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لومات عامةمع - ١

من")المجموعة"مجتمعین (التابعةوشركاتھا)"اس بي امأو ""الشركة("الشركة السعودیة لصناعة الورقتتألف

لفات ورق المنادیل بتصنیعبشكل رئیسيالمجموعةتقوم.ھا السعودیة واألجنبیة التابعة المختلفةوشركاتالشركة

.وكبس المخلفات الورقیةونقل تجمیع وفرز والحمام ووالمطبخ وتحویل لفات ورق المنادیل إلى منادیل الوجھ 

رقمتجاريسجلبموجبتعمل، السعودیةالعربیةالمملكة في مسجلة ،سعودیةمساھمةشركةھيالشركةإن

الشركةعنوانإن.)١٩٩٤یونیو٢٠(ھـ١٤١٥محرم ١٠بتاریخالدماممدینة في دراص ٢٠٥٠٠٢٨١٤١

.السعودیةالعربیةالمملكة،٣٤٣٢٦-٧١٦٩الدماممدینة،٢وحدة رقم ،٢٥٩٨.ب.صھوالمسجل 

  .٢٠١٦نایری٢١بتاریخالشركةأعضاء مجلس إدارةمن قبل المرفقةالموحدةاألولیةالمالیةالقوائمتم اعتماد

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

وقد طبقت ھذه إن أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة تم إدراجھا أدناه. 

السیاسات بشكل منتظم على جمیع الفترات المعروضة.

أسس اإلعداد١-٢

وطبقاً المحاسبيعلى أساس التكلفة التاریخیة وفقاً لمبدأ االستحقاقالمرفقةالموحدة األولیةأعدت القوائم المالیة

أھم السیاسات المحاسبیة التي القانونیین.الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین المالیة األولیة لمعیار التقاریر

الموضحة بالقوائم تتوافق مع تلك السیاسات المحاسبیةالموحدة األولیةالقوائم المالیة ھذه المجموعة في إعداد طبقتھا

  .٢٠١٤لعامللمجموعةالمراجعةالموحدة السنویةالمالیة

في نفس الوقت مع القوائم المالیة الموحدة السنویة واإلیضاحاتالیة األولیة الموحدة یجب قراءة ھذه القوائم الم

.٢٠١٤دیسمبر ٣١المراجعة واإلیضاحات المتعلقة بھا للسنة المنتھیة في 

تقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة٢-٢

تؤثر على المبالغوفقاً للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا استخدام تقدیرات وافتراضات یتطلب إعداد القوائم المالیة

كما في تاریخ القوائم المالیة، للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة المعروضة

االفتراضات بشكل یتم تقییم التقدیرات و.كذلك المبالغ المعروضة لإلیرادات والمصاریف خالل فترة القوائم المالیةو

ة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة التي یعتقد أن تكون مناسبة مستمر بناًء على الخبرة السابق

نادراً ما تتساوى نتائج التقدیرات المحاسبیة، وفقاً .بعمل تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبلاإلدارةتقوم .للظروف

.لتعریفھا، مع النتائج الفعلیة المتعلقة بھا
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استثمارات٣-٢

شركات تابعة)أ(

الشركات التابعة ھي تلك التي لدى المجموعة القدرة على توجیھ سیاستھا المالیة والتشغیلیة للحصول على المنافع 

الشركاتوالتي تنشأ عموماً من االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصویت فیھا. یتم توحید حسابات ،االقتصادیة

ة ویتم عدم توحیدھا من تاریخ توقف السیطرة.من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعبالكاملالتابعة

سبة لقید شراء الشركات التابعة. إن زیادة تكلفة الشراء عن القیمة العادلة لحصة تستخدم طریقة الشراء في المحا

تقید كشھرة. تقید الشھرة الناتجة عن شراء الشركات ،المجموعة في صافي الموجودات المشتراة القابلة للتحدید

. یتم سنویاً اختبار الشھرة فیما یتعلق بالھبوط في "الموجودات غیر الملموسة"ضمن قائمة المركز الماليالتابعة في 

.ھبوطالسائرخحسم بعد التكلفة بوتقید ،القیمة

.لك المعامالت بین شركات المجموعةاألرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غیر المحققة من تیتم استبعاد

شركات زمیلة)ب(

ملكیتھانسبة  تتراوحعادة ما ،دون سیطرةعلیھا ولكن ھاماً اً التي یكون للمجموعة تأثیر ةالزمیلة ھي الشركالشركة

زمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة وتقید مبدئیاً یتم قید االستثمار في شركةمن حقوق التصویت. ٪٥٠و ٪٢٠بین 

 فيالھبوط ب الحقاً تعدلزمیلة على الشھرة التي تحدد عند الشراء وشركةالمجموعة في شتمل استثماریبالتكلفة. 

.إن وجد،قیمتھا

أخرىاستثمارات (ج)

.عند الضرورةیتم اثبات استثمارات أخرى مبدئیاً بالتكلفة وتقاس الحقاً بالقیمة العادلة، 

التقاریر القطاعیة ٤-٢

قطاع األعمال(أ) 

الشركات:وأھو مجموعة من الموجودات والعملیات قطاع األعمالإن 

تعمل في أنشطة تدر إیرادات.

 وتقییم األداءالمواردتقوم اإلدارة باستمرار بتحلیل نتائج عملیاتھا من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزیع.

.تتوفر عنھا معلومات مالیة بشكل منفصل

(ب) القطاع الجغرافي

في بیئة العملیات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إیراداتغرافي ھو مجموعة من الموجودات والقطاع الج

اقتصادیة محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى.
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العمالت األجنبیة ٥-٢

عملة التقاریر)أ(

القوائم المالیة األولیة الموحدة باللایر السعودي وھو عملة التقاریر المالیة للشركة.ھذهبنود تعرض

معامالت وأرصدة)ب(

المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تاریخ یتم تحویل

تحویلتلك المعامالت. یتم قید أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسویة تلك المعامالت وكذلك الناتجة من 

ساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نھایة ى أالموجودات والمطلوبات النقدیة الممسوكة بالعملة األجنبیة عل

الفترة ضمن قائمة الدخل.

(ج) شركات المجموعة

التابعة إلى اللایر السعودي كبند األجنبیة تدرج التعدیالت المتراكمة الناتجة عن تحویل القوائم المالیة للشركات 

.ساھمینمنفصل ضمن حقوق الم

بسعر الصرف في تاریخ المعاملة.األجنبیةزمیلةالوتابعة الشركات الاألرباح المستلمة من توزیعات یتم تحویل 

نقد وما یماثلھ٦-٢

یشتمل النقد وما یماثلھ على النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات األخرى عالیة السیولة قصیرة األجل التي 

تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ الشراء.

ذمم مدینة ٧-٢

تظھر الذمم المدینة بالمبالغ األصلیة للفواتیر ناقصاً مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. یتم عمل مخصص 

لدیون المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على عدم تمكن المجموعة من تحصیل جمیع مقابل ا

تم إثبات ھذا المخصص في قائمة الدخل ضمن "مصاریف دینة.المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلیة للذمم الم

عندما تكون الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل مخصص الدیون المشكوك في بیع وتسویق". 

في  "مصاریف بیع وتسویق"تحصیلھا. تقید مبالغ الذمم المدینة التي تم شطبھا والتي استردت الحقاً بقید دائن على 

ئمة الدخل.قا

مخزون٨-٢

متوسط طریقة الیقید المخزون على أساس التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. تحدد التكلفة على أساس 

غیر المباشرة.االنتاجوالعمالة وتكالیف ألولیةالمواد تكلفة المرجح. تشتمل تكلفة المنتجات الجاھزة على 
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ومعدات مصانعوممتلكات ٩-٢

ما عدا إنشاءات تحت التنفیذ التي ،ة بعد خصم االستھالك المتراكموالمعدات بالتكلف مصانعتظھر الممتلكات وال

تظھر بالتكلفة. ال یتم استھالك األراضي. یحمل االستھالك على قائمة الدخل على أساس طریقة القسط الثابت وذلك 

لھا.ةالمقدر ةاإلنتاجیاألعمارلتوزیع تكلفة تلك الموجودات على مدى 

والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة وتقید في قائمة الدخل.  األرباحتحدد

 قائمةالصیانة واإلصالحات العادیة التي ال تزید جوھریا من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل على مصاریفتقید 

  .اي تم استبدالھتالالموجوداتسملة التجدیدات والتحسینات الھامة، إن وجدت، ویتم استبعاد عند تكبدھا. یتم رالدخل

نفقات مؤجلة ١٠-٢

بینما یتم رسملة تلك النفقات التي الحالیةللفترة قائمة الدخلتقید النفقات التي لیس لھا منافع مستقبلیة كمصاریف في 

النفقات المؤجلة، والتي تظھر ضمن "موجودات غیر ملموسة" في قائمة تتكونیستفاد منھا في الفترات المستقبلیة. 

المركز المالي، من بعض تكالیف اإلنشاء غیر المباشرة ومصاریف ما قبل التشغیل ویتم إطفاؤھا على فترات ال 

تتجاوز سبع سنوات.

في قیمة الموجودات غیر المتداولةالھبوط١١-٢

األحداثیتم مراجعة قیمة الموجودات غیر المتداولة فیما یتعلق بالخسائر الناتجة عن الھبوط في قیمتھا عندما تشیر 

أو التغیر في الظروف الى أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد. یتم قید الخسارة الناتجة عن الھبوط في 

ریة عن القیمة القابلة لالسترداد، وھي القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة، والتي تمثل زیادة في القیمة الدفت

قیمة االستخدام، أیھما أعلى. لغرض تقدیر الھبوط یتم تجمیع الموجودات ألدنى حد ممكن بحیث یمكن التعرف على 

راجعة الموجودات غیر م في تاریخ كل فترة مالیةالتدفقات النقدیة لھا بشكل منفصل (وحدات مدرة للنقد). یتم

وإذا ما تم الحقاً .، التي سبق أن حدث ھبوط في قیمتھا بغرض احتمال عكس ذلك الھبوطالشھرةالمتداولة، بخالف 

مدرة للنقد إلى القیمة الحدات الوھبوط في القیمة، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو عكس قید خسارة ال

قدرة لھ، على أال تزید عن القیمة الدفتریة فیما لو لم یتم إثبات خسارة الھبوط في قیمة المعدلة القابلة لالسترداد الم

ذلك األصل أو الوحدات المدرة للنقد في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس قید خسارة الھبوط في القیمة فوراً 

.الشھرةكإیرادات في قائمة الدخل. ال یتم عكس قید خسارة الھبوط في قیمة 

القروض ١٢-٢

االنشاء أو إنتاج و باالقتناءالتي ترتبط مباشرة تكالیف معاملة القرضحسمبعد ، تقید القروض بالمتحصالت المستلمة

كجزء من ھذه الموجودات. یتم قید تكالیف القروض األخرى على قائمة الدخل.ویتم رسملتھاالموجودات المؤھلة 

مستحقات ذمم دائنة و١٣-٢

تم إصدار فواتیر بموجبھا إلى تقید مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواء 

.المجموعة أو ال
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والضریبةالزكـاة ١٤-٢

مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة"). نظمةلزكاة وفقا أللتخضع الشركة 

على قائمة الدخل. یتم قید التابعة الشركة وعن حصصھا في الشركات السعودیة  علىالزكاة مخصص یتم اثبات

مبالغ الزكاة اإلضافیة التي تستحق بموجب التسویات النھائیة، إن وجدت، عندما یتم الربط علیھا وتحدیدھا.

غیر مقیمة باستقطاع الضریبة المستحقة عن بعض المعامالت مع أطراف التابعة السعودیة وشركاتھاتقوم الشركة 

للشركاء األجانب في الشركات السعودیة التابعةالمدفوعةاألرباح توزیعات في المملكة العربیة السعودیة بما في ذلك 

وفقاً لنظام ضریبة الدخل السعودي.في المملكة العربیة السعودیة

تحمل ھذه الضرائب على قائمة والتابعة لضریبة الدخل في البالد التي تعمل بھابیة األجنتخضع بعض الشركات 

الدخل.

تقید ضریبة الدخل المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة الھامة بین صافي الدخل الضریبي وصافي الدخل 

المحاسبي خالل الفترة التي تنشأ فیھا ھذه الفروقات، ویتم تعدیلھا عندما یتم عكس ھذه الفروقات. تحدد ضریبة 

ومن المتوقع تطبیقھا عند تحقیق المركز المالي قائمةالدخل المؤجلة باستخدام شرائح الضریبة المطبقة في تاریخ 

موجودات ضریبة الدخل المؤجلة أو تسویة مطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة. 

للموظفینمكافأة نھایة الخدمة١٥-٢

بموجب شروط نظام العمل التابعة تستحق مكافأة نھایة الخدمة للموظفین العاملین في الشركة والشركات السعودیة 

.في قائمة الدخلل السعودي وتقید والعما

وذلك طبقاً لقوانین مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ومزایا أخرى بتكوین مخصص اً حالیالشركات األجنبیة التابعة تقوم

الدول التي تعمل بھا. العمل في

اإلیرادات١٦-٢

وبعد وخصومات الكمیات تظھر االیرادات بالصافي بعد حسم الخصومات عندما یتم تسلیم المنتجات. المبیعاتتقید 

.المجموعةبین  ما استبعاد المبیعات

وتسویق وعمومیة وإداریة مصاریف بیع١٧-٢

تشمل مصاریف البیع والتسویق والعمومیة واإلداریة على التكالیف المباشرة وغیر المباشرة والتي ال تكون مرتبطة 

تسویق البیع والمصاریفالمحاسبة المتعارف علیھا. توزع ھذه التكالیف بین لمبادئبالتحدید بتكلفة اإلنتاج وفقاً 

.بطریقة منتظمةمر، نتاج، إن لزم األاإلداریة وتكالیف اإلعمومیة والو

توزیعات أرباح١٨-٢

في الفترة التي یتم الموافقة علیھا من قبل مساھمي الشركة.القوائم المالیةفي  توزیعات األرباحتقید 
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-١١-

عقود إیجار تشغیلیة١٩-٢

.العقود المتعلقة بھاقائمة الدخل على مدى فترة  فيعقود اإلیجار التشغیلیة یتم إثبات مصروف اإلیجار بموجب

احتیاطي نظامي٢٠-٢

إلىمن صافي الربح  ٪١٠یجب على الشركة أن تحولالسعودیة. وفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربیة 

٣١لم یتم عمل مخصص للسنة المنتھیة في .من رأس المال ٪٥٠یعادل ھذا االحتیاطي  حتىاحتیاطي نظامي 

االحتیاطي النظامي في القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة یمثل إن نظراً لصافي الخسارة للسنة.٢٠١٥دیسمبر 

.حالیاً للتوزیع على المساھمین في الشركةمتاحإن ھذا االحتیاطي غیر االحتیاطي النظامي للشركة.

السھم(خسارة) یةربح٢١-٢

بتقسیم ٢٠١٤و ٢٠١٥دیسمبر٣١في  ةالمنتھیواتوالسنأشھر الثالثةةلفترالسھم (خسارة) ربحیةاحتسابیتم 

ة / تلك الفترفي  على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة/ السنة ةصافي الربح لتلك الفتروالربح من العملیات 

.سھم٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠والبالغة السنة

مدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى-٣

ما یلي:٢٠١٥دیسمبر٣١تتضمن مدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى كما في 

 ٢٠١٤. قامت الشركة خالل دیسمبر ٢٠١٢ذمم مدینة من طرف ثالث مقابل بیع خمس قطع أراضي في عام

ملیون لایر سعودي. وفقاً لشروط إتفاقیة الشراء ٦٦٫٧بإعادة شراء جزء من قطعة أرض في مدینة جدة بمبلغ 

٥٦٫٣بمبلغ وإعادة جدولة الرصید المتبقي مع الطرف الثالث، تم تعدیل سعر الشراء مقابل الرصید المدین

. تحتفظ المجموعة بملكیة صكوك ثالث قطع من ٢٠١٥في عام تم استحقاقھاعلى دفعتین ملیون لایر سعودي 

كرھن.٢٠١٢األراضي التي تم بیعھا في عام 

 ملیون لایر سعودي مدین من طرف ثالث وھو مضمون مقابل سندات إذنیة. تعتقد إدارة ٨٫٩رصید بمبلغ

المجموعة، بناًء على النصیحة المقدمة من مستشارھا القانوني، بأن ھذا الرصید قابل لالسترداد. وبناًء علیھ، لم 

.٢٠١٥یتم قید مخصص لھذا المبلغ في القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة لعام 

  وھو ٢٠٠٩ملیون لایر سعودي والذي یمثل جزء من مطالبة مدینة قائمة من شركة تأمین منذ عام ١٥٫٠مبلغ ،

المبدئي لصالح المجموعة وقد التأمین ("الھیئة") تھیئة خالفات ومنازعامحل خالف وتقاضي. صدر قرار 

تسویة ٢٠١٥دیسمبر٣١المنتھیة في السنةخالل الھیئة قررتقامت شركة التأمین باالستئناف على ھذا القرار. 

ملیون لایر سعودي. وافق أعضاء ١٥٫٠ ةملیون لایر سعودي مقابل كامل المطالبة البالغ٧٫٥قیمة المبلغ ب

ھذه المطالبة ضمن ملیون لایر سعودي مقابل ٧٫٥لغ بمبتم قید مخصص مجلس اإلدارة على الحكم، وبناًء علیھ، 

.٥انظر أیضاً إیضاح رقم .٢٠١٥ة الموحدة المرفقة لعام القوائم المالیة األولی
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قروض - ٤

ملیون لایر ٢٧٠٫٠على قروض قصیر األجل بمبلغ ٢٠١٥دیسمبر ٣١تشتمل القروض طویلة األجل كما في 

أو وقد تم تصنیفھا كطویلة األجل من قبل المجموعة على أساس الخیارات المتاح للمجموعة إلعادة تدویر سعودي

راً إضافیة، وبناًء علیھ، تم تصنیفھا كطویلة األجل في قائمة المركز ھھذه القروض لفترة اثني عشر شإعادة تمویل 

.٢٠١٥المالي الموحدة المرفقة لعام 

المستویات تتطلب بعض تعھدات تسھیالت القروض قصیرة األجل وطویلة األجل من المجموعة الحفاظ على بعض

ى الموافقة المسبقة من المقرضین لتوزیع أرباح تتجاوز بعض المبالغ وبعض المتطلبات المالیة والحصول عل

.األخرى

معلومات عن القطاعات  - ٥

تعمل المجموعة بشكل أساسي في قطاعات األعمال التالیة:

تصنیع)أ(

.تجارة ونقل وأخرى)ب(

٢٠١٤و٢٠١٥دیسمبر٣١ كما في حسب قطاعات األعمال أعالهالمختارةالمالیةالمعلومات فیما یلي ملخص 

:ذلك التاریخ في المنتھیةواتوللسن

المجمـوعتجارة ونقل وأخرىالتصنیع

٥٢٠١

٥٤٥٫٢٨٦٫٤٢٢٥٥٫٥٦٣٫٨٣٦٦٠٠٫٨٥٠٫٢٥٨المبیعات

)١١٤٫٠٢٦٫٧١٠()٣٧٫٤٩٠٫٥١٣()٧٦٫٥٣٦٫١٩٧(الخسارةصافي 

١٫٥٤٤٫٨٠٤٫١٥٦١٦٩٫٢١٨٫٥٧١١٫٧١٤٫٠٢٢٫٧٢٧مجموع الموجودات

٤٢٠١

٦٥٦٫٧٩٦٫٦٧٥١٠٠٫٩١٩٫٦٩٧٧٥٧٫٧١٦٫٣٧٢المبیعات

٢٥٫٠٦٧٫٢١١)١٦٫٥٧٤٫٦٥٢(٤١٫٦٤١٫٨٦٣صافي الربح (الخسارة)

١٫٥٢١٫١٦٥٫٦٤٨١٨٨٫١٢٤٫٨٥١١٫٧٠٩٫٢٩٠٫٤٩٩مجموع الموجودات
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فیما األخرى.الدولوبعض الخلیجي مجلس التعاونودول تمارس المجموعة أعمالھا في المملكة العربیة السعودیة 

٢٠١٤و٢٠١٥دیسمبر٣١الجغرافیة كما فيملخص لبعض المعلومات المالیة المختارة حسب المناطقیلي 

:في ذلك التاریخ ةالمنتھیواتوللسن

السعودیة

دول مجلس 

المجمـوعدول أخرىالتعاون الخلیجي

٥٢٠١

٥٣٨٫٩٣٩٫٧١١٤٤٫٩٣٦٫٩٠٨١٦٫٩٧٣٫٦٣٩٦٠٠٫٨٥٠٫٢٥٨المبیعات

موجودات غیر متداولة:

٨٩٩٫٦٨٥٫٢٩٦١٨٫٦٥١٫٤٥٥٧٨٫٦٠٥٫٣٦٨٩٩٦٫٩٤٢٫١١٩ومعدات مصانعممتلكات و

١٦٫٥٢٤٫١٧٦١٣٫٦١٤٫٤٠٠٧٥٨٫٧٥٠٣٠٫٨٩٧٫٣٢٦موجودات غیر متداولة أخرى 

٤٢٠١

٦٨٩٫٩٤٠٫٨٣٦٥٥٫١٧٢٫٣٨٥١٢٫٦٠٣٫١٥١٧٥٧٫٧١٦٫٣٧٢المبیعات

موجودات غیر متداولة:

٩١٤٫٣٤٥٫٧١٨٢٠٫٢٢٥٫١٢٦٨١٫٨٩١٫٤٢٧١٫٠١٦٫٤٦٢٫٢٧١ومعدات مصانعممتلكات و

١٧٫٢٧٢٫٨٢٨١٨٫١١٤٫٤٠٠٨١٣٫٨٩٥٣٦٫٢٠١٫١٢٣موجودات غیر متداولة أخرى 

ق یبیع وتسومصاریف          -٦

 ١٦٫٦مخصص مقابل دیون مشكوك في تحصلیھا بمبلغ بعمل، قامت إدارة الشركة ٢٠١٥دیسمبر٣١المنتھیة في السنةخالل 

ملیون لایر سعودي). ٥٫٤: ٢٠١٤ملیون لایر سعودي (

صافي ،خرىأ-٧

الثالثة أشھرةلفتر

دیسمبر٣١في  لمنتھیةللسنة ادیسمبر٣١المنتھیة في 

  ٢٠١٤  ٢٠١٥    ٢٠١٤  ٢٠١٥إیضاح

-١٧٫٧٨٠٫٠٠٢--١-٧مخصص مخزون متقادم

-٤٫٥٠٠٫٠٠٠--٢-٧الھبوط في قیمة الشھرة

-٧٫٥٠٠٫٠٠٠--٣مخصص ذمم مدینة من التأمین 

مخصص مقابل ذمم مدینة 

-٤٫٠٣٥٫٧٦٨--الجماركرسوم من 

٢٫٥٠٠٫٠٠٠٥٫٦٠٠٫٠٠٠مخصص مقابل ذمم مدینة أخرى

)٢٫٧٦٣٫٠١٠(٤٫٠٠٨٫٧٦٣)٢٫١٧٩٫٩٠٠(٢٫٢٩٦٫٧٢٦أخرى

  ٢٫٧٦٣٫٠١٠(٤٣٫٤٢٤٫٥٣٣)٢٫١٧٩٫٩٠٠(٤٫٧٩٦٫٧٢٦(

بإعادة ھیكلة استراتیجیة المبیعات والتسویق لبعض ٢٠١٥دیسمبر٣١المنتھیة في السنةخالل قامت إدارة الشركة ١-٧

الجاھزة. قامت إدارة المجموعة بقید مخصص المنتجاتشركاتھا التابعة السعودیة والتي نتجت عن إیقاف بعض 

جاھزة منتجاتمقابل مواد أولیة و٢٠١٥دیسمبر٣١المنتھیة في السنةملیون لایر سعودي خالل ١٧٫٧بمبلغ 

رار. القلھذاكنتیجة 
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-١٤-

األخذ بعین اإلعتبار اآلداء االقتصادي عد ب ٢٠١٥دیسمبر٣١المنتھیة في السنةخالل مجلس إدارة الشركة قرر٢-٧

. نتیجًة لذلك، قامت إدارة التصفیةواإلحتماالت المستقبلیة لشركتھا التابعة في دبي، إیقاف العملیات والبدء في عملیة 

المقیدة عند شراء ھذه الشھرةمقابلملیون لایر سعودي  ٤٫٥یمة الشھرة بمبلغ المجموعة بقید خسارة ھبوط في ق

.التصفیةأن ینتج ربح أو خسارة جوھریة عند استكمال عملیة المجموعةتتوقع إدارة ال . الشركة التابعة

مطلوبات محتملة وارتباطات-٨

ملیون لایر ٥٫٩ بمبلغبنكیة صدرت في سیاق األعمال العادیة محتملة عن ضمانات مطلوباتالمجموعة لدى (أ)

.ملیون لایر سعودي)٢٠١٤:١٧٫٨( ٢٠١٥دیسمبر٣١سعودي كما في 

١٢٫٠مبلغ  ٢٠١٥دیسمبر٣١لم یتم تكبدھا حتى وعلیھا المجموعة بلغت النفقات الرأسمالیة التي تعاقدت )(ب

.ملیون لایر سعودي)٢٠١٤:١٧٫٠(ملیون لایر سعودي تقریباً 
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