارة االنخفاض في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة 

 قيد خسارة االنخفاض المثبتة لقاء الشهرة.

  وشبة النقديةالنقدية   ( س
من النقد بالبنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل التي  الموحدةالظاهرة في قائمة المركز المالي  وشبة النقديةتتكون النقدية 

 تغيرات غير هامة في القيمة. لمخاطر تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل، وتخضع 
 

أعاله، ة الموضح، تتكون النقدية وشبة النقدية من النقدية والودائع قصيرة األجل الموحدةلتدفقات النقدية وألغراض إعداد قائمة ا
 من إدارة النقدية بالمجموعة. ال يتجزأألنها تعتبر جزءا   )إذا وجدت( الحسابات المكشوفة لدى البنوك القائمةبعد خصم 

 المخصصات  ( ع

 من المحتملأنه على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، و )قانونية أو متوقعة( ات حاليةيتم إثبات المخصصات عند وجود التزام
الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل موثوق به. ان يتطلب األمر استخدام 

تم إثبات يفإنه ، وفي الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين
 . يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص فيعملية االسترداد مؤكدة فعال  ون فقط عندما تك مستقل وذلكالمبالغ المستردة كأصل 

 مبالغ مستردة. ةبعد خصم أي الموحدةقائمة الدخل 

كس، الذي يعويتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي فإنه إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، و
رور م نتيجةااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص  المصاحبة لذلكر ، المخاطما يكون ذلك مالئما  عند

 .كتكاليف تمويليةالوقت 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين(   ف

مكافأة نهاية الخدمة  . لدى المجموعةةالمحدد يمثل برنامج المنافع المحدد برنامج مزايا ما بعد التوظيف عدا برنامج المساهمات
 للموظفين والمؤهلة كبرنامج منافع محددة.

ة ما بعد التوظيف بالقيمة الحاليلبخصوص إلتزامات المنافع المحددة  الموحدةيتم إثبات إلتزام التقاعد في قائمة المركز المالي 
 اللتزامات المنافع المحددة المتوقعة بتاريخ إعداد القوائم المالية.

اس التزامات المنافع المحددة بشكل دوري باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. تحدد القيمة الحالية اللتزامات يتم إعادة قي
المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العموالت لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة 

لهذه  شطةنا، والتي لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي البلدان التي ال يوجد فيها سوق التي سيتم دفع المنافع به
السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية. يتم احتساب تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد 

 .الموحدة الربح أو الخسارةصاريف منافع الموظفين في قائمة التزامات المنافع المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في م

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في اإليرادات 
شرة ناتجة عن تسويات أو تقليص البرنامج مباالشاملة األخرى. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة ال

 كتكاليف خدمة سابقة. الربح أو الخسارة الموحدةفي قائمة 

بالنسبة إللتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين يتم األخذ بعين االعتبار التقويم االكتواري لمخصصات في المملكة العربية السعودية 
األنظمة المعمول بها في  مراعاةفقد تم  ،وبالنسبة للدول األخرى .المجموعةالعمل والعمال السعودي باإلضافة إلى سياسة  نظام

 تلك الدول.
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 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد(   ص

لمجموعة. تعتزم ل الموحدة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية المعايير والتفسيرات الصادرةب فيما يلي بيانا
 المجموعة إتباع هذه المعايير، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها. 

 
 األدوات المالية –( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

األدوات (: 9، صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلصدار النهائي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )2014في شهر يوليو 
(. لقد 9وكافة االصدارات السابقة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )( 39معيار المحاسبة الدولي رقم )والذي يحل محل ، المالية

النواحي الثالث الخاصة بالمحاسبة عن األدوات المالية: التصنيف والقياس، واالنخفاض في القيمة ومحاسبة جمع المعيار كافة 
، ويسمح 2018يناير  1( على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 9تغطية المخاطر. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 ة المخاطر، يجب تطبيقه بأثر رجعي مع بعض االستثناءات المحدودة. باالتباع المبكر له. وباستثناء محاسبة تغطي

تعتزم المجموعة اتباع المعيار الجديد بتاريخ السريان المطلوب. وبشكل عام، تتوقع المجموعة عدم وجود تأثير جوهري على 
للتقرير  لمنصوص عليها في المعيار الدوليباستثناء األثر الناتج عن تطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة االقوائم المالية الموحدة 

 (. 9المالي رقم )

 االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء –( 15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
، وحدد طريقة مؤلفة من خمس خطوات للمحاسبة عن االيرادات الناتجة عن العقود 2014لقد صدر هذا المعيار في شهر مايو 

لعمالء. وبموجب هذا المعيار، يتم إثبات االيرادات بالمبلغ الذي يعكس القيمة التي يتوقع أن تستحقها المنشأة مقابل المبرمة مع ا
معيار اإليرادات الجديد كافة متطلبات إثبات االيرادات الحالية المنصوص عليها في  سيلغي و الخدمات للعمالء.تحويل البضاعة أ

يطبق المعيار بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل على الفترات السنوية التي تبدأ في يجب أن المعايير الدولية للتقرير المالي. 
عة إتباع المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب بأثر رجعي . ويسمح باالتباع المبكر له. تعتزم المجمو2018يناير  1أو بعد 
 كامل.

 تقوم المجموعة حاليا  بدراسة األثر المحتمل للتعديالت على قوائمها المالية المستقبلية.

( 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم )"القوائم المالية الموحدة"  –( 10التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
بيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو  -"االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة"

 مشروعه المشترك 

التعامل مع فقدان  عند( 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10بين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) التضاربالتعديالت  تتناول
ثبات اإليتم  أنهبالسيطرة على الشركة التابعة التي تم بيعها أو المساهمة بها في شركة زميلة أو مشروع مشترك. توضح التعديالت 

المعيار  نص عليه، وفقا  لما تعتبر بمثابة عمل تجاريع أو المساهمة بالموجودات، التي األرباح أو الخسائر الناتجة عن بي بالكامل
تجميع األعمال، بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك. ومع ذلك فإن أي أرباح أو  - (3الدولي للتقرير المالي رقم )

ر ، يتم إثباتها فقط بقدر حصص المستثمرين غيمثابة عمل تجاريتعتبر بخسائر ناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات التي ال 
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ سريان هذه التعديالت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. في  ذوي العالقة

 تقبال .ألجل غير مسمى، لكن يجب على المنشأة التي تقوم بإتباع هذه التعديالت مبكرا  تطبيقها مس

تصنيف وقياس معامالت "الدفعات المحسوبة على أساس األسهم" :  (2رقم ) للتقرير المالي المعيار الدوليالتعديالت على 
 الدفعات المحسوبة على أساس األسهم 

رئيسية هي: أثار  جوانبتتناول ثالثة  (2ر الدولي للتقرير المالي رقم )أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيا
شروط االستحقاق عند قياس الدفعات المحسوبة على أساس األسهم المسددة نقدا ، وتصنيف معاملة الدفعات المحسوبة على أساس 
األسهم مع صافي خصائص السداد المتعلقة بإلتزامات ضريبة االستقطاع، والمحاسبة عندما تؤدي التعديالت في شروط وأحكام 

 .اس األسهم إلى تغيير تصنيفها من مسددة نقدا  إلى مسددة على شكل أسهملمحسوبة على أسمعامالت الدفعات ا

وعند إتباع التعديالت، يتعين على المنشآت تطبيق التعديالت بدون تعديل الفترات السابقة، لكن يسمح التطبيق بأثر رجعي إذا ما 
لتي تبدأ في أو ا السنويةر األخرى. تسري هذه التعديالت على الفترات تقرر تطبيقها على التعديالت الثالث وأنه تم الوفاء بالمعايي

 ، ويسمح باالتباع المبكر لها. تقوم المجموعة بدراسة األثر المحتمل للتعديالت على قوائمها المالية الموحدة.2018 يناير 1 بعد
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 تتمة - سارية المفعول بعدالمعايير الصادرة وغير (   ص

 "عقود اإليجار" –( 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
عقود "(: 17، وحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم )2016( في شهر يناير 16لقد صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولي للتقرير المالي: التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على 4، والتفسير رقم )"اإليجار
( 27، والتفسير رقم )"الحوافز –عقود اإليجارات التشغيلية " –( الصادر عن لجنة التفسير الدائمة 15عقد إيجار، والتفسير رقم )

لتقرير لقد حدد المعيار الدولي ل" تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار"ئمة: الصادر عن لجنة التفسير الدا
( مبادئ إثبات وقياس وعرض واالفصاح عن عقود اإليجار، ويتطلب من المستأجرين إثبات كافة عقود اإليجار 16المالي رقم )

لمحاسبة عن عقود اإليجار التمويلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم بموجب طريقة داخل قائمة المركز المالي تماما  مثل ا
عقود إيجار الموجودات "المنخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر  –(. يشتمل المعيار على إعفاءين من اإلثبات للمستأجرين 17)

وبتاريخ بدء عقود اإليجار، سيقوم المستأجر شهر أو أقل(.  12الشخصية( وعقود اإليجار قصيرة األجل )مثل عقود اإليجار لمدة 
بإثبات االلتزامات من أجل سداد اإليجار )أي إلتزامات اإليجار(، وإثبات األصل الذي يمثل الحق في استخدام األصل المعني خالل 

ار مات اإليجفترة اإليجار )أي حق استخدام األصل(. يجب على المستأجرين إثبات بصورة مستقلة مصروف العمولة على إلتزا
كما يتعين على المستأجرين إعادة قياس إلتزامات اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل  ومصروف إستهالك األصل المستأجر.

تغيير فترة اإليجار، وتغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد تلك الدفعات(. يقوم 
جب لقد بقيت المحاسبة عن المؤجر بمو ل عام بإثبات مبلغ إعادة قياس إلتزامات اإليجار كتسوية لألصل المستأجر.المستأجر بشك

(. سيستمر 17( بدون تعديل عن المحاسبة الحالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
(، وتميز بين 17خدام نفس مبادئ التصنيف المذكورة في معيار المحاسبة الدولي رقم )المؤجر في تصنيف كافة عقود اإليجار بإست

 أنواع عقود اإليجار: عقود اإليجار التشغيلي والتمويلي.

( من المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات مكثفة بشكل أكبر من تلك المذكورة 16كما يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
( على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 16يسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (.17ر المحاسبة الدولي رقم )في معيا

(. يمكن 15. يسمح باالتباع المبكر له، لكن ليس قبل قيام المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )2019يناير  1
دورة الل خ رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتقالية للمعيار ببعض االعفاءات.للمستأجر تطبيق المعيار بأثر 

 ( على قوائمها المالية الموحدة.16، تعتزم المجموعة دراسة األثر المحتمل للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )األعمال

 "تحويل االستثمارات العقارية" –"االستثمارات العقارية" – 40عديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم تال

توضح التعديالت التاريخ الذي ستقوم فيه المنشأة بتحويل العقارات، بما في ذلك العقارات تحت االنشاء أو التطوير داخل أو خارج 
كإستثمار  ار عن الوفاء بشروط تعريفهاالستثمارات العقارية. تنص التعديالت بأن تغير االستخدام يحدث عندما يفي أو يتوقف العق

عقاري، ووجود دليل على تغير االستخدام. إن مجرد وجود تغير في نية اإلدارة على إستخدام العقار ال يعتبر دليال  على تغير 
 االستخدام.

وية التي تطبق مالية السنيجب على المنشآت تطبيق التعديالت مستقبال  على تغير االستخدام الذي يحدث في أو بعد بداية الفترة ال
نيف ينطبق ذلك، إعادة تص وإذفيها التعديالت أوال . يجب على المنشأة إعادة تقويم تصنيف العقارات المملوكة في ذلك التاريخ. 

 العقارات لتعكس الظروف السائدة في ذلك التاريخ.

ويسمح بالتطبيق بأثر رجعي طبقا  لمعيار المحاسبة . 2018يناير  1تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
فقط إذا كان ذلك ممكنا  وبدون استخدامها "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" ( 8الدولي رقم )

 متأخرا . يسمح باالتباع المبكر للتعديالت، ويجب االفصاح عنها.

 .المستقبلية الموحدة ر المحتمل للتعديالت على قوائمها الماليةتقوم المجموعة حاليا  بدراسة األث
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 تتمة – السياسات المحاسبية الهامةملخص ب - 3

 تتمة - المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد(   ص

 "األجنبية والدفعات المقدمةالمعامالت بالعمالت " –( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي 22التفسير رقم )

يوضح التفسير بأنه لتحديد سعر الصرف الفوري المستخدم عند االثبات األولي للموجودات والمصاريف وااليرادات )أو أي جزء 
لتاريخ امنها( عند التوقف عن االثبات األولي لموجودات أو مطلوبات غير نقدية تتعلق بالدفعة المقدمة، فإن تاريخ المعاملة يعتبر 

الذي ستقوم فيه المنشأة أصال  بإثبات الموجودات أو المطلوبات غير النقدية الناتجة عن الدفعة المقدمة. وفي حالة وجود دفعات 
 متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدما ، فإنه يجب على المنشاة تحديد التاريخ الذي تم فيه إستالم أو سداد الدفعة المقدمة.

لتعديالت بأثر رجعي كامل. وبدال  من ذلك، يجوز للمنشآت تطبيق التفسير، مستقبال  على كافة الموجودات المنشأة تطبيق ا يجوز
 والمصاريف وااليرادات التي تقع ضمن نطاقه والتي تم إثباتها في األصل في أو بعد:

 .بداية الفترة المالية التي طبقت فيها المنشأة التفسير 

 لمعروضة في بيانات المقارنة في القوائم المالية للفترة المالية التي طبقت فيها المنشأة التفسير أوال .بداية الفترة المالية السابقة ا 

. يسمح باالتباع المبكر له، ويجب االفصاح عنه. يسمح 2018يناير  1يسري هذا التفسير على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
ألول مرة تطبيق التفسير مستقبال  على كافة الموجودات والمصاريف وااليرادات المثبتة  لمتبعي المعايير الدولية للتقرير المالي

 أصال  في أو بعد تاريخ التحول إلى اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي.

ن التوقف ع تهدف التعديالت إلى تقليل تنوع الممارسات عند إثبات الموجودات والمصاريف أو االيرادات )أو أي جزء منها( عند
إثبات الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة بالدفعة المقدمة المستلمة أو المدفوعة بعمالت أجنبية. تقوم 

 بدراسة األثر المحتمل للتعديالت على قوائمها المالية الموحدة.حاليا  المجموعة 

 "ايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةإتباع المع"(: 1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 تم حذف بعض االعفاءات قصيرة األجل المذكورة -حذف االعفاءات قصيرة األجل لمتبعي المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة 
أجله. يسري التعديل  الغرض الذي أعدت منب تفي( ألنها اآلن 1)( من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7)هـ  –( 3بالفقرات )هـ 
 .2018يناير  1اعتبارا  من 

 "االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة"(: 28معيار المحاسبة الدولي رقم )

. ةقياس الشركات المستثمر فيها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم على أساس كل استثمار على حد المعيار بأنيوضح 
 عديالت ما يلي:توضح الت

  يجوز للمنشأة التي تعتبر مشروعا  مشتركا  أو منشأة مؤهلة أخرى، إن تقوم عند االثبات األولي بقياس استثماراتها في الشركات
 الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على اساس كل استثمار على حده.

 حصص في شركة زميلة أو مشروع مشترك وتعتبر منشأة تمتلك فسها منشأة غير استثمارية، إذا كانت المنشأة، التي هي ن
استثمارية، فإنه يجوز للمنشأة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية االبقاء على قياس القيمة العادلة المطبق من قبل الشركة الزميلة 

الزميلة والمشروع المشترك للمنشأة االستثمارية في أو المشروع المشترك لتلك المنشاة االستثمارية على حصة الشركة 
الشركات التابعة. يتم هذا االختيار بصورة مستقلة لكل شركة زميلة أو مشروع مشترك للمنشأة االستثمارية. وذلك بعد التاريخ 

بح فيه التاريخ الذي تص )أ( الذي قامت فيه الشركة الزميلة أو المشروع المشترك للشركة الزميلة باإلثبات األولي فيه، و )ب(
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك للمنشأة االستثمارية منشأة استثمارية، و )ج( التاريخ الذي تصبح فيه الشركة الزميلة 

 الشركة األم أوال . –أو المشروع المشترك للمنشأة االستثمارية 

. وفي حالة قيام المنشأة ا، ويسمح باالتباع المبكر له2018يناير  1يجب أن تطبق التعديالت بأثر رجعي، وتسري اعتبارا  من 
 ، فإنه يجب عليها االفصاح عن ذلك.لفترة سابقة بإتباع تلك التعديالت

 
  



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

 2018 مارس 31

 

 
23 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة - 4

اليرادات امبالغ من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على  للمجموعة الموحدةيتطلب إعداد القوائم المالية 
والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإليضاحات المرفقة واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن عدم التأكد من هذه 

 قبلية.للموجودات والمطلوبات في الفترات المست االفتراضات والتقديرات يترتب عليه إجراء تسويات جوهرية على القيمة الدفترية
 

، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالية التي لها أثر جوهري على المبالغ المدرجة للمجموعةأثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية 
إعداد القوائم  األخرى للتقديرات بتاريخ. إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية الموحدة في القوائم المالية

، والتي لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة، المالية
 موضحة أدناه.

 
  قيمةالفي  اإلنخفاضمخصص 

لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص للديون  ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بمراجعة الذمم التجارية المدينة المجموعةتقوم 
يتطلب إصدار حكم من اإلدارة  ،. وعلى وجه الخصوصالموحدة الربح أو الخسارةالمعدومة والمشكوك في تحصيلها في قائمة 

ى افتراضات لوب. تستند هذه التقديرات إلبشأن تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصص المط
 حول عدد من العوامل وقد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنه تغيرات مستقبلية في المخصص.

 
 االنخفاض في قيمة المخزون

صافي القيمة ر لء تقدي، يتم إجراقديم أو متقادم المخزونصبح ييمة البيعية، أيهما أقل. وعندما بالتكلفة أو صافي الق المخزونظهر ي
. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة، يتم إجراء تقدير لكل مبلغ على حده. بالنسبة للمبالغ غير الهامة بمفردها ولكنها تعتبر البيعية له

على أساس أسعار  وعمره أو درجة تقادمه المخزونقديمة أو متقادمة، فإنه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع 
 البيع التاريخية.

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل 
تكاليف االستبعاد أو القيمة الحالية أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد على أساس  ةالقيمة العادلة ناقص

البيانات المتاحة لمعامالت البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل، لموجودات مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة 
 ألصل. ناقصة التكاليف اإلضافية الستبعاد ا

أساس  . يتم تحديد التدفقات النقدية على، إذ ينطبق ذلكيتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة
 ةالموازنة التقديرية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلي

مة التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الها
الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو 

 االستقراء. المستخدم ألغراض
 

 برامج مكافأة نهاية الخدمة
تحدد تكلفة التزامات المنافع المحددة للموظفين ومنافع ما بعد إنتهاء الخدمة األخرى وفق عمليات تقويم اكتوارية. يتضمن التقويم 

ت على تحديد االفتراضااالكتواري إجراء العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشتمل هذه 
والزيادات المستقبلية في الرواتب ومعدالت الوفيات. ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها  ،معدل الخصم
تاريخ بفإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة كافة االفتراضات  ،طويلة األجل

 إعداد كل قوائم مالية.
 

 العادلة لألدوات المالية القيمةقياس 

عند عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة على أساس األسعار المتداولة في أسواق نشطة، 
دخالت لهذه الم يتم أخذفإنه يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام طرق التقويم بما في ذلك طريقة التدفقات النقدية المخصومة. 

ل األسواق القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما لم يكن ذلك مجديا ، فإن األمر يتطلب إبداء درجة من الطرق من خال
األحكام لتحديد القيمة العادلة. تشتمل األحكام على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. 

 راضات المتعلقة بهذه العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية.يمكن أن تؤثر التغيرات في االفت
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 تتمة -األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  - 4

 االلتزامات المحتملة
اللتزامات محتملة مختلفة خالل دورة األعمال العادية. تقوم اإلدارة بتقويم حالة هذه التعرضات بصورة منتظمة  المجموعةتتعرض 

 ،لموحدةافإنه ال يتم تجنيب المخصصات في القوائم المالية  ،بتحمل المطلوبات ذات الصلة. ومع ذلك المجموعةلتقويم احتمال قيام 
 وء التزام حالي.إال عند نش ،بناء على تقويم اإلدارة

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات 
تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات ألغراض حساب االستهالك. يتم تحديد هذا 

تقوم المجموعة دوريا  بمراجعة األعمار اإلنتاجية التقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. 
المقدرة وطريقة االستهالك، وذلك للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتفق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه 

 الموجودات. 
 

 عودية المعتمدة في المملكة العربية الس اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة - 5

، أول قوائم مالية قامت المجموعة بإعدادها وفقا  للمعايير 2018مارس  31تمثل هذه القوائم المالية الموحدة، للسنة المنتهية في 
 31الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وبالنسبة لكافة لسنوات حتى وبما في ذلك السنة المنتهية في 

، قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية الموحدة وفقا  للمعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة 2017مارس 
 السعودية للمحاسبين القانونيين.

السعودية  ةعليه، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربي
كما هو مبين في ملخص  2017مارس  31، مع بيانات الفترة المقارنة للسنة المنتهية في 2018مارس  31والمطبقة كما في 

أبريل  1السياسات المحاسبية الهامة. وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية للمجموعة كما في 
 حول المجموعة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ، تاريخ ت2016

يبين هذا اإليضاح التسويات الرئيسية التي أجرتها المجموعة عند تعديل قوائمها المالية الموحدة السابقة المعدة وفق ا للمعايير 
 1دية للمحاسبين القانونيين، بما في ذلك قائمة المركز المالي الموحدة كما في المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعو

 .  2017مارس  31والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  2016أبريل 

( 1ر المالي )يتم استخدام بعض اإلعفاءات االختيارية من قبل المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  للمعيار الدولي للتقر
 ةالمعتمد في المملكة العربية السعودية وذلك لإلعفاء من تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودي
( 3بأثر رجعي كامل. وتتمثل اإلعفاءات االختيارية المطبقة من قبل المجموعة في عدم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

"تجميع األعمال" بأثر رجعي على عمليات تجميع األعمال السابقة. عليه لم تقم المجوعة بتعديل عمليات األعمال التي حدثت قبل 
 تاريخ التحول.

 التقديرات

متوافقة مع تلك المستخدمة لنفس التواريخ وفقا للمعايير المحاسبية  2016أبريل  1و 2017مارس  31إن التقديرات كما في 
رف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )بعد إجراء التسويات لتعكس أي فروقات في السياسات المتعا

المحاسبية(، باستثناء التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين حيث لم يتطلب تطبيق المعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة 
 انونيين إجراء تقديرات بشأنها. عن الهيئة السعودية للمحاسبين الق

إن التقديرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض هذه المبالغ وفق ا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
المعتمدة في المملكة ، تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي 2016أبريل  1السعودية تعكس الظروف السائدة كما في 

 .2017مارس  31ة السعودية وكما في العربي
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  2017 مارس 31كما في  المجموعةالخاصة بملكية الحقوق تسوية 

  

 المحاسبية للمعاييرطبقا  

المتعارف عليها الصادرة 

ة السعودية عن الهيئ

  التسويات للمحاسبين القانونيين

طبقا  للمعايير الدولية 

للتقرير المالي المعتمدة في 

 المملكة العربية السعودية
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
         

     الموجودات

     الموجودات غير المتداولة

 84,709,948 -         84,709,948  ومعدات وآالت ممتلكات
 34,623,970 -         34,623,970  استثمارات عقارية 

 23,593 -         23,593  استثمارات متاحة للبيع 
        

 119,357,511 -         119,357,511  إجمالي الموجودات غير المتداولة
        

     الموجودات المتداولة

 18,144,079 -         18,144,079  مصاريف مدفوعة مقدما  ومدينون آخرون
 56,604,734 -         56,604,734  بضاعة
 151,422,832 -         151,422,832  مدينون
 137,040,864 -         137,040,864  وشبة نقدية نقدية 

        

 363,212,509 -         363,212,509  إجمالي الموجودات المتداولة
        

 482,570,020 -         482,570,020  إجمالي الموجودات
        

     حقوق الملكية والمطلوبات 

     حقوق الملكية
 272,999,780 -         272,999,780  رأس المال

 16,093,517 -         16,093,517  احتياطي نظامي
 75,192,437 -         75,192,437  احتياطي إتفاقي

 767 -         767  احتياطي القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع 
 (294,818) -         (294,818)  احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 55,208,201 572,754 54,635,447 أ أرباح مبقاة 
        

 419,199,884 572,754 418,627,130  مساهمي الشركة األمبالمتعلقة حقوق الملكية 

 4,287,591       - 4,287,591  حقوق الملكية غير المسيطرة 
        

 423,487,475 572,754 422,914,721  إجمالي حقوق الملكية
        

     المطلوبات غير المتداولة

 10,585,815 (572,754) 11,158,569 أ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
        

     المطلوبات المتداولة
 9,632,917 -         9,632,917  مستحقة زكاة

 30,535,831 -         30,535,831  مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى مصاريف
 8,327,982 -         8,327,982  دائنون

        

 48,496,730 -         48,496,730  المطلوبات المتداولة إجمالي
        

 59,082,545 (572,754) 59,655,299  إجمالي المطلوبات
        

 482,570,020 -         482,570,020  حقوق الملكية والمطلوبات  إجمالي
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 2016إبريل  1كما في  المجموعةالخاصة بملكية الحقوق تسوية 

  

 المحاسبية للمعاييرطبقا  

المتعارف عليها الصادرة 

ة السعودية عن الهيئ

  التسويات للمحاسبين القانونيين

طبقا  للمعايير الدولية 

للتقرير المالي المعتمدة في 

 المملكة العربية السعودية
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
         

     الموجودات

     الموجودات غير المتداولة

 90,012,845 -         90,012,845  ومعدات وآالت ممتلكات
 33,283,877 -         33,283,877  استثمارات عقارية 

 24,838 -         24,838  استثمارات متاحة للبيع 
        

 123,321,560 -         123,321,560  إجمالي الموجودات غير المتداولة
        

     الموجودات المتداولة

 17,476,097 -         17,476,097  مصاريف مدفوعة مقدما  ومدينون آخرون
 57,803,540 -         57,803,540  بضاعة
 137,369,818 -         137,369,818  مدينون
 129,664,059 -         129,664,059  وشبة نقدية نقدية 

        

 342,313,514 -         342,313,514  إجمالي الموجودات المتداولة
        

 465,635,074 -         465,635,074  إجمالي الموجودات
        

     حقوق الملكية والمطلوبات 

     حقوق الملكية
 272,999,780 -         272,999,780  رأس المال

 8,774,283 -         8,774,283  احتياطي نظامي
 67,873,203 -         67,873,203  احتياطي إتفاقي

 2,012 -         2,012  احتياطي القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع 
 (122,924) -         (122,924)  احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 41,559,165 211,216 41,347,949 أ أرباح مبقاة 
        

 391,085,519 211,216 390,874,303  المتعلقة بمساهمي الشركة األمحقوق الملكية 

 4,540,641 -         4,540,641  حقوق الملكية غير المسيطرة 
        

 395,626,160 211,216 395,414,944  إجمالي حقوق الملكية
        

     المطلوبات غير المتداولة

 8,604,228 (211,216) 8,815,444 أ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
        

     المطلوبات المتداولة
 9,486,390 -         9,486,390  زكاة مستحقة

 40,913,456 -         40,913,456  مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى مصاريف
 11,004,840 -         11,004,840  دائنون

        

 61,404,686 -         61,404,686  المتداولةإجمالي المطلوبات 
        

 70,008,914 (211,216) 70,220,130  إجمالي المطلوبات
        

 465,635,074 -         465,635,074  حقوق الملكية والمطلوبات  إجمالي
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  2017مارس  31للسنة المنتهية في للمجموعة الدخل الشامل  إجماليتسوية  

  

المحاسبية  للمعاييرطبقا  

المتعارف عليها الصادرة 

ة السعودية عن الهيئ

  التسويات  للمحاسبين القانونيين

طبقا  للمعايير الدولية 

للتقرير المالي المعتمدة في 

 المملكة العربية السعودية
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
         

 341,026,472 -        341,026,472  المبيعات

 (214,970,606) -        (214,970,606)  المبيعاتتكلفة 
        

 126,055,866 -       126,055,866  إجمالي الربح
     

 (27,000,707) -       (27,000,707)   مصاريف البيع والتوزيع

 (22,487,230) (912,866) (21,574,364) أ ، د مصاريف عمومية وإدارية
        

 76,567,929 (912,866) 77,480,795  العمليات  ربح

     

 (1,025,077) (1,025,077) -       أ  تكاليف تمويل 

 4,871,238 -       4,871,238  إيرادات أخرى، صافي 
        

 80,414,090 (1,937,943) 82,352,033  الربح قبل الزكاة 

 (9,376,815) -       (9,376,815)  الزكاة 
        

 71,037,275 (1,937,943) 72,975,218  الفترةربح  
        
     

     الدخل الشامل اآلخر

     إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة: تصنيفها بنود سيعاد

 (1,245) (1,245) -       ب ستثمارات متاحة للبيع الخسارة القيمة العادلة 

 (294,232) (294,232) -       ج احتياطي ترجمة عمالت أجنبية 
        

تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في الفترات  سيعادشامل آخر دخل 

 (295,477) (295,477) -        الالحقة

     لالحقة:في الفترات ا بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

 799,481 799,481 -       أ مكافأة نهاية الخدمةعن إعادة قياس مكاسب 
        

 504,004 504,004 -        الدخل الشامل اآلخر 
        

 71,541,279 (1,433,939) 72,975,218  إجمالي الدخل الشامل 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين أ.

وظفين احتساب مكافأة نهاية الخدمة للم يتعين ،وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية
يتم قيد أية مكاسب أو خسائر اكتوارية في الدخل الشامل اآلخر. تاريخيا ، قامت المجموعة  باستخدام التقويم االكتواري.

ة مبدون األخذ في االعتبار فترات الخد القوائم الماليةباحتساب هذا االلتزام بناء على األنظمة المحلية بتاريخ إعداد 
أة نهاية التزام مكافرصيد نقص في  هذا التغير نتج عن معدل الزيادة والخصم.والمستقبلية المتوقعة لرواتب الموظفين 

 الخدمة وزيادة في األرباح المبقاة بتاريخ إعداد القوائم المالية.

  المتاحة للبيع  الموجودات المالية ب.

محاسبة قامت المجموعة بال ،عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينبموجب المعايير المحاسبية المتاحة المتعارف 
تم إثباتها و ،مباشرة في احتياطي القيمة العادلة للموجودات الماليةالمتاحة للبيع عن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية 

 قائمة الدخل الشامل اآلخر.يتم إثباتها حاليا  في  كعنصر مستقل عن حقوق الملكية.

 
 ترجمة العمالت األجنبية  ج.

ات ترجمة قامت المجوعة باثبات فروق ،بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 الشامل ة. يتم إثباتها حاليا  في قائمة الدخلالعمليات األجنبية مباشرة في احتياطي ترجمة عمالت أجنبية كبند مستقل عن حقوق الملكي

 .اآلخر

 
 أخــــــرى د.

بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تقوم الشركة باثبات مكافأة مجلس 
 .وحدةالم يتم اثباتها حاليا  من خالل المصاريف العمومية واإلدارية في قائمة الربح أو الخسارة .اإلدارة مباشرة في األرباح المبقاة
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 تحدد األعمار االنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض احتساب االستهالك وفقا  للمعدالت اآلتية: 

 %25 السيارات %25-%10 األثاث والتركيبات  %3 تحسينات األراضي
 %25 - %7 اآلالت والمعدات  %25 تقنية المعلوماتوأجهزة الحاسب اآللي  %3 المباني

     %3 تحسينات المباني
  

 راضياأل 2018 مارس 31المنتهية في  للسنة

تحسينات األراضي 

 وتحسينات المباني

تركيبات الثاث واأل

 سياراتالو

الحاسب اآللي أجهزة 

 اآلالت والمعدات معلوماتالتقنية و

رأسمالية العمال األ

 الياإلجمـــــــ تحت التنفيذ

                لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي 

        :التكلفة

 262,124,091 390,674 116,025,622 11,849,624 49,948,100 63,364,385 20,545,686  2017أبريل  1في 

 5,500,856 1,388,776 1,599,997 215,058 1,198,943 1,098,082 -        السنةخالل  إضافات

 (1,310,265) -       -       (2,041) (58,960) (1,249,264) -        السنةخالل  استبعادات

                14,182 -       243 1,728 13,141 (1,435) 505 عمالت أجنبية تسوية

                266,328,864 1,779,450 117,625,862 12,064,369 51,101,224 63,211,768 20,546,191 2018مارس  31في 

        :االستهالك المتراكم

 (177,414,143) -       (101,605,033) (8,278,173) (45,571,915) (21,959,022) -        2016أبريل  1في 

 (8,106,919) -       (3,007,030) (1,687,441) (1,364,800) (2,047,648) -        للسنةاالستهالك المحمل 

 702,600 -             - 1,360 57,403 643,837 -       ستبعاداتالمتعلق باإل

                (11,160) -       (530) (1,237) (11,188) 1,795 -       عمالت أجنبية تسوية

                (184,829,622) -       (104,612,593) (9,965,491) (46,890,500) (23,361,038) -       2018مارس  31في 

                81,499,242 1,779,450 13,013,269 2,098,878 4,210,724 39,850,730 20,546,191 2018مارس  31كما في  صافي القيمة الدفترية
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 راضياأل 2017 مارس 31المنتهية في  للسنة

تحسينات األراضي 

 وتحسينات المباني

تركيبات الثاث واأل

 سياراتالو

 الحاسب اآلليأجهزة 

 اآلالت والمعدات معلوماتالتقنية و
رأسمالية العمال األ

 اإلجمـــــــالي تحت التنفيذ
                لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

        :التكلفة

 258,706,336 365,147 115,178,879 11,414,749 48,316,149 62,888,940 20,542,472  2016أبريل  1في 

 4,086,373 271,216 649,159 440,261 2,304,120 421,617 -        السنةخالل  إضافات

 (673,073) -       -       (5,098) (667,975) -       -       استبعادات خالل السنة 

       - (245,689) 197,520 -       -       48,169 -       تحويالت

                4,455 -       64 (288) (4,194) 5,659 3,214 عمالت أجنبية تسويات

                262,124,091 390,674 116,025,622 11,849,624 49,948,100 63,364,385 20,545,686 2017 مارس 31في 

        :االستهالك المتراكم

 (168,693,491) -       (97,619,081) (6,647,988) (44,398,335) (20,028,087) -        2016أبريل  1في 

 (9,341,722) -       (3,986,237) (1,635,283) (1,792,688) (1,927,514) -        للسنةاالستهالك المحمل 

 620,208 -             - 5,098 615,110       - -       المتعلق باالستبعادات 

                862 -       285       - 3,998 (3,421) -       عمالت أجنبية تسويات

                (177,414,143) -       (101,605,033) (8,278,173) (45,571,915) (21,959,022) -       2017 مارس 31في 

                84,709,948 390,674 14,420,589 3,571,451 4,376,185 41,405,363 20,545,686 2017 مارس 31صافي القيمة الدفترية كما في 

                90,012,845 365,147 17,559,798 4,766,761 3,917,814 42,860,853 20,542,472 2016 أبريل 1صافي القيمة الدفترية كما في 
 

 . الخاصة بها مكاتب ومرافق التصنيعلبتجديد المجموعة لتتعلق األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ 

مليون لاير سعودي،  134.5: 2017 مارس 31مليون لاير سعودي ) 140.1يجري استخدامها في العمليات، بلغت تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات، التي تم استهالكها بالكامل وال تزال 

  ما بتاريخ إعداد القوائم المالية، ال يوجد لدى المجموعة أية موجودات غير عاملة. مليون لاير سعودي(. ك 118.4: 2016إبريل  1
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 تتمة - معداتالو واآلالتممتلكات ال - 6

 :على النحو التالي السنةخالل  تم توزيع مصروف االستهالك المحمل

  
2018 

 لاير سعودي
 2017 

 لاير سعودي

 6.619.895  5,537,977  تكلفة المبيعات
 1.004.512  748,292  (23والتوزيع )إيضاح بيع المصاريف 

 1.717.315  1,820,650  (24)إيضاح  داريةاإلعمومية والمصاريف ال

  8,106,919  9.341.722 

 

 عقاريةالستثمارات اال - 7

  
   2018 

 لاير سعودي
   2017 

 لاير سعودي
  ───────── ───────── 

    :التكلفة
 33,341,907 35,229,572   السنةفي بداية 

 1,887,665       -   السنةاإلضافات خالل 
      - 1,356  تسويات عمالت أجنبية 

  ───────── ───────── 

 35,229,572 35,230,928   السنةفي نهاية 
  ───────── ───────── 

    المتراكم: االستهالك
 (58,030) (605,602)   السنةفي بداية 

 (547,572) (683,847)   (23يضاح اإل أنظر)للسنة االستهالك المحمل 
  ───────── ───────── 

 (605,602) (1,289,449)   السنةفي نهاية 
  ───────── ───────── 

 34,623,970 33,941,479   السنةصافي القيمة الدفترية في نهاية 
  ═════════ ═════════ 

 

للمجموعة من األرض والمستودع والمعرض في االمارات العربية المتحدة. لدى اإلدارة النية  العقارية االستثماراتتتكون 
وهذه الممتلكات )فيما عدا األرض( مقيدة بالتكلفة ناقصا  االستهالك  ،هذه الممتلكات لغرض زيادة رأس المالب الحتفاظل

 واالنخفاض المتراكم في القيمة.

مارس  31مليون لاير سعودي ) 51.1تقدر بمبلغ  2018 مارس 31العقارية كما في  لالستثماراتأن القيمة العادلة 
مليون لاير سعودي(. استنادا  إلى التقييم الذي تم إجراؤه من قبل تشستيرون )"المقيم"(، مقيم مستقل من  60.6: 2017

باستخدام طريقة رسملة ( 2017مارس  22: 2017مارس  31ي )السنة المنتهية ف 2018إبريل  25طرف آخر، كما في 
القيمة   لتعريفوفقا  تم إعداد التقويم  تي هي وفقا  لمعايير التقويم الصادرة عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين.الدخل وال

راض مساحين القانونيين. االفتالسوقية المعتمدة من قبل لجنة معايير التقويم الدولية والمعتمدة من قبل المعهد الملكي لل
، نسبة االشغال %8 –: نسبة العائد 2017) %100 –شغال إلونسبة ا %8.5 –المستخدم في التقويم كما يلي: نسبة العائد 

– 95%.) 

و أالموجودات الخاصة بتلك بربط خصائصها مقارنة وقدر قيمة أية أصل أو عمل وذلك بت ووفقا  لطريقة رسملة الدخل،
الموجودات قيمة تحديد معدل الرسملة المنطبق على مثل هذه الموجودات والوصول إلى المشابهه في السوق، واألعمال 

 لهذا األصل.الثابت دخل الصافي  علىمعدل هذه الرسملة وذلك بتطبيق 

 ذات العالقة.يم الممتلكات في المواقع وخبرة في تقي المؤهالت والخبرة المناسبةالمقيم  لدى
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 2018مارس  31

 

 
32 

 تتمة - عقاريةالثمارات ستاال - 7

 التزامات تعاقدية لشراء وإنشاء أو تطوير االستثماراتليس لديها ليس لدى المجموعة قيود على بيع استثماراتها العقارية و
 العقارية أو اإلصالح والصيانة والتحسينات.

 الهرمي للقيمة العادلة.من التسلسل  3تم تصنيف قياس القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ضمن المستوى 

مارس  31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  2.2بلغت إيرادات عقود اإليجارات للمجموعة من االستثمارات العقارية 
لاير سعودي للسنة  683.847مليون لاير سعودي(. وبلغت المصاريف المباشرة المتعلقة بها  1.7: مبلغ 2017) 2018

 لاير سعودي(. 547.572: 2017) 2018مارس  31المنتهية في 

 

 متاحة للبيعالستثمارات اال - 8

  
2018 

 لاير سعودي
 2017 

 لاير سعودي

     األوراق المالية المتداولة

 24.838  23,593  في بداية السنة 
 (1.245)  5,943   الحركة خالل السنة 

     
 23.593  29,536  في نهاية السنة 

 

 المدفوعة مقدماً والمدينون اآلخرون مصاريف ال - 9

 

 2018مارس  31
 لاير سعودي

 2017مارس  31
 لاير سعودي

 2016إبريل  1
 لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── 
 16,506,215 14,593,931 13,839,376 وأخرى موظفين ذمم

 4,466,991 4,297,995 3,857,342 مصاريف مدفوعة مقدما  
 6,941,706 4,992,379 3,097,417 لموردين دفعات مقدمة 

 456,902 444,688 444,688 إزالة الرواسبمبالغ مستحقة عن خدمات 

 408,910 558,869 409,397 ضمانات بنكية تأمينات على 
 2,046,608 6,287,418 3,688,908 أخرى 

 ───────── ───────── ───────── 
 30,827,332 31,175,280 25,337,128  ، إجماليمدينون آخرونمصاريف مدفوعة مقدما  و

 (13,351,235) (13,031,201) (12,253,943) (18)أنظر إيضاح للموظفين  سلفناقصا : 
 ───────── ───────── ───────── 
 13,083,185 18,144,079 17,476,097 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 البضاعة  -10

 

 2018مارس  31
 لاير سعودي

 2017مارس  31
 لاير سعودي

 2016إبريل  1
 لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── 
 22,876,498 25,637,711 31,426,819 بضاعة تامة الصنع

 31,949,268 27,756,295 28,342,143  مواد خام
 7,126,094 6,779,618 6,089,154 قطع غيار  

 784,298 227,994 -       بضاعة بالطريق
 ───────── ───────── ───────── 
 65,858,116 60,401,618 62,736,158 

 (4,932,618) (3,796,884) (6,112,653) ناقصا : مخصص بضاعة بطيئة الحركة  
 ───────── ───────── ───────── 
 59,745,463 56,604,734 57,803,540 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تتمة  -البضاعة  -10

 :على النحو التالي السنةخالل  كان مخصص البضاعة بطيئة الحركة

  
2018 

 لاير سعودي
 2017 

 لاير سعودي

 4,932,618  3,796,884  في بداية السنة 
 1,501,295  2,315,769  المحملة للسنة 

 (2,637,029)   -        عكس قيد مخصص خالل السنة 

 3,796,884  6,112,653  في نهاية السنة 

 مليون لاير سعودي(. 242.4: 2017مليون لاير سعودي ) 208.3المحملة على تكلفة المبيعات  البضاعةبلغت قيمة 

 
 المدينون  -11

 

 2018مارس  31
 لاير سعودي

 2017مارس  31
 لاير سعودي

 2016إبريل  1
 لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── 
 144,033,183 160,194,292 142,526,520  مدينون تجاريون

 (6,953,433) (9,179,357) (12,525,882) ناقصا : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 ───────── ───────── ───────── 
 130,000,638 151,014,935 137,079,750 

 290,068 407,897 580,876 (19إيضاح أنظر مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )
 ───────── ───────── ───────── 
 130,581,514 151,422,832 137,369,818 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

ا  عمولةبدون  إن أرصدة المدينين التجاريين ا. 60 خاللويتم تحصيلها عموم   يوم 

 .19 يضاحاإلذات العالقة، يرجى الرجوع إلى  الجهاتبالنسبة لشروط وأحكام المبالغ المستحقة من 

 حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: فيما يلي

 
 2018 

 لاير سعودي
 2017 

 لاير سعودي

 6.953.433  9,179,357  في بداية السنة 

 2.456.038  4,418,187  (23إيضاح أنظر المحمل للسنة )

 (230.114)  (1,071,662)  خالل السنةمبالغ مشطوبة 
     

 9.179.357  12,525,882  في نهاية السنة 

 
 النقدية وشبة النقدية  -12

 

 2018مارس  31
 لاير سعودي

 2017مارس  31
 لاير سعودي

 2016إبريل  1
 لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── 
 1,002,615 1,000,294 748,025 الصندوقنقد في 
 128,661,444 66,040,570 38,951,002 البنك نقد في

 -       70,000,000 90,000,000 ودائع قصيرة األجل
 ───────── ───────── ───────── 
 129,699,027 137,040,864 129,664,059 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 لدى بنك محلي وفترة استحقاقها األصلية بحد أقصى ثالثة أشهر.  مودعة إن الودائع قصيرة األجل 

مليون لاير  1.6: 2017مليون لاير سعودي ) 1.1المكتسب من النقد لدى البنك والودائع قصيرة األجل بلغ دخل العمولة  

 سعودي(.
  



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع
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 رأس المال -13

 27.299.978 :2017مارس  31) ريـال سعودي 10 ، قيمة كل سهمسهم 27.299.978مال الشركة من يتكون رأس

مملوك و (ريـال سعودي 10 ، قيمة كل سهمسهم 27.299.978: 2016أبريل  1، ريـال سعودي 10 قيمة كل سهم ،سهم

 :من قبل المساهمين على النحو التالي

  

 المبلغ

 لاير سعودي

 
 النسبة 

     

 %20.78  56,720,360  شركة بوبيان للبتروكيماويات

 %6.73  18,375,470  السيد/ إبراهيم علي الصقير

 %6.53  17,830,230  السيدة/ هيله عبدالرحمن عيسى الرميح

 %6.36  17,369,490  شركة سماما لالستثمار

 %6.10  16,637,400  السيد/ ناصر علي الصقير

 %5.47  14,939,190  السيد/ فراس علي الصقير

 %5.47  14,939,190  السيد/ منصور علي الصقير

 %5.08  13,867,980  السيد/ صقير علي إبراهيم الصقير

      %37.48  102,320,470  مساهمون آخرون

  272,999,780  100.00% 

 إدارة رأس المال

ة في العمل وفقا  لمبدأ االستمراريقدرة الشركة على االستمرار متتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على 

مال قوية من أجل الحفاظ  الحفاظ على قاعدة رأس فيسياسة اإلدارة وتتمثل . وتحقيق المنافع لألطراف المعنية األخرى

 على ثقة الدائنين والسوق ودعم التطور المستقبلي لألعمال.

 ال تخضع الشركة لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجيا .

 .ةبقوالسا الحالية السنة إدارة رأس المال خاللعلقة بتالمراء أي تغييرات في األهداف والسياسات أو العمليات لم يتم إج

ت واألرباح المبقاة البالغ الشركة، يشتمل رأس المال على أسهم رأس المال واالحتياطاالخاصة بمال اللغرض إدارة رأس و

أبريل  1مليون لاير سعودي،  419.2: 2017مارس  31) 2018مارس  31مليون لاير سعودي كما في  392.8ها إجمال

 مليون لاير سعودي(. 391.1: 2016

 

 نظاميالحتياطي اإل -14

دخل السنة )بعد خصم الزكاة صافي من  ٪10تحويل  يجب والنظام األساسي للشركة، السعوديلنظام الشركات  طبقا  

التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع هذا االحتياطي  للشركةوضريبة الدخل( إلى االحتياطي النظامي. ويجوز 

 نصف رأس المال.  إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

 

 تفاقياإلحتياطي اإل -15

حتياطي النظامي ألغراض حماية توزيعات األرباح. سوف يتم استخدام إلى اال ٪10بإجراء تحويالت بنسبة  المجموعةقامت 

 االحتياطي االتفاقي وفقا  لقرار مجلس اإلدارة على النحو المنصوص عليه في النظام األساسي للشركة. 

 لاير سعودي للسهم 1.3على توزيعات أرباح خاصة بواقع  2017وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في ديسمبر 

مليون لاير سعودي، سيتم دفعها من االحتياطي  35.5، وبمبلغ قدره 2017ديسمبر  27بناء  على األسهم القائمة كما في 

 (.16االتفاقي )أنظر إيضاح 
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 رباحاألتوزيعات  -16

 مارس 31على توزيعات أرباح للربع السنوي المنتهي في  2016يوليو  فيالعمومية في إجتماعها المنعقد  الجمعيةوافقت 

 .2016 خالل يوليووقد تم دفعها ، لاير سعوديمليون  10.9قدره بمبلغ لاير سعودي للسهم  0.4بواقع  2016

لاير سعودي  0.4 بواقع 2016يونيو  30على توزيع أرباح للربع المنتهي في وافق مجلس اإلدارة ، 2016خالل أكتوبر 

في وقد تم دفعها مليون لاير سعودي  10.9بمبلغ قدره  2016 أكتوبر 13للسهم وذلك بناء على األسهم القائمة كما في 

 . 2016أكتوبر 

 سبتمبر 30على توزيعات أرباح للربع السنوي المنتهي في  2016 في ديسمبروافق مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد 

مليون  10.9قدره بمبلغ  2016ر ديسمب 20لاير سعودي للسهم وذلك بناء على األسهم القائمة كما في  0.4بواقع  2016

 . 2016خالل ديسمبر وقد تم دفعها  ،لاير سعودي

 2016 ديسمبر 31على توزيعات أرباح للربع المنتهي في  2017في مارس وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد 

لاير  مليون 10.9قدره بمبلغ  2017مارس  27وذلك بناء على األسهم القائمة كما في  للسهم لاير سعودي 0.4بواقع 

 .2017في مارس وتم دفعها ، سعودي

 2017 مارس 31على توزيعات أرباح للربع المنتهي في  2017سبتمبر  فيوافقت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد 

 .2017أكتوبر  فيوتم دفعها لاير سعودي  مليون 10.9وقدرها لاير سعودي للسهم  0.4بواقع 

 2017 يونيو 30في  ينالمنتهي للربعينعلى توزيعات أرباح  2017 في ديسمبرة في اجتماعه المنعقد وافق مجلس اإلدار

 2017ديسمبر  27ة كما في ربع وذلك بناء على األسهم القائم لكل لاير سعودي للسهم 0.25بواقع  2017سبتمبر  30و 

 .2018وتم دفعها في يناير  لكل ربع سنويلاير سعودي  مليون 6.8قدرها 

لاير سعودي للسهم  1.3توزيعات أرباح خاصة بواقع على المذكور أعاله في إجتماعه  أيضا   وافق مجلس اإلدارةكما 

وتم دفعها في يناير مليون لاير سعودي،  35.5قدرها و 2017ديسمبر  27م القائمة كما في الواحد وذلك بناء على األسه

القبض من  األرباح بعد خصم المبلغ المستحق (. تم دفع توزيعات15ح من االحتياطي االتفاقي للشركة )أنظر إيضا 2018

االكتتاب العام شأن ن المساهمين( بالمصاريف المتكبدة )والمستردة م مليون لاير سعودي، يمثل 3.9المساهمين وقدره 

 .2017الذي تعتزم الشركة القيام به. تم إلغاء هذا االكتتاب العام من قبل الشركة خالل 

 

 غير المسيطرة حقوق األقلية -17

 التالية: الموحدة التابعةفي الشركات غير المسيطرة  حقوق الملكيةحصة  الرصيدهذا يمثل 

 
 2018مارس  31

 لاير سعودي
 2017مارس  31

 لاير سعودي
 2016إبريل  1

 لاير سعودي
 ───────── ───────── ───────── 

 2,458,788 2,236,776 1,318,012  والصناعةلتجارة والمقاوالت لالسلطان 

 941,139 842,770 726,566 شركة األغشية المتقدمة للصناعة

 629,814 554,096 426,101 شركة مصنع حجر التكامل للحجر والرخام

 204,175 247,203 285,345 شركة عوازل العالمية المحدودة

 202,412 225,713 235,192 شركة عوازل الكويت لمواد البناء

 183,626 181,033 196,873 شركة عوازل قطر العالمية

 (79,313)       -       - شركة عوازل اندونيسيا العالمية
 ───────── ───────── ───────── 
 3,188,089 4,287,591 4,540,641 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تتمة -غير المسيطرة  حقوق األقلية -17

إجمالي الدخل الشامل للسنة المنتهية في الربح )الخسارة( والملكية غير المسيطرة في  حقوقفيما يلي معلومات حول حصة 

 مارس: 31
 

 الدخل الشامل اآلخر  صافي الربح   

  اسم الشركة
2018 

  لاير سعودي
2017 

  لاير سعودي
2018 

  سعوديلاير 
2017 

 لاير سعودي

 (121,158)        -  (102,012)  (918,764)   والصناعةلتجارة والمقاوالت لالسلطان 

       -        -  (75,718)  (127,995)  صنع حجر التكامل للحجر والرخامشركة م

       -        -  (98,369)  (116,204)  شركة األغشية المتقدمة للصناعة

 200  15  42,828  38,127  المحدودةشركة عوازل العالمية 

 399  3,616  (2,992)  12,224  شركة عوازل قطر العالمية

 (1,779)  3,767  25,080  5,712  شركة عوازل الكويت لمواد البناء

       -        -  (5,943)        -  شركة عوازل اندونيسيا العالمية

  (1,106,900)  (217,126)  7,398  (122,338) 

 

 لموظفينل نهاية الخدمة مكافأةالتزامات  -18

 مارس: 31نهاية الخدمة للموظفين )غير الممولة( للسنة المنتهية في  فيما يلي حركة التزام مكافأة

 2018 2017 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 21,955,463 23,617,016 المحددة المنافعالقيمة الحالية اللتزام  - االفتتاحيالرصيد 
 1,980,212 1,961,001 تكلفة الخدمة الحالية

 1,025,077 781,457 تكاليف العمولة
 (538,977) (1,399,419) مدفوعة منافع
 (799,481) 805,534 االلتزام عن االكتوارية( األرباح) ئرالخسا

 (5,278) 15,019 تسوية ترجمة العمالت األجنبية
 ───────── ───────── 

 23,617,016 25,780,608 المحددة المنافعالقيمة الحالية اللتزامات  - الختاميالرصيد 
   

 (13,031,201) (12,253,943) (9 إيضاحللموظفين )انظر  سلفناقصا: 
 ───────── ───────── 
 13,526,665 10,585,815 
 ═════════ ═════════ 

 :السنوات المعروضةاالفتراضات الرئيسية لكافة فيما يلي 

 )%( القيمة  

  االفتراضات المالية

 %3.60 )سنويا ( صافي معدل الخصم

 %3.60 )سنويا ( الرواتب زيادةمعدل 

  

  االفتراضات الديموغرافية

 سنة 65 سن التقاعد

  متوسط )سنويا ( الخدمة معدالت ترك

  



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

 2018مارس  31
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 تتمة - لموظفينل مكافأة نهاية الخدمةالتزامات  -18

 31ما في كتم تحديد أثر التحليل أدناه بناء على التغيرات المحتملة المعقولة لكل افتراض على التزام المنافع المحددة 
 :ثابتة افتراض بقاء كافة االفتراضات األخرىمع  2016أبريل  1و  2017مارس  31و  2018مارس 

 إلتزام مكافأة نهاية الخدمةالزيادة )النقص( في  )التغير( 

 )نقطة أساس( 

 2018 مارس 31
 لاير سعودي

 2017 مارس 31
 لاير سعودي

 2016 إبريل 1
          لاير سعودي

 (1,358,044) (1,417,237) (1,165,888) 50+  معدل الخصم
 - 50 1,258,165 1,591,503 1,528,530 
     

 1,312,743 1,360,885 1,232,182 50+  الرواتبفي زيادة المعدل 

 - 50 (1,153,470) (1,240,171) (1,193,743) 

 

 :2018مارس  31فيما يلي أدناه بيان تواريخ االستحقاق لدفعات المنافع غير المخصومة كما في  

 

 المبلغ 
 لاير سعودي

  ───────── 
 509,758  ا  القادمةشهر 12 خالل الـ
 5,915,373  سنوات  5و  2ما بين 
 14,978,429  سنوات  5بعد 

 

 ة وأرصدتها عالقالالمعامالت مع الجهات ذات  -19

معتمدة من قبل إدارة ال حكاماألشروط ولمع الجهات ذات العالقة وفقا  لمعامالت بإجراء بعض ال المجموعة تقوم
 المجموعة.

المالية الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية والمدرجة في القوائم المعامالت ب ا  فيما يلي ملخص
 :الموحدة

 الجهة ذات العالقة
 

 طـبـيـعـة الـمـعـاملـة
2018 

 لاير سعــودي
2017 

         لاير سعــودي

 1,346,523 1,807,293 مبيعات    لسيطرة المشتركةل منشآت خاضعة

 3,209,574 1,518,132 مشتريات 

 688,033 347,145 مصاريف 

    

 5,580,137 5,073,192 رواتب وأجور موظفي اإلدارة العليا 

 472,626 502,141 مكافأة نهاية الخدمة 

 1,500,000       - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  
      

 العالقة: الجهات ذاتمعامالت مع ال عنرصدة الهامة الناتجة بيان باألفيما يلي 

 

 2018مارس  31
 لاير سعودي

 2017 مارس 31
 لاير سعودي

 2016 إبريل 1
 لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── 
    مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

 290.068 407.897 580.876 (11)أنظر إيضاح  لسيطرة المشتركةل منشآت خاضعة
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    ذات عالقة جهة إلىمبالغ مستحقة 
 -      57.350 -      (22خاضعة للسيطرة المشتركة )أنظر إيضاح  منشأة

 ═════════ ═════════ ═════════ 
  



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

 2018مارس  31
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 تتمة -ة وأرصدتها عالقالالمعامالت مع الجهات ذات  -19

 على التوالي. ،والدائنين ،مدرجة كجزء من حسابات المدينينعالقة الإلى الجهات ذات المستحقة من وتم إظهار المبالغ 

 شروط وأحكام المعامالت مع الجهات ذات العالقة

مة رصدة القائلمجموعة. إن األلجارية السائدة عالقة بشروط متوافقة مع تلك المعامالت التالالجهات ذات  مع المعامالتتتم 

هة ذات من أية ج هابدون ضمانات وبدون عمولة وتسدد نقدا . لم يتم تقديم أية ضمانات أو استالم إعداد القوائم الماليةبتاريخ 

 يمةقلم تقم المجموعة بقيد أية انخفاض في خالل السنة الحالية والسابقة، خالل السنة الحالية والسابقة، عالقة مدينة أو دائنة. 

ركز كل فترة وذلك بفحص الملهذا التقويم  إجراءمبالغ المملوكة من قبل الجهات ذات العالقة. يتم لذمم المدينة المتعلقة بالا

 المالي للجهة ذات العالقة والسوق التي تعمل فيه الجهة ذات العالقة.

 

 زكاة ال -20

 كما يلي:مارس  31إن حركة الزكاة للمجموعة المستحقة الدفع للسنة المنتهية في 

  
   2018 

 سعودي لاير
    2017 

 لاير سعودي
     

 9.486.390  9,632,917  في بداية السنة 

 9.376.815  9,190,478   لسنة ل المحمل

      (9.230.288)  (9,329,971)   مدفوع خالل السنة 

 9.632.917  9,493,424   في نهاية السنة 
 

  بمخصص السنة الحالية، والذي تم احتسابه وفقا  لألساس التالي:  مارس 31في  المنتهيةللسنة  المحملةالزكاة  تتعلق
 
    2018    2017 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 349,526,354 359,449,431 الشركاءحقوق 
 30,181,333 21,710,426  مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

 (126,113,536) (121,559,398)  ها(التمويل المتعلق ب صافي) موجودات طويلة األجللالقيمة الدفترية ل
 ───────── ───────── 
 259,600,459 253,594,151 
   

 87,170,472 50,369,940 لزكاة  ل دخل السنة الخاضع
 ───────── ───────── 

 340,764,623 309,970,399 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ 
   

 8,519,116 7,749,260 من وعاء الزكاة  %2.5الزكاة بواقع مخصص 
 ═════════ ═════════ 

 9,376,815 9,190,478  المستحقة خالل السنةالزكاة 
 ═════════ ═════════ 
 

 الربوط الزكوية  

. تم إنهاء الربوط 2017 مارس 31حتى )الهيئة( حصلت الشركة على شهادات الزكاة من الهيئة العامة للزكاة والدخل 

 31حتى  2012 مارس 31من  للسنوات، بينما لم يتم إجراء الربوط 2011 مارس 31الزكوية حتى السنة المنتهية في 

 .بعدمن قبل الهيئة  2017 مارس

  



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

 2018مارس  31
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 خرىاألمطلوبات الوالدفع مستحقة المصاريف ال -21

 

 2018مارس  31
 لاير سعودي

 2017مارس  31
 لاير سعودي

 2016إبريل  1
 لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── 

 10,939,446 9,063,540 7,245,287 موظفين مستحقات

 21,681,786 14,926,877 3,497,323 رسوم جمركية مستحقة على االستيراد 

 3,431,314 3,378,776 2,696,159 مستحقة مبيعات عموالت

 282,774 288,657 852,078 مستحقة أتعاب مهنية

       -       - 779,034 مضافة مستحقة  قيمةضريبة 

 1,492,537 1,034,275 760,309 مستحقة نقلمصاريف 

 547,190 251,033 555,407 عامة مستحقة منافعمصاريف 

 1,860,601 200,000 97,149 حوافز مبيعات مستحقة

 234,079 998,734       - محتجزات دائنة

 443,729 393,939 461,339 أخرى
 ───────── ───────── ───────── 
 16,944,085 30,535,831 40,913,456 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

في  .ابقةالساستيراد المواد الخام الخاضعة للرسوم الجمركية خالل السنوات  عنالرسوم الجمركية المستحقة  يمثل هذا البند

مليون لاير سعودي تتعلق بالرصيد المذكور أعاله من مصلحة الجمارك  6.2، استلمت الشركة مطالبة بمبلغ 2017عام 

 السعودية، وتم إصدار ضمان بنكي بشأنها. 
 

:  ال شيء( وتم قيده 2017مليون لاير سعودي ) 4.5كة بعكس قيد مبلغ واستنادا  إلى المشورة القانونية، قامت الشر

 (.25ها )أنظر إيضاح بكإيرادات أخرى تمثل عكس قيد مبالغ مستحقة الدفع، إلنتهاء حق مصلحة الجمارك في المطالبة 

 

 الدائنون -22

 

 2018مارس  31
 لاير سعودي

 2017مارس  31
 لاير سعودي

 2016إبريل  1
 لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── 

 11,004,840 8,270,632 12,623,098 دائنون تجاريون 

       - 57,350       - (19)إيضاح  عالقةات ذ مبالغ مستحقة إلى جهة
 ───────── ───────── ───────── 
 12,623,098 8,327,982 11,004,840 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 يوما .  120إن أرصدة الدائنين التجاريين غير مرتبطة بعمولة، وتستحق السداد خالل 
 

 .(19) اإليضاح، يرجى الرجوع إلى عالقة اتذ لجهةبالنسبة لشروط وأحكام المبلغ المستحق 

  



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

 2018مارس  31
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 والتوزيعبيع المصاريف  -23

  
2018 

 لاير سعودي
 2017 

 لاير سعودي

 11.809.659  11,263,948  موظفين رواتب ومزايا

 2.456.038  4,418,187  (11)إيضاح  مشكوك في تحصيلهاديون  مصاريف
 2.761.818  2,757,257  إيجارمصاريف 
 2.432.681  1,509,753  مبيعات لةعمومصاريف 
 1.353.349  887,354  إعالن وترويج مصاريف 
 1.004.512  748,292  (6إيضاح أنظر ممتلكات وآالت ومعدات ) استهالك
 547.572  683,847  (7إيضاح أنظر )عقارات استثمارية عن استهالك 

 326.589  338,823  مصاريف اتصاالت
 319.085  337,867  مصاريف بنكية

 345.575  330,754  سفرمصاريف 
 235.865  318,900  مرافق المكتب 

 287.203  280,337  تأمينمصاريف 
 600.072  192,328  إصالح وصيانةمصاريف 

 2.520.689  2,587,960  أخرى

  26,655,607  27.000.707 

 

 داريةاإلعمومية والمصاريف ال -24

  
2018 

 لاير سعودي
 2017 

 لاير سعودي

 16.533.703  15,328,705  موظفين  رواتب ومزايا

 1.717.315  1,820,650  (6إيضاح أنظر ممتلكات وآالت ومعدات ) استهالك
 1.799.835  1,280,202  أتعاب خدمات مهنية

 450.480  448,307  تأمينمصاريف 
 151.305  199,112  سفرمصاريف 

 82.954  25,071  مصاريف بنكية
 1.751.638  1,604,162  أخرى

  20,706,209  22.487.230 

 

 خرى، صافياأليرادات اإل -25

  
2018 

 لاير سعودي
 2017 

 لاير سعودي

أنظر ) استيرادرسوم جمركية مستحقة عن عكس قيد 
 -  4,538,266  (21إيضاح 

 1.920.845  2,431,313  دخل إيجار مستودعات ومتاجر 
 1.622.472  1,054,565  (12إيضاح أنظر دخل ودائع قصيرة األجل )

 (49.675)  (323,816)  ، صافيتحويل عمالت أجنبيةخسائر 

 45.520  213,582  خردة ومواد خام بيع
 199.668  13,194  ، صافيومعدات وآالتممتلكات  مكاسب استبعاد

 1.132.408  788,942  أخرى

  8,716,046  4.871.238 

  



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

 2018مارس  31
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 السهم ربح -26

رجح لعدد على المتوسط الم المتعلق بالمساهمين في الشركة األمالسنة دخل  صافي بقسمةللسنة وذلك السهم  ربحتم احتساب 

 األسهم القائمة خالل السنة. 

 

 محتملة ال االلتزاماتاالرتباطات و -27

 االلتزامات المحتملة 27-1

كما في  لاير سعودي مليون 8كان لدى المجموعة إلتزامات محتملة خالل دورة األعمال العادية بشأن ضمانات أداء قدرها 

 (. مليون لاير سعودي 7.2: 2016 إبريل 1و  لاير سعودي مليون 7.9: 2017مارس  31) 2018مارس  31

 

 التزامات عقود اإليجار التشغيلي 27-2

 مجموعة كمؤجرال

( لمدة عام 7 إيضاحالمجموعة عقد إيجار تشغيلي لجزء من أرضها ومستودعها وصالة عرضها في دبي )انظر  أبرمت

القابلة  بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير المستحقة القبض في المستقبلفيما يلي بيان الحد األدنى لدفعات اإليجار واحد. 

 لإللغاء:

 

 2018مارس  31
 لاير سعودي

 2017مارس  31
 لاير سعودي

 2016إبريل  1
 لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── 

 402.050 140.316 204.206  خالل عام واحد

 36.550 -       - بعد عام واحد ولكن ليس أكثر من خمس سنوات 
 ───────── ───────── ───────── 
 204.206 140.316 438.600 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 مجموعة كمستأجرال

قدره  يإجمال بمبلغض وجدة إليجار سنوي لدى الشركة عقود إيجار مع الحكومة تغطي مرافق التصنيع والمكاتب في الريا

سنة، قابلة للتجديد، ويتم احتسابها كعقود إيجار تشغيلية. بلغت مصروفات  25عقود اإليجار لمدة إن مليون لاير سعودي.  0.2

مليون لاير  0.2: 2017مليون لاير سعودي ) 0.2مبلغ  2018مارس  31اإليجار على عقود اإليجار للسنة المنتهية في 

 سعودي(.

 عات اإليجار المستقبلية:والحد األدنى لمدفن فيما يلي بيا

 

 2018مارس  31
 لاير سعودي

 2017مارس  31
 لاير سعودي

 2016إبريل  1
 لاير سعودي

 ───────── ───────── ───────── 

 237,940 237,940 237,940  خالل عام واحد

 951,760 951,760 951,760 بعد عام واحد ولكن ليس أكثر من خمس سنوات 

 2,423,403 2,185,463 1,947,523 أكثر من خمس سنوات 
 ───────── ───────── ───────── 
 3,137,223 3,375,163 3,613,103 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
  



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

 2018مارس  31
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  إدارة المخاطر -28

ومخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العمالت تتعرض نشاطات المجموعة لمخاطر مالية مختلفة: مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة 
األجنبية ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر األسعار(. يركز برنامج إدارة المخاطر الكلي للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق 

قبل اإلدارة العليا. وفيما يلي المالية والسعي للحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تتم إدارة المخاطر من 
 :ملخص بأهم أنواع المخاطر

 مخاطر االئتمان 28-1

على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تقوم في أداة مالية تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما 

 بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل على حده ومراقبة الذمم المدينة القائمة. مجموعةال

 الموحدة. تعلقة ببنود قائمة المركز الماليلمخاطر االئتمان الم مجموعةيوضح الجدول أدناه الحد األقصى لتعرض ال

 

 2018مارس  31  
 لاير سعودي

 2017مارس  31
 لاير سعودي

 2016إبريل  1
         لاير سعودي

 137,369,818 151,422,832 130,581,514   مدينون
 6,067,400 8,853,705 6,128,426   مدينون آخرون

         128,661,444 136,040,570 128,951,002  نقدية  شبه

  265,660,942 296,317,107 272,098,662 
        
     

 المدينون

 التجارية بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل.المدينة الذمم  بشأنتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر 

 المدينة التي لم تنخفض قيمتها كالتالي: أعمار الذممالمالية، فإن  إعداد القوائمتاريخ ب كما
 

 2018مارس  31  
 لاير سعودي

 2017مارس  31
 لاير سعودي

 2016إبريل  1
         سعوديلاير 

 11,277,649 8,642,875       -  غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
 50,187,839 49,547,126 40,303,160  يوما   90إلى  1متأخرة السداد من 

         75,904,330 93,232,831 90,278,354  يوما   90أكثر من 

  130,581,514 151,422,832 137,369,818 
        
     

ا ال تزال قابلة للتحصيل بالكامل، بناء   90التي لم تنخفض قيمتها ومتأخرة السداد لمدة تزيد عن تعتقد اإلدارة أن المبالغ  يوم 

 .رهاللعمالء، عند توف تصنيفات االئتمانيةالوالتحليل الشامل لمخاطر االئتمان، بما في ذلك  وضع السداد السابقعلى 

 .(11)يضاح اإلفي  بالذمم المدينةالقيمة خالل السنة، فيما يتعلق  مخصص االنخفاض فيالحركة في تم عرض 

 اآلخرون ونالمدين

لموظفين والهامش على الضمانات البنكية والذمم المدينة األخرى. ال توجد مخاطر ائتمانية اذمم بشكل أساسي البند يشمل هذا 

 وتتوقع اإلدارة استردادها بالكامل. ،المدينين اآلخرينأرصدة مرتبطة ب

 شبه النقدية

 ذات تصنيف ائتماني جيد. وذلك لالحتفاظ بها لدى بنوكه النقدية محدودة، بتعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة بش

 تركز مخاطر االئتمان

 لم تحدد اإلدارة أية تركزات هامة لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية. 

  



 والشركات التابعة لها العزل العربية اتشركة صناع
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 تتمة - إدارة المخاطر -28

 مخاطر السيولة  28-2

األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير 

تنشأ مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له. وتتمثل طريقة 

اقها، في ظل قالشركة في إدارة السيولة في التأكد، قدر المستطاع، من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استح

كل من الظروف العادية أو الظروف الصعبة، وذلك بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو االضرار بسمعة المجموعة. عليه، 

 تقوم المجموعة دائما بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية الكافية.

 

تكون وبات المالية الخاصة بالمجموعة التي تبتاريخ إعداد القوائم المالية، فإن تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية للمطل

ا. إن القيمة غير المخصومة لهذه  12من المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى والدائنين تستحق جميع ا خالل  شهر 

 .المطلوبات المالية تقارب قيمتها الدفترية بتاريخ إعداد القوائم المالية

 مخاطر السوق  28-3

العمالت األجنبية وأسعار صرف تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار 
ل في إدارة ومراقبة أو التدفقات النقدية لها. إن هدف إدارة مخاطر السوق يتمث المجموعةالعموالت والتي تؤثر على دخل 

 على زيادة العائد. مخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة والعملالتعرضات ل

 العمالت األجنبيةمخاطر 

تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار الصرف 

 بإجراءتخضع المجموعة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة األعمال العادية. تقوم المجموعة األجنبي. 

باللاير السعودي واللاير القطري والدينار الكويتي والدرهم  معامالت هامة ولديها موجودات ومطلوبات نقدية هامة

اإلماراتي. تزاول المجموعة عملياتها دوليا  وتتعرض لمخاطر الصرف األجنبي الناتجة عن التعرض لعمالت مختلفة. 

نبية والتي يتعرض صافي موجوداتها لمخاطر ترجمة العمالت األجنبية. المجموعة استثمارات في شركات تابعة أج تمتلك

 .إعداد القوائم الماليةتقوم اإلدارة بمراقبة هذه المخاطر وتعتقد أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت غير جوهري بتاريخ 

ها ت األجنبية والتي تتعامل بتقوم اإلدارة بالتخفيف من آثار مخاطر العمالت األجنبية وذلك بمراقبة أسعار صرف العمال

 المجموعة. 

 مخاطر أسعار العموالت
 تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق. 

جل. تعتقد اإلدارة أن تعرض المجموعة تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة بالمجموعة بشكل رئيسي من الودائع قصيرة األ
 لمخاطر أسعار العموالت غير جوهرية. 

 األسعارمخاطر 

المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية للمجموعة نتيجة التغيرات في األسعار السائدة في  األسعارمخاطر  تمثل

المالية ومصدرها أو عوامل تؤثر على كافة األدوات السوق سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باألداه 

المالية المتداولة في السوق. تنشأ مخاطر األسعار الخاصة بالمجموعة عن االستثمارات المتاحة للبيع الخاصة بها والمقيدة 

 بالقيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر األسعار غير جوهرية.
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 لألدوات المالية القيمة العادلة -29

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية 
بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات 

 قد تمت إما: 

  السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أوفي 

 .في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات 

 إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة. 

ن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أ
 المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تقوم المجموعة باستخدام بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر المستطاع. 
ويات مختلفة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة بناء على المدخالت يتم تصنيف القيمة العادلة إلى مست

 المستخدمة في طرق التقويم على النحو التالي:

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى 

المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو  : مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن 2المستوى 
 المطلوبات إما بصورة مباشرة )أي األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي المشتقة من األسعار(.

: مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تتم بناء على بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة  3المستوى 
 للمالحظة(.

تقوم المجموعة بقياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد القوائم المالية. تم اإلفصاح عن القيمة العادلة 
من التسلسل الهرمي لقياس  1لالستثمارات المتاحة للبيع في قائمة المركز المالي الموحدة، وتم تصنيفها ضمن المستوى 

 القيمة العادلة.

( حول هذه القوائم المالية الموحدة، وتم تصنيفها ضمن 7عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في اإليضاح )تم اإلفصاح 
 من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. 3المستوى 

اريف المصإن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى للمجموعة، بما في ذلك المدينين والمدينين اآلخرين وشبه النقدية و
المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى والدائنين، تقارب قيمتها الدفترية نظرا لتاريخ االستحقاق قصير األجل نسبي ا لهذه 

 من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.  2األدوات المالية. وتم تصنيفها ضمن المستوى 

  . 3أو إلى/ خارج المستوى  2و  1ن المستوى خالل السنة الحالية والسابقة، لم يتم إجراء تحويالت بي

 

 الموحدة اعتماد القوائم المالية -30

 (.2018يوليو  30)الموافق هـ 1439 ذو القعدة 17 اإلدارة بتاريخمجلس من قبل الموحدة هذه القوائم المالية  اعتمادتم 
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