
 الصناعية للصادرات السعودية اكوكة
سعودية) مساهمة (شركة

ر الموجزة األولية المالية القوائم غي  مراجعة) (
 ٢٠١٧ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر والستة الثالثة سرة

ص حول تقرير مع الموجزة األولية المالية المعلومات فح
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ة ك ر ال صادرات السعودية ا صناعية لل  ال
ة رك سعودية) مساهمة (ف

 مراجعة) (غير الموجزة األولية المالية القوائم
 ٢٠١٧ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر والستة الثالثة سرة

الموجزة األولية المالية المعلومات فحص حول تقرير مع

صفحة الفهرس

٢-١ الموجزة ولية١الم المالية المعلومات فحص حول تقرير

٣ مراجعة) غير(الموجزة األولية المالي المركز قائمة

٤ مراجعة) (غير الموجزة األولية الشامل الدخل قائمة

٥ مراجعة) (غير الموجزة األولية المساهمين حقوق في التغيرات قائمة

٦ مراجعة) (غير الموجزة األولية النقدي التدفق قائمة

٧-٢٣مراجعة) (غير الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات



م ح ل ف ع ل ي ا ر ي د س ل ا و

 واستشاريون نونبوقفا سبوقمحا
 الدولبة هوروث كرو عمو

 ١٤٨/١١ر٣أ٣ذرخبحنرفم:
 ١ ١ ٤٤٣ الرياض؛ ١٠٥٠٤: بربد صندوق
 السعودية العربية اململكة
. تليفون:  )٠١١(٢١٧ه٠.
س ك  )٠ ١١( ٢٦٧ ٦٠ ٠ ٠ : فا

١٨مل١٠ء.٢0١٨كاجلم0٢١س1.0ج
س1٠1).1٠53 ^ع3؛1: 0ا٢0١،

د الموجزة األولية المالية المعلومات فحص حول ش

س1 الساهمين السادة ر  ست
 الصناعية للصادرات السعودية الشركة
 سعودية) ساهمة (شركة

 وبركاته،،، الث. ورحمة عليكم السالم

مقدمة
صنا لقد  في كما سعودية) مساهمة (شركة الصناعية للصادرات السعودية للشركة المرفقة الموجزة األولية المالى المركز قاتمة فح
 األولية القوائم من وكل التاريخ، بذلك المنتهية أشهر والستة الثالثة لفترة الشامل للدخل الموجزة األولية والقائمة ٢٠١٧ يونيو ٣ ٠

 )١( رقم من واإليضاحات ٢٠١٧ يونيو ٣ * في المنتهية أشهر الستة لفترة النقدية والتدفقات المساهمين حقوق في للتغيرات |لموجزة
ر  األولية المالية المعلومات هذه إعداد عن مسوئلة اإلدارة إن الموجزة، األولية المالية القوائم جنه من يتجزأ ال جزءا والمعتبر؛ )٩( إ

 للنترير الدولي والمعيار المرحلية.. المالية ..النثارير )٣٤( رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقأ عادلة بصورة وعرضها الموجزة
 إبداء هي مسؤوليتنا إن السعودية. العربية المملكة في المعتمدة مرة.ا ألول المالي للنثرير الدولية المعايير .اتطبيق )١( رقم المالي

ستتاج لفحصنا. استنادا الموجزة المرحلية المالية المعلومات ٥هذ حول ا

 مدقق بها يقوم الني األولية المالية المعلومات ا.فحص )٢٤١٠( الفحص بعمليات المتعلق الدولي للمعيار وفقأ بفحصنا قمنا لقد
 ض الموجزة األولية المالية المعلومات فحص وتكون السعودية، العربية المملكة في عليها المتعارف للمنشأة.. المسنتل الحسابات

 أخرى تحليلية بإجراءات والقيام. والمحاسبية، المالية األمور عن المسوئلين األشخأصى من أساسي بشكل اسدفسارات، إجراء
 للمراجعة الدولية للمعايير وفقأ بها القيام يتم التي المراجعة من نطاقه في كبير بشكل أقل آلفحص ويعد أخرى، مراجعة وإجراءات

 تحديدها يعكن التي الهامة األمور جميع حونى تأكيد على الحصول ن٠ تمكنتا ال فإنها وبالتالي السعودية، العربية المملكة- في المعتمدة
 حولها. مراجعة رأي نبدي ال فإننا لذا التدقيق، عملية في

العتحفظ االسنتتاج أساس
ت ٢٠١٥ و ٢٠١٤ عامي منن معلقة أرصدة األخرى، المدينة واألرصدة المدينون ضمن يوجد  ٦٤٠٦١١٠٤٢٠ يلف
 المدينون تقييم على يؤثر مما المبالغ هذه مقابل تحصيلها في مشكوك ديون مخصص بتكوين الشركة إدارة تقم لم سعودي. رإل

ة واألرصدة دين ف الموجزة. األولية الشامل الدخل قاتمة على أيضأ سيؤثر والذي األخرى ا

 ١ ٠, ٥ ٨ ٧؛, ٠ ٠ بقيمة ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة خالل الطبية للمستلزمات سارة مصنع بشراء الشركة إدارة قامت -
ق الشركة وقامت سعودي، ديإل  بقيمة قدرت والتي المصنع أصول صافي لتققم المختصة الشركات إحدى بتكليف السنة نفس خا

 مجلس اعترض وقد كشهرة، سعودي ل بط ٧٠١١٩٠٩٨٤ البالغ التقييم عملية من الناتج بالفرق االعتراف وتم سعودي ويال ٣٠٤٦٧٠٤١٦
 باتخاذ التوصية مع المبلغ على وتحفظ العالية بالقوائم المثبتة الشهرة على ٢٠١٦ أكتوبر ١ ٨ بتاريخ )٦( رقم باجتماعه الحالي الشركة إدارة
 االعتراف ألساس المؤيدة الكافية بالمستندات تزويدنا يتم لم القيمة. بتك العصنع شراء عن المسوئلين تجاه العانونية اإلجراءات كافة

 بها المعترف الشهرة وجود صحة من التأكد نستطع لم وعليه ذلك، من للتأكد بديلة إجراءات أداء من نتمكن ولم المثبتة، بالشهرة
ا المالعة اند بالقو ه ل فقة ا

الفحص نطاق

ه ل ل ا د ب د ع م م حم ظ ع ل ا

ن خيم )٣٣٥( وفم تو



ء - ب - -

المتحفظ االستنتاج
المعلومات بأن االعتقاد إلي يدعونا ما علمنا إلى برد لم فإنه السابقة، الفقرة في عليه المنصوص األمر وباسنثناء فحصنا، ١١ دأ١اش

ة١  كما للشركة الموجز األوالي المالي المركز الجوهرية، النواحي جميع من عادلة، بصورة تعرض ال المرفقة الهوضة األذية الي
ا ٢٠١٧ يونيو ٣ ٠ فى ب د أ  كما الموجزة األولية النقدية وتدفقاتها التاريخ بذلك المنتهية أشهر والستة للثالثة الموجز األولي المالي و
ر ٣. فى ي ن  العربية المملكة بي عليها المتعارف المرحلية.! المالية !!القارير )٣٤( رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقأ ٢٠١٧ ن

ذ ي و ش ئ ٠ا  من المعتمدة األخرى والمعابير واإلصدارات السعودية العربية المملكة في المعتمدة المالي للنثرير الدولية للمعايير و
٠القاذوذيين للهحاسبين السعودية الهينة

أخر أمر
 آخر مراجع أصدر والتي ،٢٠١٦ ديسعبر ٣١ في المنتهية للسنة للشركة المالية القوائم إعداد تم )٢( اإليضاح فى هبئ هو ١كم

ظ أ رأيأ ٧ب {  في عليها المتعارف المحاسبة لمعابير وفقأ م)٢ ٠ ١ ٧ فبراير ١ ٦ (الموافق د١ ٤٣٨ األول جمادى ١ ٩ بالريخ ]
- ة ا س  المالي للنثرير الدولية للمعايير وفقا عرضها المطلوب المقارنة أرقام على التسويات بفحص قمنا كما السعودية. ا

ة شذ ه القانونيين. للمحاسبين السعودية الهينة هن المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية العربية العملكة فى ال

-
 السديدي بغدر سلمات

)٢٨٣( رقم تدخيحى

 )٢٠١٧ أغسطس ٢( د١ ٤٣٨ القعدة ذو ١ ٠
السعودية العربية المملكة الرياض،

/ ك۴لبمب ا1



 الصناعية للصادرات السعودية الشركة
ة (شركة هم سعودية) سا

ر المركز قائمة ما  الموجزة األولية ال
٢. ١ ٧ يوليو ٣.فى كما

سعودي) (اغإل

(معدلة) (مراجعة) مراجعة) (غير !يضام
٢٠١٦ ينايو ١ ٢٠١٦ ديسمبد ٣١ و٣. وني ٢.١٧ ي ه موجودات

١.٦,٩٨٣ ٣٠٤٨٠٠٣٩٣ ٣٠٣٧٤٠٩٦٥ ج)٣(
ت  المتداولة غير لوجودا

ومعدات واالت متلكات
١٥٠. . . . . . . ١٥٠. . . . . . . ١٥٠. . . . . . . تامين ددانع

٧٠١١٩٠٩٨٤ ٧٠١١٩٠٩٨٤
أ)٣(

ذدهره
١٤.٧٠٩٠٨٤٨ ١٤٠٨٣٢٠٩٠٧ ٦٠٢٨٠٠٣٧٧ األخر الشامل البخل خالل من العادلة بالقيمة ستشارات
١١٠٨٣٧٠٤٢٧ ١١٠٨٣٧٠٤٢٧ ١١٠٨٣٧٠٤٢٧ ت را ما ث شركات في سن
٤١٠٦٥٤٠٢٥٨ ٧١١٠٥٢.,٢٧ ٤٣٠٦١٢٠٧٥٣ المتداولة غير الموجودات اجمالي

٦٥٠٧٥٨٠٢٦٢ ٦٥٠١٦٧٠٦٧. ٦٥٠٥٧٤٠٣٨٩ د)٣(
المتداولة الموجودات

أخرى مدينة وأرصدة تجاريون دينون
٣٠٧٩٩٠٤٨٧ ٤٠٣٥١٠٤٣. و)٣( خزون٠

٢١٠٠١٥٠٤٨٢ ٣٠٠٥٣٠٩١٣ ٤٠١٠٦٠٣٤٤ ز)٣( حكمه في وما ثد
٨٦٠٧٧٣٠٧٤٤ ٧٢٠.٢١٠٠٧. ٧٤٠٠٣٢٠١٦٣ المتداولة العوجودات !جعالى

١٢٨٠٤٢٨٠. .٢ ١٢٤٠٢٩١٠٧٨١ ١١٧٠٦٤٤٠٩١٦ الموجودات !جمالى

١٠٨٠. . . . . . . ١٠٨٠. . . . . . . ١٠٨٠. . . . . . .

 والمطلوبات المساهمين دوق
المساهمين طوق
المال داس

٦٠٣٦٢٠٤٧٢ ٦٠٣٦٢٠٤٧٢ ٦٠٣٦٢١٤٧٢ نظامى احتياطي
٢١٠٧٠٣٠٣٩٨ ١٥٠٦٩٧٠٩٥٤ ٦٦٦٠٠٩٥ مبقاة أرباح

)١٦٠.ه٩٠١٣آل (١٦٠٨٦١٠.٣٦) (٨٠٤٩١٠٢٧٩) العادلة القيمة فى التغيرات احدياطى
١٢. . . .٦٠٧٣٨ ١١٣٠١٩٩٠٣٩. ١٠٦٠٥٣٧٠٢٨٨ ق أجمالي المساهمين حقل

٨٣١٠٧٧٤ ٤٧٥٠١٤٩ ٤٨٣٠٣٥٧ ( ! )

المطلوبات
المتداولة غير المطلوبات
العوظفين منافع التزاماتن

١٠٠٧٧٠٥٣٢ بنكبة تسهالت
٨٣١٠٧٧٤ ١٠٥٥٢٠٦٨١ ٤٨١٠٠١٠٥٧ المتداولة غير المطلوبات إجمالي

٣٠٢٠٢٠٣٩٤ ٣٠٠٢٤٠٨٢٣ ٣٠.٥٠٠٥٣٤ ح)٣(
المتداولة المطلوبات

أخرى دائنة وأرصدة تجاريون دائنون
٢٠٣٨٢٠٠٨٦ ٢٠٣٨٢٠٢٦٢ ٢٠٣٨٢٠٢٦٢ مستحقة أرباح توزيعات

٢٠. .٥٠٠١ . ٤٠١٣٢٠٦٢٥ ٥٠١٩١٠٤٧٥ ي)٣( العديرية الزكاة مخصص
٧٠٥٨٩٠٤٩. ٩٠٥٣٩٠٧١. ١٠٠٦٢٤٠٢٧١ ة المطلوبات إجمالي ول منا ال
٨٠٤٢١٠٢٦٤ ١١٠٠٩٢٠٣٩١ ١١٠١٠٧٠٦٢٨ المطلوبات أجمالي
١٢٨٠٤٢٨٠. .٢ ١٢٤٠٢٩١٠٧٨١ ١١٧٠٦٤٤٠٩١٦ ت المساهمعن ق حتير٠جمال ا ف ع ل ا و

سعضو المفوض اإلدارة مجل هدر المالي ال

ب
ا

ص د

الموجزة. المالية.األولية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءا تعتبر )٩( إلى )١( من المرفقة اإليضاحات إن

م ت



ة رب ي  الصناعية للصادرات السعودية د
ة (شركة هم سعودية) سا

 الموجزة األولية الشامل الدخل قائمة
 ٢٠١٧ يوئيو ٣ ٠ فى المنتهية اشهر والستة الثالثة بؤترة

سعودي) (اغإل

احعة مر غعر مواجعة غيد مراجعة غير مراجعة غير !يضام
٢.١٦/١/١هن ٢.١٧/١/١ن٠ ٢.١٦/٤/١ن٠ ا١هف | ا |١٠١١

٢.١٦/٦/٣ا.لي. ٢.١٧/٦/٣إلي. ٢.١٦/٦/٣إلي. ٢.١٧/٦/٣ألي.

١,٥١٧١٤٠٧ ٥٥٧٠١٩١ ٢١٦٠٤٠٧ ٣٢٧٠٢١٤ ل)٣( صافي اإليرادات،
(٥٥٦٠١٥١) (٣١٧٠٧٠٣) (٩٨٠٠٣٧) (٢٣٨٠٩٨٠) اإليرادات تكلفة

٩٦١٠٢٥٦ ٢٣٩٠٤٨٨ ١١٨٠٣٧٠ ٨٨٠٢٣٤ الذشئيلي الدخل لي٠إس

(٥٨٥٠٨٦٩) (٦٥٨٠٣٤٤) (٢٨٣٠٤٧٧) (٣٣١٠٢٨٤)
(٢٠٦٤٩٠٦٨٣)

م)٣( وتسويقية بيعية مصارلف

(٢٠٢٨١٠٣٤١) (٣٠٩٧٤٠٠٨٩) (١٠٤٨٥٠٨١١) م)٣( وعمومية إدارية مصاريف

(١٢٢٠٤١٩) (١٥٢٠٨٢٠) (١١١٠٦٤٤) (٧٧٠٩٩٣) ج)٣( استهالكات

(٢٠٠٢٨٠٣٧٣) (٤٠٥٤٠٠٧٦٥) (١٠٧٦٢٠٥٦٢) (٢٠٩٧٠٠٧٢٦) الرئيسية العمليات. هن الخسارة صافي

-- (١٠٠٧١٧٠٣٨٨) - (١٠٠٧١٧٠٣٨٨) العابلة بالشمة محددة اسنثمارات سع خسائر
١٠٢٩٥٠٥٣٦ ٩١٠٠٤٤٦ ١٠٠٧٧٠٠٤٤ ٩١٠٠٤٤٦ فيها مسشر شركات من مستلمة أرباح توزيعات

١٩٨٠٠٨٦ ١٩٨٠٠٨٦ الخسارةاو الربح؛ خالل من العاطة بالقيمة استثمارات هبوط مكاسب

(٩٠١٦١) — (٢٠٢٩٣) — ن)٣( بالصافى الصرف، اسعار تفير خسائر
٤٥١٠٩٣٩ ٣٧٩٠٦٩٨ ٤٤٩٠٥٧١ ٧٢٠٦٥٩ ل)٣( اخرى إيرادات

(٩١٠٩٧٣) (١٣٠٩٧٣٠٠٠٩) (٤٠٠١٥٤) (١٢٠٧٠٥٠٠٠٩) التقديرية الزكاة قبل الفترة خسارة صافي

(٨٣٦٠١١٥) (١٠.٥٨٠٨٥٠) (٤١٨٠٠٥٨) (٥٢٩٠٤٢٥) تقديرية زكاة

(٩٢٨٠٠٨٨) (١٥٠٠٣١٠٨٥٩) (٤٥٨٠٢١٢) (١٣٠٢٣٤٠٤٣٤) الفترة خسارة صافى

(١٠٤٠٨٠١٩٥) ٨٠٣٦٩٠٧٥٧ (٢٨٩٠٦٦٤) ٩٠٨٤٩٠٧١٤

األخرى: الشاملة الخسارة
الخسارة: او للربح الحق وقت في تصتيفها يعاد قد بنود

لالسشارات العابلة الغيمة في التفير صافى

٣٧٠٢٦٠ — ١٨٠٦٣٠ --

 اوالخسارة: للربح الحق وقت في تصنيفها يعاد لن بنود
للموظفين المحبدة المنافع خطط على االكتوارية العكاسب

(٢٠٢٩٩٠٠٢٣) (٦٠٦٦٢٠١٠٢) (٧٢٩٠٢٤٦) (٣٠٣٨٤٠٧٢٠) للفترة الشاطة الخسارة إجماني

( .٠١٩) ( .٠٤٢) ( .٠١٦) ( . ٠٢٧)

السهم: خسارة
الفترة عن الرئيسية العمليات من الخسارة صافى ض

ا٩( .٠( (١٠٣٩) )٠(؛. . (١٠٢٣) الفترة خسارة صافى <،

المالي المدير

1

الموجزة األولية المالية القوائم هذه ن٠ يتجزأ -ال جزءا ت*تبر )٩( إلى )١( من العرفغة اإليضاحات إن

 المفوض اإلدارة عضومجلس

١ ٠٠الموجزة وليةا

،



 ا ؛ لصذاءية١ ت1للصادر لسعودية1 لشركة١
ة (شركة هم سعودية) سا

ى التفيدات قائمة ق ب ساهمين طو  الموجزة األولية ال
شير الستة لفترة  ٢ < ١ ٧ يوئير ٣ < فئ المئتهية ا

ى) (كإدسعود

اإلجعانى

١٢٠٠١٠٢٠٤٣٣

)٩٥٠٦٩٥(

م ربا مبقاة ا

٢١٠٧٩٩٠٠٩٣

)٩٥٠٦٩٥(

ت احتياطى  التغيرا
 ا.لعادلة القيمة فى

)١٦٠٠٥٩٠١٣٢(

احتياطى

ننبامى

٦,٣٦٢,٤٧٢

س  المال را

. . . . . .١ ٠ ٨

ن ا ي ب ل ا

(مراجعة) ٢٠١٦ يناير ١ في الرصيد

)٩ (إيضاح المحاسبية السياسات في التغبيرات اثر

١٢٠٠٠٠٦٠٧٣٨ ٢١٠٧٠٣٠٣٩٨ ( ١٦٠٠٥٩٠١٣٢) ٦٠٣٦٢٠٤٧٢ ١٠٨٠. . . . . . . (معدلة) ٢٠١٦ يناير ١ في الرصيد

(٩٢٨٠٠٨٨) (٩٢٨٠٠٨٨) — — الفترة خسارة صافي

( ١٠٣٧٠٠٩٢٠٥) ٣٧٠٢٦٠ ( ١٠٤٠٨٠١٩٥) — — األخر الشامل الدخل (الخسارة)

١١٧٠٧٠٧٠٧١٥ ٢٠٠٨١٢٠٥٧٠ ( ١٧٠٤٦٧٠٣٢٧) ٦٠٣٦٢٠٤٧٢ ١.٨٠. . . . . . . ي الرصيد مراجعة) (غير ٢.١٦ بونيو ٣ ٠ ف

١١٣٠١٩٩٠٣٩٠ ١٥٠٦٩٧٠٩٥٤ ( ١٦٠٨٦١٠٠٣٦) ٦٠٣٦٢٠٤٧٢ ١.٨٠. . . . . . . ي الرصيد جعة) ٢٠١٧ يناير ١ ف (مرا
)١٥.٠٣١,٨ه٩( ( ١٥٠٠٣١٠٨٥٩) — — -- الفترة خسارة صافي

٨٠٣٦٩٠٧٥٧ -- ٨٠٣٦٩٠٧٥٧ — -- األخر الشاهل الدخل

١٠٦٠٥٣٧٠٢٨٨ (٨٠٤٩١٠٢٧٩) ٦٠٣٦٢٠٤٧٢ ١٠٨٠. . . . . . . جعة) (غير ٢٠١٧ بونيو ٣ ٠ في الرصيد مرا

سعضو ) جل ض اإلدارة م المفو - التنغيذى الرئيس ي المدير المال

ا

الموجزة. األولية المالية القوائم هذه من ا يتجز ال جزءا تعتبر )٩( إلى )١( ض المرفقة اإليضاحات ا.ن ٠ءيئإإوصص٠ء٠.



ة ك ر ب  الصناعية للصادرات السعودية ب
سعودية) مساهمة (شركة

 الموجزة األولية النقدى التدبق قائمة
 ٢٠١٧ يوئيو ٣ < فى المئتهية اشهر الستة ببترة

ل سعودي) (نإ

ء د ببئق غل آل  التشغيلية األنشطة مئ الناتة ٤إ
 الغرة خسارة صافى

ت ال ي د ع ة ت ي و س ت ي ل ف ا ة ص ر ا س خ ل ى ا ل ي إ ف ا د ص ف ن ل  ا
التشغيلية؛ األنشطة في ائمستحدم

مراجعة غير
و٣٠ وني  ٢٠ ١٧ ي

)١٥٠٠٣١٠٨٥٩(

١٢٢١٤١٩
٨٣٦٠١١٥

١٥٢٠٨٢٠ الفترة إستهالكات
١٠٠٥٨٠٨٥٠ الفترة خالل الذئديرية الزكاة

٧٧١٠٩٢ ٩٩٠٨٥٨ الموظفين منافع التزامات
( ١٩٨٠٠٨٦) الخسارة او الربح خالل من العادلة بالقيمة اسنثمارات هبوط مكاسى
( ٤٤٤١٣٩٢) (٣٧٥٠٣٧٨)

١٠٠٧١٧٠٣٨٨
نقدية غير أرباح توزبعات

الشامل الدخل خالل هن العادلة بالقيمة محددة اسنثمارات بيع خسائر
(٥٣٤١٩٤٠) (٣٠٣٧٨٠٣٢١) العامل المال رأس في التهيرات قبل الذشغيل خسائر

)٢٠٥١٠٩٣(
)٧, . )٢ا٤٢٧.

(٤٠٦٠٧١٩)
العامل المال رأس فى ات التف

ألرهدة التجاريون المدينون األخرى المدينة وا
الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات

(٢١٤٦٦١٤٨٤) (٥٥١٠٩٤٣)
٢٥٠٧١١

المخزون
)٩ة١٨ة ٠١( ه األخرى الدائنة واألرصدة الداننون

١٧٦ أرباح توزيعات
(٦٠٢٢٨٠١٨٨) ( ٤٠٣١١٠٢٧٢) ة األنشطة فى العستخدم النقد ك شغ الت

النثديرية الزكاة من المسدد
(٢١٨٠١٤٢) (٩١٠٦٥٠) المدفوعة الموظفين منافع التزامات

(٦١٤٤٦١٣٣٠) ( ٤٠٤٠٢٠٩٢٢)

( ١٠١٦٨٨٠٢٧.) )٤٧.ء٣٩٢(
االسنثمارية األنشطة من النقدى التدفآ،

ومعدات وآالت ممتلكات شراء في المدفوع
٦٠٥٨٠٠٢٧٧ العادلة بالقيمة محددة استثمارات بيع من المحصل

( ١٠٠٦٨٨٠٢٧٠) ٦٠٥٣٢٠٨٨٥

١٠٠٠٣١٠٤٨ ( ١٠٠٧٧٠٥٣٢)
لتمويلية١ األنشطة من النقدى التدفق

بنكبة دسهالت

ا٤٨ .٣, . .١ ( ١٠٠٧٧٠٥٣٢) التمويلية األنشطة ن٠ الناتج في) (المستخدم النقد صافي

( ١٦٠١٣١٠٥٥٢) ١٠٠٥٢٠٤٣١
٣. ,٥٣,٩١٣

رهدة في التهير صافى ي النقد أ الفترة خالل حكمه وماف
٢١٠٠١٥٠٤٨٢ الفتنة بداية حكمه في ١وس النقد ارصدة

٤٠٨٨٣٠٩٣٠ ٤٠١٠٦٠٣٤٤ رهدة الفترة نهاية حكمه فى وما النقد ا

(١١٤٠٨١١٩٥) ٨٠٣٦٩٠٧٥٧
ق مل نقدية غير معا

لالسنثمارات العادلة القيعة فى التفير
٣٧١٢٦٠ — للموظفين المحددة المنافع خطط على االكتوارية المكاسب

المفوض اإلدارة عضومجلس الونمني الرئيس ٨ المالي المدير ءفخأد - من المرفقة اإليضاحات ا.ن جزأ( ىالموجنث األولية المالية القوائم هذه من يت



 الصناعية للصادرات السعودية الشركة
سعودية) مساهمة (شركة

 الموجزة األولية المالية القوائم حول ايضاحات

*ذ أشهر الستة لفترة هيإ ذتت  ٢ < ١ ٧ يوئيو ٣ < اإ
سعودي) (لغإل

١_ - ا
 قرار بموجب إنشاؤها تم سعودية مساهمة شركة هي (||الثركةاا) الصناعية للصادرات السعودية |لضكة إن

 مسجلة الشركة ٠إن )،١٩٩٠ يونيو ٥ (الموافق د ١ ٤ ١ ٠ القعدة ذو ١ ٢ بتاريخ ٩٥٤ رقم التجارة وزير ١معا
 (الموافق د١ ٤ ١ ٠ القعدة ذو ٢ ٥ بتاريخ ١٠١٠٠٧٧٥٥٤ رقم التجاري السجل بموجب الرياض ديذة٠ في
).١٩٩٠ يونيو ١٨
ل رأس إن ا  ١ ٠ تبلغ اسمية بقيمة سهم ١٠٠٨ ٠٠(٠٠٠ ن٠ يتكون بالكامل والمدفوع به المصرح الشركة م

ل . االسمية القيمة إجمالي ويبلغ الواحد للسهم سعودي ويإ . . . . . ل ١٠ ٨٠ . سعودي. نأ
 لحساب وخارجها المملكة داخل الصناعية الوطنية المنتجات وتصدير تسويق في الرئيسي الشركة نشاط ز,*ل

 خدمات ونثديم الفير لحساب أو لحسابها واالسديراد والمقايضة التصدير وإعادة الفير لحساب أو الشركة
 الوطنية المنتجات وتصدير التوريد عقود في والدخول السعودية والشركات للمصانع والتصدير التسويق
ألغراضها. المتممة باألنشطة القيام ذلك في ولها للخارج

التالية: فروعها و الشركة حسابات تشمل المرفقة المالية القوائم إن
الئشاط التجارى السجل ربم ۶الفر اسر

المصانع. صيانة ١٠١٠١٤٣٨٧٠ الطبية للمستلزمات سارة مصئع

 اإلعداد اسس -٢
المالية القوائم أعداد بيان أ-

 كما المرحلية.. المالية ..النثارير ٣٤ رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا الموجزة األولية المالية القوائم إعداد تم
 العربية المملكة في المفعول سارية أصبحت والتي القانونيين للمحاسبين السعودية الهينة ن٠ إقرارها تم

 تبني .. ١ رقم المالية الذتارير إلعداد الدولي المعيار متطلبات تطبيق وتم .٢٠١٧ يناير ١ في السعودية
 ويأتي الموجزة األولية المالية القوائم هذه إعداد عند األولى.. للمرة المالية النثارير إلعداد الدولية المعايير

ل تاريخ .٢٠١٦ يناير ١ في المالية النثارير إلعداد الدولية للمعايير الشركة اننث

 المحاسبة لمعايير طبقا للشركة ٢٠١٦ ديسمبر ٣ ١ في المنتهية للسنة سنوية مالية قواتم آخر إعداد تم
 أولية مالية قوائم أول إلعداد نظرا القانونيين. للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة سابقا عليها المتعارف

 لتمكين إضافية افصاحات بإدراج الشركة قامت فقد )،٣٤( رقم الدولي المحاسبة لمعيار طبقا موجزة
 السنوية األرقام على المالي للنثرير الدولية المعايير إلى التحول عملية تأثير فهم من المالية القوائم مستخدمي
الموجزة. األولية األرقام وكذلك سابقا عنها المصرح

 ٢٠١٦ أكتوبر ١ ٦ الموافق د ١ ٤ ٣٨ محرم ١ ٥ بتاريخ المغوضين مجلس قرار المالية السوق هينة اصدرت
 والعقارات والمعدات الممتلكات أصول قياس عند التكلفة ئمونخ بتطبيق المدرجة الشركات يلزم بحيث

 سنوات ٣ مدتها لفترة المالية النثارير إلعداد الدولية المعايير تبني عند الملموسة غير واألصول االستثمارية
 عن اإلفصاح باشتراطات النثيد في االستمرار هع المالية، الذتارير إلعداد الدولية المعايير تبنبي تاريخ من دبدأ

 على تحث أو نتطلب والتي السعودية العربية المملكة في المعتمدة المالية النثارير إلعداد الدولية المعايير
العادلة. القيمة عن اإلفصاح

القياس اساس ب-
 المحددة المالية الموجودات باسنثناء التاريخية التكلغة أساس على الموجزة األولية المالية القوائم إعداد تم

 الدخل خالل ن٠ العادلة بالقيمة المحددة المالية والموجودات والخسانر، األرباح خالل ن٠ العادلة بالقيمة
المطفآة. بالكلفة المالية والمطلوبات المالية والموجودات العادلة بالقيمة فتظهر اآلخر الشاهل

البرض وعملة الوظيفية العملة ج-
للشركة. الوظيفية العملة يمثل والذي السعودي بالريال المالية القوائم تظهر

1 < ¥ > 1- -
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واألحكام التقديرات استغدام
 وتتديرات باجتهادات اإلدارة قيام يتطلب المالية الثارير الد-ولية للمعايير وفقأ المالية القوائم إعداد ؤن

 والمصاريف، واإليرادات والمطلوبات الموجودات ومبالغ المحاسبية السياسات تطبيق في تؤثر وافتراضات
.النتديرات هذه عن تختلف قد الفعلية النتائج و؛ن

ةيتم ع ج را  في المحاسبية النتديرات في بالتغيرات االعتراف ويتم باستمرار المطبتة واالفتراضات التقديرات .
التغبير. بذلك نتأثر التي التادمة والسنوات النثديرات تغبير فيها تم التي السنة

 تطبيق في واالجتهادات المؤكدة غير التقديرات استخدام فيها يجري التي الهامة األمور حول ملخص يلي فيعا
 المالية: القوائم في المبالغ على جوهري بشكل تؤثر والتي المحاسبية السياسات

 دورية بصورة الملموسة غير والموجودات الملموسة للموجودات اإلنتاجية األعمار تقدير بإعادة اإلدارة تقوم
 المستقبل. في اإلنتاجية ألعمارها اإلدارة وتوقعات الموجودات لهذه العامة الحالة على اعتمادا

 قبل من معدة قانونية دراسة على اعتمادا مستمرة بصورة الشركة ضد المقامة القضايا بمراجعة اإلدارة نقوم
 القضايا. تلك جراء المسنتبل في الشركة تتحملها قد التي المحتعلة المخاطر تبين والتي القانونيين الشركة مسنشاري

 النمم تلك استرداد إمكانية حول تقديراتها على اعتمادا تحصيلها في المشكوك للنمم مخصص بأخذ اإلدارة تقوم
المالية. للنثارير الدولية وفقأللمعايير

 غير المخزون تكلفة كانت اذا للتحصيل القابلة القيمة الى المخزون قيمة لتخفيض المخصص بتقدير اإلدارة تقوم
 او التكلفة من اقل البيع سعر كان اذا او جزني او كلي بشكل للنثادم او للتلف المخزون تعرض او لالسترداد قابلة
 الدفترية. لقيمة١ عن لالسترداد القابلة القيمة انخفاض في نتسبب اخرى عوامل اي

في تدنبي اي هناك كان اذا فيما لتحديد األخرى المالية للموجودات لالسترداد القابلة القيمة بنثدير اإلدارة نثوم
قيمتها

 السارية. والتعليمات للقوانين وفقأ الزكاة مصروف بتقدير اإلدارة نثوم

العادلة القيمة قياس

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

المطلوبات أو للموجودات الرئيسية السوق .١

 تكون أن يجب رئيسية سوق وجود عبم حالة في وذلك والمطلوبات، للموجودات فائدة األكثر السوق .٢
فاندة. األكثر السوق خالل من التعامل على قادرة المجموعة

 نثوم اإلمكان. قدر للمالحنلة قابلة سوق مدخالت الشركة تستخدم والمطلوبات للموجودات العادلة لقيمة١ قياس عند
 أهمية تعكس والتي التالية المستويات باستخدام الشركة نثوم التقييم.كما أساليب باستخدام العادلة القيمة بتحديد الشركة

العادلة: القيمة تحديد في المستخدمة المدخالت

ى - ستو رمدرجة :أسعار ١ ال غي تأو ألصول نشط سوق في معدلة) ( وبا طل متماثلة. م
تحديدها يتم والتي ١ المستوى في المستخدمة األسعار على وليس مدخالت على تعتمد تقييم أساليب : ٢ المستوى -

مباشرة. غير أو مباشر بصورة والمطلوبات للموجودات
المتاحة السوق معلومات على تعتمد ال هامة مدخالت باستخدام المطلوبات او األصول تقييم :اساليب ٣ المستوى -

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

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

وكافية. معقولة وافتراضحها تقديراتها بأن اإلدارة تعتقد



أله _٣ ضب ت ٠ملب سا سا المحاسبية ا

ي المالية للنثارير الدولية المعايير بتطبيق الشركة هامت ق ي كما األولية المالية القوائم إعداد ف  يونيو ٣ * ف
ذ ٢٠١٧ ى ءا١ب ت عل هينة تعليما ما القانونبين للمحاسبين السعودية ال  الدولية للمعايير اإللزامي التطبيق ان عل

.٢٠١٧ يناير ١ في المالية للتقارير
 هي ٢٠١٧ يونيو ٣ ٠ في المنتهية للفترة الموجزة األولية المالية القوائم إعداد في المتبعة المحاسبية السياسات ن٠ا
 للمحاسبين السعودية الهيئة من إقرارها تم كما المرحلية.! المالية !!التقارير ٣٤ رقم الدولي المحاسبة عيارم

 متطلبات تطبيق وتم .٢٠١٧ يناير ١ في السعودية العربية المملكة في المفعول سارية أصبحت والتي القانونيين
 عند األولى!! للمرة المالية النثارير إلعداد الدولية المعايير تبني !! ١ رقم المالية النثارير إلعداد الدولي المعيار

 ١ في المالية الذتارير إلعداد الدولية للمعايير الشركة اننثال تاريخ ويعي العوجزة األولية المالية القوائم هذه ءداد١
المتبعة: المحاسبية السياسات بأهم بيانأ يلي فيما ونورد ،٢٠١٦ يناير

العالية دوات١اء أ-
 التعاقدية البنود في طرفأ الشركة منشآت إحدى تصبح عندما المالية والمطلوبات بالعوجودات االعتراف يتم

 المعامالت تكاليف إن العادلة. بالقيمة أولي بشكل المالية والمطلوبات الموجودات قياس يتم باألداة. الخاصة
 بالقيمة المالية والمطلوبات الموجودات عدا (فيما مالية ومطلوبات موجودات إصدار أو باقتناء ذتطق التي المباشرة

 أو للموجودات العادلة القيمة من خصمها او إضافتها يتم وجدت)، إن والخسائر، األرباح حساب خالل من العاللة
 على باالستحواذ مباشرة المتعلقة المعامالت تكاليف إن أنسب. أيهما المبدئي، االعتراف عند المالية، المطلوبات
 في مباشرة بها االعتراف يتم والخسانر، األرباح حساب خالل ن٠ العادلة بالقيمة مالية مطلوبات أو موجودات

 والخسانر. األرباح حساب

المالية العوجودات
 حساب خالل من العادلة !!بالقيمة مالية موجودات التالية: المحددة للفنات وفقأ المالية الموجودات تصنيف يتم

ض للبيع!ا، !امتاحة مالية وموجودات ، االستحقاق لتاريخ بها المحتفظ أواالستثمارات والخسانرا!، األرباح  أوقرو
 اإلعتراف عند التصنيف تحديد ويتم منها والهدف المالية الموجودات طبيعة على التصنيف يعتمد مدينوزا!. و

 التداول تاريخ أساس على المالية الموجودات بجميع االعتراف وإلغاء االعتراف يتم المالية. بالموجودات المبدئي
ت على الحصول شروطه تتطلب الذي عقد بموجب المالية العوجودات بيع أو شراء يكون عندما  ضمن اسشارا

 المعني. السوق قبل من المترر الزمني اإلطار

الفعلي الغاندة معدل طزيقة
ب طريقة هي الفعلي الغاندة معدل طريقة إن  على الفواند إيرادات وتوزيع الدين ألدوات المطفأة التكلفة الحشا

 (ويضم المسنثبلية النقدية االستالمات تمامأ يخصم الذي المعدل هو الفعلي الفاندة معدل إن بها. المرتبطة الفترة
 تكاليف وكذلك الفعلي الغاندة معدل ن٠ يتجزأ ال جزءأ تعتبر والتي المسظمة، أو المدفوعة والنقاط الرسوم جعيع

اقصر، فترة أو الدين ألداة المتوقع الزمني العمر إطار في المتوقعة الخصومات) أو األخرى والعالوات المعامالت
 المبدئي. االعتراف عند الدفترية القيمة صافي إلى مناسبا، ذلك كان إذا

والخسانر األرباح حساب خالل ن٠ العادلة بعقيمة المالية الموجودات
 يكون عندما والخسائرا! األرباح حساب خالل ن٠ العادلة !!بالقيمة مالية كموجودات المالية الموجودات تصنف

 الدولي المعيار عليه ينطبق التي األعمال دمج من كجزء المستحون قبل من دفعه يتم قد محتمل عوض )١( هناك
 األرباح حساب خالل من العادلة بالقيمة تصنيفها يتم )٣( للمتاجرة، بها محدفظ )٢( ،٣ رقم المالية للنثارير

والخسانر.
إذا: المتاجرة لغرض به محتفظ يعد المالي األصل إن

ي بشكل اقتنائه تم ٠ ئ د ب أو القريب، المسنهبل في بيعه بهدف م
 فعلي دليل ولديها معأ الشركة تديرها محددة مالية أدوات محفظة من جزء يمثل المبدئي اإلعتراف عند ٠

أو القصير، المدى على أرباح تحقق مالية أداة لنمط
تحوط. كأداة الفعالة وغير المصتفة غير المالية المشنثات هن كونه ٠

... ¥ > 1



(تتمة) - _٣
(تتمة) -

ن ك صنيف ب  دفعه يتم الذي المحتمل العوض أو للمتاجرة بها المحتفظ المالية الموجودات غير المالية الموجودات ت
د ن٠  االعتراف عند الخسارة أو الربح خالل هن العادلة بالقيمة األعمال اندماج هن كجزء المستحوذة الجهة قب

ل: ط ي ف ي ن د هب ل ا
 يمكن والتي االعتراف أو القياس في تناقض حالة مهم بشكل يخفض أو يزيل التصنيت هذا كان ٠

أو التصنيف؛ هذا يتم لم لو فيما نشوؤها
 تتم والتي معا، االثنين أو مالية مطلوبات أو اصول مجموعة من جزء المالية الموجودات تشكل ٠

 الموثقة الشركة إستراتيجية ع٠ يتماشى بما وذلك العادلة، القيمة أساس على أداءها وتقييم إدارتها
ر أو المخاطر بإدارة المتطقة إلسشا  يتم المجموعات هذه بذشكيل المتعلقة المعلومات أن بحيث ا
أو األساس؛ هذا على داخليا تزويدها

 العادلة بالقيمة مجتععا العقد كامل وتصنيف أكثر، أو مدمجة مشنقة أداة يتضمن عقد من جزء تشكل ٠
.٣٩ رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقأ الخسارة أو الربح حساب خالل هن

 يتم العادلة. بقيمتها والخسائر األرباح حساب خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية الموجودات إدراج يتم
 الخسائر أو المكاسب تشمل والخسانر. األرباح حساب في القياس إعادة عن نعجة خسائر أو مكاسب باية االعتراف
 في وتدرج المالية الموجودات على مدفوعة فاندة أو أرباح نززيعات أي والخسائر األرباح حساب في بها المعترف

 ٠أخرىاا وخسائر .امكاسب بند

االستحقاق تاربخ إلى المحتفذدبها االستثمارات
 قابلة أو ثابتة بدفعات مشئثة غير مالية موجودات عن عبارة هي االستحقاق تاريخ إلى بها المحدفظ االستثمارات إن

 االستحقاق، تاريخ حتى بها االحدفاظ على والقدرة النية الشركة لدى يكون التي ثابتة استحقاق وبتواريخ للتحديد
 طريقة باستخدام المطفاة بالتكلغة االستحقاق تاريخ حتى بها المحتفظ االستثمارات قياس يتم األولي، االعتراف وبعد
 الخسارة. او الربح حساب في بها االعتراف يتم انخفاض خسارة أي ناقصا الفعلي الفاتدة معدل

ع المناحة المالية الموجودات للبي
 ضمن تصنف والتي المشتقة غير المالية األدوات عن عبارة هي للبيع المتاحة لالسنثمارات المالية الموجودات

 (ج) االستحقاق تاريخ حتى المتتناة االسدثمارات أو (ب) والمدينون القروض (أ) ضمن تندرج ال او للبيع المتاحة
 والخسانر. األرباح حساب خالل من العادلة بالقيمة المدرجة المالية الموجودات أو
 في األخرى بالتغيرات االعتراف يتم مالية، فترة كل نهاية في العادلة بالقيمة للبيع المتاحة االسنثمارات إثبات يتم

 تقييم إعادة احتياطي ضمن وتتراكم اآلخرى الشامل الدخل بنود في للبيع المتاحة المالية للموجودات الدفترية القيم
 ضمن سابقا المتراكمة الخسائر أو المكاسب تصنيف إعادة فيتم اإلسنثمار، قيمة استبعاد يتم وعندما االسدثمارات،

والخساتر. األرباح حساب في االستثمارات نقييم إعادة احتياطي
 العادلة قيمتها قياس كن٠يل وال نشط سوق في مدرج سعر لديها ليس التي للبيع المتاحة الملكية حقوق استثمارات إن

 مالية. فترة كل نهاية في تحديدها تم انخفاض خسائر أي ناقصا بالتكلفة قياسها يتم عليه االعتماد يمكن بشكل

المشتقة غير المالية الموجودات
 بباقي المبدئي االعتراف يتم فيها. نشأت التي التاريخ في المدينة والنمم بالقروض المبدئي باالعتراف الشركة لقوم

 ة١لألد التعاقدية األحكام في طرفا الشركة تصبح التي التاريخ وهو المتاجرة، تاريخ في األخرى المالية الموجودات
المالية.

 المالية، الموجودات هن النقدية للتدفقات التعاقدية الحقوق إنتهاء عند المالية الموجودات عن باالستغناء الشركة نقوم
 والمنافع المخاطر جميع نقل يتم التي المعاملة في التعاقدية النقدية التدفقات على الحصول في الحق نقل يتم أو

 أو إنشاؤها تم التي المالية الموجودات نقل في فائدة أي إن المالية. الموجودات بملكية جوهري بشكل بها الخاصة
منفصل. التزام او كأصل إثباتها يتم الشركة بها تحنفظ

 األولية المالي المركز قاتمة في الصافي المبلغ وإظهار المالية والمطلوبات المالية الموجودات بين تقاص إجراء يتم
ر عندما فقط الموجزة وف ن أو الذقاص أساس على تسويتها يتم عندما وكذلك لذلك، الملزمة القانونية الحقوق ت و  د

الوقت. نفس في المطلوبات وتسوية الموجودات تحقق
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ت _٣ سا سا (تتمة) المحاسبية ا
مة)٩-

المدينة والنمم القروض
 إن نشط. سوق في تداولها يتم وال للتحديد قابلة أو ثابتة دفعات لها مالية موجودات هي المدينة والنمم القروض ت٠ا

مباشر. بشكل تخصها معامالت تكاليف أية لها مضافأ العادلة بالقيمة بها المبدئي االعتراف يتم الموجودات هذه هثل
 مطروحآ الفعالة الغاندة طريقة باستخدام المطفأة بالكلفة المدينة والنمم القروض قياس يتم المبدئي لالعتراف طأ٠وال

تدنبي. خسائر أية منها
حكمه في وما النفد

 تاريخ منن دون فما أشهر لثالثة استحقاق تاريخ لها التي الطلب وودائع النقد أرصدة من حكمه في وما النقد يتكون
الربط.

ت الملكية حقوق وأدوات المالية المطلوبا
ملكية حقوقأو كدين التصنيف -
 وفقأ ملكية كحقوق أو مالية كمطلوبات الشركة في منشأة قبل ن٠ الصادرة الملكية وحقوق الدين أدوات تصنيف يتم

الملكية. حقوق وأداة المالي االلتزام وتعريفات التعاقدية الترتيبات لجوهر

الملكية حقوق أدوات -
 يتم مطلوباتها. كافة طرح بعد منشأة موجودات في متبقية حصة على يبرهن عقد أي هي الملكية حقوق أداة إن

 تكاليف تنزيل بعد المسظمة للمبالغ وفقأ الشركة في منشأة قبل من الصادرة الملكية حقوق بأدوات اإلعتراف
المباشرة. اإلصدار

 يتم ال الملكية. حقوق من مباشرة وخصمها بالشركة الخاصة الملكية حقوق أدوات شراء بإعادة االعتراف يتم
 حقوق أدوات إلغاء أو إصدار أو بيع أو شراء عند والخسائر األرباح حساب في خسارة أو ربح بأي االعتراف

بالشركة. الخاصة الملكية

ت وبا المالية المطل
 ا٠ااأو والخسائر األرباح حساب خالل من العادلة ا|بالقيمة مالية كعطلوبات المالية المطلوبات تصنيف يتم

أخرى|ا. مالية كعطلوبات

والخسانر األرباح حساب خالل من العادلة بعقيمة مالية مطلوبات -
 دنىاألغر مقتناة تكون عندما (أ) والخساتر األرباح حساب خالل من العادلة بالقيمة كمطلوبات المطلوبات تصنف

والخسانر. األرباح حساب خالل من العادلة بالقيمة تصنيفها يتم عندما (ج) أو المتاجرة ع
حال: في للمتاجرة به كمحتفظ المالي اإللتزام تصنيف يتم

القريب؛ المسنثبل في شراؤه إعادة بهدف مبدئيا عليه االستحواذ تم ٠
 فعلي نمط ولها بإدارتها الشركة تقوم محبدة مالية أدوات محفظة ن٠ جزء كونه األولي االعتراف عند ٠

أو األجل؛ قصيرة ارباح تحصيل يظهر حديث
تحوط. كأداة والفعالة المصنفة أو مالي ضمان كعقد المشنتة األداة باسنثناء مشتثة، أداة هو ٠

اإلعتراف ويتم العادلة بقيمتها والخسانر األرباح حساب خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية المطلوبات تظهر إ
 المعترف الخسائر أو المكاسب نشمل والخسانر. األرباح حساب في القياس إعادة عن ناتجة خسائر أو مكاسب بأية
ا.٠أخرى وخسائر .امكاسب بند في وننرج المالي االلتزام عن مدفوعة فاندة أي والخسانر األرباح حساب في بها

ت - وبا األخرى المالية المطل
 قياسها يتم األخرى) الداننة واألرصدة التجاريون والدائنون االقتراضات فيها (بما األخرى المالية المطلوبات إن

الفعلي. الائئدة معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقأ
 الفواند مصاريف وتوزيع المالية للمطلوبات المطفأة التكلغة الحتساب طريقة هي الفعلي الغاندة معدل طريقة إن

 المسندبلية النقدية الدفعات تام وبشكل يخصم الذي المعدل هو الفعلي الفاندة معدل إن المعينة. الفترة مدى على
 الفعلي الفاندة معبل من يتجزا ال جزءأ تعتبر والتي المسظمة، أو المدفوعة والنقاط الرسوم كافة (ويضم المتوقعة

 او المالية للمطلوبات المتوقع الزمني العمر إطار في األخرى) والخصومات والعالوات المعامالت تكاليف وكذلك
 المبدئي. اإلعتراف عند المدرجة الدفترية القيمة صافي إلى وذلك مناسبا) ذلك كان (إذا اقصر فترة
غائهأو التعاقدي اإللتزام استيفاء يتم عندما عندماوفقط المالية بالعطلوبات اإلعتراف بإلغاء الشركة نقوم  اوإنتهاء إل

 المدفوع والعوض به االعتراف إلغاء تم الذي المالي لاللتزام الدفترية الديمة بين بالفرق اإلعتراف يتم مدته.
والخساتر األرباح حساب في والمستحق
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العادية األسهم - المال رأس
 يتم العادية األسهم بإصدار مباشرة المرتبطة اإلضافية التكاليف الملكية. حقوق ضمن العادية األسهم تصفف
الملكية. حقوق من كخصم بها ف1االءش

 التدني ب-

المالية الموجودات -

جتمة) - _٣
(تتمة) -

 المالية. الموجودات لتلك المقدرة المسنتبلية
 العادلة القيمة في المستمر أو الجوهري االنخفاض فإن للبيع، المتاحة الملكية حقوق في لالستثمارات بالنسبة

 ٠القيمة في االنخفاض لوجود موضوعيا دليال يعتبر التكلفة عن المالية لالوراق
يلي: ما القيمة انخفاض على الموضوعي الدليل يتضعن قد األخرى، الموجودات لجميع

أو المقابل؛ الطرف أو المصدر لدى ملموسة مالية صعوبات ٠
أو الرئيسية؛ الدفعات أو الفوائد سداد عن التأخر أو التخلف مثل بالعقد، اإلخالل ٠
ض يتعرض بأن المحتمل ن٠ يكون ٠ أو مالية؛ هيكلة إلعادة أو اإلفالس إلى المقر
مالية. لصعوبات نتيجة المالية الموجودات لتلك نشط سوق وجود عدم ٠

 بخصوص الموجودات نتبيم يتم التجارية، المدينة النمم مثل المالية، الموجودات من معينة بغنات يتعلق فيما
 فردي. بشكل التيمة منخفضة غير بأنها دقييمها تم وإن حتى جماعي أساس على القيمة انخفاض

 بتحصيل يتعلق فيما للشركة السابقة الخبرة المدينة النمم محفظة قيمة انخفاض على الموضوعي الدليل يتضمن قد
 إلى باإلضافة االئتمان فترة معدل عن تزيد والتي المحفظة في السداد المتأخرة الدفعات عدد في وزيادة الدفعات

 النمم في التأخير ع٠ نتالزم التي المحلية أو الوطنية االقتصادية الظروف في مالحظتها يمكن التي التغيرات
المدينة.

 لألصل الدفترية القيمة بين الفرق هو القيمة في االنخفاضى فإن المطفأه، بالتكلغة المقتناة المالية للموجودات بالنسبة
 الحالي. لألصل األساسي الفعلي الفاثدة بمعدل المخصومة المقدرة المسنتبلية النقدية للتدفقات الحالية والديمة
 الحالية القيمة و الدفترية القيمة بين الفرق هو القيمة في االنخفاض فإن بالتكلغة، المدرجة المالية للموجودات بالنسبة

مالية لموجودات الحالي السوق عائد معدل نسبة أساس على المخصومة و المقدرة المستقبلية النقدية للتديبإت

 باسنثناء المالية الموجودات لجميع مباشرة االنخفاض خسارة بقيمة المالي لألصل الدفترية القيمة تخفيض يتم
 الذمة تصنف وعندما مخصص، حساب استخدام خالل من الدفترية القيمة تخفيض يتم حيث التجاريون المدينون

 تم التي المبالغ استرداد يتم وعندما المخصص. حساب مقابل شطبها يتم تحصيلها يمكن ال أنه على التجارية المدينة
 لحساب الدفترية القيمة في بالتغيرات االعتراف ويتم المخصص، حساب مقابل إضافتها يتم سابقا شطبها

والخسانر. األرباح حساب ضمن المخصص

 الحقة فترة في االنخفاضى خسارة مبلغ انخفض فإذا المطفأة، بالتكلفة قياسها يتم التي المالية للموجودات وبالنسبة
 خسارة عكس يتم االنخفاضى، بخسارة االعتراف بعد حصل بحدث موضوعي بشكل يتعلق االنخفاض وكان

 الدفترية القيمة فيه تتعدى ال الذي الحد إلى والخسانر األرباح حساب خالل من سابتا بها المعترف االنخفاض
 بخسارة االعتراف يتم لم حال فيما ستكون التي المطفأة التكلغة قيمة في االنخفاض عكس بتاريخ لالسنثمار
القيمة. في االنخفاض

) . ء ض



٣_ ( ة ص ) - 
اليييئ(تتمه)

المالية غير الموجودات -
 لتحديد مالية فترة كل نهاية في المخزون باستثناء الشركة لدى المالية غير للموجودات الدفترية الغيمة هراجعة ض

صل. لالسترداد القابلة القيمة نثدير يتم للتدني مؤشر اي وجود حال في التدني. على مؤشر أي هناك ت١ك ١إذ ١م أل
صل لالسترداد القابلة القيمة ؤن  بعد العادلة القيمة أو المستعملة القيمة بين األعلى هي النقد نزليد وحدة او أل

لبيع.١ كلغة تخفيض

 قبل خصم معدل باستخدام الحالية للقيمة المتوقعة المسندبلية النقدية التدفقات خصم يتم المستخدمة القيمة تقزير ^
 وحدة او باألصل خاص بشكل المتعلقة والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة الحالي السوق تقييم يعكس والذي ة١الزك
أصغر ضمن فردي بشكل اختبارها يتم ان يمكن التي األصول تجميع يتم التدني اختبار لغرض الئد. توليد

مجموعه.

 النندية التدفقات عن كبير وبشكل مستثلة تعتبر والتي المستمرة العمليات من نقدية تدفقات تولد التي األصول ض
ن  كان إذا فردي بشكل داخلية نقدية تدفقات تولد ال التي الشركة موجودات الذقد.ان توليد وحدة او أخرى أصول ه

 التي النقد توليد لوحدة األصل لذلك لالسترداد القابلة القيمة نتدير يتم الموجودات هذه تدني على مؤشر أي هناك
 الئقد توليد وحدة أو األصل لذلك الدفترية القيمة تصبح عندما التدني بخسارة االعتراف يتم األصل. ذلك لها ينتمي
استرداده. المتوقع المبلغ عن تزيد

 في بها االعتراف يتم التي التدني خسائر إن الموجزة األولية الشامل الدخل قاتمة في التدني بخسائر االعتراف يتم
 بعد وجودها وعدم الخسائر قيمة في انخفاض تظهر دالنل ألية مالية فترة كل نهاية في تقييمها يتم سابقة فترات
االن.

 القابل األصل مبلغ لتحديد المستخدمة النقديرات في تفير هناك كان اذا فقط القيمة في انخفاض عكس يتم
صل المزاد المرحل المبلغ يزيد ال أن يجب لالسترداد.  المرحل المبلغ عن القيمة انخفاض خسارة عكس بسبب أل

 السنوات في األصل قيمة انخفاض في خسارة بأية االعتراف يتم لم االستهالك. او اإلطغاء ناقصا سيحدد كان الذي
السابقة

المالية بالموجودات اإلعتراف إلغاء -

 اما أخرى، جهة إلى جوهري بشكل الملكية ومنافع المخاطر وجميع المالي األصل بتحويل الشركة نتوم عندما أو
 بالسيطرة واستمرارها الملكية ومنافع مخاطر بجميع جوهري بشكل االحتفاظ أو بتحويل الشركة قيام علم حالة في

 به المتعلقة والمطلوبات المحول األصل في المسبقاة بحصتها باالعتراف تقوم الشركة فإن المحول األصل على
صل الملكية ومنافع مخاطر بكافة جوهري بشكل الشركة احتفاظ حالة في أما بسدادها. الشركة نتوم قد التي  أل

 مقابل مضمونة بقروض أيضأ وتعترف المالي باألصل باالعتراف تستمر الشركة فإن المحمول المالي
المستلمة. المتحصالت

صل الدفترية القيمة بين الفرق فإن بأكمله، مالي بأصل االعتراف إلغاء عند  والذمة المستلم العوض واجمالي أل
 يتم الملكية حقوق في وتراكمت الشامل الدخل قاتمة في بها االعتراف تم التي المتراكمة الخسارة او والربح المدينة

والخسانر. األرباح حساب ضمن به االعتراف

ومعدات وآالت ممتلكات ج-

والقياس االعتراف -
 المتراكمة. التدني وخسائر المتراكم االستهالك تنزيل بعد بالكلفة والمعدات اآلالت و الممتلكات بنود تظهر

 والمعدات. اآلالت الممدلكات، باقتناء مباشرة المردبطة المصاريف الكلفة دتضمن
متغصلة. كبنود عنها المحاسبة فيتم والمعدات اآلالت الممتلكات، لبنود اإلنتاجي العمر يختلف عندما

 من المقبوضات بمقارنة والمعدات اآلالت الممتلكات، من بنود استبعاد عن الناتجة والخسائر المكاسب تحديد يتم
الشامل. الدخل قائمة في بالصافي وتسجل البنود لتلك المدرجة القيمة مع االستبعاد

ء ا ١ي



ت ألهم ملخص سا كيا  (تتمة) المحاسبية ا
(تتمة) ومعدات وآالت ممتلكات

الالعقة التكاليف -
ة١ ضعن الععدات و اآلالت الممتلكات، بنود من ليند المستبدل الجزء كلفة تسجل ي  ن٠ ص 1إذ لبذد١ 1 الهدرجة ل

ر إضافة الجزء ذلك في تكمن للشركة مستقبلية اقتصادية منافع تدفق المحتمل  ءالجز نذق كلغة سقيا ذية١إمك (
المستبدل. القديم للجزء المدرجة القيمة شطب ويتم موثوق، بشكل
ت وتشغيل صيانة على الشركة تتحملها التي اليومية والمصاريف التكاليف تسجل -  في والمعدات آلالت1 ٤ا
تكبدها. عند الشامل الدخل قاتمة

االستهالك -
ر ٠اإلذتا |لصر هدى على الثابت القسط بطريقة الشاهل الدخل قائمة في االستهالك بمصروف االعتراف يتم د ق  ن

، أو لريجار هدة على المؤجرة األصول استهالك والمعدات.يتم اآلالت الممتلكات، بنود من بند لكل  ءعار٠اال <
ل اإلنتاجية صو اقل. أيهما أل

 بقة١الس لتسنة ب هي الحالية السنة خالل والمعدات اآلالت للممتلكات، المقدرة السنوية االستهالك نسب إن
يلي: كما وتفاصيلها

ت1 عدا م و 0/٠١٢ه, الت
0 ٠ وتركيبات أثاث 0ا١

اه0٢ه سيارات

المدينة النمم د-
 يتم تحصيلها في المشكوك التجارية المدينة النمم مخصص ناقصا للفاتورة األصلي بالمبلغ المدينة النمم تظهر
 بالكامل. المبلغ تحصيل إمكانية عدم عند تحصيلها في المشكوك التجارية المدينة النمم لمخصص تقدير إجراء
تكبدها. عند المعدومة الديون تشطب

التنغيذ تحت مشاريع - د
 معين بمشروع مباشر بشكل المرتبطة المصاريف كافة الكلفة تتضمن بالكلفة التنغيذ تحت المشاريع قياس يتم

المتحقة. والمتغيرة الثابتة المصاريف على بتوزيعها

و-مخزون
 او بالكلفة المخزون يظهر و واللوازم األولية والعواد التصنيع تحت ومواد الجاهزة البضاعة من المخزون يتكون
 للتحقق القابلة القيمة أما المتحرك المرجح المتوسط طريقة باستخدام الكلفة وتحدد أقل أيهما للتحقق القابلة القيمة
ل مث المتوقعة. البيع تكاليف منه مطروحأ للشركة العادي النشاط في المتوقع البيع بسعر فت

حكمه ومافي النتد - ز
 تاريخ منن دون فما أشهر لثالثة استحقاق تاريخ لها التي الطلب وودانع النقد أرصدة من حكمه في وما النقد يتكون
 لمواجهة الشركة قبل من استخدامها ويتم العادلة القيمة في التفير مخاطر ن٠ عالية لدرجة معرضة وغير الربط

 األجل. قصيرة التزاماتها

الدائنة -النمم ح

لم أم قدمت سواءأ المستلمة، الخدمات أو البضاعة عن المسنثبل في دفعها الواجب المبالغ لقاء االلتزامات إثبات يتم
الموردين. قبل من فواتير بها تقبم

المخصصات ٠ ط

 الي٠اله المركز قاتمة بتاريخ تعاقدية) أو (قانونية التزامات الشركة على يكون عندما بالمخصصات االعتراف يتم
 هيمتها هياس ويمكن اقتصادية لمنافع خارج تدفق عنه ينشأ أن محتمل االلتزامات تسديد وأن سابقة أحداث عن ناشئة
 - بمعدل المتوقعة المسنثبلية النقدية التدفقات خصم طريق عن المخصصات تحديد يتم عليه يعتمد بشكل

االلتزام. لذلك المحددة والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة الحالية السوق تقييمات

$ا ا / / -



ص -٣ سبية السياسات ألهم ملخ  (تتمة) المحا

تقديرية زكاة - ي
ب  المخصص ويحمل لسعودية،١ العربية المملكة في والدخل لزكاة العامة الهينة ألنظمة وفقأ للزكاة مخصص يجن
ت إن للغروقات، نشويات إجراء ويتم الموجزة. األولية الشامل الدخل قاتمة على ر ض النعجة وجد  الربوط ء١إب

الربوط. ٥هذ مثل إصدار فيها يتم التي الفترة خالل النهائية

 المونلفين مكافآت - لى

الخدمة نهاية تعويضات
ة اكتواري تقييم إجراء ع٠ المتوقعة الوحدة تكلفة طريقة باستخدام الخدمة نهاية تعويضات تحديد يتم ي  فترة كل ^

 حين ش المالي المركز قاتمة في االكتوارية والخسانر المكاسب تشمل التي القياس إعادة إدراج ويتم سنوية، مالية
ها تم التي للفترة اآلخر الشامل الدخل ضمن الدائنة المبالغ أو المصاريف إدراج يتم كد  إعادة دراج٠ا ويتم فيها، ت

 أو الربح ضمن إدراجه إعادة يتم وال فورا المبقاة األرباح ضمن اآلخر الشامل الدخل في به المعترف القياس
 ويتم الخطة، تعديل فترة في الخسارة أو الربح ضمن إدراجها يتم سابقا تقديمها تم التي الخدمة تكلفة إن الخسارة،
 بالمنفعة الخاص األصل أو االلتزام صافي على الفترة بداية في خصم معدل تطبيق خالل من الفاندة احتساب
المحددة.

ضات ص (تتمة) الخدمة نهاية ت
يلي: لما وفقا المحددة المنافع تكاليف وتصنف

عن النعجة والخسانر والمكاسب السابقة الخدمات وتكلغة الحالية الخدمات تكلفة (وتشمل الخدمة تكلفة ٠
وتسديدها ذثليصها

الغاندة مصاريف ٠
لقياس١ إعادة ٠

العمومية ا|المصاريف بند في الخسارة أو الربح ضعن المحددة المنفعة لتكاليف عنصرين أول الشركة تعرض
واإلدارية...

التفاعل مزايا
ة إلى السعوديين لموظفيها تقاعد اشتراكات بسداد الشركة تقوم س س ؤ  مساهمة خطة ويمثل االجتماعية، التأمينات م

تكيرها. عند كمصاريف الدفعات وتعتبر محددة،

األجل قصيرة الموهفين مكافآت
 واإلجازة السنوية واإلجازة والرواتب، لألجور بالنسبة للموظفين المستحقة المزايا عن بااللتزام االعتراف يتم

 مقابل دفعها يتم أن المتوقع للمزايا المخصوم غير بالمبلغ بها المتعلقة الخدمة نثديم فيها يتم التي الفترة في المرضية
الخدمة. تلك

 يتم أن والمتوقع المخصوم غير بالمبلغ األجل قصيرة الموظفين بمزايا والمتعلقة بها المعترف اإللتزامات تقاس
المقدمة. الخدمة مقابل دفعه

ي التغيرات ت ف ب المحاسبية السياسا جعة بسب ١ ٩ رقم الدولي المحاسبي المعيار مرا

 نهاية ومكافآت المحددة المنافع لخطط المحاسبة تفير ١ ٩ رقم الدولي المحاسبي المعيار على التعديالت عن نتج
زم المحددة. الخطة وموجودات التزامات في المحاسبية بالتغيرات مرتبطة الجوهرية التغيرات إن الخدمة.  شتل

 األرباح بجميع واالعتراف العادلة والقيمة للمزايا المحبدة االلتزامات في بالتغيرات باالعتراف القيام التعديالت
 النزام أو أصل صافي يعكس لكي وذلك الموجزة األولية الشامل الدخل قائمة خالل من مباشرة المحاسبية والخسانر

الموجزة. األولية المالي المركز قانمة في به المعترف الشركة
 سعودي. ل١لي ٣٥٠٠١٩٧ مبلغ بإجمالي رجعي باثر الخدمة نهاية مكافاة مخصص تعديل تم ذلك، على وبناء

يلي: كما االكتواري التقييم ألغراض المستخدمة الرئيسية االفتراضات وكانت
بطيء الموظفين دوران معدل
ب زيادة 0ا0 ٤ الروات

صم معدل خ و٤ النقدية للتدفقات اي ة

ال ك ا
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باإليراد االعتراف - ل

 اإليرادات تخفيض يتم قبضه. المتوهع أو المتبوض للبدل العادلة القيمة اساس على المبيعات إيراد احتساب يتم
ق وأية المبيعات على والتخفيضات المردودات بمخصصات ى١ -  شبيعة ض

االستحفاق. لمبدا وفقا اإليرادات تحقق يتم
التالية: الشروط جمبع استيفاء عند البضاعة مبيعات بإيراد االعتراف يتم

ءة بملكية المرتبطة الجوهرية والمخاطر المنافع بذقل الشركة تقوم عندما - ف^ ي ٠١١ ا - ا
ة تكون ال وعندما مستمر إداري كتدخل البضاعة بملكية تحتفظ الشركة تعد لم عندما - شوئ  فيه تمارس وضع ٤ ال

ي تحكم البضاعة لهذه فعل
البيع. بعملية المرتبطة االقتصادية المنافع تدفق المحتمل من يكون عندما

 موثوق بشكل البيع بعملية تكبدها سيتم التي أو المتكبدة التكاليف احتساب الممكن من يكون عندما -

االستحثاق أساس على األخرى بإيرادات االعتراف يتم

المصاريف - م

 ومصاريف وعمومية إدارية ومصاريف وتسويقية بيعية مصاريف من الشركة تتكبدها التي انمصاريف تكون
 ويتم المباشرة. غير الصناعية والتكاليف المباشرة والعمالة المواد تكلفة بكاهل اإلنتاج تكاليف تحميل ويتم الذشغيل.
 التامة المنتجات ونوزيع وبيع تسويق عمليات في المتعلقة الشركة مجهودات ن٠ النعجة المصروفات تصنيف
 وغير المباشرة المصاريف تصنيف ويتم والتسويقية. البيعية مصاريف مسمى تحت مسدقل بند في الصنع

ق ال والتي باإلدارة المتعلقة األخرى المباشرة عل ج بوظيفة ت إلتا  إدارية كمصاريف والتسويق البيع وظيفة أو ا
 والععومية اإلدارية المصاريف بين لذلك الحاجة دعت إذا المشتركة المصاريف توزيع ويتم وعمومية.

ق ويتم ثابت. أساس على التشغيل ومصاريف والتسويقية البيعيه والمصاريف ي ب  تحميل في االستحقاق مبدأ ئ
 ٠والتسويةية البيعية والمصاريف والعمومية اإلدارية بالمصروفات المالية السنة

األجنبية بالعمالت المعامالت - ن

م التي المعامالت ترجمة يتم  في السائدة الصرف بأسعار الفترة خالل السعودي الريال إلى األجنبية بالعمالت ت
 الريال إلى األجنبية بالعمالت النقدية والمطلوبات النقدية الموجودات ترجمة يتم المعامالت. إجراء تاريخ

التاريخ. ذلك في السائدة الصرف بأسعار الموجزة األولية المالية القوائم بتاريخ السعودي
 الشامل الدخل قاتمة في السعودي الريال إلى األجنبية العمالت نزجمة عن-إعادة الناشئة بالفروقات االعتراف يتم

الموجزة. األولية

 التدني - س
المالية الموجودات

 مالية فترة كل نهاية في تقييمها يتم والخسائر األرباح خالل من العادلة بالقيمة المصنفة غير المالية الموجودات إن
 حالة في متدني المالي الموجود ويكون قيمتها، في التدني على موضوعية أدلة أي هناك كانت إذا فيما لتحديد
 اثر له الخسارة حدث وان المالي بالموجود األوني االعتراف بعد خسارة حدوث الى يشير موضوعي دليل وجود
موثوق. بشكل تقديرها يمكن والتي المالي الموجود لهذا المتوقعة المسنثبلية النقدية التدفقات على سلبي

 القيمة بين الفرق أساس على المطفآة بالكلفة المقاسة المالية بالموجودات يتعلق فيما القيمة تدني خسائر احتساب يتم
 األصلي لغعني١ الفاندة لمعدل وفقأ مخصومة المتدرة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية والقيمة الدفترية

 مقابل حساب في عكسه ويتم الموجزة األولية الشامل الدخل قائمة في بالخسانر االعتراف يتم للموجودات.
 الحق أمر حدوث عند احتسابها. في االستمرار يتم المتدنية الموجودات على الفاندة إن المدينة. والنمم القروض

 الدخل قاتمة خالل التدني خسارة في االنخفاض عكس يتم عندها التدني، خسارة قيمة في االنخفاض إلى يؤدي
 الموجزة. األولية الشامل

المالية غير الموجودات
 ديدحلت مالية فذزه كل نهاية في المخزون باستثناء الشركة لدى المالية غير للموجودات الدفترية القيمة مراجعة يتم
ر يتم للتدني مؤشر أي وجود حال في التدني. على مؤشر أي هناك كان إذا ما صل. لالسترداد القابلة القيمة تعي أل
ى هي النقد توليد وحدة او لالصل لالسترداد القابلة القيمة إن ألعل  بهد العادلة الهيمة او المستعملة القيمة بين ا

٨الدد كلغة تخفيضى



(تتمة) المحاسبية السياسات ألهم ملخص -٣

د ستخدام1ب الحالية للفيعة العتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات خصم يتم المستخدمة القيمة تقدير عند د د  ق
 وحده أو باألصل ص١خ بشكل المتعلقة والمخاطر للنقود ابزهنية للقيمة الحالي السوق تقييم يعكس والذي الزكاة
ض النقد. توليد صول تجعيع يتم التدني اختبار لغر أل صبر - فردي بشكل اختبارها يتم ان يمكن التي ا  أ

مجموعة

 التدهذات ض كبير وبشكل مسنثلة تعتبر والتي المستمرة العمليات من نقدية تدفقات تولد التي األصول من
 ن١٠ك ١إذ فردي بشكل داخلية نقدية تدفقات تولد ال التي الشركة موجودات الذقد.ان توليد وحدة او أخرى أصول هن

د توليد لوحدة األصل لذلك لالسترداد القابلة التيمة تقدير يتم العوجودات هذه تدني على مؤشر أي هناك ث  التي ال
 النقد توليد وحدة أو األصل لذلك الدفترية القيمة تصبح عندما التدني بخسارة االعتراف يتم األصل. ذلك لها ينتمي
استرداده. المتوقع المبلغ عن تزيد

 في بها االعتراف يتم التي التدني خسائر إن الموجزة األولية الشامل الدخل قائمة في التدني بخسائر االعتراف يتم
بعد وجودها وعدم الخسائر قيمة فبي انخفاض تظهر دالنل ألية مالية فترة كل نهاية في تقييمها يتم سابقة فترات

آلن.١
ر هناك كان اذا فقط القيمة في انخفاض عكس يتم  القابل األصل مبلغ لتحديد المستخدمة النثديرات في تفي

صل المزاد المرحل المبلغ بزيد ال أن يجب السترداد.  المرحل المبلغ عن القيمة انخفاض خسارة عكس بسبب أل
ل قيمة انخفاض في خسارة بأية االعتراف يتم لم االستهالك. أو اإلطغاء ناقصا سيحدد كان الذي ألم  السنوات في ا

 السابقة

ص - ع التقا
 فقط المالي المركز قاتمة في الصافي المبلغ وإظهار المالية والمطلوبات المالية الموجودات بين تقاص إجراء يتم

 الموجودات تحقق يكون أن أو النثاص اساس على تسويتها يتم عندما وكذلك الملزمة القانونية الحقوق تتوفر عندما
 الوقت. نفس في المطلوبات وتسوية

مطبغة غير جديدة وتفسيرات معايير - ف
 السنة بعد المفعول سارية ستصبح والتفسيرات المعايير على والتحسينات التعديالت الجديدة، المعايير من عدد إن

 تأثير بتقييم الشركة نقوم المالية، القوائم هذه إعداد عند تطبيقها يتم ولم ،٢٠١٦ يناير من األول في تبدأ التي المالية
 الجديدة. المعايير تطويرات تعادالت ن٠ أي

الجديدة المعايير

).٢ ٠١٨ يناير من األول في (يطبق المالية األدوات )٩( رقم المالية للنثارير الدولي المعيار -
يناير من األول في (يطبق العمالء هع العقود ن٠ اإليرادات )١٥( رقم المالية للنثارير الدولي المعيار -

 ).٢٠١٩ يناير هن األول في (يطبق اإليجار عقود )١٦( رقم العالية الثارير الدولي المعيار -

التعديالت

<، األول ني (يطبق األسهم أساس على الدفعات وقياس تصنيت )٢( رقم المالية الثارير الدولي المعيار
المبكر). بالتطبيق السماح ع٠ ٢٠١٨ يناير
 من األول في (يطبق االستهالكية الممتلكات والى من األصول نقل تفسير )٤٠( رقم الدولي المحاسبي المعيار
 ).٢ ٠ ١ ٨ يناير

التحسينات

ق ،٢٠١٦ -٢٠١٤ للدورات المالية سثارير الدولية المعايير على السنوية التحسينات ال د د س ض وا  ا
).٢٠ ١٨ يناير هن األول في (يطبق )١رقم( المالية النثارير إلعداد الدولية

م أن الشركة تتوقع و خ١ - المالية القوائم في (التحسينات) أعاله والتفسيرات المعاير بتطبيق ق ر  المنكور ق
ع المعيار في للشركة. المالية القوائم على جوهري تأثير وجود عدم ب

- ( ل م ه ك ر - ١٧ؤ



المال رأس -٤
.٢٠١٧ يونيو ٣ ٠ في العنتهية الفترة خالل المال رأس في حركة توجد ال

المحتطة والمطلوبات االلتزامات -٥
رر بتاريخ تشغيلي ايجار عقود بموجب التزامات أو محتملة التزاماته أو رأسمالية التزامات أي الشركة لدى بوجد ال  اتق

التقرير لفترة الحقة أحداث -٦
 الموجزة المرحلية المالية القوائم هذه في منفصل إفصاح أو تعديل نتطلب النهرير فترة بعد أحداث أي توجد ال

عالقة ذوي أطراف مو معامالت -٧
.٢٠١٧ يونيو ٣ ٠ في المنتهية الفترة خالل عالقة ذوي أطراف ع٠ للشركة سامالت توجد ال

المالية المخاطر إدارة -٨

 المالية: لالدوات استخدامها جراء التالية للمخاطر الشركة نتعرض
اإلئتمان مخاطر

 السوق مخاهلر
العال راس إدارة
 وإدارة قياس وطرق السياسات الشركة، أهداف أعاله، المخاطر من لكل الشركة تعرض حول معلومات اإليضاح هذا يبين

 المال. لراس الشركة وإدارة المخاطر
المخاطر إلدارة العام -االطار

. الشركة إدارة ععق على المخاطر إدارة ومراقبة إعداد عن الكاملة المسؤولية ذثع
 لعدى مالئمة وحدود ضوابط ولوضع الشركة تواجهها التي المخاطر وتمحليل لتحديد سدة للمخاطر الشركة إدارة سياسات إن

الموضوعة. الحلود تجاوز عدم لضمان مراقبتها ثم ومن المخاهلر لتلك التعرض
 الشركة. وأنشطة السوق ظروف في الحاصلة التغيرات لتعكس دورية بصورة المخاطر إدارة وأنظمة سياسات مراجعة يتم

 ومنظمة بناءة رقابية بيئة تطوير إلى اإلدارة تضعها التي واإلجراءات والمعايير التدريب خالل من الشركة إدارة تهدف
إليه. الموكلة والواجبات دوره موظف كل يتفهم بحيث
 المخابلر إدارة في الشركة وإجراءات بسياسات االلتزام مدى مراقة في اإلدارة إداء بمراقبة الشركة في التدقيق لجنة تقوم
 الشركة. تواجه التي بالمخاطر يتعلق فيما المخاهلر إدارة إطار كفاية مدى بمراجعة تقوم كما

 والمدينين حكمه في وما النقد على رئيسي بشكل المالي المركز قائمة في المدرجة المالية األدوات تشمل
المنداولة غير والمطلوبات والقروض المستحقة والمطلوبات والدائنين واالستثمارات األخرى والموجودات

 المتعامل الطرف أو العميل وفاء عدم جراء مالية لخسارة الشركة تعرض مخاطر االئتمان مخاطر تمثل االئتمان: مخاطر
 في واالسشار األخرى والذفم التجارية النمم من رئيسي بشكل المخاطر هذه وتنتج التعهدية بالنزاماته مالية بأداة الشركة هع

العالية. األوراق
 بعا الشركة لعمالء الديموغرافية للطبيعة إن عميل. كل بخصوصية رئيسي بشكل االئتمان لمخاطر الشركة تعرض مدى يتأثر
رأ العميل فينا يععل التي والبلد للنشاط االفتراضية المخاطر ذلك في ف  االئتمان. مخاهلر على أقل ت

 عند المالية بالتزاماتها الوفاء على الشركة قدرة عدم عن الناجمة المخاطر هي السهولة مخاطر إن السيولة: مخاطر
ها يتم التي المالية بمطلوباتها والمردبطة استحقاقها  الشركة إدارة إن أخرى. مالية موجودات أو النقد تقديم خالل من صت

 ذي الدفع واجبة تصبح عندما بالتزاماتها للوفاء كافية بسيولة دائمأ تحتفظ الشركة أن من اإلمكان قدر التأكد في تكمن للسيولة
 الشركة. سمعة على تؤثر قد مخاهلر أو معولة غير خسائر تحمل دون واالضطرارية العادية الظروف
 تغهلية ذلك في وبما المتوقعة التشغيلية المصاريف لتغطية النقدية من كاني قدر لديها يتوفر أن على الشركة تحرص

 ٤الطبيعية كالكوارث بها التنبؤ الصعب من قاسية لظروف محتمل تأثير أي ذلك يتضمن ان دون ولكن العالية االلنزامات
 مفاجئة. نقدية إحتياجات اي بواجهة سها نتعامل التي البنوك من ائتتان بمصدر تحتفظ الشركة فإن ذلك إلى باإلضافة

 األج^^ العمالت صرف كأسعار السوق اسعار في التغيرات من تشأ الش المخاطر هي السوق مخاطر إن السوق: مخاطر
 الشركة. لدى المالية األدوات قيمة في أو الشركة أرباح في تؤثر والتي الملكية أدوات واسعار المرابحة وأسعار

ش هو قسوق مخاكر إدارة من إبهدف إن ر الشركة تعرض مدى اتيطرهع ط تا تعثليم إلى إضافة مقبولة حبود في التوق ت

السيولة مخاطر

األخرى.

العاند.



تتمة)١ المالية المخاطر ادارة -٨

 د الثركة معامالت عظآ٠ تتم كما السعودي، بالريال تتم للشركة إلمابية والمطلوبات الموجوداق معظم العمالت: مخاطر
د الشنكة رة1إد فإن ستقر، الريال مقابل الدوالر صرف سعر ألن ونظرأ األمريكي. والدوالر السعودي بالريال عام ع  ت
جوهري. بشكل الصرف أسعار تقلبات لعخآهلر تتعرض ال بأنفا

 للمحافهلة قوية هال رأس قاعدة على المحافظة هي المال رأس بإدارة يتعلق فيما الشركة سياسة إن المال: رأس إدارة
ر وكذلك السوق وثقة والداننون المسايمين، على ا ر م ت س س ض المال رأس يتكون المستثبل. في الشركة نشاط تطور ا م٠األ  ه

 للشركة المسيطرة غير والحقوق المدورة واألرباح للسداد القابلة غير الممتازة واألسهم العادية

 المساهمين حقوق على التشغيلي الربح صافي بقسمة يحدد والذي المال رأس على العائد بمراقبة اإلدارة نقوم
 ممكن حد ألعلى االقراض حل في تحديقه ممكن عاند أعلى بين التوازن على المحافظة إلى الشركة تسعى

المال. لرأس قوي مركز من المتأتي واألمان واألفضلية
المل. لرأس خارجية متطلبات ألي الشركة تخضع ال كما السنة خالل المال رأس إدارة في تغبير أي الشركة لدى يكن لم

ق اثر _٩ طب المالية التقارير إلعداد الدولية المعابير ت
 يونيو ٣ ٠ في كما الموجزة األولية العالية القوائم إعداد في المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير بتطبيق الشركة قامت

 المالية للتنارير الدولية للمعايير اإللزامي التطبيق ان علما القانونبين للمحاسبين السعودية الهيئة تعليمات على بناءا ٢٠١٧
٢يذاير١في .١٧.

ق تاثير يلي فيما ي ب  لعالية١ الذتارير إلعداد الدولية المعايير تبني ٠ا ١ رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار متطلبات ئ
الموجزة: األولية المالية القوائم على ٠االولىا للمرة

١



و قائمة ارصدة عل*, المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تطبيق تأثير ١ - ر ٢ < ١ ٦ يناير ١ كى كما المالىالب

 المركز قائمة ارهدة
د المافى  المعايير تطبيق ب

 المالية للتقارير الدولية
 سعودي) (رإل

١٠٦٠٩٨٣ 

؛٩٠٨٤٨ .١٤٠ 
١١٠٨٣٧٠٤٢٧

 المعايير اعتماد تعر
 المالية للتقارير الدولية

سعودي) (اليإل

 عرضها تم كما األرهدة
 السعودية سابقابعمعايير

 المالية للتقارير
 سعودي) (رإل

١٠٦٠٩٨٣ 

٩٠٨٤٨, ؛ .١٤ 
١١٠٨٣٧٠٤٢٧

العتداولة غير الموجودات
 ومعدات وآالت ممتلكات

ذعئمين١ود
 األخر الشامل ء٠الدخل خالل من العابلة بالعمة اسنثمارات
ى اسنثمارات شركات ف

٤١٠٦٥٤٠٢٥٨ ٤١٠٦٥٤٠٢٥٨ المناولة غير الموجودات إجمالي

٦٥٠٧٥٨٠٢٦٢ ٢٠١١٢٠٩٧. ٦٣٠٦٤٥٠٢٩٢
المدداولة العوجودات

اخرى مدينة وارصدة تجاريون مدينون
- (٢٠١١٢٠٩٧.) ٢٠١١٢٠٩٧. أخرى منينة أرصدة
٢١٠.١٥٠٤٨٢ ٢١٠.١٥٠٤٨٢ ى وما النك حكمه ف
٨٦٠٧٧٣٠٧٤٤ -- ٨٦٠٧٧٣٠٧٤٤ العتداولة العوجودات إجمعي

١٢٨٠٤٢٨٠٠٠٢ -- ١٢٨٠٤٢٨٠. .٢ العوجودات إجمعي

١٠٨٠. . . . . . . ١٠٨٠. . . . . . .

والمطلوبات العساهمين ،حقوإ
المساهمهن حقوق
المل راس

.١٠٣٦٢٠٤٧٢ -- ٦٠٣٦٢٠٤٧٢ نظامى احتياطي
٢١٠٧٠٣٠٣٩٨ (٩٥٠٦٩٥) ٢١٠٧٩٩٠٠٩٣ مبقاة ارباح

(١٦٠٠٥٩٠١٣٢) (١٦٠٥٩١٣٢) ى التغيرات احدياطى العابلة الغيمة ف
١٢. . . .٦٠٧٣٨ (٩٥٠٦٩٥) ١٢.٠١.٢٠٤٣٣ العساهمهن حقوق إجمالى

٨٣١٠٧٧٤ (١٠٢١٣٠.٥٥) ٢٠٠٤٤٠٨٢٩

المطلوبات
 المتداولة غير المطلوبات
الموظفين منافع التزامات

٨٣١٠٧٧٤ (١٠٢١٣٠.٥٥) ٢٠٠٤٤٠٨٢٩ المتداولة غير المطلوبات إجمالي

٣٠٢٠٢٠٣٩٤ ١٠٣٠٨٠٧٥. ١٠٨٩٣٠٦٤٤
العتداولة المطلوبات

اخرى دائنة وأرصدة تجاريون دائنون
٢٠٣٨٢٠٠٨٦ ٢٠٣٨٢٠٠٨٦ مستحقة ارباح توزيعاتا

١٠. . ه , .٢٠ ه١٠ ا .٢,٠٠ ك ;م ع م ة ١ر٠١ة١اا ;١ااز> ا
٧٠٥٨٩٠٤٩. ١٠٣٠٨٠٧٥. ٦٠٢٨٠٠٧٤. العناولة المطلوبات إجمعى
٨٠٤٢١٠٢٦٤ ٩٥٠٦٩٥ ٨٠٣٢٥٠٥٦٩ المطلوبات إجمعي

.١٢٨٠٤٢٨٠والمطلوبات. ين٠العساه حقوق أجمعى .٢ - ١٢٨٠٤٢٨٠. .٢

ق قالمة تسوية ٢- و ن ط همي سا ٢٠١٦ يتاير ١ كىكما ال

 المالية للتقارير السعودية عرضهاسابقابعمعايير تم كما العساهعين حقوق إجمالي
 الكتوارية١ للقيمة طبقأ الموظفين منافع التزامات تسوية

المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق بعد ايعساهعين حقوق إجمالي للتقارير|ا الدوليةمايير

ة ب ه

 كمافى صدة األد
٢.١٦/١/١ 

١٠٢,٤٣٣. ,١٢ 
)٩٥.٦٩٥( 
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ر ٣ ١ شكما المركزالمش قائمة أرصدة ثم٠ءل المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تطييقتأثير ٣٠٩ سي ٢ < ١ ٦ بي

 العركز قاتمة أرصدة
 المعايير تطبهق بعد المافى

 المالية للتقارير الدولية
سعودي) (رإل

٣٠٤٨,.٣٩٣ 

 ٧٠أ١٩٠٩٨٤
 ١٤ا٨٣٢,٩٠٧

١١٠٨٣٧٠٤٢٧

 اعتمادالمعايير تاثير
 العالية للتقارير الدولية

 سعودي) (ألل

٤٨٠٠٥٧١- .

 عرضها تمكما األرصدة
 سابقابعمعييرالسعودية

 المعية للتقارير
 سعودي) (ألل

٣٠٤٨٠٠٣٩٣ 

٧٠أ١٩٠٩٨٤
١٤٠٣٥٢٠٣٣٦
١١٠٨٣٧٠٤٢٧

 المتداولة غير الموجودات
 ومعدات وآالت ممتلكات

تآمين ودائع
شهرة

 األخر الشامل البخل خالل من العادلة بالقيمة استمارات
شركات فى استمارات

٥٢.٢٧.٠٧١١ ٤٨٠٠٥٧١ ٥١٠٧٩٠٠١٤٠ المتداولة غير الموجودات إجمالي

٦٥٠١٦٧٠٦٧. ٢٠٨٩٦٠٣.. ٦٢٠٢٧١٠٣٧٠
المتداولة العوجودات

أخرى مدينة وأرصدة تجاريون مدينون
-- (٢٠٨٩٦٠٣٠.) ٢٠٨٩٦٠٣٠. أخرى منينة أرصدة
٣٠٧٩٩٠٤٨٧ -- ٣٠٧٩٩٠٤٨٧ العخزون
-- )٤٨,.٥١ثم١( ٤٨٠٠٥٧١ مثرجة أسهم فى استمارات
٣٠.٥٣٠٩١٣ ٣٠٠٥٣٠٩١٣ حكمه في وما النقد

٧٢٠.٢١٠٠٧. (٤٨٠٠٥٧١) ٧٢٠٥٠١٠٦٤١ العتداولة العوجودات إجمالي
١٢٤٠٢٩١٠٧٨١ -- ١٢٤٠٢٩١٠٧٨١ الموجودات إجماني
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 والمطلوبات حقوأءالساهمين
المساهمين طوق
المل راس

 ٦ء٣٦٢,٤٧٢
١٥٠٦٩٧٠٩٥٤

- ٦,٣٦٢,٤٧٢ نظامى حتياطى ا
٢٥٤٠٥٠٢ ١٥٠٤٤٣٠٤٥٢ مبقاة أرباح

(١٦٠٨٦١٠٠٣٦) (١٦٠٨٦١٠٠٣٦) العادلة لئيمة1 فى التغيرات احباطي
١١٣٠١٩٩٠٣٩. ٢٥٤٠٥٠٢ ١١٢٠٩٤٤٠٨٨٨ العساهمين طوق إجمالي

٤٧٥٠١٤٩ (١٠٥٦٣٠٢٥٢) ٢٠٠٣٨٠٤٠١

المطلوبات
 العتداولة غير المطلوبات
الموظفين منافع التزامات

١٠٠٧٧٠٥٣٢ ١٠٠٧٧٠٥٣٢ بنكبة تسهبالت
١٠٥٥٢٠٦٨١ (١٠٥٦٣٠٢٥٢) ٣٠١١٥٠٩٣٣ العتداولة غير العطلوباتء إجمالى

٣٠٠٢٤٠٨٢٣ ١٠٣٠٨٠٧٥٠ ١٠٧١٦٠٠٧٣
العتداولة المطلوبات

أخرى دائنة وأرصدة تجاريون دائنون
٢٠٣٨٢٠٢٦٢ ٢٠٣٨٢٠٢٦٢ مستحقة أرباح توزيعات
٤٠١٣٢٠٦٢٥ ٤٠١٣٢٠٦٢٥
٩٠٥٣٩٠٧١. ١٠٣٠٨٠٧٥٠ ٨٠٢٣٠٠٩٦٠ المتداولة المطلوباتء إجمالي

١١٠٠٩٢٠٣٩١ (٢٥٤٠٥٠٢) ١١٠٣٤٦٠٨٩٣ المطلوبات إجعاني
١٢٤.٢٩١.٧٨١ - ١٢٤.٢٩١.٧٨١ والمطلوبات الساهمين طوق اجمعى

ر المساهمين طوق قائمة تسوية ٤-٩ ما ر ٣ ١ ك سي ٢٠١٦ بي

 المالية للتقارير السعودية سابقابالمعايير عرضها كماتم المساهمين حقوق إجمالي
 االكتوارية طبقأللقيمة الموظفين منافع التزامات تسوية

العالية للتقارير الذولية المعايير تطبيق بعد ابيساهمين حقوق اجمالي
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٢٠١٦ يوئيو ٣ ٠ بى المنتهيه للفترة الشامل الدخل قائمة ارصدة عرثم المالية التقارير العداد الدولية المعايير تاثيرتطبيق -ه٩

 الدخل قاتمة أرصدة
 تطبيق بعد الشامل

 الدولية المعايير
 العالية للتقارير

ألل سعودي) (

 اعتماد تأثير
 الدولية المعايير
 المالية للتقارير

سعودي) (ربإل

ماتم األرصدة  ك
 سالقا عرضها
 السعودية بالمعايير

 للتقاريرالمالية
ل سعودي) (نإ

١٧,٤.٧, ١ه — ١٠٥١٧٠٤٠٧ صافى اإليرادات،
(٥٥٦٠١٥١) -- (٥٥٦٠١٥١) اإليرادات تكلفة

٩٦١٠٢٥٦ -- ٩٦١٠٢٥٦ التشغيلي الدخل إجماني

(٥٨٥٠٨٦٩) — (٥٨٥٠٨٦٩) ة محعارلف وتسوشة سل

(٢٠٢٨١٠٣٤٢) (٢٩٠٠٥١) (٢٠٢٥٢٠٢٩١) وعمومية ادارية مصاريف

.(١٢٢٠٤١٩) — (١٢٢٠٤١٩) استهالكات

(٢٠٠٢٨٠٣٧٤) (٢٩٠٠٥١) ( ١٠٩٩٩٠٣٢٣) الرئيسية العمليات من الخسارة صافى

— — -- العادلة بالقيمة محددة اسنثمارات بيع خسائر
١٠٢٩٥٠٥٣٦ ١٠٢٩٥٠٥٣٦ -- فيها مستثمر شركات من مستلمة أرباح توزيعات

١٩٨٠٠٨٦ -- ١٩٨٠٠٨٦ أو الربح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات هبوط مكاسب

(٩٠١٦١) (٩٠١٦١) --
الخسارة

بالصافى الصرف، أسعار تفير خسائر
٤٥١٠٩٣٩ ( ١٠٢٨٦٠٣٧٥) ١٠٧٣٨٠٣١٤ أخرى إيرادات

(٩١٠٩٧٤) (٢٩٠٠٥١) (٦٢٠٩٢٣) الفترة خسارة صافى

(٨٣٦٠١١٤) — (٨٣٦٠١١٤) ةتةديرية1زك

(٩٢٨٠٠٨٨) (٢٩٠٠٥١) (٨٩٩٠٠٣٧) التقديرية الزكاة بعد الفترة خسارة صافى

٣٧٠٢٦٠ ٣٧٠٢٦٠ —

األخر: الشامل الدخل بنود

اوالخسارة: للربح الحق وقت في تصنيفها يعاد لن بنود

 للموظفين المحددة المنافع خطط على االكتوارية المكاسب

ي يعاد قد بنود صنيفهاف أوالخسارة: للربح الحق وقت ت

( ١٠٤٠٨٠١٩٥) ( ١٠٤٠٨٠١٩٥) — لالستثمارات العاطة لقيمة١ في التفير صافي

(٢٠٢٩٩٠٠٢٣) ( ١٠٣٩٩٠٩٨٦) (٨٩٩٠٠٣٧) للفترة الشاملة الخسارة إجمالي
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 تقييم يتم أن الموظفين مزايا )١ ٩( رقم الدولي المحاسبي المعيار يتطلب الموظفين، منافع بالتزامات المتعلقة االلتزامات -
ه٦٩٥ بقيمة المساهمين حقوق في التفير هذا أثر ويكون كتواريا،١ النوع هذا من االلتزامات  ٣١ في كما سعودي دي؛ل ٩,

١٢٠١٦ ديسمبر ٣ ١ في كما سعودي بيإل ٢٥٤٠٥٠٢ بقيمة و٢٠١ه ديسمبر
 وفتا أخرى دائنة وأرصدة تجاريون داننون إلى الخدمة نهاية تعويضات هع العدرجة المتداولة المطلوبات أحد تصنيف إعادة -

العالية. القوائم عرض : ١ رقم الدولي العحاسبة معيار في عليها المنصوص اإلفصاح لمتطلبات
).١( رقم الدولي المحاسبي للععيار وفقا الشامل الدخل قائمة لتصبح الدخل قاثمة اسم بتغيير الشركة قامت -
 قائمة :٧ رقم الدولي المحاسبة معيار هع لتوافق االستثمارية األنشطة إلى التمويلية األنشطة من التعديل أثر تصنيف إعادة -

السابقة. الغرة في النقدية التدفقات
ض - الدولي المحاسبة معيار ع٠ قوافق األخرى الشاملة الخسارة من كجزء لالستشارات العادلة لقيمة١ في التفير صافي عر

التسويات: عش إيضاحات ٦٠٩

المالية. القوائم عرض : ١ رقم

األولية النتائج -١٠

السنة. لكامل العمليات نتائج على دقيقأ مؤشرأ تعتبر ال قد الموجزة األولية للغترات العمليات نتائج إن

الموجزة األولية المالية القوائم اعتماد -١١

).٢ ٠١٧ أغسطس ٢ (الموافق د ١ ٤٣٨ القعدة ذو ١ ٠ بتاريخ اإلدارة مجلس من الموجزة األولية المالية القوائم اعتمدت


