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لومات عامةمع-١

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

المنادیل لفات ورقبتصنیعبشكل رئیسيالمجموعةتقوم.ھا السعودیة واألجنبیة التابعة المختلفةوشركاتالشركة

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

٢٠٥٠٠٢٨١٤١رقمتجاريسجلبموجبوتعملالسعودیةالعربیةالمملكةفيمسجلةمساھمةشركةھيالشركةإن

،٢٥٩٨ب.صھوالمسجل الشركةعنوانإن.)١٩٩٤یونیو ٢٠(ھـ١٤١٥محرم ١٠بتاریخالدماممدینةفيصدر

.السعودیةالعربیةالمملكة،٣٤٣٢٦-٧١٦٩الدماممدینة،٢وحدة رقم 

في مصنع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدینة الریاض والتي ٢٠١٦مارس ٢٦حصلت حادثة حریق بتاریخ 

أثرت على بعض بنود "الممتلكات والمصنع والمعدات" و "المخزون". إن إدارة الشركة التابعة بصدد تقییم الخسارة 

، وكذلك بصدد تقدیم مطالبة ٢٠١٦في نھایة شھر ابریل المقدرة الناتجة عن ھذه الحادثة والتي من المتوقع استكمالھا

إلى شركة التأمین. تعتقد إدارة المجموعة أن ھذه الخسائر الناتجة عن ھذه الحادثة مغطیة بشكل كافي بوثیقة التأمین، 

ات متلكوبناًء علیھ، لن ینتج عنھا أي تأثیر مالي جوھري على المركز المالي للمجموعة وعملیاتھا. لم تتضمن "الم

.٢٠١٦مارس ٣١والمصنع والمعدات" و "المخزون" أیھ تعدیالت نتیجة لحادثة الحریق كما في 

.٢٠١٦بریلا٢١بتاریخالشركةمجلس إدارةمن قبل المرفقةالموحدةاألولیةالمالیةالقوائمتم اعتماد

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

ھذه وقد طبقتتم إدراجھا أدناه. الموحدة األولیةالقوائم المالیة ھذهفي إعدادالمطبقةالسیاسات المحاسبیة أھمإن 

المعروضة.الفتراتالسیاسات بشكل منتظم على جمیع 

أسس اإلعداد١-٢

لمعیار طبقا والمحاسبيعلى أساس التكلفة التاریخیة وفقاً لمبدأ االستحقاقالمرفقةالموحدة األولیةأعدت القوائم المالیة

بقتھاطأھم السیاسات المحاسبیة التي إن الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.المالیة األولیة التقاریر

لیةالموضحة بالقوائم الماتتوافق مع تلك السیاسات المحاسبیةالموحدة األولیةالقوائم المالیة ھذه المجموعة في إعداد 

.٢٠١٥لعاملمجموعةلالمراجعةالموحدة السنویة

تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة على جمیع التعدیالت التي یتألف معظمھا من المستحقات العادیة المتكررة 

التي تعتبرھا إدارة المجموعة ضروریة لعرض المركز المالي ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة بشكل عادل. إن نتائج 

قد ال تمثل مؤشراً دقیقاً لنتائج األعمال السنویة. یجب ٢٠١٦مارس ٣١األولیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في األعمال 

لھاحومع القوائم المالیة السنویة المراجعة واإلیضاحات حولھاقراءة ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة واإلیضاحات 

.٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
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دیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرةتق٢-٢

المتعارف علیھا استخدام تقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغلمعاییر المحاسبةوفقاً یتطلب إعداد القوائم المالیة

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

اضات بشكل االفترم تقییم التقدیرات ویت.والمصاریف خالل فترة القوائم المالیةمبیعاتوكذلك المبالغ المعروضة لل

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

وفقاً ،التقدیرات المحاسبیةنادراً ما تتساوى.بعمل تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبلاإلدارةتقوم .للظروف

.لتعریفھا، مع النتائج الفعلیة المتعلقة بھا

استثمارات٣-٢

شركات تابعة(أ)

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

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

یطرة.من تاریخ توقف الساستبعادھامن تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة ویتم بالكامل

دات یتم احتساب تكلفة الشراء بالقیمة العادلة للموجوتستخدم طریقة الشراء في المحاسبة لقید شراء الشركات التابعة. 

ن إالمعطاة أو المطلوبات المتكبدة أو المقدرة في تاریخ الشراء، باإلضافة إلى التكالیف المرتبطة مباشرة بالشراء. 

د كشھرة. تقی،العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المشتراة القابلة للتحدیدزیادة تكلفة الشراء عن القیمة 

ویاً . یتم سن"موجودات غیر ملموسة"تقید الشھرة الناتجة عن شراء الشركات التابعة في قائمة المركز المالي ضمن 

، إن وجدت. ھبوطلاخسائرحسم بعد التكلفة بوتقید ،اختبار الشھرة فیما یتعلق بالھبوط في القیمة

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

شركات زمیلة)ب(

یتھا نسبة ملكتتراوحعادة ما ،دون سیطرةعلیھا ولكن ھاماً اً الزمیلة ھي الشركات التي یكون للمجموعة تأثیرالشركة

یاً زمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة وتقید مبدئیتم قید االستثمار في شركاتحقوق التصویت.من٪٥٠و ٪٢٠بین 

بالتكلفة. 

أخرىاستثمارات (ج)

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

استثمارات متاحة للبیع(د)

أوراق مالیة مدرجةفي ٪٢٠استثمارات في حقوق ملكیة أقل من من بشكل رئیسي تتكون االستثمارات المتاحة للبیع 

تظھر ھذه االستثمارات في الموجودات غیر المتداولة ما لم تنوي اإلدارة بیعھا خالل .غیر مدرجة في أسواق مالیة/

حدة.قائمة المركز المالي المواثني عشر شھراً من تاریخ 

لمالیة كما یلي:الحقاً بالقیمة العادلة بتاریخ القوائم اویعاد تقییمھامبدئیاً بالتكلفة المتاحة للبیع االستثمارات یتم إثبات
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ما في كةالمتوفرعلى أساس أسعار السوقیتم تحدید القیمة العادلة لألوراق المالیة المدرجة باألسواق المالیة )١

نع من بیع أو تحویل ھذه االستثمارات.أیة قیود تمببعد تعدیلھاتاریخ القوائم المالیة

على أساس تقدیرات معقولة محددة بالرجوع المدرجة بأسواق مالیةغیر یتم تحدید القیمة العادلة لألوراق المالیة )٢

لى لیة أو عإلى القیمة السوقیة الحالیة لالستثمارات في األوراق المالیة المشابھة األخرى المدرجة بأسواق ما

خصم التدفقات النقدیة المتوقعة.أساس 

یتم تحدید القیمة العادلة لألوراق المالیة والمحافظ االستثماریة غیر المدرجة بأسواق مالیة، والتي ال تتوفر )٣

مؤشرات أخرى یمكن من خاللھا تحدید القیمة السوقیة بموضوعیة، فإن التكلفة تعتبر أنسب دلیل موضوعي 

عتماد علیھ لتحدید القیمة العادلة لھذه االستثمارات.وبدیل یمكن اال

احتیاطي كفي حقوق الملكیة منفصلیتم إدراج التعدیالت المتراكمة الناتجة عن إعادة تقییم ھذه االستثمارات كبند 

إعادة تقییم یتم إثبات خسائر احتیاطي القیمة العادلة الناتجة عنھذه االستثمارات.یتم استبعادالقیمة العادلة حتى 

عندما تعتبر اإلدارة بأن ھذه الخسائر ھي انخفاض دائم.الموحدة استثمارات متاحة للبیع في قائمة الدخل 

التقاریر القطاعیة ٤-٢

قطاع األعمال(أ) 

الشركات:وأھو مجموعة من الموجودات والعملیات قطاع األعمالإن 

تعمل في أنشطة تدر إیرادات.

 قییم األداءوتالمواردتقوم اإلدارة باستمرار بتحلیل نتائج عملیاتھا من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزیع.

.تتوفر عنھا معلومات مالیة بشكل منفصل

(ب) القطاع الجغرافي

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

محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى.

العمالت األجنبیة ٥-٢

عملة التقاریر)أ(

القوائم المالیة األولیة الموحدة باللایر السعودي وھو عملة التقاریر المالیة للشركة.ھذهبنودتعرض

معامالت وأرصدة)ب(

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

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

على أساس أسعار صرف العمالت ر اللایر السعودي غیالموجودات والمطلوبات النقدیة الممسوكة بالعملة األجنبیة 

السائدة كما في نھایة الفترة ضمن قائمة الدخل.
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شركات المجموعة(ج) 

د منفصل التابعة إلى اللایر السعودي كبناألجنبیة تدرج التعدیالت المتراكمة الناتجة عن تحویل القوائم المالیة للشركات 

.المساھمینضمن حقوق 

بسعر الصرف في تاریخ المعاملة.الشركات التابعة األرباح 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 

للدیون المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على عدم تمكن المجموعة من تحصیل جمیع 

یتم إثبات ھذا المخصص في قائمة الدخل ضمن "مصاریف المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلیة للذمم المدینة.

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

" في قائمة قبیع وتسوی"مصاریف مقابل لذمم قد تم شطبھا بقید دائن امبالغ تسترد الحقةیأتحصیلھا. یتم إثبات 

الدخل.

مخزون٨-٢

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

غیر المباشرة.االنتاجالمواد الخام والعمالة وتكالیف تكلفة المرجح. تشتمل تكلفة المنتجات الجاھزة على 

ال ومصاریف ستكماالتكالیف سعر البیع المقدر في سیاق األعمال العادیة ناقصاً القابلة للتحققالقیمةصافي یمثل 

.البیع

من التأمینالمستردةالمبالغ ٩-٢

وذلك عندما یتم التأكد بشكل نھائي من حدوث تدفق للمنافع مالي لغ المستردة من التأمین كأصل المبااثباتیتم 

قائمة الدخل للفترة التي تصبح فیھا ھذه المبالغ المستردة مؤكدة بشكل اإلقتصادیة للمجموعة مع تأثیر مقابل لھا في 

نھائي.

ومعداتمصنعوممتلكات ١٠-٢

ما عدا إنشاءات تحت التنفیذ التي،ة بعد خصم االستھالكات المتراكمةوالمعدات بالتكلفمصنعتظھر الممتلكات وال

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

لھا.ةالمقدرةاإلنتاجیاألعمارلتوزیع تكلفة تلك الموجودات على مدى 
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عدد السنوات

٣٣-٢٠مباني وتحسینات على أراضي

 ٢٥-١٠وآالت ومعداتمصانع

١٥-٥أثاث وتركیبات ومعدات مكتبیة

٥-٤سیارات

على أراضي على العمراالنتاجي أو فترة العقد أیھما أقصر.تحسیناتتستھلك 

.لموحدةابمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة وتقید في قائمة الدخلاتوالخسائر الناتجة عن االستبعادرباحاألتحدد 

الدخل ئمةقاتقید مصروفات الصیانة واإلصالحات العادیة التي ال تزید جوھریا من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل على 

عند تكبدھا. یتم رسملة التجدیدات والتحسینات الھامة، إن وجدت، ویتم استبعاد األصل الذي تم استبدالھ.

موجودات غیر ملموسة١١-٢

ةستفادیتوقع االالتيلتكالیفابینما یتم رسملة تلك الحالیةمستقبلیة في قائمة الدخل للفترة منافعالتي لیس لھا التكالیفتقید 

تتضمن موجودات غیر ملموسة المقیدة في قائمة المركز المالي على بعض تكالیف اإلنشاء .منھا في الفترات المستقبلیة

قبل التشغیل التي یتم إطفاؤھا على فترة ال تزید عن سبع سنوات.غیر المباشرة وبرمجیات كمبیوتر ومصاریف ما

الھبوط في القیمة١٢-٢

موجودات ملموسة وغیر ملموسة)أ(

ما إذا لتحدیدالملموسة وغیر الملموسة ھا تقوم المجموعة، في نھایة كل سنة مالیة، بمراجعة القیمة الدفتریة لموجودات

. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم تقدیر القیمة ة الموجوداتخسارة انخفاض في قیمجودعلى وكان ھناك دلیل

د القیمة القابلة لإلسترداد على أساس  القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحدید حجم خسارة االنخفاض في القیمة. تحدَّ

عة ابلة لالسترداد لذلك األصل، تقوم المجمو. وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا تقدیر القیمة القاحتساب قیمة االستخدام

للنقد التي ینتمي إلیھا ذلك األصل. المدرةبتقدیر القیمة القابلة لالسترداد للوحدة 

ر فیھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة بأقل من قیمتھ الدفتریة، عندئذ  وفي الحاالت التي یقدَّ

للنقد إلى القیمة القابلة لالسترداد، ویتم إثبات خسائر االنخفاض في المدرةة لألصل أو الوحدة تخفض القیمة الدفتری

قیمة األصل في قائمة الدخل.

(ب)  الموجودات المالیة

إجراء مراجعة بتاریخ كل قائمة مركز مالي للتأكد من وجود دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أصل مالي. وفي یتم

د االنخفاض في القیمة على النحو التالي:حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل. یحدَّ
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القیمة العادلة والدفتریةبالنسبة للموجودات المقیدة بالقیمة العادلة، یمثل االنخفاض في القیمة الفرق بین القیمة )١(

ي قائمة الدخل.ناقصاً خسارة االنخفاض في القیمة المقیدة سابقاً ف

بالنسبة للموجودات المقیدة بالتكلفة، یمثل االنخفاض في القیمة الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات )٢(

ل العائد السائد حالیاً في السوق ألصل مالي مماثل.  النقدیة المستقبلیة المخصومة وفقاً لمعدَّ

المتاحة للبیع، فإن األرباح أو الخسائر غیر المحققة المثبتة سابقاً في بالنسبة لالنخفاض في قیمة االستثمارات )٣(

حقوق المساھمین تدرج في قائمة الدخل.

لنقد إلى لالمدرةإذا ما تم الحقاً عكس خسارة اإلنخفاض في القیمة، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة 

ل لقیمتھا القابلة لالستر داد، على أال یزید عن القیمة الدفتریة فیما لو لم یتم إثبات خسارة اإلنخفاض في التقدیر المعدَّ

للنقد في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس خسارة اإلنخفاض في القیمة فوراً المدرةقیمة ذلك األصل أو الوحدة 

صنفة والملالستثمارات في حقوق ملكیة المقیدةكإیرادات في قائمة الدخل الموحدة. ال یتم عكس خسارة اإلنخفاض 

متاحة للبیع والشھرة.ك

القروض١٣-٢

قید الفروقات وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة. ت، بعد خصم تكالیف المعاملة المتكبدةتقید القروض بالمتحصالت المستلمة

دل ت باستخدام طریقة معبین المتحصالت (بعد خصم تكالیف المعاملة) وقیمة السداد في قائمة الدخل على الفترا

االنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة كجزء من وترتبط مباشرة باالقتناء الفائدة. یتم رسملة تكالیف القروض التي

. یتم قید تكالیف القروض األخرى على إلى أن تكون ھذه الموجودات جاھزة لالستخدام المعدة لھھذه الموجودات

قائمة الدخل.

ذمم دائنة ومستحقات ١٤-٢

المجموعة تم إصدار فواتیر بموجبھا إلىتقید مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواء 

.أو ال

والضریبةالزكـاة ١٥-٢

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

افیة قائمة الدخل. یتم قید مبالغ الزكاة اإلضفيالتابعة الشركات السعودیة وعلىالشركة علىمخصص الزكاة یتم اثبات

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

مقیمة رالمستحقة عن بعض المعامالت مع أطراف غیالضرائبباستقطاع التابعة السعودیة وشركاتھاتقوم الشركة 

وفقاً لنظام ضریبة الدخل السعودي.في المملكة العربیة السعودیة

مة الدخل. تحمل ھذه الضرائب على قائوالتابعة لضریبة الدخل في البالد التي تعمل بھااألجنبیة تخضع بعض الشركات 
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الفترة ي خاللضریبوالدخل الالمحاسبيتقید ضریبة الدخل المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة الھامة بین الدخل

استخدام . تحدد ضریبة الدخل المؤجلة بالمؤقتةالتي تنشأ فیھا ھذه الفروقات، ویتم تعدیلھا عندما یتم عكس ھذه الفروقات

ومن المتوقع تطبیقھا عند تحقیق موجودات ضریبة الدخل قائمة المركز الماليشرائح الضریبة المطبقة في تاریخ 

ة أو تسویة مطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة. المؤجل

للموظفینمكافأة نھایة الخدمة١٦-٢

نھایة الخدمة للموظفین في الشركة والشركات التابعة السعودیة بموجب شروط نظام العمل والعمال مكافأةتستحق 

السعودي وتقید على قائمة الدخل.

الخدمة للموظفین والمزایا األخرى وذلك طبقاً لقوانین الدول التي تقوم الشركات التابعة األجنبیة بتكوین مكافأة نھایة 

تمارس فیھا نشاطھا.

المبیعات١٧-٢

وبعد وخصومات الكمیاتبالصافي بعد حسم الخصومات لمبیعات تظھر اعندما یتم تسلیم المنتجات. المبیعاتتقید 

.المجموعةبین شركاتاستبعاد المبیعات 

وتسویق وعمومیة وإداریة مصاریف بیع١٨-٢

الضرورة بتشمل مصاریف البیع والتسویق والعمومیة واإلداریة على التكالیف المباشرة وغیر المباشرة والتي ال تكون 

تسویق لابیع والمصاریفوفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا. توزع ھذه التكالیف بین نتاججزءاً من تكلفة اإل

.بطریقة منتظمة، إن لزم األمر، نتاجوتكلفة اإلداریة اإلعمومیة والو

توزیعات أرباح١٩-٢

في الفترة التي یتم الموافقة علیھا من قبل مساھمي الشركة.القوائم المالیة في توزیعات األرباحتقید 

عقود إیجار تشغیلیة٢٠-٢

.ھاالعقود المتعلقة بقائمة الدخل على مدى فترة فيعقود اإلیجار التشغیلیة یتم إثبات مصروف اإلیجار بموجب

احتیاطي نظامي٢١-٢

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

. إن االحتیاطي یتم ھذا التحویل في نھایة السنة المالیة.من رأس المال٪٥٠یعادل ھذا االحتیاطي حتىاحتیاطي نظامي 

حالیاً تاحمالنظامي في القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة یمثل االحتیاطي النظامي للشركة. إن ھذا االحتیاطي غیر 

للتوزیع على المساھمین في الشركة. 
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السھم(خسارة)یةربح٢٢-٢

بتقسیم الربح من ٢٠١٥و ٢٠١٦مارس٣١المنتھیتین في الثالثة أشھر تيلفترالسھم (خسارة)ربحیةإحتساب یتم 

والبالغة لتلك الفتراتعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمةلھاتین الفترتینالربح (الخسارة)صافيوالعملیات 

.سھم٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠

مدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى-٣

ما یلي:٢٠١٦مارس٣١مدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى كما في تتضمن 

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

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

م اعسعر الشراء مقابل الرصید المدین وإعادة جدولة الرصید المتبقي على دفعتین تستحق فيتعدیلالث، تم الث

ثالث قطع من األراضي التي تم بیعھا فيصكوكتحتفظ المجموعة بملكیة.٢٠١٥في عام والتي لم تسدد ٢٠١٥

األراضي أعلى من المبلغ المستحق، وبناًء علیھ، ، فإن قیمة قطع الحالياستناداً إلى تقریر التقییم كرھن.٢٠١٢عام

. تعتقد اإلدارة أیضاً بأنھ سیتم تحصیل ھذه ٢٠١٦مارس ٣١تعتقد اإلدارة بأنھ ال یتطلب قید مخصص كما في 

.٢٠١٦المبالغ في عام 

 المجموعة. تعتقد إدارة ةإذنیاتمضمون مقابل سندخارجي ومن طرف مدین ملیون لایر سعودي ٨٫٩رصید بمبلغ ،

صص وبناًء علیھ، لم یتم قید مخ.بأن ھذا الرصید قابل لالستردادالمقدمة من مستشارھا القانوني،توصیةبناًء على ال

.٢٠١٦مارس ٣١للفترة المنتھیة في في القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقةھذا المبلغل

قروض-٤

ملیون لایر سعودي ١٤٩٫٥قروض قصیرة األجل تبلغ ٢٠١٦مارس ٣١تتضمن قروض طویلة األجل كما في 

ملیون لایر سعودي) والتي تم تصنیفھا طویلة أجل من قبل المجموعة بناًء على الخیارات المتاحة ٢٠١٥:١٨٢٫٠(

ة ، وبناًء علیھ تم تصنیفھا كطویلالقادمةفترة االثني عشر شھراً دید أو إعادة تمویل ھذه القروض لللمجموعة إما بتج

.٢٠١٦مارس ٣١األولیة الموحدة كما في قائمة المركز الماليل في أج

تتطلب التعھدات في بعض القروض قصیرة األجل وطویلة األجل المحافظة على بعض المستویات المالیة، وتتطلب 

المسبقة لتوزیعات األرباح األعلى من مبلغ معین وبعض المتطلبات األخرى.ینموافقة المقرض

القطاعات معلومات عن -٥

التالیة:قطاعات األعمالفي بشكل أساسيتعمل المجموعة 

وتصنیع)أ(

.تجارة ونقل وأخرى)ب(
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٢٠١٥و ٢٠١٦مارس ٣١فيكما حسب قطاعات األعمال أعالهالمختارةالمالیةلبعض المعلومات فیما یلي ملخص 

:ذلك التاریخفيالثالثة أشھر المنتھیتین لفترتيو

المجمـوعأخرىونقل وتجارةالتصنیع

٦٢٠١

١٣٠٫٨٣١٫٥٤٠٩٫٢٥٣٫٧٤٩١٤٠٫٠٨٥٫٢٨٩المبیعات

)٦٫١٧٥٫٢٠٢()١٫٠٣٠٫٩٤٤()٥٫١٤٤٫٢٥٨(الخسارةصافي 

١٫٥١٤٫٤٤٢٫٣٠٢١٤١٫٠٠٥٫٢٠٠١٫٦٥٥٫٤٤٧٫٥٠٢مجموع الموجودات

٥٢٠١

١٦٥٫٥٠٦٫٩٦٤١٩٫٩٧١٫٥٠٩١٨٥٫٤٧٨٫٤٧٣المبیعات

٤٫٨٦٠٫٥٢٣)٦٫٠٩٩٫٨٥٠(١٠٫٩٦٠٫٣٧٣(الخسارة)صافي الربح 

١٫٦٢٢٫٥٩٦٫٢٧٥١٧١٫٤٠٢٫٠٣٣١٫٧٩٣٫٩٩٨٫٣٠٨مجموع الموجودات

الدولوبعض األخرى الخلیجي ودول مجلس التعاونتمارس المجموعة أعمالھا في المملكة العربیة السعودیة 

٢٠١٦مارس ٣١فيالجغرافیة كما حسب المناطقالمختارةملخص لبعض المعلومات المالیةفیما یلي األخرى.

:ذلك التاریخنتھیتین فيالمالثالثة أشھرلفترتيو٢٠١٥و 

السعودیة

دول مجلس التعاون

المجمـوعأخرىدولالخلیجي

٦٢٠١

١٢٣٫٠٢٨٫٠٤٥١١٫٠٦٠٫٥٧٨٥٫٩٩٦٫٦٦٦١٤٠٫٠٨٥٫٢٨٩المبیعات

موجودات غیر متداولة:

٨٨١٫٧٤٥٫٩٩٤١٨٫٤٧٨٫٢٣٣٧٦٫٠١٠٫٠٦٦٩٧٦٫٢٣٤٫٢٩٣ومصنع ومعداتممتلكات 

٢٦٫٨٠٩٫٧٧٣١٣٫٥١٧٫١٧٤٨٧٫٧٥٠٤٠٫٤١٤٫٦٩٧موجودات غیر متداولة أخرى 

٥٢٠١

١٦٩٫٩٨٦٫٨٤٨١٢٫١٠٥٫٥١٧٣٫٣٨٦٫١٠٨١٨٥٫٤٧٨٫٤٧٣المبیعات

موجودات غیر متداولة:

٩٢٠٫٨١٧٫٠٦١١٨٫١٤٢٫٧٥٤٨١٫٩٠٦٫٩٢٣١٫٠٢٠٫٨٦٦٫٧٣٨ممتلكات ومصنع ومعدات

٢٩٫٨٨٢٫٥٧٢٥٫١٦٤٫١٣٦٨١٣٫٨٩٥٣٥٫٨٦٠٫٦٠٣موجودات غیر متداولة أخرى 

مطلوبات محتملة وارتباطات-٦

ملیون ٦٫٢بمبلغمحتملة عن ضمانات بنكیة صدرت في سیاق األعمال العادیة مطلوباتالمجموعة لدى (أ)

ملیون لایر سعودي).٢٠١٥:٩٫٣(٢٠١٦مارس٣١لایر سعودي كما في 

٦٫٧مبلغ ٢٠١٦مارس٣١لم یتم تكبدھا حتى وبلغت النفقات الرأسمالیة التي تعاقدت علیھا المجموعة )ب(

ملیون لایر سعودي).٢٠١٥:٧٫٥(ملیون لایر سعودي تقریباً 


