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 معلومات عامة - 3
 

)"الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( من الشركة  السعودية لصناعة الورقالشركة تتألف 

لفات ورق المناديل وتحويلها إلى مناديل جنبية. تقوم المجموعة بتصنيع األسعودية والمختلفة التابعة ال هاوشركات

 .والحمام وتجميع وفرز ونقل وكبس المخلفات الورقية خورقية للوجه والمطب

 

ن الشركة هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية وتعمل بموجب سجل تجاري رقم إ

عنوان الشركة إن (. 3994يونيو  27) هـ3435محرم  37الدمام بتاريخ  مدينة صادر في 2757729343

 .العربية السعودية المملكة - 7369-34326الدمام  مدينة ،2رقم  وحدة، 2599هو ص. ب  المسجل

 

 فيما يلي قائمة بالشركات التابعة التي أدرجت في المجموعة:

 

 

 الشركة التابعة

 

 بلد التأسيس

 نسبة الملكية 

 ديسمبر 13كما في 

  1035 1034 

    

 ٪377 ٪300 السعودية المخلفاتة السعودية إلعادة تدوير الورق والشرك

 ٪377 ٪300 السعودية الشركة السعودية لتحويل الورق 

 ٪377 ٪300 السعودية  الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

 ٪377 ٪300 االمارات )المدار( شركة المدار لتجارة الورق

 ٪377 ٪300 المغرب الشركة المغربية لتحويل الورق

 ٪377 ٪300 المغرب شركة المدار لتجارة الورق

 ٪377 ٪300 األردن شركة المدار لتجارة الورق

 ٪377 ٪300 األردن شركة األردنية السعودية لتحويل الورق

 ٪377 ٪300 الجزائر شركة المدار للورق

 ٪377 ٪300 تركيا شركة تحويل الورق الممتاز

 ٪95 ٪35 الكويت شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الجذور(

 

ادي بعد األخذ بعين اإلعتبار اآلداء االقتص 2735ديسمبر  33في مجلس إدارة الشركة خالل السنة المنتهية قام 

والبدء في عملية التصفية. نتيجًة لذلك، قامت  هاإيقاف عملياتر اقربإصدار ، المدار ةواإلحتماالت المستقبلية لشرك

مليون لاير سعودي مقابل الشهرة المقيدة عند شراء  405إدارة المجموعة بقيد خسارة هبوط في قيمة الشهرة بمبلغ 

 بلغ هذه الشركة التابعة. ال تتوقع إدارة المجموعة أن ينتج ربح أو خسارة جوهرية عند استكمال عملية التصفية.

 مليون لاير سعودي. 207بلغ م 2735ديسمبر  33كما في في المدار لقيمة الدفترية لمجموع الموجودات صافي ا

 .23انظر أيضاً إيضاح رقم 

 

لهذه  كافيالشركات التابعة على الدعم المالي من المجموعة. تنوي إدارة الشركة أن تقدم دعم مالي إحدى تعتمد  

بلغ مجموع سوف تدر تدفقات نقدية موجبة في المستقبل.  هاوتعتقد أن ،اعملياتهاستمرار ب االتابعة لتسمح له الشركة

 .2735ديسمبر  33 سعودي كما في مليون لاير 3207التابعة مبلغ  ةالموجودات لهذه الشرك

 

 .2736 فبراير 25وافق مجلس إدارة الشركة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة بتاريخ 
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 المحاسبية الهامةملخص السياسات  - 1

 

أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات 

 بشكل منتظم على جميع السنوات المعروضة.

 

 أسس اإلعداد 1-3

 

 وطبقاً  ،المحاسبي االستحقاقأعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ 

 .ة السعودية للمحاسبين القانونيينللمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئ

 

 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة 1-1
 

المحاسبية المتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر  عاييرقوائم المالية الموحدة وفقاً للميتطلب إعداد ال

والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم على مبالغ الموجودات 

خالل الفترة المالية. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل  اريفوالمص المبيعاتالمالية، وكذلك تقدير مبالغ 

مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة 

والتي وفقاً  يرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل. إن نتائج التقديرات المحاسبية،للظروف. تقوم الشركة بتقد

 ريفها، نادرا ما تتساوى مع النتائج الفعلية. لتع

 

 استثمارات 1-1

 

 شركات تابعة )أ( 
 

سياستها المالية والتشغيلية للحصول على ب التحكمالشركات التابعة هي تلك التي لدى المجموعة القدرة على 

يتم توحيد حسابات المنافع االقتصادية، والتي تنشأ عموماً من االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصويت فيها. 

 الشركة التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتم عدم توحيدها من تاريخ توقف السيطرة.

 

على أساس  االستحواذالشركات التابعة. تقاس تكلفة  االستحواذ علىتستخدم طريقة الشراء في المحاسبة لقيد 

 االستحواذامات التي تم تكبدها أو تحملها كما في تاريخ أو االلتز المستحوذ عليهاالقيمة العادلة للموجودات 

عن القيمة العادلة لحصة  االستحواذ. إن زيادة تكلفة االستحواذباإلضافة إلى التكاليف المباشرة العائدة لعملية 

تحواذ االسالقابلة للتحديد، تقيد كشهرة. تقيد الشهرة الناتجة عن  المستحوذ عليهاالمجموعة في صافي الموجودات 

الشركات التابعة في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن الموجودات غير الملموسة. يتم سنوياً اختبار  على

 الشهرة فيما يتعلق بالهبوط في القيمة، وتقيد بصافي التكلفة بعد حسم أي خسارة هبوط في القيمة.

 

المحققة الناتجة عنها وكذلك األرصدة  يتم استبعاد المعامالت بين شركات المجموعة واألرباح والخسائر غير

 المتعلقة بها.

 

 شركات زميلة )ب( 
 

الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير هام عليها ولكن بدون سيطرة، ويصاحب ذلك، ملكية  

طريقة من حقوق التصويت.  يتم قيد االستثمارات في شركات زميلة باستخدام  ٪57و ٪27لنسبة تتراوح بين 

 حقوق الملكية وتقيد مبدئياً بالتكلفة.
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 استثمارات أخرى )ج( 
 

 يتم اثبات استثمارات أخرى مبدئياً بالتكلفة وتقاس الحقاً بالقيمة العادلة، حيثما ينطبق.

 

 استثمارات متاحة للبيع )د( 
 

في أوراق مالية  ٪27تتكون االستثمارات المتاحة للبيع بشكل رئيسي من استثمارات في حقوق ملكية أقل من 

تظهر هذه االستثمارات في الموجودات غير المتداولة ما لم تنوي اإلدارة  .جة في أسواق ماليةمدرجة / غير مدر

 الموحدة. اً من تاريخ قائمة المركز الماليبيعها خالل اثني عشر شهر

 

الحقاً بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية يتم إثبات االستثمارات المتاحة للبيع مبدئياً بالتكلفة ويعاد تقييمها 

 الموحدة كما يلي:

يتم تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية المدرجة باألسواق المالية على أساس أسعار السوق المتوفرة كما  (3

 ت.في تاريخ القوائم المالية الموحدة بعد تعديلها بأية قيود تمنع من بيع أو تحويل هذه االستثمارا

يتم تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة بأسواق مالية على أساس تقديرات معقولة محددة  (2

بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية لالستثمارات في األوراق المالية المشابهة األخرى المدرجة بأسواق 

 مالية أو على أساس خصم التدفقات النقدية المتوقعة.

حديد القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة بأسواق مالية، والتي ال تتوفر مؤشرات أخرى يمكن يتم ت (3

من خاللها تحديد القيمة السوقية بموضوعية، فإن التكلفة هي أنسب دليل موضوعي وبديل يمكن االعتماد 

 عليه لتحديد القيمة العادلة لهذه االستثمارات.

 

يتم إدراج التعديالت المتراكمة الناتجة عن إعادة تقييم هذه االستثمارات كبند منفصل في حقوق الملكية  

كأحتياطي القيمة العادلة حتى يتم استبعاد هذه االستثمارات. يتم إثبات خسائر احتياطي القيمة العادلة الناتجة عن 

 تبرها اإلدارة خسائر انخفاض دائمة.استثمارات متاحة للبيع في قائمة الدخل الموحدة عندما تع

 

 التقارير القطاعية 1-4

 

 )أ( القطاع التشغيلي 
 

 القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو الشركات التي: 

 .تعمل في أنشطة تدر إيرادات 

  المصادر وتقييم تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع

 األداء.

 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل 

 

 )ب( القطاع الجغرافي 
 

القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة 

 اقتصادية أخرى.اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات 
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 العمالت األجنبية  1-5

 

 عملة التقارير (أ)
 

 تظهر البنود في القوائم المالية الموحدة للشركة باللاير السعودي وهو عملة التقارير للشركة.

 

 معامالت وأرصدة (ب)
 

المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في  يتم تحويل

تاريخ تلك المعامالت. يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من 

على أساس أسعار اللاير السعودي  فخالالموجودات والمطلوبات النقدية الممسوكة بالعملة األجنبية  تحويل

 صرف العمالت كما في نهاية العام ضمن قائمة الدخل.

 

 )ج( شركات المجموعة 
 

تدرج التعديالت المتراكمة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية إلى اللاير السعودي كبند 

 .ساهمينمنفصل ضمن حقوق الم
 

 بسعر الصرف في تاريخ المعاملة.أجنبية تابعة  اتالمستلمة من شرك األرباحتوزيعات  تحويليتم 

 

 نقد وما يماثله وودائع قصيرة األجل  1-1
 

يشتمل النقد وما يماثله على النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات األخرى عالية السيولة قصيرة األجل 

 الشراء.والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ 

 

 ذمم مدينة 1-7

 

تظهر الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للفواتير ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم عمل مخصص 

للديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن المجموعة من تحصيل جميع 

 تحتصصات في قائمة الدخل وتظهر المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلية للذمم المدينة. يتم قيد هذه المخ

". عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الديون بيع وتسويقبند "مصاريف 

المشكوك في تحصيلها. تقيد مبالغ الذمم المدينة التي تم شطبها والتي استردت الحقاً بقيد دائن على "مصاريف 

 " في قائمة الدخل.بيع وتسويق

 

 مخزون  1-3

 

متوسط ال طريقة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يحدد سعر التكلفة على أساس التكلفةبيقيد المخزون 

 غير المباشرة. اإلنتاجالمرجح. تشتمل تكلفة المنتجات الجاهزة على المواد األولية والعمالة وتكاليف 

 

ستكمال ومصاريف االتكاليف  القابلة للتحقق تمثل سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية ناقصا   القيمةصافي 

 .البيع
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 ومعدات  ومصنع ممتلكات 1-2
 

ما عدا إنشاءات تحت التنفيذ التي  ،دات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكموالمع والمصنع تظهر الممتلكات

تظهر بالتكلفة. ال يتم استهالك األراضي. يحمل االستهالك على قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت 

 وذلك لتوزيع تكلفة هذه الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها كما يلي:
 

 عدد السنوات   
 

 33 - 27 مباني وتحسينات على أراضي 

 25 - 37  مصانع وآالت ومعدات 

 35 - 5      أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 

 5 - 4       سيارات 

 

 .أقصرأيهما  دقعلى أراضي على العمراالنتاجي أو فترة الع تحسيناتتستهلك 

 

 والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد في قائمة الدخل األرباحتحدد 

 .الموحدة

 

 قائمةالصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل، على  مصاريفتقيد 

 ة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي تم استبداله.عند تكبدها. يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهام الموحدة

 

  موجودات غير ملموسة 1-30

 

يتوقع  التي التكاليفبينما يتم رسملة تلك  الحاليةمستقبلية في قائمة الدخل للفترة  منافعالتي ليس لها  التكاليفتقيد 

في قائمة المركز المالي على بعض المقيدة تتضمن موجودات غير ملموسة . منها في الفترات المستقبلية ةستفاداال

ومصاريف ما قبل التشغيل التي يتم إطفاؤها على فترة ال تزيد وبرمجيات كمبيوتر تكاليف اإلنشاء غير المباشرة 

 عن سبع سنوات.

 

 قيمة الالهبوط في  1-33

 

 موجودات ملموسة وغير ملموسة (أ)

 

لتحديد الملموسة وغير الملموسة ها الدفترية لموجوداتتقوم المجموعة، في نهاية كل سنة مالية، بمراجعة القيمة 

. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم ة الموجوداتخسارة انخفاض في قيم جودعلى و ما إذا كان هناك دليل

د القيمة القابلة لإلسترداد  تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم خسارة االنخفاض في القيمة. تحدَّ

. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل، احتساب قيمة االستخدامعلى أساس 

 للنقد التي ينتمي إليها ذلك األصل.  المدرةتقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة 

 

ر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمته الدفترية،  وفي الحاالت التي يقدَّ

للنقد إلى القيمة القابلة لالسترداد، ويتم إثبات خسائر  المدرةعندئذ تخفض القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة 

 االنخفاض في قيمة األصل في قائمة الدخل.



 الشركة السعودية لصناعة الورق

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 1035ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(ب المبالغ )جميع
 

 

- 35 - 

 الموجودات المالية)ب(   

 

بتاريخ كل قائمة مركز مالي للتأكد من وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي. إجراء مراجعة  يتم

د االنخفاض في القيمة على  وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل. يحدَّ

 النحو التالي:

 

والقيمة العادلة  الدفتريةدة بالقيمة العادلة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة بالنسبة للموجودات المقي -

 ناقصاً خسارة االنخفاض في القيمة المقيدة سابقاً في قائمة الدخل.

 

بالنسبة للموجودات المقيدة بالتكلفة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية  -

ل العائد السائد حالياً في السوق ألصل مالي مماثل.   للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة وفقاً لمعدَّ

 

فإن األرباح أو الخسائر غير المحققة المثبتة سابقاً في بالنسبة لالنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع،  -

 حقوق المساهمين تدرج في قائمة الدخل.

 

للنقد  المدرةإذا ما تم الحقاً عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة 

ل لقيمتها القابلة لالسترداد، على أال يز يد عن القيمة الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة إلى التقدير المعدَّ

للنقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة اإلنخفاض  المدرةاإلنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة 

لالستثمارات في  المقيدةفي القيمة فوراً كإيرادات في قائمة الدخل الموحدة. ال يتم عكس خسارة اإلنخفاض 

 متاحة للبيع والشهرة.والمصنفة ك حقوق ملكية

 

 القروض  1-31

 

وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة. تقيد  معاملة المتكبدةال، بعد خصم تكاليف تقيد القروض بالمتحصالت المستلمة

الفروقات بين المتحصالت )بعد خصم تكاليف المعاملة( وقيمة السداد في قائمة الدخل الموحدة على الفترات 

االنشاء أو إنتاج وترتبط مباشرة باالقتناء  التي القروضتكاليف يتم رسملة  .فائدةالباستخدام طريقة معدل 

 من هذه الموجودات. يتم قيد تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل.الموجودات المؤهلة كجزء 

 

 ذمم دائنة ومستحقات  1-31

 

المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواء استلمت المجموعة فواتيرها أو لم  مبالغتقيد 

 تستلمها.

 

 الزكـاة وضريبة الدخل  1-34

 

 لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"(. لزكاة وذلك وفقاً لالشركة  تخضع

 

تحمل الزكاة المستحقة على الشركة وعن حصصها في الشركات التابعة السعودية على قائمة الدخل. يتم قيد 

 .التي تستحق بموجب التسويات النهائية، إن وجدت، عندما يتم الربط عليها وتحديدها اإلضافيةمبالغ ال

 



 الشركة السعودية لصناعة الورق

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 1035ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(ب المبالغ )جميع
 

 

- 31 - 

لتابعة السعودية باستقطاع الضريبة المستحقة عن بعض المعامالت مع أطراف غير والشركات ا الشركةتقوم 

 وفقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي. مقيمة في المملكة العربية السعودية
 

 تخضع الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل في البالد التي تعمل بها. تحمل هذه الضرائب على قائمة الدخل.
 

جميع الفروقات المؤقتة الهامة بين صافي الدخل الضريبي وصافي من الناتجة  ضريبة الدخل المؤجلة اثباتيتم 

. فيها هذه الفروقات، ويتم تعديلها عند عكس الفروقات المؤقته المتعلقة بها في الفترة التي تنشأ الدخل المحاسبي

اريخ القوائم المالية ومن المتوقع تطبيقها عند تحدد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام شرائح الضريبة المطبقة في ت

 تحقيق موجودات ضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة.

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 1-35

 

الشركات التابعة السعودية بموجب شروط نظام العمل للموظفين في الشركة ونهاية الخدمة  مكافأةتستحق 

 وتقيد على قائمة الدخل.السعودي والعمال 
 

لقوانين الدول بتكوين مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والمزايا األخرى وذلك طبقاً األجنبية تقوم الشركات التابعة 

 .التي تمارس فيها نشاطها

 

 المبالغ المستردة من التأمين    1-31

 

المبالغ المستردة من التأمين كأصل مالي وذلك عندما يتم التأكد بشكل نهائي من حدوث تدفق للمنافع  اثباتيتم 

اإلقتصادية للمجموعة مع تأثير مقابل لها في قائمة الدخل للفترة التي تصبح فيها هذه المبالغ المستردة مؤكدة 

  بشكل نهائي.

 

 المبيعات 1-37

 

وبعد  وخصم الكميات الخصوماتبالصافي بعد خصم  المبيعاتات. تقيد عندما يتم تسليم المنتج المبيعاتتقيد 

 استبعاد المبيعات بين شركات المجموعة.

 

 بيع وتسويق وعمومية وادارية مصاريف 1-33

 
 

البيع والتسويق والعمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تكون  مصاريفتشتمل 

بيع  مصاريفالمحاسبة المتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بين  لمعايير بتكلفة اإلنتاج وفقاً  بالتحديدمرتبطة 

 ، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.تكاليف االنتاجوتسويق وعمومية وإدارية و

 

 أرباحتوزيعات  1-32

 

 في القوائم المالية في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة. األرباح توزيعاتتقيد 

 

 عقود إيجار تشغيلية 1-10
 

 الدخل على مدى فترة اإليجار. قائمة عقود اإليجار التشغيلية على بموجب  مصاريفتحمل 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر - 1

 

المدينة األخرى  والذممتتضمن األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي النقد وما يماثله والذمم المدينة 

والذمم مطلوبات مقابل تسهيالت إعادة تمويل خطابات اعتماد وطويلة األجل ووالقروض قصيرة  االستثماراتو

طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم اإلفصاح عنها إن والمطلوبات المتداولة األخرى.  والمستحقاتالدائنة 

 ضمن السياسة المحاسبية لكل منها.

 

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية واثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى 

المقاصة أو إثبات الموجودات المجموعة حقا قانونياً في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس 

 والمطلوبات في نفس الوقت.

 

تقوم اإلدارة العليا بمهام إدارة المخاطر. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة على 

 التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومخاطر االئتمان.

 

 مخاطر العملة 1-3
 

ية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معظم هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المال

 معامالت المجموعة باللاير السعودي والدوالر األمريكي واليورو.

 

تمارس المجموعة عملها على نطاق دولي وهي معرضة لمخاطر العملة التي تنتج من العمالت المختلفة. لدى 

ي موجوداتها لمخاطر تحويل وزميلة أجنبية والتي تتعرض صافالمجموعة أيضاً استثمارات في شركات تابعة 

في تذبذبات أسعار تحويل العملة بين اللاير السعودي وبعض بشكل رئيسي حالياً  العملة. يرتبط هذا التعرض

الموحدة  يتم قيد أثر هذه التعرضات ببند منفصل في حقوق المساهمين في القوائم الماليةو ،العمالت األخرى

العمالت األجنبية. ومع  مناآلجلة للتحوط  الصرف. تقوم اإلدارة بمراقبة هذه المخاطر وتستخدم عقود المرفقة

 2735ديسمبر 33كما في  قائمةاللعمالت ل آجلة أو أي أدوات تحوط أخرى صرف ذلك، ال يوجد عقود

 .2734و

 

 مخاطر سعر الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة  1-1

 

هي التعرض للمخاطر المختلفة المتعلقة بتأثير تذبذب مخاطر سعر الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة إن 

أسعار الفائدة في السوق على الوضع المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. إن مخاطر سعر الفائدة على المجموعة 

معدالت الفائدة  إعادة تسعيرفائدة عليها معومة ويتم ، حيث أن أسعار الةض البنكيالقرو تنتج بشكل رئيسي من

عليها بشكل منتظم. تراقب اإلدارة تغيرات أسعار الفائدة، وتعتقد بأن مخاطر سعر الفائدة على التدفقات النقدية 

 والقيمة العادلة على المجموعة ليست جوهرية.

 
 مخاطر السعر 1-1

 

جة التغيرات في أسعار السوق سواء تلك التغيرات الناتجة عن هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتي

ليس لدى  .عوامل محددة لألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتاجر بها في السوق

 المجموعة أدوات مالية معرضة لمخاطر السعر.
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 مخاطر االئتمان 1-4
 

ليس لدى  .إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة ماليةهي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي 

المجموعة تركيز هام لمخاطر االئتمان. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تقيد الذمم المدينة 

 بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

 
 مخاطر السيولة 1-5

 

لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج  هي مخاطر عدم قدرة منشأة ما على تأمين السيولة الالزمة

مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار 

اتفاقيات التسهيالت االئتمانية،  من خاللمخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، 

 مستقبلية. ارتباطاتأية لة لمقاب

 

 القيمة العادلة 1-1

 

هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس 

لى أساس طريقة التكلفة شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث انه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية ع

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة  .فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة فقد تنتج التاريخية،

 لموجودات المجموعة المالية ومطلوباتها ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

 

 القطاعيةمعلومات ال - 4
 

 تعمل المجموعة بشكل أساسي في القطاعات التشغيلية التالية:

 التصنيع 

  والنقل وأخرىالتجارة. 

في  ين المنتهيتينتوللسن 2734و 2735 ديسمبر 33فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية المختارة كما في 

 ذلك التاريخ لقطاعات التشغيل السابق ذكرها:

 

 المجمـوع التجارة والنقل وأخرى التصنيع 

5103    

 10005700321 30105510373 42300370111 المبيعات

 (31703310331) (4301370025) (3503210013) للسنة الخسارةصافي 

 1100110211 304540575 1405730137 نفقات مالية

 5204130515 3104510231 4102330142 وهبوط في القيمة استهالك وإطفاء

 23401310415 31500310111 34203100101 نع ومعداتلكات ومصممت

 3070104700310 14104130331 3045100020004 مجموع الموجودات
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 المجمـوع التجارة والنقل وأخرى التصنيع 

1034    

 75707360372 37709390697 65607960675 المبيعات

 2507670233 (3605740652) 4306430963 للسنة صافي الربح )الخسارة(

 3207790526 707990635 2409790933 نفقات مالية

 5707740466 3403720376 3509320797 وهبوط في القيمة استهالك وإطفاء

 3073604620273 29504690297 73709920974 ممتلكات ومصنع ومعدات

 3077503370637 39903240953 3053703950796 مجموع الموجودات

 

 .األخرى الدولوبعض  ودول مجلس التعاون الخليجيتقوم المجموعة بعملياتها في المملكة العربية السعودية 

 2734و 2735 ديسمبر 33بعض المعلومات المالية المختارة وفقاً للمناطق الجغرافية كما في ملخص ل فيما يلي

 ذلك التاريخ:  فيوللسنتين المنتهيتين 

 

  

 السعودية

دول مجلس 

 التعاون

 

 دول أخرى

 

 المجمـوع

5103     

 10005700321 1005340732 4102130401 51703140071 المبيعات

     موجودات غير متداولة:

 23401310415 1303150402 1101400111 33204070720 ع ومعداتنممتلكات ومص

 4003530217 - 3101340400 1105440517 موجودات غير متداولة أخرى

 

  

 السعودية

دول مجلس 

 التعاون

 

 دول أخرى

 

 المجمـوع

4103     

 75707360372 3206730353 5503720395 69909470936 المبيعات

     موجودات غير متداولة:

 3073604620273 9309930427 2702250326 93403450739 ممتلكات ومصنع ومعدات

 3602730323 9330995 3903340477 3702720929 موجودات غير متداولة أخرى

 

 نقد وما يماثله  - 5
 

 1035  1034 

    

 302690376  5210501 نقد في الصندوق

 2209720397  1304100731 نقد لدى البنوك

 1200110111  2407770573 
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 ذمم مدينة - 1
 

 1035  1034 

    

 33304640737  10701070135 تجارية

 (3907730667)  (1407710752) ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 17104140211  29503930743 

 

 مشكوك في تحصيلها:الديون الفيما يلي حركة مخصص 
 

 1035  1034 

    

 3207370397  3300710117 يناير 3

 503560477  3101220021 إضافات

 3907730667  1407710752 ديسمبر 33
 

 مخزون - 7
 

  1035  1034 

     

 6404940633  30307120012  مواد أولية

 302460936  100170303  أعمال تحت التنفيذ

 7702660763  3102570557  ، غير معدة للبيعولوازمقطع غيار 

 4709630673  7301500455  منتجات جاهزة الصنع

  17104040331  39309630333 

 (509240394)  (4000700725)  متقادم مخزون: مخصص ناقصاً 

  11101140037  37907360939 

 :المخزون المتقادمفيما يلي حركة مخصص 

 

 1034  1035 إيضاح 

     

 309440332  502140324  يناير  3

 309790962  1403410103 23 إضافات

 509240394  4000700725  ديسمبر 33
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 مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى - 3

 

 1034  1035 إيضاح 

     

 5602990999  5101220222 3-9 ذمم مدينة من بيع قطع أراضي

 2207770772  3307000175  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 3509670939  1403710111  دفعات مقدمة إلى موردين

 3507390453  - 23 مطالبات تأمين مستحقة

 3303570399  407210214  ةمسترد اتتأمين

 402770643  101300114  سكن الموظفين وسلف أخرى

 2604730637  3100240434 2-9 أخرى

  31000450533  35309990943 

 

شهر ديسمبر . خالل 2732 عام قطع أراضي فيخمس  مقابل بيع خارجيتمثل ذمة مدينة من طرف  9-3

مليون لاير  6607جدة مقابل مبلغ مدينة الشركة شراء جزء من قطعة أرض في  ، أعادت2734

، تم تعديل سعر الشراء مقابل رصيد مدين وتم مع طرف خارجيسعودي. وفقاً لشروط اتفاقية الشراء 

 .2735، والتي لم يتم سدادها في 2735عام خالل  تسددعلى قسطين إعادة جدولة المبلغ المتبقي 

بناًء  .كرهن فعلياً  سمهاإب 2732أراضي بيعت خالل عام  قطع ة ثالثيالمجموعة بصكوك ملكتحتفظ 

 تعتقد اإلدارةوبناًء عليه،  ،المدين المبلغلتقييم، فإن قيمة هذه األراضي أعلى من قيمة لتقرير آخر على 

 .2736 عام أنه سيتم تحصيل هذه األرصدة خاللتعتقد اإلدارة أيضاً  أنه ال يتطلب عمل مخصص.

 

 مليون لاير سعودي 909مبلغ بمدين  رصيد على 2734و 2735ديسمبر  33كما في تشتمل "أخرى"  9-2

 نصيحة. تعتقد إدارة المجموعة بناًء على ألمروهو مضمون مقابل سندات  خارجيمن طرف 

هذا وبناًء عليه، لم يقيد مخصص مقابل  .المستشار القانوني للشركة بأن الرصيد قابل لالسترداد

 .2735لعام  في القوائم المالية الموحدة المرفقةالرصيد 

 

 زميلة  ةاستثمار في شرك - 2
 

في شركة  ٪26نسبة حقوق ملكية المجموعة ب 2734و 2735ديسمبر  33استثمار في شركة زميلة كما في يمثل 

غاز الشرقية، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية. تقوم شركة غاز الشرقية بأعمال 

 صيانة وتشغيل المرافق الصناعية وتجارة الجملة في آالت ومعدات الغاز.

 

 الزميلة: الشركةفيما يلي حركة االستثمارات في 

 
 

 1035  1034 
    

 3704770777  3105440050 يناير 3

 303440757  - حصة المجموعة في صافي الربح

 3305440757  3105440050 ديسمبر 33
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 ومعداتومصنع ممتلكات  - 30
 

 1035ديسمبر  13 تتحويال إستبعادات إضافات 1035يناير  3 

5103      
      التكلفة

 41703730401 - (3990993) 207730737 42405970252 مباني وتحسينات على أراضي

 3001103150115 6302990947 (303290996) 3703370956 95607370749 مصنع وآالت ومعدات

 3104230505 - (4270357) 9970743 3509450634 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 4101130331 - (907290977) 304370962 5709290997 سيارات

 1203330731 (6703770792) - 904730749 9707950745 إنشاءات تحت التنفيذ

 3053502960349 2407320645 (3306740999) (407770935) 3054101410370 

      

      االستهالك المتراكم 

 (3301110725) - 3990992 (3303670556) (7703440323) مباني وتحسينات على أراضي

 (41100110300) - 203790775 (3507420477) (39303990329)     مصنع وآالت ومعدات

 (3101140333) - 3990935 (307930236) (3309430467) أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 (1300330211) - 909270976 (306720636) (3603370362) سيارات

 (53909240779) (5709730975) 3306950279 - (55300110705) 

 3073604620273    23401310415 

 

 1034ديسمبر  13 تحويالت إستبعادات إضافات 1034يناير  3 

1034      

      التكلفة

 42405970252 - - 6906270949 35409660473 مباني وتحسينات على أراضي

 95607370749 4603330794 (7670724) 705990569 97309740439 مصنع وآالت ومعدات

 3509450634 - (770637) 6730737 3504320534 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 5709290997 4960959 (506420323) 7290695 5503560669 سيارات

 9707950745 (4605990743) - 5306470929 9707360559 إنشاءات تحت التنفيذ

 3047905760594 33203990742 (604790977) - 3053502960349 

      

      االستهالك المتراكم 

 (7703440323) - - (3704520999) (6609930323) مباني وتحسينات على أراضي

 (39303990329) - 6330772 (3709420229) (36209970972)     مصنع وآالت ومعدات

 (3309430467) - 770677 (305370379) (3704930966) مكتبيةأثاث وتركيبات ومعدات 

 (3603370362) - 505230452 (307230522) (3903390792) سيارات

 (47904750753) (4606460956) 602270933 - (53909240779) 

 93303730533    3073604620273 

 

التابعة السعودية على أراضي مستأجرة بمبالغ لشركة وبعض شركاتها االت ومعدات آمصنع ومباني و تم انشاء

 قابلة للتجديد. متعددة رمزية من حكومة المملكة العربية السعودية بموجب عقود إيجار تشغيلية
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بعض المرافق تكاليف تكبدت على مشاريع إنشاء  2735ديسمبر  33تحت التنفيذ كما في  إنشاءاتتمثل 

مليون  5707بتكلفة اجمالية تقديرية تبلغ  2736خالل عام هذه المشاريع استكمال أن يتم  توقعمن الماالنتاجية. 

 .لاير سعودي

 

 مليون لاير سعودي محولة من المخزون. 303على قطع غيار بمبلغ  2735تشتمل اإلضافات خالل عام 

 

 موجودات غير ملموسة - 33

 

 1034  1035 إيضاح 

     

    3-33 محددة العمر اإلنتاجي

 -  3001770504  كمبيوتربرمجيات 

 405420673  107110031  تكاليف ما قبل التشغيل

  3100000537  405420673 

    2-33 محددة العمر اإلنتاجيغير 

 3903340477  3101340400  شهرة

  1101340237  2206570773 

 فيما يلي حركة الموجودات غير الملموسة محددة العمر اإلنتاجي:  33-3

 

  1035  1034 

     

 406250746  405410171  يناير 3

 9330995  3001770504  إضافات

 (9960269)  (303320110)  إطفاء

 405420673  3100000537  ديسمبر 33

 

 شهرة 33-1

 

 .الجذورفي ملكية الحقوق على  عند االسحواذ هاقيدتم مليون لاير سعودي  3306تمثل شهرة بمبلغ 

 

يستخدم هذا االحتساب التدفقات النقدية المتوقعة  .احتساب القيمة العادلةيحدد مبلغ الشهرة المسترد بناًء على 

 الموازنةتحدد اإلدارة اجمالي الربح حسب  التي اعتمدتها االدارة.لخمس سنوات والمالية  التوقعاتبناًء على 

يبلغ معدل الخصم المطبق  توقعاتها لتطورات السوق.على اساس األداء السابق و ومعدل المتوسط المرجح للنمو

 .٪37يبلغ  التدفقات النقدية المتوقعةعلى 
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 قصيرة األجلقروض  - 31
 

تم الحصول عليه من  اعتماد اتخطابإعادة تمويل على قروض قصيرة األجل ومطلوبات مقابل تشتمل القروض 

 التي تعتمد على معدل الفائدة بين البنوك.السائدة حمل نفقات مالية بأسعار السوق ستوك تجارية متعددة وبن
 

 مستويات مالية معينة.الحفاظ على من الشركة قصيرة األجل  البنكية القروضتعهدات بعض تتطلب 

 

مليون لاير  3206تسهيالت تمويل بنكية غير مستخدمة بمبلغ  2735ديسمبر  33لدى المجموعة كما في 

 مليون لاير سعودي(. 909: 2734سعودي )

 

 األجل طويلةقروض  - 31

 

 1034  1035 إيضاح 

     

     ةض صندوق التنمية الصناعيوقر

 9709770777  4503700000 3-33 السعودي )"الصندوق"( 

 35904730774  54403700720 2-33 قروض بنكية تجارية

  53201400720  43903730774 

 (9205290434)  (33104740331)  مطلوبات متداولة ضمنالجزء المتداول المدرج 

  47103150277  35609420347 

 

 قروض الصندوق 31-3

 

. تتطلب أحكام اتفاقيات وواحدة من شركاتها التابعةالشركة من قبل  من الصندوقعليها تم الحصول تمثل قروض 

 اتتوزيععلى  قيودووضع الحفاظ على بعض المستويات المالية  التابعةالشركة  تلكوالشركة القروض من 

 مضمونةالقروض أية نفقات مالية وهي هذه ال تحمل  السنوية.واإليجار الرأسمالية  اريفالمصوالحد من رباح األ

 .التابعةوالشركة الخاصة بالشركة نع والمعدات برهن الممتلكات والمص
 

 تجارية  يةقروض بنك  31-1

 

ساسي باللاير أقروض بشكل على عدد من القروض من بنوك تجارية متعددة. تمت هذه ال المجموعةحصلت 

 33القائمة في  تحمل نفقات مالية على أساس أسعار السوق السائدة. إن إجمالي استحقاقات القروضو السعودي

 . 2727حتى  2735تمتد من عام  ،، طبقاً لجداول السداد العائدة لها2735ديسمبر 
 

مليون لاير سعودي  33909القروض قصيرة األجل البالغة  تمويلبإعادة  2735ديسمبر  33قامت المجموعة بعد 

 يوالتي صنفت كطويلة أجل من قبل المجموعة نظراً ألن استحقاقها يكون بعد فترة اثن 2735ديسمبر  33كما في 

إلى ذلك، قامت المجموعة بإعادة تمويل قروض قصيرة أجل تستحق خالل  . إضافةً التقريرعشر شهراً من تاريخ 

المتاحة بناًء على الخيارات و ،2735ديسمبر  33كما في  مليون لاير سعودي 35907بمبلغ  2735عام 

، وبناًء عليه، تم تصنيفها كطويلة أجل في قروض لفترة اثني عشر شهراً إضافيةللمجموعة إلعادة تدوير هذه ال

 .2735قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة لعام 
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 (شركة مساهمة سعودية)
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تتطلب بعض تعهدات تسهيالت القروض قصيرة األجل وطويلة األجل من المجموعة الحفاظ على بعض 

ة والحصول على الموافقة المسبقة من المقرضين لتوزيع أرباح تتجاوز بعض المبالغ وبعض المستويات المالي

 المتطلبات األخرى.
 

مليون  202بعد حسم تكلفة المعاملة غير المطفأة بمبلغ  2734ديسمبر  33كما في تظهر القروض طويلة األجل 

 .2735بالكامل خالل عام  تكلفة المعاملة غير المطفأةلاير سعودي. تم إطفاء 

 

 مستحقات ومطلوبات أخرى - 34

 

  1035  1034 

     

 709320772  3201540050  مزايا الموظفين

 704930926  1505710171  خصم مبيعاتعموالت بيع مستحقة و

 705930543  103110110  نفقات مالية

 2703930374  1301730155  مصاريف مستحقة

 305930393  402310115  أخرى

  2501330411  4407620396 

 

 كاةالزتتعلق ب أمور - 35
 

 مكونات الوعاء الزكوي 35-3

 

والمخصصات كما في  كما في بداية السنة حقوق المساهمينفي شركة للتتلخص أهم مكونات الوعاء الزكوي 

ع والمعدات نللممتلكات والمصالدفترية القيمة صافي منها  الربح المعدل مخصوماً صافي بداية السنة والقروض و

 .تم تعديلها حسب أنظمة المصلحة، وبعض البنود األخرى

 

 ديسمبر 13مخصص الزكاة كما في حركة  35-1

 

 1035  1034 

    

 509970277  502120117 يناير 3

 204770777  303500000 مخصصات للسنة

 (204570633)  (1110200) تسديدات

 509290637  103310717 ديسمبر 33

 

 ةاالزك شهادةوضع  35-1

 

 .2734شهادات الزكاة من المصلحة للسنوات حتى عام وشركاتها السعودية التابعة استلمت الشركة 
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 (شركة مساهمة سعودية)
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 31

 

 1035  1034 

    

 2306950963  1103550171 يناير 3

 305330233  101150221 مخصصات

 (303430927)  (504430041) تسديدات

 2309550272  1500400113 ديسمبر 33

 

 رأس المال - 37
 

 3707مليون سهم عادي بقيمة إسمية  4507من  2734و 2735ديسمبر  33يتكون رأس مال الشركة كما في 

 .3انظر أيضاً إيضاح رقم  للسهم الواحد. سعودي لاير

 

 احتياطي نظامي - 33
 

من صافي ربحها  ٪37على الشركة تحويل  فيجببموجب أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، 

االحتياطي النظامي المدرج إن . هامالمن رأس ٪57إلى احتياطـي نظامي إلى أن يعادل هذا االحتياطي السنوي 

هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على  ان .في القوائم المالية الموحدة المرفقة هو االحتياطي النظامي للشركة

 .مساهمي الشركة حالياً 

 

 مصاريف بيع وتسويق  - 32

 

 1034  1035 إيضاح 

     

 3709230662  1304770111  نقل

 3909520559  3505120155  رواتب ومزايا

 503560477  3101220021 6        مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 309750235  3505120275  ترويج مبيعات

 -  200220131  خدمات استشارية الستراتيجية المبيعات

 207320259  501310144  إيجار

 609540299  207170513  أخرى

  2101250311  6907920463 
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 مصاريف عمومية وإدارية  - 10

 

 1035  1034 

    

 4703790379  4102730537 رواتب وأجور ومزايا

 205660559  107210033 خدمات مهنية

 9790332  400110710 استهالك

 203420339  3570301 سفر 

 9590479  7110513 إصالح وصيانة

 403930233  7370717 مصاريف ورسوم حكومية

 7370522  5150132 إيجار

 7550937  1000130 تقنية معلومات واتصاالت

 209740792  100530335 أخرى

 1002130331  5505690273 

 

 أخرى، صافي - 13

  

 1034  1035 إيضاح 

     

 -  1400100325 3-23و  7 مخصص مخزون متقادم

 -  405000000 33 الهبوط في قيمة الشهرة

 -  705000000 2-23 ذمم مدينة من التأمين  شطب

 -  400150713  مخصص مقابل ذمم مدينة من رسوم الجمارك

 -  505120237  مخصص مقابل ذمم مدينة أخرى

 (207630737)  1330105  أخرى

  4502470335  (207630737) 

  

بإعادة هيكلة استراتيجية المبيعات والتسويق لبعض شركاتها التابعة  2735 عامخالل  المجموعةقامت  23-3

السعودية والتي نتجت عن إيقاف بعض المنتجات الجاهزة. قامت إدارة المجموعة بقيد مخصص بمبلغ 

 مليون لاير سعودي مقابل مواد أولية ومنتجات جاهزة كنتيجة لهذا القرار.  2403

 

وهو ، 2779منذ عام تأمين شركة مدينة من المجموعة في خالف على رصيد قائم عن مطالبة  دخلت 23-2

مليون لاير  705تسوية المبلغ بقيمة ب الجهة المختصةصدر قرار ، 2735خالل محل خالف وتقاضي. 

مليون لاير سعودي. وافق أعضاء مجلس اإلدارة على الحكم،  3507سعودي مقابل كامل المطالبة البالغة 

 .2735 عام وقد تم تحصيل المتبقي من الرصيد خالل. مليون لاير سعودي 705 شطبوبناًء عليه، تم 
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 السهم)خسارة( ربحية  - 11

 

من )الخسارة( ح بتقسيم الرب 2734و 2735ديسمبر  33في  تينالمنتهي تينالسهم للسن)خسارة( ية تم احتساب ربح

 السنتين هاتينلعدد األسهم القائمة خالل  المرجح متوسطاللكل سنة على )الخسارة( الربح صافي العمليات و

  .37كما هو مبين في ايضاح رقم  ،أسهم المنحة األخذ في االعتباربعد  .سهم 4507770777البالغ و

 

 ارتباطاتمحتملة و مطلوبات - 11

 

مليون  5903 بمبلغضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال العادية لمحتملة  مطلوباتالمجموعة  لدى (أ)

  .مليون لاير سعودي( 3709: 2734) 2735 ديسمبر 33لاير سعودي كما في 

 

 3907مبلغ  2735ديسمبر  33حتى  يتم تكبدهالم وبلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة  (ب)

 .مليون لاير سعودي( 3707: 2734) مليون لاير سعودي تقريباً 

 

 .3)ج(    انظر أيضاً إيضاح رقم 
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