الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض
القوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
فهرس المحتويات

 تقرير المراجع المستقل قائمة المركز المالي قائمة الدخل والدخل الشامل اﻵخر قائمة التغيرات في حقوق المساهمين قائمة التدفقات النقدية -إيضاحات على القوائم المالية

رقم الصفحة
٥-١
٦
٧
٨
٩
٢٦ -١٠

الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض
قائمة المركز المالي في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)بالرياﻻت السعودية(
إيضاح
اﻷصول
اﻷصول غير المتداولة
ممتلكات ومعدات ـ بالصافي
حق إستخدام اﻷصول – بالصافي
إستثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
مجموع اﻷصول غير المتداولة
اﻷصول المتداولة
مخزون
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى – بالصافي
المستحق من أطراف ذات عﻼقة
النقد وما في حكمه
مجموع اﻷصول المتداولة
مجموع اﻷصول
اﻻلتزامات وحقوق المساهمين
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
احتياطيات اخرى
مجموع حقوق المساهمين
اﻻلتزامات غير المتداولة
إلتزامات تأجير – الجزء غير المتداول
التزامات منافﻊ الموظفين المحددة
مجموع اﻻلتزامات غير المتداولة
اﻻلتزامات المتداولة
بنوك  -تسهيﻼت إئتمانية
إلتزامات تأجير – الجزء المتداول
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
المستحق الى أطراف ذات عﻼقة
مخصص الزكاة
مخصص مطالبات
مجموع اﻻلتزامات المتداولة
مجموع اﻻلتزامات وحقوق المساهمين

٢٠١٨/١٢/٣١م

٢٠١٩/١٢/٣١م

٥
١/٦
٧

٩٨٫١٨٤٫٩٦٣
٢٫٨٢٤٫٦٢٣
١٠٫٦٢٢٫٣١٤
١١١٫٦٣١٫٩٠٠

٨٦٫٩٧٠٫٠٨٠
١٠٫٠٤٥٫٦٧١
٩٧٫٠١٥٫٧٥١

٨
٩
١٠
١١

٣٤٫٧٨٨٫٠٣٥
٤٨٫٤٧٢٫٠٩٤
٢٫٩٩٨٫٨٧٥
٨٦٫٢٥٩٫٠٠٤
١٩٧٫٨٩٠٫٩٠٤

٣١٫٤٨٥٫٣٥١
٤١٫٧٤١٫٠٥٥
٢٥٩٫٩٢٥
١٫٢٥٦٫٧٤٧
٧٤٫٧٤٣٫٠٧٨
١٧١٫٧٥٨٫٨٢٩

١٢
١٣

٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٫٣٨٩٫٩١٦
٦٠٫٨٢٤٫٣١١
٥٫٠٢٢٫٦١١
١٣٤٫٢٣٦٫٨٣٨

٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٧٫٧٦٧٫٦٧٠
٥٥٫٢٢٤٫٠٩٥
٤٫٤٤٥٫٩٦٨
١٢٧٫٤٣٧٫٧٣٣

٢/٦
١٤

٢٫١٤٥٫٣٠٠
٢٫٢٧٢٫٥٨٠
٤٫٤١٧٫٨٨٠

١٫٨٧٣٫٨٣٩
١٫٨٧٣٫٨٣٩

١٥
٢/٦
١٦
١٠
٢/١٧
٣/١٧

٢٠٫٩٠٣٫٠١٧
٥٣٣٫٥٦٤
٢٠٫٠٦٥٫٤٧٠
١٥٫٨٢٠٫٠٦٠
٨٣٧٫٧٦٥
١٫٠٧٦٫٣١٠
٥٩٫٢٣٦٫١٨٦
١٩٧٫٨٩٠٫٩٠٤

٢٠٫٩٠٦٫٢٣٤
١٠٫٨٩٩٫٨٤٩
٩٫٠٧٤٫٧٤٤
١٫٥٦٦٫٤٣٠
٤٢٫٤٤٧٫٢٥٧
١٧١٫٧٥٨٫٨٢٩

اﻹيضاحات المرفقة من رقم ) (١الى رقم ) (٢٣جزءا ً من القوائم المالية

اﻹدارة المالية

المدير التنفيذي

٦

رئيس مجلس اﻹدارة
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شركة مساهمة سعودية مدرجة
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شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض
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الرصيد في ٢٠١٩/١/١م
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إيضاح ٢٠١٩/١٢/٣١م
التدفق النقدي من عمليات التشغيل
صافي دخل السنة قبل الزكاة
تعديل صافي الدخل إلى صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
استهﻼك ممتلكات ومعدات
إستهﻼك حق إستخدام أصول
التزامات منافﻊ الموظفين المحددة
حصة الشركة في إستثمارات في شركات تابعة
خسائر بيﻊ إستثمارات في شركات تابعة
مصروفات تمويلية
إنخفاض في قيمة اﻷرصدة المدينة اﻻخرى
مخصص مطالبات
مخصصات إنتفى الغرض منها
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نقص )زيادة(
مخزون
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى – بالصافي
المستحق من أطراف ذات عﻼقة
)نقص( زيادة :
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
المستحق الى أطراف ذات عﻼقة
المستحق للمساهمين
مصروفات تمويلية مدفوعة
الزكاة المدفوعة
صافي التدفق النقدي الناتج عن )المستخدم في( عمليات التشغيل
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)(٢٫٩٢٣٫٨٧١
)(٥١٣٫٣٦٢
)(٢٫١٢٩٫٦٥٣

التدفق النقدي من عمليات اﻻستثمار
)شراء( ممتلكات ومعدات
متحصﻼت من بيﻊ إستثمارات في شركات تابعة
شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
صافي التدفق النقدي )المستخدم في( عمليات اﻻستثمار
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)(٢٠٫٤٩٧٫٨٥٠

التدفق النقدي من عمليات التمويل
)مسدد( محصل من بنوك  -تسهيﻼت ائتمانية
صافي التدفق النقدي )المستخدم في( الناتج عن عمليات التمويل
صافي الزيادة )النقص( في اﻷرصدة النقدية
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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معامﻼت غير نقدية:
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير رقم  ١٦على حق إستخدام اﻷصول
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير رقم  ١٦على إلتزامات التأجير
تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
تمويل من المساهمين لزيادة إستثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
أرباح ) /خسائر( إكتوارية من إعادة قياس منافﻊ الموظفين المحددة
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)(٣٫٢١٧
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١٫٧٤٢٫١٢٨
١٫٢٥٦٫٧٤٧
٢٫٩٩٨٫٨٧٥

٢٠٫٩٠٦٫٢٣٤
٢٠٫٩٠٦٫٢٣٤
)(٣٫٨٨٠٫٥٨٥
٥٫١٣٧٫٣٣٢
١٫٢٥٦٫٧٤٧

)(٢٫٨٢٤٫٦٢٣
٢٫٦٧٨٫٨٦٤
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الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)بالرياﻻت السعودية(
 ١ـ عــام
 - ١/١الش ركة الوطني ة للبن اء والتس ويق  -ش ركة مس اهمة س عودية مدرج ة  -تأسس ت بموج ب الق رار ال وزاري رق م
)/٧٠ق( بت اريخ ١٤٣٥/٣/٢٩ه ـ المواف ق ٢٠١٤/١/٣٠م وبموج ب النظ ام اﻷساس ي وآخ ر تعديﻼت ه بت اريخ
٢٠١٧/٥/٢٢م وقي دت الش ركة بالس جل التج اري بمدين ة الري اض ب رقم  ١٠١٠١٥٣٦٧٨وت اريخ
١٤٢٠/١/١٧هـ.
 - ٢/١نش اط الش ركة ه و تج ارة الجمل ة والتجزئ ة ف ى م واد البن اء )الحدي د واﻷخش اب والع دد اليدوي ة والص ناعية
واﻷجه زة اﻹلكتروني ة والحاس ب اﻵل ي وقط ﻊ غياره ا واﻷدوات المكتبي ة واﻷث اث المكتب ي والوس ائل التعليمي ة
وص يانة المع دات والل وازم الطبي ة والعلمي ة ول وازم المستش فيات والمختب رات واﻷث اث الطب ي وقط ﻊ غياره ا
ومقاﻻوت عامة للمباني وأعمال الديكور والدهانات والمواد الكيماوية والهدايا الدعائية .
 - ٣/١تشتمل القوائم المالية على حسابات المركز الرئيسي والفروع التالية :
أ  -معمل فرع الوطنية للبناء والتسويق سجل تجاري رقم  ١٠١٠٣٧١٨٢٨وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٣هـ.
ب  -نه ر البردون ي ف رع ش ركة الوطني ة للبن اء والتس ويق س جل تج اري رق م  ١٠١٠٢٨٣٨٦٤وت اريخ
١٤٣١/٣/٢٧هـ )ﻻيعمل(.
ج  -فرع الشركة الوطنية للبناء والتسويق سجل تجاري رقم  ١٠١٠٦١٢١٩٤وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٦هـ.
 -٢أسس اﻷعداد
 -١/٢بيان اﻻلتزام
 اع دت الق وائم المالي ة المرفق ة طبق ا للمع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي المعتم دة ف ي المملك ة العربي ة الس عوديةواﻹص دارات اﻷخ رى الص ادرة ع ن الهيئ ة الس عودية للمحاس بين الق انونيين .قام ت الش ركة بتطبي ق نف س
السياسات المحاسبية بصورة ثابتة لجميﻊ الفترات المعروضة  ,كما لو كانت هذه السياسات سارية.
 يجب قراءة هذه القوائم المالية جنبا ً إلى جنب مﻊ القوائم المالي ة الس نوية المع دة وفق ا ً لمع ايير الهيئ ة الس عوديةللمحاس بين الق انونيين للس نة المنتهي ة ف ي  ٣١ديس مبر ٢٠١٨م والق وائم المالي ة اﻷولي ة المختص رة للش ركة
للفت رات المالي ة المنتهي ة ف ي  ٣١م ارس ٢٠١٩م و  ٣٠يوني و ٢٠١٩م و  ٣٠س بتمبر ٢٠١٩م المع دة وفق ا ً
للمع ايير الدولي ة للتق ارير المالي ة المعتم دة ف ي المملك ة العربي ة الس عودية والمع ايير واﻹص دارات اﻷخ رى
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 إن بعض المعلومات واﻹيضاحات والتي تعتبر مهمة لفهم الق وائم المالي ة ت م اﻹفص اح عنه ا باﻹيض احات م نرقم ) (١إلى رقم ).(٢٣
 -٢/٢أعداد القوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء البنود الهامة التالية الواردة في قائمة المركز المالي:
 يتم قي اس اﻹس تثمارات ف ي أدوات حق وق المس اهمين بالقيم ة العادل ة م ن خ ﻼل ال دخل الش امل اﻷخ ر بالقيم ةالعادلة.
 ي تم اﻻعت راف بمس تحقات التزام ات المن افﻊ المح ددة بالقيم ة الحالي ة لﻺلتزام ات المس تقبلية بإس تخدام طريق ةالمبالغ المستحقة.
 -٣/٢العملة الوظيفية وعملة العرض
 يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي  ,وهى العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض. ٤/٢اﻷحكام والتقديرات واﻻفتراضات المحاسبية الهامة
 يتطل ب إع داد الق وائم المالي ة م ن اﻹدارة وض ﻊ أحك ام وتق ديرات وافتراض ات ت ؤثر ف ي تطبي ق السياس ات المحاس بيةوالمبالغ المشمولة في التقرير لﻸصول واﻻلتزامات واﻹيرادات والمصاريف .إن التقديرات واﻻفتراضات المتعلقة به ا
بناء علي الخبرة السابقة والعوامل اﻷخ رى الت ي يعتق د أنه ا معقول ة ف ي ظ ل الظ روف والنتيج ة الت ي تعتب ر أساس ا ف ي
وضﻊ اﻷحكام حول القيمة الدفترية لﻸصول واﻻلتزامات التي ليست بادية للعيان من مصادر أخري .قد تختل ف النت ائج
الفعلية عن هذه التقديرات.
 يتم مراجعة التقديرات واﻻفتراضات اﻷساسية علي أساس مستمر ،ويتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترةالتي يتم فيها مراجعة التقديرات إذا كان التعديل يؤثر فقط علي تلك الفترة أو في فترة المراجعة والفترات المس تقبلية إذا
كان التعديل يؤثر علي كل من الفترات الحالية والفترات المستقبلية

١٠

الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)بالرياﻻت السعودية(
 ١/٤/٢مبدأ اﻻستمرارية
قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم حول قدرة الشركة على اﻻستمرار في مزاولة أعمالها حيث أظهر التقييم ب أن
الشركة ل ديها الم وارد الﻼزم ة لﻼس تمرار ف ي أعماله ا ف ي المس تقبل المنظ ور .إض افة ل ذلك ،ل يس ل دى إدارة
الشركة حالة من عدم اليقين والتي بدورها يمكن أن تثير شكوكا ً جوهرية حول قدرة الش ركة عل ى اﻻس تمرار.
وعليه فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ اﻻستمرارية.
 ٢/٤/٢تحديد معدل الخصم ﻻحتساب القيمة الحالية
يمث ل مع دل الخص م تقي يم مخ اطر الس وق الحالي ة عل ى الش ركة م ﻊ اﻷخ ذ باﻻعتب ار م دة اﻻتفاقي ة والمخ اطر
الفردية لﻸصول ذات الصلة .يستند احتساب معدل الخصم إلى الظروف المحيطة بالشركة.
 ٣/٤/٢التقييم اﻻكتواري ﻻلتزامات منافع الموظفين المحددة
يتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة )"مكافأة الموظفين"( بموجب برنامج المكافآت المح ددة غي ر الممول ة الت ي
يتم تحديدها بموجب التقييم اﻹكتواري .يشمل التقييم اﻹكتواري إعداد العديد م ن اﻻفتراض ات الت ي ق د تختل ف
عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشمل هذه اﻻفتراض ات تحدي د مع دل الخص م ،والزي ادات المس تقبلية ف ي
الرواتب ،ونسبة الوفيات .ونظرا ً لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة اﻷجل فإن التزام المكاف أة المح ددة غي ر الممول ة
شديد الحساسية للتغيرات ف ي ه ذه اﻻفتراض ات .ت تم مراجع ة جمي ﻊ اﻻفتراض ات س نويا أو أكث ر م ن م رة ف ي
السنة الواحدة عند الضرورة ،وقامت الشركة
بإستخدام حسبة إكتوارية لتحديد مكافأة نهاية الخدمة.
 ٤/٤/٢انخفاض قيمة المدينون التجاريون
يتم تقدير المبالغ الممكن تحصيلها من الذمم المدينة عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كام ل المبل غ .وف ي
حالة المبالغ المؤثرة ،يتم تقدير كل مبلغ على حدة ،وأما المبالغ غير الم ؤثرة والت ي تج اوزت موع د اس تحقاقها
فيتم تقييمها إجماليا ً ويتم تكوين مخصص لها على أساس طول مدة تجاوز موعد استحقاقها وبناء على مع دﻻت
اﻻسترداد التاريخية.
يتم تسجيل أي فرق بين المبالغ التي يتم تحصيلها فعلي ا ً ف ي الفت رات المس تقبلية والمب الغ المتوق ﻊ تحص يلها ف ي
قائمة الربح أو الخسارة لتلك الفترات.
 ٥/٤/٢تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦
إن التقديرات الهامة التي قامت بها اﻹدارة لتطبيق السياسة المحاس بية للش ركة والمص ادر الرئيس ة لتق دير ع دم
الموثوقية التي تتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  .١٦الموضحة في إيضاح رقم )(٦
 -٣السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية مبينه أدن اه .ت م تطبي ق ه ذه السياس ات المحاس بية
بصورة متسقة علي جميﻊ السنوات المعروضة م الم ي نص عل ي غي ر ذل ك .فيم ا ع دا تطبي ق المعي ار ال دولي الم الي
للتقرير المالي )" (١٦عقود اﻹيجار" ،حيث أن تاريخ سريانه هو  ١يناير .٢٠١٩
يح ل المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي ) (١٦مح ل معي ار المحاس بة ال دولي )" (١٧عق ود اﻹيج ار" ،والتفس ير )(٤
الصادر من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "تحدي د م ا إذا ك ان ترتي ب م ا ينط وي عل ى عق د إيج ار"،
والتفسير ) (١٥الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية الس ابقة "عق ود اﻹيج ار التش يغيلية  -الح وافز" ،والتفس ير )(٢٧
الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة "تقويم جوهر المعامﻼت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اﻹيجار" .ي نص
المعيار الدولي للتقرير المالي ) (١٦على مبادئ إثبات وقياس وعرض واﻻفصاح ع ن عق ود اﻹيج ار ،ويتطل ب م ن
المستأجرين المحاسبة عن كافة عقود اﻹيجار بموجب طريقة واحدة داخل المركز المالي.
١١
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 -١/٣الممتلكات والمعدات
 -١/٤/٣اﻻعتراف والقياس
 تق اس الممتلك ات والمع دات بالتكلف ة بع د خص م مجم ﻊ اﻻس تهﻼك وخس ارة مجم ﻊ اﻻنخف اض  ،إن وج دت ،باستثناء اﻷراضي وأعمال اﻹنشاءات تحت التنفيذ .
 تتضمن تكلفة النفقات الت ى تنس ب مباش رة ﻻقتن اء اﻷص ول .وتتض من تكلف ة اﻷص ول ذاتي ة البن اء تكلف ة الم وادوالعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى تنسب مباشرة لتجهيز اﻷصول إلى الحالة التى يتم تش غيلها به ا وللغ رض
الذى اقتنيت من أجله وتكاليف تفكيك وإزالة المواد وإعادة الموقﻊ الذى توجد فيه وتكاليف اﻻقتراض المرسملة
 يتم تحديد الربح أو الخسارة من بيﻊ بند من بنود الممتلكات والمعدات بمقارنه المتحصﻼت من البيﻊ بالقيمةالمرحلة للممتلكات والمعدات وتدرج بالصافي بقائمة الدخل.
 -٢/١/٣إلغاء اﻻعتراف
يتم إلغاء اﻻعتراف بالقيمة الدفترية لبن د م ن بن ود الممتلك ات والمع دات عن د بيع ه أو عن دما ﻻ يتوق ﻊ ت دفق من افﻊ
اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه .ت درج اﻷرب اح أو الخس ائر الناتج ة ع ن إلغ اء اﻻعت راف ببن د م ن بن ود
الممتلكات والمعدات بقائمة الدخل.
 -٣/١/٣التكاليف الﻼحقة لﻼقتناء
تدرج تكلفة استبدال مكون ما من بند الممتلكات والمعدات بالقيمة الدفترية للبند عندما يكون هناك احتمال أن منافﻊ
اقتصادية مستقبلية سوف تتدفق إلى الشركة وأنه يمكن قياس تكلفتها بشكل موثوق به ويتم إلغاء اﻻعتراف بالقيمة
المرحلة للمكون المستبدل  .تدرج تكلفة تقديم الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات بقائمة الدخل عند تكبدها .
 -٤/١/٣اﻻستهﻼك
 يستند اﻻستهﻼك على تكلفة اﻷصول ناقصا قيمتها التخريدية  .يتم تقدير المكونات الهامة لﻸص ول الفردي ة  ،وإذاكان هناك مكون ما له عمر إنتاجي يختلف عن بقية ذلك اﻷصل  ،فإن ذلك المكون يتم إستهﻼكه بشكل مستقل.
 يدرج اﻻستهﻼك بقائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اﻹنتاجي التقديري لكل مكون لبند من بنودالممتلكات والمعدات .يتم فحص طرق اﻻستهﻼك واﻷعمار اﻻنتاجية والقيمة التخريدية فى تاريخ كل مركز مالي
 ،ويتم تعديلها كلما كان ذلك مﻼئما  .يبدأ استهﻼك اﻷصل عندما يكون متاحا لﻼستخدام  ،ويتوقف استهﻼكه في
التاريخ الذى يصنف فيه اﻷصل على أنه محتفظ به للبيﻊ أو يلغى فيه إثباته أيهما أبكر.
 تستهلك التحسينات على مباني على ارض مستأجرة والمب اني المنش أة عل ى أرض مس تأجرة عل ى م دى اعماره ااﻻنتاجي ة اﻻقتص ادية أو فت رة الت أجير غي ر المنتهي ة ،أيهم ا أق ل  ،وفيم ا يل ى اﻷعم ار اﻻنتاجي ة التقديري ة للفت رة
الحالية وفترات المقارنة :
%١٠
أجهزة تكييف وتبريد
%٥
مباني وتجهيزات
%١٥
عدد وأدوات
%١٥
آﻻت ومعدات
%١٠
سقاﻻت وقمط
%٢٠
سيارات
%١٠
أثاث
 -٢/٣اﻻستثمارات
 -١/٢/٣استثمارات في أصول مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
 تتك ون اﻻس تثمارات المتاح ة للبي ﻊ بش كل رئيس ي م ن أق ل م ن  %٢٠م ن اس تثمارات حق وق الملكي ة ف ي بع ضاس تثمارات مدرج ة  /غي ر مدرج ة بس وق اﻷوراق المالي ة بض منها اس تثمارات ف ي ص ناديق اس تثمارية عن دما ﻻ
يكون لدى الشركة سيطرة عليها أو تأثير هام .تدرج هذه اﻻستثمارات ض من اﻷص ول غي ر المتداول ة م ا ل م يك ن
لدى اﻹدارة النية في بيعها في خﻼل أثنى عش ر ش هراً م ن ت اريخ المرك ز الم الي .تثب ت ه ذه اﻻس تثمارات مب دئيا ً
بالتكلفة ويعاد قياسها ﻻحقا ً بالقيمة العادلة في كل تاريخ مركز مالي على النحو التالي:
أ  -يتم تحديد القيمة العادلة لﻸوراق المالية المدرجة باﻷسواق المالية على أساس أسعار السوق المتوفرة كما ف ي
تاريخ المركز المالي مﻊ اﻷخذ بعين اﻻعتبار أية قيود تمنﻊ تحويل أو بيﻊ تلك اﻻستثمارات.
ب -يتم تحديد القيمة العادلة لﻸوراق المالية غير المدرجة بأسواق مالية على أس اس تق دير معق ول للقيم ة الس وقية
الحالي ة ع ن طري ق المقارن ة م ﻊ أوراق مالي ة أخ رى مماثل ة مدرج ة الس وق أو عل ى أس اس الت دفقات النقدي ة
المخصومة المتوقعة .وفي حالة عدم وجود تلك المعلومات تمثل التكلفة القيمة العادلة ما لم يوجد مؤش ر عل ى
انخفاض اﻻستثمار.
 تدرج التسويات التراكمية الناتجة عن إعادة تقويم ه ذه ﻻس تثمارات كبن د مس تقل ض من حق وق الملكي ة كاحتي اطيقيمة عادل إلى أن يتم بيﻊ اﻻستثمار.
١٢
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)بالرياﻻت السعودية(
 -٣/٣المخزون
 يق وم المخ زون بالتكلف ة أو ص افي القيم ة القابل ة للتحق ق أيهم ا أق ل  .ي تم تحدي د التكلف ة ع ـلى أس اس المتوس طالمرجح  .صافى القيمة القابلة للتحقق هى السعر الذى يمكن البيﻊ ب ه ف ي دورة اﻷعم ال اﻻعتيادي ة بع د الس ماح
للتكلف ة ب التحقق  ،وكلم ا ك ان ذل ك مﻼئم ا  ،تكلف ة التحوي ل م ن حالت ه الراهن ة إل ى حالت ه النهائي ة  .ي تم تك وين
مخصص لمقابلة المخزون المتقادم وبطئ الحركة والمعيب  ،عندما يكون ذلك ضروريا ً .
 تثبت بضاعة بالطريق على أساس تكلفة البضاعة الواصلة . - ١/٣/٣مخصص مخزون البضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة
يقوم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل  .يتم إجراء تع ديﻼت لخف ض تكلف ة البض اعة إل ى
قيمتها القابلة للتحقق على أساس تقدير يتم كل فترة مالية  ،إذا لزم اﻷمر  ،وذلك عل ى مس توى المن تج فيم ا يتعل ق
بالفائض المقدر وأرصدة التقادم واﻷرصدة المنخفضة قيمتها  .إن العوامل التى تؤثر على تلك التعديﻼت تتض من
التغي رات ف ي الطل ب والت دهور الم ادي ومش اكل الج ودة  .وبن اء علي ه  ،ي تم عم ل المخصص ات الض رورية
ومراجعتها بشكل دوري وبصفة مستمرة من قبل اﻻدارة في كل فترة مالية .
 -٤/٣مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى هى أصول مالية بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد غي ر مدرج ة ف ي س وق
نشط  ،وتدرج تلك اﻷصول مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف معاملة تنسب لها مباشرة.
 - ١/٤/٣مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة
ي تم عم ل مخص ص الخس ائر اﻹئتماني ة المتوقع ة عن دما يوج د دلي ل موض وعي عل ى أن الش ركة ل ن ت تمكن م ن
تحص يل كام ل المب الغ المس تحقة طبق ا للش روط اﻷساس ية للمع امﻼت  .أه م الص عوبات المالي ة ل دى الم دينين ه و
إحتمال إعﻼن إفﻼسهم أو إعادة هيكلتهم ماليا والتخلف أو التأخر في السداد وهذه تعتبر مؤشرات عل ى إنخف اض
قيمة الذمم المدينة التجارية  .فيما يتعلق بالمبالغ الكبيرة بشكل فردى  .فإنه يتم عمل هذا التقدير على أساس فردى
أما المبالغ التى ليست كبيرة بشكل فردى ولكن انتهى ميعاد استحقاقها ولم تسدد  .فإنه يتم تق ديرها بش كل جم اعي
ويتم عمل مخصص وفقا لطول الفترة المستحقة استنادا إلى معدﻻت اﻻسترداد التاريخية.
 -٥/٣النقد وما في حكمه
 يشتمل النقد وما ف ي حكم ه ف ي قائم ة المرك ز الم الي عل ى النق د ل دى البن وك والنق د بالص ندوق وودائ ﻊ قص يرةاﻷجل التى تستحق خﻼل ثﻼثة أشهر أو أقل  ،وهى عرضة لمخاطر غير ذات أهمية للتغير في القيمة .
 ﻷغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية  ،يتكون النقد وما في حكمه مـن اﻷرصدة ل دى البن وك والنق د بالص ندوقوالودائﻊ قصيرة اﻷجل كما هو محدد أعﻼه  ،بع د خص م حس ابات الس حب عل ى المكش وف القائم ة والت ى تمث ل
جزء ﻻ يتجزأ من ادارة الشركة النقدية.
 -٦/٣إلتزامات منافع الموظفين المحددة
تستحق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين وفقا لشروط وأحكام نظ ام العم ل بالمملك ة العربي ة الس عودية عن د
إنته اء عق ود خ دماتهم وتحم ل عل ى قائم ة ال دخل.ت م احتس اب مبل غ اﻻلت زام عل ى أس اس القيم ة الحالي ة للمكاف أة
المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو ترك عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي  .يتم احتس اب المب الغ المس ددة
عن د نهاي ة الخدم ة عل ى أس اس روات ب وب دﻻت الم وظفين اﻷخي رة وع دد س نوات خ دمتهم المتراكم ة  ،كم ا ه و
موض ح ف ي أنظم ة المملك ة العربي ة الس عودية .يق وم خبي ر اكت واري باحتس اب التزام ات المزاي ا المح ددة وال ذي
يش تمل عل ى أرب اح وخس ائر اكتواري ة ،ض من ال دخل الش امل اﻻخ ر بش كل ف وري  -إن وج دت  -تح دد الش ركة
مص روف الفائ دة ﻻلت زام المكاف آت المح ددة للفت رة باس تخدام مع دل الخص م المس تخدم ف ي قي اس الت زام المكاف آت
المحددة في بداية الفترة السنوية ﻻلتزام المكافآت المحددة آنذاك
فيما يتعلق بالموظفين الس عوديين الع املين ،تق وم الش ركة بالمس اهمة تمش يا م ﻊ أنظم ة المؤسس ة العام ة للتأمين ات
اﻻجتماعية وتحتسب كنسبة مئوية من أجور الموظفين  .تقتصر التزام ات الش ركة عل ى ه ذه المس اهمات والت ى
تصرف عند إستحقاقها .
 -٧/٣دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
تثبت اﻻلتزامات للمبالغ المتوجب سدادها مستقبﻼ عن التوريدات أو الخدمات المستلمة سواء صدرت بها فواتير
للشركة أو لم تصدر.
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 -٨/٣المخصصات
يتم قيد المخصصات عند وجود إلتزام قانوني أو استدﻻلي على الشركة ناتج عن حدث س ابق  ،وم ن المحتم ل أن
تقوم الشركة بتسوية اﻹلتزام مﻊ إمكانية عمل تقدير موثوق لذلك اﻹلتزام.
 -٩/٣الزكاة
يتم احتساب الزكاة وتكوين مخصص الزكاة للشركة وفقا ﻷنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ويتم تحميلها على
الربح أو الخسارة ،يتم معالجة التسويات الناتجة عن الربط الزكوي خﻼل الفترة المالية التي يتم فيها إصدار
الربط النهائي.
 -١٠/٣اﻹيرادات:
إثبات اﻹيرادات
يتم إثبات اﻹيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافﻊ إقتصادية للشركة وأنه يمكن قياس اﻹيرادات بشكل
موثوق به وذلك بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه السداد .يتم قياس اﻹيرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم
أو المستحق القبض بعد اﻷخذ بعين اﻹعتبار شروط السداد المحددة تعاقديا ً وبعد إستبعاد الضرائب أو الرسوم
تظهر المبالغ المفصح عنها كإيرادات بعد خصم المرتجعات والحسومات التجارية والحسومات والمبالغ المحصلة
نيابة عن أطراف أخرى.
يتم إثبات اﻹيرادات من بيﻊ البضاعة عند إنتقال المنافﻊ والمخاطر الهامة المصاحبة لملكية البضاعة الى
المشتري ويكون ذلك عادة عند تسليم البضاعة.
في حالة قيام الشركة بعمليات مقايضة وتمثل تبادل بنود مماثلة خﻼل فترة زمنية قصيرة ومحددة وليس لها
جوهر تجاري يتم قيد هذه المعامﻼت كعمليات تحويل بضاعة بالتكلفة ،ويتم قيد اﻷثر المقابل لذلك كذمم مدينة
ودائنة.
تتحقق اﻹيرادات بشكل عام عند استيفاء الشروط التالية:
 قيام الشركة بتحويل مخاطر ومنافﻊ الملكية للمشتري. ﻻ تملك الشركة سيطرة فعالة على البضائﻊ المباعة. مبالغ اﻹيرادات يمكن قياسها بشكل موثوق. يمكن التكهن بشكل موثوق أن منافﻊ اقتصادية سوف تتدفق للشركة. امكانية احتساب التكاليف المحتملة من هذه المعامﻼت. -١/١٠/٣إيرادات المبيعات
تتمثل المبيعات في قيمة البضاعة ,ويتم اﻻعتراف باﻹيراد بالصافي بع د الخص م المس موح ب ه عن دما ي تم تس ليمها
للعميل.
 -١١/٣إيرادات متنوعة
يتم اﻻعتراف باﻹيرادات المتنوعة على اساس اﻻستحقاق.
 -١٢/٣التغير في السياسة المحاسبية للمعيار الدولي للتقرير المالي )" (١٦عقود اﻹيجار"
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقري ر الم الي ) (١٦م ن ت اريخ التطبي ق اﻹلزام ي ل ه ف ي  ١ين اير ٢٠١٩
وذلك باتباع طريقة التحول المبسطة المسموح بها طبقا ً لﻸحكام اﻻنتقالية المحددة بالمعيار .وبالتالي لم ي تم تع ديل
بيانات المقارنة.
ل م تق م الش ركة بإتب اع أي وس يلة عملي ة لتطبي ق المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي ) (١٦عل ى تل ك العق ود الت ي ت م
تحدي دها س ابقا ً كعق ود إيج ار بموج ب معي ار المحاس بة ال دولي ) (١٧والتفس ير ) (٤الص ادر ع ن لجن ة تفس ير
المعايير الدولية للتقرير المالي .عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) ،(١٦قام ت الش ركة بتطبي ق الوس ائل
العملية التالية:
 استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة؛
 المحاسبة عن عقود اﻻيجار التشغيلية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي ) (١٧كعقود إيجار قص يرة اﻷج ل للعق ود
التي تنتهي مدة إيجارها خﻼل  ١٢شهر من تاريخ  ١يناير ٢٠١٩؛
 استبعاد التكاليف المباشرة اﻷولية من قياس أصول حق اﻻستخدام في تاريخ التطبيق اﻷولي؛
 استخدام اﻹدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اﻹيجار إذا كان العقد يشتمل عل ى خي ارات لتجدي د عق د اﻹيج ار
أو إنهائه؛ و
 اﻻختيار ،حسب فئة اﻷصل محل العقد ،عدم فصل المكونات غير اﻹيجاري ة ع ن المكون ات اﻹيجاري ة ،وم ن
ثم المحاسبة عن كل مكون إيجار وأو مكونات غير إيجارية مصاحبة باعتبارها مكونا ً إيجاريا ً واحداً
١٤
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 -١٢/٣التغير في السياسة المحاسبية للمعيار الدولي للتقرير المالي )" (١٦عقود اﻹيجار" ) ...تتمة(
ي تم إثب ات عق ود اﻹيج ار كح ق اس تخدام أص ول ال ى جان ب اﻻلتزام ات المقابل ة له ا ف ي ت اريخ ت وفر اﻻص ول
الم ؤجرة لﻼس تخدام م ن قب ل الش ركة .ي تم تخص يص ك ل دفع ة إيج ار ب ين اﻻلت زام وأعب اء التموي ل .ي تم إثب ات
التمويل في قائمة الدخل خﻼل فترة التأجير .يتم اطفاء حق استخدام أصول على مدى العمر اﻹنتاجي المق در له ا
أو مدة اﻹيجار أيهما أقصر على أساس القسط الثابت.
يتم قياس حق اس تخدام أص ول مب دئيا ً بالتكلف ة الت ي تش مل مبل غ القي اس اﻷول ي ﻻلت زام عق د اﻹيج ار ،أي دفع ات
إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء اﻹيجار ناقصا أي حوافز إيجار مستلمة ،أي تك اليف مباش رة أولي ة ،وتك اليف
تفكيك وإزالة اﻷصل محل العقد )إن وجدت(.
تشمل التزامات عقود اﻹيجار ،إن وجدت ،على صافي القيمة الحالية لدفعات ثابتة بما في ذلك الدفعات الثابتة في
جوهرها ،ناقصا ً أي حوافز إيجار مدينة ،دفعات اﻹيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤش ر أو مع دل ،مب الغ يتوق ﻊ
دفعها بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية ،سعر ممارس ة خي ار الش راء إذا ك ان المس تأجر متأك داً
من ممارسة هذا الخيار بصورة معقولة ،ودفعات الغرمات الخاصة بإنهاء عقد اﻹيجار ،إذا كانت شروط اﻹيجار
تظهر ممارسة المستأجر لخيار اﻹنهاء.
عقود اﻹيجار قصيرة اﻷجل وعقود اﻹيجار لﻼصول منخفضة القيمة
عقود اﻹيجار قصيرة اﻷجل ،هي عقود إيجار له ا م دة إيج ار تبل غ  ١٢ش هر أو أق ل .اﻻص ول منخفض ة القيم ة،
هى العناصر التي ﻻ لبي حد المجموعة اﻷدنى للرسملة وتعتبر غي ر مهم ة لقائم ة المرك ز الم الي للش ركة كك ل.
ويتم إثبات الدفعات المرتبطة بعقود اﻹيجار قصيرة اﻷجل وعقود اﻹيجار لﻼصول منخفض ة القيم ة عل ى أس اس
القسط الثابت في قائمة الدخل.
دفعات اﻹيجار المتغيرة
تحتوي بع ض عق ود اﻹيج ار عل ى م دفوعات متغي رة مرتبط ة باس خدام أو أداء اﻷص ل الم وجز .ي تم إدراج ه ذه
المدفوعات في قائمة الدخل.
خيار تجديد وإنهاء عقد اﻹيجار
عن د تحدي د م دة اﻹيج ار ،تأخ ذ اﻹدارة كاف ة الحق ائق والظ روف ذات العﻼق ة العﻼق ة الت ى تحق ق ح افزا ً اقتص اديا ً
لممارسة خيار التجديد ،أو عدم ممارسة خيار اﻹنهاء .يتم تض مين خي ارات التجدي د )أو الفت رات الت ى تل ي خي ارات
اﻹنهاء( في مدة عقد اﻹيجار في حال إذا ك ان م ن المؤك د بص ورة معقول ة أن ي تم تجدي ده )أو ل ن ي تم إنهائ ه( .تق وم
الشركة عند بدء اﻹيجار بتقييم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيارات التجديد .تق وم الش ركة بإع ادة
تقويم إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذه الخيارات إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير مهم ف ي الظ روف
التى تقﻊ تحت سيطرتها.
 -١٣/٣اﻻعتراف بالمصاريف
جميﻊ المصاريف المتكبدة في تسيير اﻷعمال والحفاظ على الممتلكات واﻵﻻت والمعدات في حالة من الكفاءة تم
تحمليها على قائمة الدخل للوصول إلى الربح أو الخسارة للسنة  .يتم التوزيﻊ بين تكلفة المبيعات والمصروفات
العمومية واﻻدارية ومصروفات البيﻊ والتسويق  ،عند الضرورة  ،على أساس ثابت .المصاريف المتكبدة لغرض
اقتناء وتمديد أو تحسين أصول ذات طبيعة دائمة التى من خﻼلها اﻻستمرار في اﻷعمال او لغرض زيادة القدرة
على كسب اﻷعمال تم معالجتها كمصاريف رأسمالية
 -١٤/٣التقارير القطاعية
للشركة قطاع أعمال واحد ﻷنشطتها .
القط اع الجغراف ي ه و مجموع ة م ن اﻷص ول والعملي ات أو المنش أت الت ى تق وم بأنش طة ت در إي رادات ف ي بيئ ة
اقتصادية محددة تخضﻊ لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التى تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
ولدى الشركة قطاع جغرافي واحد في مدينة الرياض.
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 -١٥/٣تحويل المعامﻼت بالعمﻼت اﻷجنبية
تحول المعامﻼت التى تتم بالعمﻼت اﻷجنبية خﻼل السنة إلى الريال السعودي وفقا ﻷسعار الصرف الس ائدة وق ت
إج راء المع امﻼت  .ف ي ت اريخ ك ل مرك ز م الي  ،وتح ول أرص دة اﻷص ول واﻻلتزام ات ذات الطبيع ة النقدي ة
المسجلة بالعمﻼت اﻷجنبية إلى الريال السعودي طبقا ﻷسعار الص رف الس ائدة ف ي ذل ك الت اريخ  .ت درج اﻷرب اح
والخسائر الناتجة عن عمليات التحويل والتسوية في قائمة الدخل .
يتم في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ترجمة اﻷصول واﻻلتزامات للمنشأة التابع ة إل ى الري ال الس عودي وفق ا
ﻷسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ  .يتم ترجمة عناصر حقوق المساهمين على أس عار التحوي ل الس ائدة ف ي
تاريخ نشأة كل عنصر  .يتم ترجمة إيرادات ومصروفات الخاصة بهذه المنشأة التابعة إلى الريال الس عودي عل ى
أساس المتوسط المرجح ﻷس عار التحوي ل خ ﻼل الس نة .أم ا التع ديﻼت المتراكم ة عل ى ترجم ة العم ﻼت اﻷجنبي ة
الناتجة عن ذلك  ،إن وجدت  ،تدرج كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي.
 -١٦/٣التصنيف لﻸصول واﻻلتزامات المالية
 -١/١٦/٣التصنيف لﻸصول المالية
يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (٩ثﻼثة فئات تصنيف رئيسية لﻸصول المالية وه ي  :اﻷص ول المالي ة
التي تقاس بالتكلفة المطفأة  ،واﻷصول الت ي تق اس بالقيم ة العادل ة م ن خ ﻼل ال دخل الش امل اﻵخ ر واﻷص ول الت ي
تقاس بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الربح أو الخسارة  .هذا المعيار يستبعد فئات معيار المحاسبة الدولي رقم )(٣٩
الحالية للمحتفظ بها حتى تاريخ اﻻستحقاق  ،والتسهيﻼت والذمم المدينة والمتاحة للبيﻊ
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رق م ) ، (٩ف إن المش تقات المالي ة المدمج ة ف ي العق ود الت ي يك ون فيه ا اﻷداة
اﻷساسية هي اﻷصول مالية ضمن نطاق المعيار ﻻ يتم تقسيمها وإنما يتم تقييم اﻷداة المالي ة المختلط ة كك ل بغ رض
تصنيفها.
 - ٢/١٦/٣اﻻنخفاض في القيمة
يس تبدل المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م ) (٩نم وذج الخس ارة المتكب دة ف ي معي ار المحاس بة ال دولي رق م )(٣٩
بنموذج الخسارة اﻻئتمانية المستقبلية المتوقعة  .وهذا يتطلب تق ديرا كبي را بش أن كيفي ة ت أثير التغي رات ف ي العوام ل
اﻻقتصادية على نماذج الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة والتي سيتم تحديدها على أساس اﻻحتمال المرجح
سيتم تطبيق النموذج الجديد لﻼنخفاض في القيمة على اﻷصول المالية التي تق اس بالتكلف ة المطف أة أو القيم ة العادل ة
من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر ماعدا اﻻستثمارات في أدوات حقوق المساهمين وكذلك على أصول العقود.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ، (٩سيتم قياس مخصصات الخسارة وفقا ﻷحد اﻷسس التالية :
 - ١الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة على مدى  ١٢شهر  .تنتج هذه الخسارة اﻻئتماني ة المتوقع ة ع ن أح داث التعث ر ف ي
السداد والمحتملة خﻼل  ١٢شهر بعد تاريخ التقرير .
 - ٢الخس ارة اﻻئتماني ة المتوقع ة عل ى م دى عم ر اﻷداة المالي ة  .ه ي الخس ارة اﻻئتماني ة المتوقع ة الت ي تن تج ع ن
جميﻊ أحداث التعثر في السداد على مدار العمر المتوقﻊ لﻸداة المالية .
بالنس بة للخس ارة اﻻئتماني ة المتوقع ة عل ى م دى العم ر  ،ي تم تطبي ق القي اس إذا زادت المخ اطر اﻻئتماني ة لﻸص ول
المالية بشكل كبير في تاريخ التقرير منذ اﻻعتراف اﻷولي لها  ،ويطبق قياس الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة على مدى
١٢شهر إذا لم تزيد هذه المخاطر اﻻئتمانية بشكل كبي ر يج وز للمنش أة تحدي د ع دم زي ادة المخ اطر اﻻئتماني ة بش كل
كبير فـي حالة أن تكون اﻷداة معرضة لمخاطر ائتمانية منخفضة في ت اريخ التقري ر .إﻻ أن قي اس خس ائر اﻻئتم ان
المتوقعة على مدى العمر يتم تطبيقه على الدوام للمدينون التجاريون وأصول العقد بدون أي مكونات تمويل هام ة .
يجوز للمنشأة اختيار تطبيق هذه السياسة أيضا للمدينون التجاريون وأصول العقد بمكونات تمويل هامة.
 - ٣/١٦/٣التصنيف لﻼلتزامات المالية
يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (٩بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي  ٣٩بهدف
تصنيف اﻻلتزامات المالية  .إﻻ انه وبموجب معيار المحاسبة ال دولي ) (٣٩ف إن جمي ﻊ التغي رات ف ي القيم ة العادل ة
لﻼلتزامات المصنفة بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الربح أو الخسارة يتم اﻻعتراف بها في قائمة ال ربح أو الخس ارة
بينما يتم بموجب المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م ) (٩ع رض التغي ر ف ي القيم ة العادل ة المتعل ق ب التغيرات ف ي
المخاطر اﻻئتمانية لﻼلتزامات في بيان الدخل الش امل اﻵخ ر بينم ا المبل غ المتبق ي م ن التغي ر ف ي القيم ة العادل ة ي تم
عرضه في قائمة الربح أو الخسارة.
١٦

الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)بالرياﻻت السعودية(
 ٤ـ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة
المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدّلة

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد

التفسير  ٢٣لعدم اليقين بشأن معامﻼت ضريبة الدخل
يتن اول التفس ير تحدي د ال ربح الخاض ﻊ للض ريبة )الخس ارة الض ريبية( والقواع د
الض ريبية والخس ائر الض ريبية غي ر المس تخدمة واﻹئتمان ات الض ريبية غي ر
المس تخدمة ومع دﻻت الض ريبة  ،عن دما يك ون هن اك ع دم يق ين بش أن مع امﻼت
ضريبة الدخل بموجب معيار المحاسبة الدولي . ١٢
 ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبة بشكل جماعي. اﻹفتراضات الخاصة بإمتحانات سلطات الضرائب. تحدي د ال ربح الخاض ﻊ للض ريبة )الخس ارة الض ريبية( والقواع د الض ريبيةوالخس ائر الض ريبية غي ر المس تخدمة واﻹئتمان ات الض ريبية غي ر المس تخدمة
ومعدﻻت الضريبة  - .أثار التغيرات في الحقائق والظروف ٫

 ١يناير ٢٠١٩م

المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية  ١٦عقود إيجار
يح دد المعي ار ال دولي ﻹع داد التق ارير المالي ة رق م  ١٦كي ف س يتعرف مراس ل
التقارير المالية الدولية على عقود اﻹيجار ويقيسها ويقدمها ويفصح عنها.
ي وفر المعي ار نموذج ا ً محاس بيا ً واح داً للمس تأجر  ،يتطل ب م ن المس تأجرين
اﻹعتراف بالموجودات والمطلوبات لجمي ﻊ عق ود اﻹيج ار م الم تك ن م دة الت أجير
 ١٢ش هراً أو أق ل م ﻊ ع دم وج د ش رط التمل ك أو أن قيم ة اﻷص ل اﻷساس ي
منخفض ة  .يواص ل الم ؤجرون تص نيف عق ود اﻹيج ار عل ى أنه ا تش غيلية أو
تمويلية مﻊ إتباع معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  ١٦في محاسبة المؤجر
دون تغيير كبير عن سابقه ،المعيار المحاسبي الدولي رقم .١٧

 ١يناير ٢٠١٩م

 ١يناير ٢٠٢١م

المعيار الدولي رقم  ١٧لعقود التأمين
يتطلب المعيار الدولي ﻹعداد التق ارير المالي ة رق م  ١٧قي اس مطلوب ات الت أمين
وفقا ً للقيمة الحالية للوفاء وتوفر نهجا ً أكثر إتساقا ً للقياس والع رض لجمي ﻊ عق ود
التأمين .تم تصميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة المتس قة والقائم ة عل ى
المبادئ لعقود التأمين .يحل المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم  ١٧محل
عقود التأمين الدولية رقم  ٤إعتبارا ً من  ١يناير ٢٠١٢م .ﻻينطبق على الشركة

تعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية  ٩اﻷدوات المالية المتعلقة بمي زات  ١يناير ٢٠١٩م
الدفﻊ المسبق مﻊ تعويض سلبي .هذا يعدل المتطلبات الحالية في المعي ار ال دولي
للتقارير المالية  ٩فيم ا يتعل ق بحق وق اﻹنه اء م ن أج ل الس ماح بالقي اس بالتكلف ة
المطفأة )أو وفقا ً لنموذج العمل بالقيمة العادل ة م ن خ ﻼل ال دخل الش امل اﻵخ ر(
حتى في حالة مدفوعات التعويض السلبي.
تتوقﻊ اﻹدارة أن يتم إعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديﻼت الجديدة في القوائم المالية للشركة مت ى كان ت قابل ة
للتطبيق .من غير المتوقﻊ أن يك ون لتطبي ق ه ذه المع ايير والتفس يرات والتع ديﻼت الجدي دة أي ت أثير ج وهري عل ى
القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق اﻷولى.
تبني التطبيق المبكر للمعايير الدولية للتقرير المالي
لم تتبنى الشركة تطبقا ً مبكراً ﻷي معايير أو تفسيرات.
١٧

الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)بالرياﻻت السعودية(
 -٥ممتلكات ومعدات  -بالصافي
 ٣١ديسمبر ٢٠١٨م
أراضي )*(

مباني
وتجهيزات

آﻻت ومعدات

سيارات

أثاث

حاسب آلي

أجهزة تكييف
وتبريد

عدد وأدوات

سقاﻻت وقمط

المجموع

التكلفة :
الرصيد في  ١يناير ٢٠١٨م
إضافات خﻼل السنة
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨م

١٨٫٠٠٠٫٠٠٠
١٨٫٠٠٠٫٠٠٠

٨٫٠٣٠٫٩٧٧
١٫٥٨٥٫٨٢٦
٩٫٦١٦٫٨٠٣

٨٫٣٧٠٫٢٢٥
٤٣٫٨٤٦٫٣٤٠
٥٢٫٢١٦٫٥٦٥

٤٫٠٨٨٫٥٩٧
٤٫٠٨٨٫٥٩٧

٤٢٨٫٨٠٤
٤٢٨٫٨٠٤

٣١٫٥٩٨
٣١٫٥٩٨

٣٤١٫٦٨٠
٣٤١٫٦٨٠

٥٨٦٫٤٠٠
٥٨٦٫٤٠٠

٢٦٫٨٧٨٫٠٥٩
٢٦٫٨٧٨٫٠٥٩

٦٦٫٧٥٦٫٣٤٠
٤٥٫٤٣٢٫١٦٦
١١٢٫١٨٨٫٥٠٦

اﻻستهﻼك المتراكم :
الرصيد في  ١يناير ٢٠١٨م
اﻻستهﻼك المحمل خﻼل السنة
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨م

-

٩٠٤٫٦٠٩
٤٦٠٫٠٠٥
١٫٣٦٤٫٦١٤

٤٫٥٦١٫٩١٦
١٫٢٣١٫٢٤٢
٥٫٧٩٣٫١٥٨

٣٫١٦٦٫٥٧٨
٧٠٦٫٩٩١
٣٫٨٧٣٫٥٦٩

٣٢٩٫٢٧٦
٣٤٫٨١٦
٣٦٤٫٠٩٢

١٨٫١٣٩
٣٫١٥٩
٢١٫٢٩٨

١٨٤٫١٩٠
٣١٫٧٣٠
٢١٥٫٩٢٠

٢٩٥٫٢٨٠
٨٥٫٨٩٦
٣٨١٫١٧٦

٩٫١٧٢٫٩٩٧
٤٫٠٣١٫٦٠٢
١٣٫٢٠٤٫٥٩٩

١٨٫٦٣٢٫٩٨٥
٦٫٥٨٥٫٤٤١
٢٥٫٢١٨٫٤٢٦

صافى القيمة الدفترية :
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨م

١٨٫٠٠٠٫٠٠٠

٨٫٢٥٢٫١٨٩

٤٦٫٤٢٣٫٤٠٧

٢١٥٫٠٢٨

٦٤٫٧١٢

١٠٫٣٠٠

١٢٥٫٧٦٠

٢٠٥٫٢٢٤

١٣٫٦٧٣٫٤٦٠

٨٦٫٩٧٠٫٠٨٠

 يتم توزيع اﻻستهﻼك المحمل خﻼل السنة كما يلي-:المحمل على تكلفة المبيعات )إيضاح (١/١٩
المحمل على المصروفات العمومية واﻹدارية )إيضاح (٢٠

ريـــــال
٦٫٤٠٩٫٦٨٧
١٧٥٫٧٥٤
٦٫٥٨٥٫٤٤١

)*( يتمثل بند اﻷراضي في قيمة أراضي تم بيعها من أحد المساهمين الرئيسين بموجب عقد بيﻊ ولم يتم نقل ملكيتها الى الشركة حتى تاريخه.

١٨

الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)بالرياﻻت السعودية(
 -٥ممتلكات ومعدات  -بالصافي
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
أراضي )*(

مباني
وتجهيزات

آﻻت ومعدات

سيارات

أثاث

حاسب آلي

أجهزة تكييف
وتبريد

عدد وأدوات

سقاﻻت وقمط

المجموع

التكلفة :
الرصيد في  ١يناير ٢٠١٩م
إضافات خﻼل السنة
إستبعادات خﻼل السنة
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م

١٨٫٠٠٠٫٠٠٠
١٨٫٠٠٠٫٠٠٠

٩٫٦١٦٫٨٠٣
٣٫٥٦٠٫٤٢٥
١٣٫١٧٧٫٢٢٨

٥٢٫٢١٦٫٥٦٥
١٦٫٩٣٧٫٤٢٥
)(٩٩٨٫٢٦٤
٦٨٫١٥٥٫٧٢٦

٤٫٠٨٨٫٥٩٧
)(٤٫٠٠٦٫٦٢٥
٨١٫٩٧٢

٤٢٨٫٨٠٤
)(٢٤٤٫٤٤٨
١٨٤٫٣٥٦

٣١٫٥٩٨
٣١٫٥٩٨

٣٤١٫٦٨٠
)(٨٥٫٠٤٥
٢٥٦٫٦٣٥

٥٨٦٫٤٠٠
)(٦٤٫٦٧٤
٥٢١٫٧٢٦

٢٦٫٨٧٨٫٠٥٩
)(٢٨٠
٢٦٫٨٧٧٫٧٧٩

١١٢٫١٨٨٫٥٠٦
٢٠٫٤٩٧٫٨٥٠
)(٥٫٣٩٩٫٣٣٦
١٢٧٫٢٨٧٫٠٢٠

اﻻستهﻼك المتراكم :
الرصيد في  ١يناير ٢٠١٩م
اﻻستهﻼك المحمل خﻼل السنة
إستبعادات خﻼل السنة
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م

-

١٫٣٦٤٫٦١٤
٤٩٧٫٢٩٢
١٫٨٦١٫٩٠٦

٥٫٧٩٣٫١٥٨
٥٫٧٧١٫٥١٤
)(٩٩٨٫٢٦٤
١٠٫٥٦٦٫٤٠٨

٣٫٨٧٣٫٥٦٩
١٩٣٫١٢١
)(٤٫٠٠٦٫٦٢٥
٦٠٫٠٦٥

٣٦٤٫٠٩٢
٢٢٫٠٨٠
)(٢٤٤٫٤٤٨
١٤١٫٧٢٤

٢١٫٢٩٨
٣٫١٥٩
٢٤٫٤٥٧

٢١٥٫٩٢٠
٢٧٫٣٢٤
)(٨٥٫٠٤٥
١٥٨٫١٩٩

٣٨١٫١٧٦
٨٠٫٩٧١
)(٦٤٫٦٧٤
٣٩٧٫٤٧٣

١٣٫٢٠٤٫٥٩٩
٢٫٦٨٧٫٥٠٦
)(٢٨٠
١٥٫٨٩١٫٨٢٥

٢٥٫٢١٨٫٤٢٦
٩٫٢٨٢٫٩٦٧
)(٥٫٣٩٩٫٣٣٦
٢٩٫١٠٢٫٠٥٧

صافى القيمة الدفترية :
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م

١٨٫٠٠٠٫٠٠٠

١١٫٣١٥٫٣٢٢

٥٧٫٥٨٩٫٣١٨

٢١٫٩٠٧

٤٢٫٦٣٢

٧٫١٤١

٩٨٫٤٣٦

١٢٤٫٢٥٣

١٠٫٩٨٥٫٩٥٤

٩٨٫١٨٤٫٩٦٣

 يتم توزيع اﻻستهﻼك المحمل خﻼل السنة كما يلي-:المحمل على تكلفة المبيعات )إيضاح (١/١٩
المحمل على المصروفات العمومية واﻹدارية )إيضاح (٢٠

ريـــــال
٩٫١٤١٫٧٥٦
١٤١٫٢١١
٩٫٢٨٢٫٩٦٧

)*( يتمثل بند اﻷراضي في قيمة أراضي تم بيعها من أحد المساهمين الرئيسين بموجب عقد بيﻊ ولم يتم نقل ملكيتها الى الشركة حتى تاريخه.

١٩

الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)بالرياﻻت السعودية(
 -٦حق إستخدام أصول وإلتزامات تأجير
 -١/٦حق إستخدام أصول – بالصافي
التكلفة:
الرصيد في أول السنة
الرصيد في آخر السنة

٢٠١٩/١٢/٣١م

٢٠١٨/١٢/٣١م

٣٫١٩٧٫٦٨٦
٣٫١٩٧٫٦٨٦

-

اﻹستهﻼك المتراكم:
الرصيد في أول السنة
اﻹستهﻼك المحمل خﻼل السنة )إيضاح (٢٠
الرصيد في آخر السنة

)(٣٧٣٫٠٦٣
)(٣٧٣٫٠٦٣

-

صافي القيمة الدفترية:
كما في آخر السنة

٢٫٨٢٤٫٦٢٣

-

 -٢/٦إلتزامات تأجير
اﻹجمالي
الرصيد في أول السنة
المسدد خﻼل السنة
الرصيد في آخر السنة

٣٫٦٠٠٫٠٠٠
)(٦٠٠٫٠٠٠
٣٫٠٠٠٫٠٠٠

الفائدة المؤجلة
الرصيد في أول السنة
المحمل على المصروفات
الرصيد في آخر السنة

٤٠٢٫٣١٤
)(٨١٫١٧٨
٣٢١٫١٣٦

-

القيمة الحالية لﻺلتزام
في أول السنة
مصروفات مدفوعة مقدما خﻼل السنة
تكاليف التمويل
في آخر السنة

٣٫١٩٧٫٦٨٦
)(٦٠٠٫٠٠٠
٨١٫١٧٨
٢٫٦٧٨٫٨٦٤

-

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

٥٣٣٫٥٦٤
٢٫١٤٥٫٣٠٠

-

 -٧إستثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر

-

نسبة الملكية ٢٠١٩/١٢/٣١م ٢٠١٨/١٢/٣١م

الشركة اﻷلمانية السعودية للصناعة )فهد ثنيان الثنيان للمنتجات الكيماوية سابقاً( )*( %٩٫٠٨
فيما يلي تفاصيل حركة اﻻستثمار خﻼل السنة:
الرصيد في أول السنة
قيمة اﻻستثمار في تاريخ الشراء )**(
الزيادة في الشركة اﻷلمانية السعودية للصناعة )***(
أرباح من إعادة تقييم اﻹستثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر

%٠٫٧٥
%٨٫٣٣

١٠٫٦٢٢٫٣١٤

١٠٫٠٤٥٫٦٧١

١٠٫٠٤٥٫٦٧١
٥٧٦٫٦٤٣
١٠٫٦٢٢٫٣١٤

٢٢٥٫٠٠٠
٥٫٥٧٥٫٠٠٠
٤٫٢٤٥٫٦٧١
١٠٫٠٤٥٫٦٧١

بتاريخ ٢٠١٩/١/٣م تم تعديل اسم الشركة من شركة فهد ثنيان الثنيان للمنتجات الكيماوية الى الشركة اﻷلمانية السعودية للصناعة.
)*(
)**( قامت الشركة بشراء عدد  ٢٢٫٥٠٠سهم في شركة فهد ثنيان الثنيان للمنتجات الكيماوية بمبلغ  ٢٢٥٫٠٠٠ريال.
)***( بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٥م تم تنازل أحد المساهمين في شركة فهد ثنيان الثنيان للمنتجات الكيماوية عن عدد  ٢٥٠٫٠٠٠سهم لصالح
الشركة الوطنية للبناء والتسويق بمبلغ  ٥٫٥٧٥٫٠٠٠ريال وذلك بموجب قرار مجلس إدارة شركة الثنيان بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٥م
وتم تمويل إجمالي المبلغ من أحد المساهمن السيد /فهد بن ثنيان فهد الثنيان )إيضاح .(١٠
قامت إدارة الشركة بتقيم اﻹستثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻷخر عن طريق إستخدام القوائم المالية المعدة من قبل الشركة
المستثمر بها والغير المدققة.
٢٠

الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)بالرياﻻت السعودية(
 -٨مخزون
حديد خردة مجهز
أحبار طباعة
مواد بناء أخرى

 -٩مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى  -بالصافي
العمﻼء )*(
مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة

٢٠١٩/١٢/٣١م

٢٠١٨/١٢/٣١م

١٨٫٣٠٨٫٧٠٣
٦٫٨٦٤٫٢٣٧
٩٫٦١٥٫٠٩٥
٣٤٫٧٨٨٫٠٣٥

٣٠٫٤٣٢٫٥٨٨
١٨٩٫٨٠٠
٨٦٢٫٩٦٣
٣١٫٤٨٥٫٣٥١

٢٠١٩/١٢/٣١م

٢٠١٨/١٢/٣١م

٣٠٫٦١٠٫٥٦٦
٣٠٫٦١٠٫٥٦٦
١٦٫٤٢٧٫٠٦١
١١٠٫٣٣٣
٤٫٧٣٥٫٣٨٧
٢١٫٢٧٢٫٧٨١
)(٣٫٤١١٫٢٥٣
١٧٫٨٦١٫٥٢٨
٤٨٫٤٧٢٫٠٩٤

دفعات مقدمة للموردين
تأمين مقابل خطابات ضمان
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
ضريبة القيمة المضافة
الشركة العلمية للمنتجات الصيدﻻنية
مخصص اﻻنخفاض في قيمة اﻷرصدة المدينة اﻻخرى

١٦٫٧٢٢٫٠٣٣
١٦٫٧٢٢٫٠٣٣
٥٫٠٦٠٫٥٩٩
٧٥٫٠٠٠
٢٫٨٠٤٫٥٥٦
٥٧٨٫٨٦٧
١٦٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٥٫٠١٩٫٠٢٢
٢٥٫٠١٩٫٠٢٢
٤١٫٧٤١٫٠٥٥

)*( يتضمن رصيد العمﻼء مبلغ  ٢٨٫٨٧٧٫٤١٩ريال سعودي ) (١٦٫٧٢٢٫٠٣٣ :٢٠١٨/١٢/٣١مستحق من مصنﻊ أجيج
لصناعة الصلب ومشتقاته )أطراف ذات عﻼقة ايضاح (١٠
 -١/٩أعمار المدينون التجاريون
حتى شهر
من شهر الى شهرين

٢٠١٩/١٢/٣١م
١٤٫٣٢٣٫٤٧٦
١٦٫٢٨٧٫٠٩٠
٣٠٫٦١٠٫٥٦٦

٢٠١٨/١٢/٣١م
١٠٫٣٥٦٫٣٥٥
٦٫٣٦٥٫٦٧٨
١٦٫٧٢٢٫٠٣٣

 -٢/٩حركة المخصصات
 -١/٢/٩مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة
الرصيد في أول السنة
المستخدم خﻼل السنة
الرصيد في آخر السنة

٢٠١٩/١٢/٣١م

٢٠١٨/١٢/٣١م

-

٥٤٨٫٣٥٩
)(٥٤٨٫٣٥٩
-

 -٢/٢/٩مخصص اﻻنخفاض في قيمة اﻷرصدة المدينة اﻻخرى
الرصيد في أول السنة
المكون خﻼل السنة
الرصيد في آخر السنة

٣٫٤١١٫٢٥٣
٣٫٤١١٫٢٥٣

-

٢١

الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)بالرياﻻت السعودية(
 -١٠المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة
وتمثل اﻷطراف ذات العﻼقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اﻹدارة وموظفي اﻹدارة العليا للشركة والشركات الخاضعة
لسيطرة أو تتأثر بشكل كبير من قبل هذه اﻷطراف )اﻷطراف اﻷخرى ذات الصلة( .خﻼل هذه السنة قامت الشركة بمعامﻼت مﻊ
اﻷطراف ذات العﻼقة التالية) :تمت الموافقة على شروط تلك المعامﻼت من قبل مجلس اﻹدارة(.
 -١/١٠أهم المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة:
حجم المعاملة
٢٠١٨م

اﻻسم

طبيعة العﻼقة

طبيعة المعاملة

٢٠١٩م

مصنﻊ أجيج لصناعة
الصلب ومشتقاته

بعض المساهمين
شركاء بها

مبيعات خردة مجهزة

١٥٣٫٣٥٥٫١٠٥

١٥٥٫٦٦١٫٧٣٧

سداد موردين بالنيابة عن الشركة
مشتريات أصول ثابتة بموجب عقود بيﻊ
بين الطرف ذات العﻼقة والشركة بنا ًء
على موافقة مجلس اﻻدارة
سداد رواتب الموظفين ومصروفات
اخرى

٩٤٫٠٨١٫٥٤٦
١٣٫٠٧٢٫٨٥٠

٤٤٫٠٣٥٫٢٤
-

٥٫٧٣٩٫٩٠١

-

فهد بن ثنيان فهد الثنيان

مساهم رئيسي

تمت الموافقة على شراء اﻻصول ثابتة
من قبل مجلس اﻻدارة بموجب عقود بيﻊ
بين المساهم الرئيسي والشركة
زيادة اﻻستثمار في في الشركة اﻷلمانية
السعودية للصناعة
تسوية رصيد الشركة العلمية للمنتجات
الصيدﻻنية

اﻹيضاح
١٨ ،٩
٥

٥

٧٫٤٢٥٫٠٠٠
-

٥٫٥٧٥٫٠٠٠

٧

١٦٫٥٠٠٫٠٠٠

-

٩

 رواتب وبدﻻت ومكافآت كبار التنفيذيين ومكافآت أعضاء مجلس اﻹدارةتتكون اﻹدارة العليا في الشركة من أعضاء مجلس اﻹدارة ومن كبار التنفيذيين وهم اﻷشخاص الذين يمارسون السلطة
والمسئولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة .إعتباراً من سنة ٢٠١٨م قرر
مجلس إدارة الشركة منح أعضاء المجلس مكافأة سنوية ورواتب لكبار التنفيذيين.
يتضمن بند مصروفات عمومية وادارية خﻼل السنوات المنتهية التالية ما يلي:
٢٠١٨م
٢٠١٩م
٣٧٥٫٠٠٠
٣٧٥٫٠٠٠
رواتب وما في حكمها كبار التنفيذيين
مكافاة أعضاء مجلس اﻹدارة
٧٥٫٠٠٠
٧٥٫٠٠٠
 ضمنات وتسهيﻼت إئتمانيةحصلت الشركة على تسهيﻼت إئتمانية لتمويل إعتمادات مشاركة ثم مرابحة بموجب كفاﻻت غرم وأداء من قبل أحد
الساهمين الرئيسيين وآخرين وكذا رهن عقاري يخص أحد المساهمين الرئيسيين) .ايضاح .(١٥
 -٢/١٠نتج عن تلك المعامﻼت اﻻرصدة التالية:
اﻻسم

٢٠١٩/١٢/٣١م

المستحق من أطراف ذات عﻼقة
مصنﻊ أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته )*(

-

٢٠١٨/١٢/٣١م
٢٥٩٫٩٢٧

)*( يوجد مبلغ  ٢٨٫٨٧٧٫٤١٩ريال سعودي ) ١٦٫٧٢٢٫٠٣٣ :٢٠١٨/١٢/٣١ريال سعودي( مستحق من مصنﻊ أجيج
لصناعة الصلب وشتقاته تم تبويبها ضمن العمﻼء )ايضاح (٩
المستحق إلى أطراف ذات عﻼقة
مصنﻊ أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته
فهد بن ثنيان فهد الثنيان

١٥٫٨٢٠٫٠٦٠
١٥٫٨٢٠٫٠٦٠
٢٢

٩٫٠٧٤٫٧٤٤
٩٫٠٧٤٫٧٤٤

الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)بالرياﻻت السعودية(
 -١١النقد وما في حكمه
حسابات جارية في بنوك محلية

 -١٢رأس المال

٢٠١٩/١٢/٣١م

٢٠١٨/١٢/٣١م

٢٫٩٩٨٫٨٧٥

١٫٢٥٦٫٧٤٧

٢٠١٩/١٢/٣١م

٢٠١٨/١٢/٣١م

٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 يبلغ رأس مال الشركة  ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ريال يتألف من  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠سهم بقيمة اسمية قدرها  ١٠ريال لكل سهم،واكتتب المؤسسون في كامل رأسمال الشركة كأسهم عينية.
 بتاريخ  ١٢صفر ١٤٣٩هـ الموافق  ١٧يناير ٢٠١٧م صدر قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على نشرة اﻹصدارالخاصة بالشركة الوطنية للبناء والتسويق  -شركة مساهمة سعودية مدرجة وطرح  ١٫٢٠٠٫٠٠٠سهم بنسبة %٢٠
من أسهمها في السوق الموازية.
٢٠١٨/١٢/٣١م
٧٫٧٦٧٫٦٧٠

٢٠١٩/١٢/٣١م
 -١٣إحتياطي نظامي
٨٫٣٨٩٫٩١٦
يتم تكوين اﻻحتياطي النظامي بتجنيب  %١٠من اﻷرباح الصافية سنويا ً  ,ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا
التجنيب متى بلغ اﻻحتياطي المذكور  %٣٠من رأس المال  -وهذا اﻻحتياطي غير قابل للتوزيﻊ.
 -١٤إلتزامات منافع الموظفين المحددة
الحركة في التزام المنفعة المحددة المدرجة في قائمة المركز المالي كانت على النحو التالي:
الرصيد كما في  ١يناير
المخصص للسنة
اﻷرباح اﻻكتوارية من إعادة قياس منافﻊ الموظفين المحددة
تكاليف تمويل
الرصيد كما فى  ٣١ديسمبر

٢٠١٩/١٢/٣١م
١٫٨٧٣٫٨٣٩
٣١٤٫٠٤٣
٨٤٫٦٩٨
٢٫٢٧٢٫٥٨٠

٢٠١٨/١٢/٣١م
١٫٧٨٦٫٦٣٥
٢١٢٫٥٠٠
)(١٧٨٫٠٠٨
٥٢٫٧١٢
١٫٨٧٣٫٨٣٩

اﻻفنراضات المستخدمة في احتساب المخصص كاﻻتي:
سن التقاعد
سن الوفيات في المملكة العربية السعودية
معدل الخصم
معدل دوران الموظفين
معدل الزيادة السنوية للرواتب
تحليل الحساسية في حالة تغير احد العوامل الرئيسية
 زيادة في معدل الزيادة السنوية للرواتب بنسبة %١ نقص في معدل الزيادة السنوية للرواتب بنسبة %١ زيادة في معدل الخصم بنسبة %١ -نقص في معدل الخصم بنسبة %١

 ٦٠سنة
 ٧٤سنة
%٤٫٥٢
%٣٫٥
%٢٫٥
٢٠١٩/١٢/٣١م
٢٫٤٥٤٫٦٥١
٢٫١١١٫٥٦٧
٢٫١١٥٫٥٢٧
٢٫٤٥٣٫٢٤٥

 ٦٠سنة
 ٧٤سنة
%٤٫٥٢
%٣٫٥
%٢٫٥
٢٠١٨/١٢/٣١م
٢٫٠٢٣٫٩٦٤
١٫٧٤١٫٠٧٧
١٫٧٤٤٫٣٤٢
٢٫٠٢٢٫٨٠٥

٢٠١٩/١٢/٣١م

٢٠١٨/١٢/٣١م

٢٠٫٩٠٣٫٠١٧

٢٠٫٩٠٦٫٢٣٤

 -١٥بنوك – تسهيﻼت إئتمانية
بنك اﻹنماء

حصلت الشركة على تسهيﻼت إئتمانية لتمويل إعتمادات مشاركة ثم مرابحة بمبلﻊ  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ريال في ٢٠١٨/١/١٧م تنتهي
في ٢٠١٩/١/٣١م وتم تجديدها لتنتهي في ٢٠٢٠/٣/٣١م بموجب كفاﻻت غرم وأداء من قبل أحد المساهمين الرئيسيين وآخرين
وكذا رهن عقاري يخص أحد المساهمين الرئيسيين) .ايضاح (١٠

٢٣

الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)بالرياﻻت السعودية(

 -١٦دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
موردون
حسابات موظفين
ضريبة القيمة المضافة
عمﻼء  -دفعات مقدمة
أخرى

 -١٧مخصص الزكاة
 -١/١٧مكونات الوعاء الزكوي التقريبي للشركة من البنود التالية
إجمالي العناصر الخاضعة للزكاة
إجمالي العناصر الغير خاضعة للزكاة
الوعاء
الربح المعدل
الزكاة
-

٢٠١٩/١٢/٣١م

٢٠١٨/١٢/٣١م

١٥٫٨٣٩٫٣٤١
٦٩١٫٤٠٨
٢٠١٫٠٩٤
٢٫٥٨٠٫٤٠٤
٧٥٣٫٢٢٣
٤٫٢٢٦٫١٢٩
٢٠٫٠٦٥٫٤٧٠

٧٫٧١٨٫٩٨٦
١٧٦٫٣٢٧
٢٫٨٦٤٫٥٣٦
١٤٠٫٠٠٠
٣٫١٨٠٫٨٦٣
١٠٫٨٩٩٫٨٤٩

٢٠١٩/١٢/٣١م

٢٠١٨/١٢/٣١م

١٤٤٫٤٩١٫٩٨٣
)(١١١٫٦٣١٫٩٠٠
٣٢٫٨٦٠٫٠٨٣
٣٣٫٥١٠٫٦١١
٨٣٧٫٧٦٥

١٢٦٫٥١٦٫٨٢١
)(٩٧٫٠١٥٫٧٥١
٢٩٫٥٠١٫٠٧٠
٢٥٫٠٢٦٫٨٢٦
٧٣٧٫٥٢٧

تحتسب الزكاة المستحقة على أساس  %٢٬٥من الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدل أيهما أكثر.

 -٢/١٧حركة مخصص الزكاة
الرصيد فى أول السنة
المسدد خﻼل السنة
المكون خﻼل السنة
الرصيد فى آخر السنة

١٫٥٦٦٫٤٣٠
)(١٫٥٦٦٫٤٣٠
٨٣٧٫٧٦٥
٨٣٧٫٧٦٥

١٫٣٤٢٫٢٦٥
)(٥١٣٫٣٦٢
٧٣٧٫٥٢٧
١٫٥٦٦٫٤٣٠

 – ٣/١٧الوضع الزكوي
 قدمت الشركة اقرارها الزكوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م وحصلت الشركة على شهادة مقيدة لسنة ٢٠١٨م. بتاريخ  ٢٠٢٠/٢/٢٥ورد للشركة مطالبة زكوية عن اﻻعوام  ٢٠١٥ ،٢٠١٤بمبلغ  ١٫٠٧٦٫٣١٠ريال سعودي وقد قامت الشركةبتسجيل هذا المبلغ كمخصص مطالبات حتى تنتهي من إجراءات اﻻعتراض على هذا المبلغ.

 -١٨المبيعات
مبيعات حديد خردة مجهزة
مبيعات مواد بناء متنوعة
مبيعات مستلزمات طبية
مبيعات أحبار الطباعة
ديكورات ودهانات
ايجارات سقاﻻت

٢٤

٢٠١٩/١٢/٣١م

٢٠١٨/١٢/٣١م

١٥٣٫٣٥٥٫١٠٥
٦٫٧٥٠٫٠٠٣
٤٫٢١٨٫١٠٠
٢٫٤٣٤٫٠٥٤
٢٫٩٠٨٫٣٦٥
١٫١٣٩٫٢٠٥
١٧٠٫٨٠٤٫٨٣٢

١٥٥٫٦٦١٫٧٣٧
٥٫٢٢٤٫٩١٨
٣٫٠٢٢٫٧٦٩
٢٫٣٠٤٫٩٥٩
٩٠٨٫٤٠٧
١٦٧٫١٢٢٫٧٩٠

الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)بالرياﻻت السعودية(

 -١٩تكلفة المبيعات
مخزون بضاعة أول السنة
المشتريات خﻼل السنة
مصروفات مباشرة أخرى )إيضاح (١/١٩
مخزون بضاعة أخر السنة )إيضاح (٨

 -١/١٩مصروفات مباشرة أخرى
رواتب وأجور وما في حكمها
أجور عمالة مؤقتة
تأمين طبي وعﻼج
تأشيرات وإقامات
محروقات ومصروفات سيارات )*(
صيانة وإصﻼح
إستهﻼكات
أخرى

٢٠١٩/١٢/٣١م

٢٠١٨/١٢/٣١م

٣١٫٤٨٥٫٣٥١
١٤٤٫٣٧١٫٠٦٦
١٣٫٩٠١٫٥٣٥
١٨٩٫٧٥٧٫٩٥٢
)(٣٤٫٧٨٨٫٠٣٥
١٥٤٫٩٦٩٫٩١٧

٨٫٣٧٩٫١٢٩
١٤٩٫٦٩٣٫٩٦٩
٩٫٤٨٧٫٨٠١
١٦٧٫٥٦٠٫٨٩٩
)(٣١٫٤٨٥٫٣٥١
١٣٦٫٠٧٥٫٥٤٨

٢٠١٩/١٢/٣١م

٢٠١٨/١٢/٣١م

١٫٣٨٦٫٢٨٧
١٫٠٧٠٫٢١٧
١٤٥٫٣٠٠
٢٢٢٫٧٠٤
٩٥٥٫٥٠٦
٧١٢٫٨٥٠
٩٫١٤١٫٧٥٦
٢٦٦٫٩١٥
١٣٫٩٠١٫٥٣٥

١٫٠٥٨٫٥٠٢
١٢٦٫٥٨٨
١١٥٫٢٨٤
٩٨٧٫٣١٧
٥٥٤٫٧٩٦
٦٫٤٠٩٫٦٨٧
٢٣٥٫٦٢٧
٩٫٤٨٧٫٨٠١

)*( تتمثل في مصروفات المحروقات الﻼزمة من الديزل والبنزين الخاصة بمكائن تقطيﻊ وتجهيز الحديد.
 -٢٠مصروفات عمومية وإدارية
رواتب وأجور وما في حكمها
تأمين طبي وعﻼج
تأشيرات وإقامات
محروقات ومصروفات سيارات
إستهﻼكات وإطفاء
إستهﻼك حق إستخدام أصول
أيجارات
اتعاب مهنية واستشارات
أخرى

٢٥

٢٠١٩/١٢/٣١م

٢٠١٨/١٢/٣١م

١٫٤٦٢٫١١٣
٢١٫٩٩٤
١١٫٨٠٧
٤٥٫٣٥٠
١٤١٫٢١١
٣٧٣٫٠٦٣
٣٥٠٫٠٠٠
٥٣٥٫٨٣٩
٦٨٫٥٣٤
٣٫٠٠٩٫٩١١

٢٫٠١٢٫٧٨٨
٢٢٠٫٠٥٥
٨٫٣٩٧
٥٢٫١٠٣
١٧٥٫٧٥٤
٣٢٢٫٠٢٥
٢٠٣٫٠٠٠
٢٨٫٧٤٢
٣٫٠٢٢٫٨٦٤

الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)بالرياﻻت السعودية(
 - ٢١اﻷدوات المالية وإدارة المخاطر
 - ١/٢١قياس القيمة العادلة
 القيمة العادلة هى القيمة التى تم بموجبها بيﻊ أص ول م ا أو س داد التزام ات م ا ب ين أط راف راغب ة ف ي ذل ك بش روط تعام لعادلة فى تاريخ القياس  ،ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد إفتراض أن الشركة هى شركة عاملة مستمرة حيث ﻻ يوجد أي
نية أو شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية.
 تصنيف القيمة العادلة ضمن مستويات مختلفة فى تسلسل القيمة العادلة اس تناداً ال ى الم دخﻼت المس تخدمة ف ي ط رق التقي يمكما يلي :
المستوى اﻷول  :اﻷسعار السوقية المفصح عنها في أسواق نشطة ﻷصول أو التزامات مماثلة يمكن إقتنائها في تاريخ التقييم.
المس توى الث اني  :م دخﻼت بخ ﻼف اﻻس عار الس وقية الموض حة ف ي المس توى اﻷول وه ى يمك ن مﻼحظته ا بش كل مباش ر
)اﻷسعار المماثلة( أو بشكل غير مباشر.
المس توى الثال ث  :م دخﻼت اﻷص ول أو اﻻلتزام ات ﻻ تعتم د عل ى معلوم ات الس وق القابل ة للمﻼحظ ة وﻻ يمك ن مﻼحظته ا
بشكل مباشر أو غير مباشر من السوق.
 – ٢/٢١اﻷصول المالية في أدوات ملكية بالقيمة العادلة
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
إستثمارات بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر

المستوى اﻷول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المجموع

-

-

١٠٫٦٢٢٫٣١٤

١٠٫٦٢٢٫٣١٤

 تتمثل اﻻستثمارات ف ي المس اهمة ف ي الش ركة اﻷلماني ة الس عودية للص ناعة )فه د ثني ان الثني ان للمنتج ات الكيماوي ة س ابقاً(بنسبة .%٩٫٠٨
 لم تكن هناك تحويﻼت خﻼل السنة بين المستوى اﻷول والمستوى الثاني والمستوى الثالث. - ٢/٢١إدارة مخاطر العمﻼت اﻷجنبية
ﻻ يوجد لدى الشركة أصول أو التزامات بعمﻼت أجنبية كما في تاريخ التقرير فلم تتعرض لمخاطر تذب ذب العم ﻼت اﻷجنبي ة
ووفقا لذلك لم يتم عرض تحليل الحساسية للعمﻼت اﻷجنبية.
معامﻼت الشركة بالريال السعودي  ،تراقب اﻹدارة تقلبات معدﻻت العمﻼت وتعتقد أن مخاطر العملة غير جوهري.
 - ٣/٢١إدارة مخاطر العمولة والسيولة
إن مسؤولية إدارة مخاطر السيولة تقﻊ على عاتق إدارة الشركة والتي قامت بإعداد إط ار عم ل مﻼئ م ﻹدارة مخ اطر الس يولة
وذلك ﻹدارة متطلبات الشركة النقدية والسيولة قصيرة اﻷجل ومتوسطة اﻷجل وطويلة اﻷجل  ,وتقوم الش ركة ب إدارة مخ اطر
السيولة باﻻحتفاظ باحتياطي ات مﻼئم ة وتس هيﻼت بنكي ة واحتي اطي تس هيﻼت ائتماني ة  ،وع ن طري ق مراقب ة الت دفقات النقدي ة
المس تقبلية عل ى نح و مس تمر  ،وك ذلك م ن خ ﻼل مقابل ة ت واريخ اس تحقاق اﻷص ول واﻻلتزام ات النقدي ة  ,ل م تتغي ر ه ذه
اﻹستراتيجية لدى الشركة عن الفترة السابقة.
 - ٤/٢١إدارة مخاطر اﻻئتمان
تتمثل مخاطر اﻻئتمان في عدم قدرة اﻷطراف اﻷخرى على تسديد التزاماتها التعاقدية تجاه الشركة والذي قد ينتج عنه خسارة
مالية للشركة  ،إن تركيزات مخاطر اﻻئتمان المحتملة تتضمن بشكل هام المدينون التجاريون واستثمارات نقدية قصيرة
اﻷجل  ،يتم إيداع اﻻستثمارات النقدية قصيرة اﻷجل لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفﻊ  ،وتعتقد إدارة الشركة أنه ﻻ
يوجد تركيزات مخاطر ائتمان لم يتم تكوين مخصص كاف لها كما في تاريخ التقرير.
 -٢٢أحداث ﻻحقة
إن حدث إنتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد –  (١٩في مطلﻊ ٢٠٢٠م وتفشيه في عدة مناطق جغرافية حول العالم
مسببا ً إضطربات لﻸنشطة اﻹقتصادية واﻷعمال .تعتقد إدارة الشركة أن هذا الحدث يعتبر من اﻷحداث الﻼحقة الواقعة بعد
فترة إصدار القوائم المالية وتاريخ إعتمادها والتى ﻻ تتطلب تعديﻼت في هذه المرحلة المبكرة من الحدث حيث أنه يصعب
عمليا ً تقديم أى تقديرات محاسبية لﻼَثار المحتملة.
إن اﻹدارة والمسؤلين عن الحوكمة سيستمرون في مراقبة الوضﻊ وتزويد أصحاب المصالح بالتطورات وفقا ً لما تتطلبه
اﻷنظمة واللوائح.
بخﻼف ما ورد اعﻼه ،تعتقد اﻹدارة بعدم وجود أحداث ﻻحقة هامة منذ نهاية السنة وحتى تاريخ التقرير والتى قد تؤثرعلى
القوئم المالية للشركة.
 -٢٣اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اﻹدارة بتاريـخ  ٢رمضان ١٤٤١هـ الموافق  ٢٦ابريل ٢٠٢٠م .
٢٦

