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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق المحدودة
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(
20112010�ي�ضاح

املوجودات

موجودات متداولة 

34.430.55517.953.745نقد وار�صدة لدى البنوك

3203.619.752117.092.639ذمم مدينة

-1999.000.000مطلوب من جهة ذات عالقة

4116.562.526144.260.121خمزون

575.641.79854.686.024م�صاريف مدفوعة مقدما واأر�صدة مدينة اخرى

529.254.631333.992.529جمموع �ملوجود�ت �ملتد�ولة

موجودات غري متداولة

103.242.036-6ا�صتثمارات يف �صركات

7918.013.070868.996.446ممتلكات و�الت ومعد�ت

918.013.070972.238.482جمموع �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

1.447.267.7011.306.231.011جمموع �ملوجود�ت

املطلوبات وحقوق ال�صركاء

مطلوبات متداولة 

8143.030.542227.406.343قرو�ض ق�صرية الأجل و اوراق دفع

8256.445.832188.731.328اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

30.854.97531.879.823ذمم دائنة

921.571.30214.817.084م�صاريف م�صتحقة وار�صدة دائنة اخرى

451.893.651462.834.578جمموع �ملطلوبات �ملتد�ولة

مطلوبات غري متداولة 

8553.641.096491.642.012قرو�ض طويلة الجل

1110.459.1778.717.739تعوي�صات نهاية اخلدمة 

564.100.273500.359.751جمموع �ملطلوبات غري �ملتد�ولة

حقوق ال�صركاء 

12360.000.000220.000.000راأ�ض املال

100.000.000-12الزيادة املقرتحه يف راأ�ض املال

1328.123.13319.548.351احتياطي نظامي

18.519.0696.346.027اأرباح م�صتبقاة

)2.857.696(24.589.804ح�صابات ال�صركاء 

431.232.006343.036.682جمموع حقوق امللكية اخلا�صة بال�صركاء يف ال�صركة

-41.771حقوق امللكية غري امل�صيطرة

431.273.777343.036.682جمموع حقوق �ل�ضركاء

1.447.267.7011.306.231.011جمموع �ملطلوبات وحقوق �ل�ضركاء

اإن الإي�صاحات املرفقة ت�صكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق المحدودة
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(
20112010�ي�ضاح

650.835.291471.063.207املبيعات

)322.059.113()475.900.633(تكلفة املبيعات

174.934.658149.004.094الربح الإجمايل

)26.151.551()30.902.614(14م�صاريف بيع وتوزيع

)26.133.733()33.180.622(15م�صاريف عمومية وادارية

110.851.42296.718.810الدخل من العمال

)19.774.890()25.999.673(م�صاريف مالية

)347.144()3.908.552(6ح�صة ال�صركة من خ�صائر م�صروع م�صرتك

-6366.461الربح من بيع ا�صتثمار

5.274.5314.694.267ايرادات اخرى

86.584.18981.291.043�صايف الدخل قبل الزكاة

)649.664()795.166(10الزكاة و�صريبة الدخل

85.789.02380.641.379�صايف الدخل

�صايف الدخل موزع على:

85.747.82480.641.379ال�صركاء يف ال�صركة

-41.199حقوق امللكية غري امل�صيطرة

85.789.02380.641.379

اإن الإي�صاحات املرفقة ت�صكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق المحدودة
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة حقوق الشركاء الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(

 ر�أ�س �ملال�إي�ضاح
�لزياده �ملقرتحه

 يف ر�أ�س �ملال
�أحتياطي 

نظامي
ح�ضابات �ل�ضركاء �أرباح م�ضتبقاه

حقوق �مللكية
 غري �مل�ضيطرة

�ملجمـــوع

الر�صيد يف 1 يناير 
2010

220.000.000-11.484.2134.168.786)2.939.698(-232.713.301

�صايف الدخل ل�صنة 
2010

---80.641.379--80.641.379

املحول الى 
الحتياطي 

النظامي

13--8.064.138)8.064.138(---

املحول من الرباح 
امل�صتبقاة 

 وح�صابات 
ال�صركاء الى 

ح�صاب الزيادة 
املقرتحة يف راأ�ض 

املال

-100.000.000-)70.400.000()29.600.000(--

احلركة خالل 
ال�صنة

----29.682.002-29.682.002

الر�صيد يف 31 
دي�صمرب 2010

220.000.000100.000.00019.548.3516.346.027)2.857.696(-343.036.682

�صايف الدخل ل�صنة 
2011

---85.747.824-41.19985.789.023

املحول الى 
الحتياطي 

النظامي

13--8.574.782)8.574.782(---

املحول الى راأ�ض 
املال

140.000.000)100.000.000(-)40.000.000(---

الرباح املحولة الى 
ح�صابات ال�صركاء 

---)25.000.000(25.000.000--

احلركة خالل 
ال�صنة

----2.447.5005722.448.072

�لر�ضيد يف 31 
دي�ضمرب 2011

360.000.000-28.123.13318.519.06924.589.80441.771431.273.777

اإن الإي�صاحات املرفقة ت�صكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق المحدودة
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(
20112010

الأن�صطة الت�صغيلية
86.584.18981.291.043�صايف الدخل قبل الزكاة وحقوق امللكية غري امل�صيطرة

تعديالت:
56.713.35239.368.799ا�صتهالكات

)157.545()440.527(ارباح بيع ممتلكات  والت ومعدات
2.066.259-خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها

3.000.0003.100.000خم�ص�ض ب�صاعة بطيئة احلركة
)678.209(-ح�صة ال�صركة من ارباح �صركة تابعة

-)366.461(ارباح بيع ا�صتثمار
3.283.154347.144ح�صة ال�صركة من خ�صائر م�صروع م�صرتك

2.508.0033.202.036تعوي�صات نهاية اخلدمة
التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�صغيلية:

)32.069.396()86.527.113(ذمم مدينة
)15.371.473()14.477.849(خمزون

)275.545()15.509.038(م�صاريف مدفوعة مقدما وار�صدة مدينة اخرى
8.047.093)1.033.848(ذمم الدائنة

7.000.006888.616م�صاريف م�صتحقة وار�صدة دائنة اخرى
40.733.86889.758.822النقد املتوفر من الن�صطة الت�صغيلية

)69.779()1.040.954(الزكاة املدفوعة
)284.881()766.565(تعوي�صات نهاية اخلدمة املدفوعة 

38.926.34989.404.162�صايف النقد املتوفر من الأن�صطة الت�صغيلية
الأن�صطة ال�صتثمارية

3.689.035)4.121.393(ا�صتثمارات يف �صركات
)132.786.458()67.683.111(�صراء ممتلكات والت ومعدات

1.569.106258.745املتح�صل من بيع ممتلكات والت ومعدات
)128.838.678()70.235.398(�صايف النقد امل�صتخدم يف الن�صطة ال�صتثمارية

الأن�صطة التمويلية 
94.540.983)84.375.801(قرو�ض ق�صرية الجل واوراق دفع

)76.824.812(129.713.588قرو�ض طويلة الجل
2.447.50029.682.002ح�صابات ال�صركاء 

-572حقوق امللكية غري امل�صيطرة
47.785.85947.398.173�صايف النقد املتوفر من الن�صطة التمويلية

16.476.8107.963.657�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
17.953.7459.990.088النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

34.430.55517.953.745النقد وما يف حكمه يف 31 دي�صمرب

اإن الإي�صاحات املرفقة ت�صكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق المحدودة
)شركة ذات مسئولية محدودة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة - يتبع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(

20112010

املعامالت غري النقدية

100.000.000-املحول من ال�صركاء والرباح امل�صتبقاة  الى ح�صاب الزيادة املقرتحة يف راأ�ض املال

-40.000.000الزيادة يف راأ�ض املال من خالل الرباح امل�صتبقاة 

-100.000.000الزيادة يف  راأ�ض املال من خالل ح�صاب الزيادة املقرتحة يف را�ض املال

-39.175.444ا�صافات الت ومعدات من خالل املخزون

-2.810.667�صطب خمزون خالل ال�صنة من املخ�ص�ض

-99.000.000بيع ا�صتثمارات ب�صايف القيمة الدفرتية جلهة ذات عالقة

-3.562.500املحول من ال�صتثمارات الى الر�صدة املدينة الخرى

-1.884.236توزيعات ارباح م�صتحقة من ال�صتثمارات

-25.000.000توزيعات �رباح حمولة �لى ح�ضابات �ل�ضركاء

اإن الإي�صاحات املرفقة ت�صكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق المحدودة
)شركة سعودية مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(

التكوين والنشاط   - 1

ان �صركة ال�صرق الأو�صط ل�صناعة وانتاج الورق املحدودة )ال�صركة( هي �صركة �صعودية ذات م�صوؤولية حمدودة م�صجلة بتاريخ 3 /1421/7هـ  ) املوافق10/1/ 
2000م( حتت رقم 4030131516 فى ال�صجل التجاري مبدينة جدة.

وال�صناعة على هذا  التجارة  وزارة  وافقت  �صعودية مقفلة.  الى �صركة م�صاهمة  القانوين من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  ال�صركة  ال�صركاء حتويل و�صع  قرر 
وا�صتعانوا  عامة  مل�صاهمة  ال�صركة  ال�صركاء طرح  قرر   ، ذلك  الى  بالإ�صافة  املوافق 2012/1/8(.   ( بتاريخ 1433/2/14هـ   44 رقم  الوزاري  بالقرار  التحويل 

مب�صت�صارين ماليني وم�صت�صارين اآخرين لأنهاء ملف هذه العملية لدى هيئة �صوق املال. 

يف الفرتة الالحقة، قرر ال�صركاء بتاريخ 21 ربيع الثاين 1433ه )املوافق 14 مار�ض 2012( زيادة راأ�صمال ال�صركة مببلغ 40 مليون ريال �صعودي لي�صبح 400 مليون 
ريال �صعودي بنف�ض ن�صبة ال�صراكة من خالل التحويل من ح�صابات ال�صركاء والرباح امل�صتبقاة.

1500/�ض بتاريخ  ان ن�صاط ال�صركة الرئي�صي وال�صركات امل�صتثمر بها هو انتاج وبيع ورق كرافت وورق متعرج مبوجب ترخي�ص وزارة ال�صناعة والتجارة رقم 
1420/11/28ه.

يقع مقر ال�صركة الرئي�صي يف مدينة جدة.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية    - 2

لقد مت اإعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا ملعايري املحا�صبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�صعودية. ان ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة املتبعة من قبل 
املجموعة هي على النحو الآتي:

أساس توحيد القوائم المالية

ت�صتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لكل من ال�صركة وال�صركات التابعة التالية والتي متتلك ال�صركة حق ال�صيطرة عليها ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر 
من خالل �صركاتها التابعة )امل�صار اليها فيما بعد »املجموعة« اأو »ال�صركة«(:

الن�ساط الرئي�سين�ضبة �مللكية مكان �لت�ضجيل��ضم �ل�ضركة �لتابعة

97٪ مبا�صراململكة العربية ال�صعودية�صركة جتميع وتدوير املخلفات املحدودة 

3٪ غري مبا�صر

جتارة اجلملة والتجزئة للنفايات الورقية والكرتون والبال�صتيك

97٪ مبا�صراململكة العربية ال�صعودية�صركة الجنازات املتخ�ص�صة املحدودة 

3٪ غري مبا�صر

جتارة اجلملة والتجزئة لالوراق امل�صتعملة والكرتون واملواد البال�صتيكية

جتارة اجلملة للنفايات الورقية51٪ مبا�صراململكة املتحدة�صركة مول فايرب املحدودة 

لقد مت اإعداد القوائم املالية املوحدة بتجميع البنود املت�صابهة من املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واليرادات وامل�صاريف وقد مت ا�صتبعاد املعامالت والأر�صدة 
اجلوهرية بني ال�صركة وال�صركات التابعة.

االساس المحاسبي

تعد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة  التاريخية ومبداأ ال�صتحقاق.
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق المحدودة
)شركة سعودية مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(

تحقق المبيعات 

تتحقق املبيعات عند ا�صدار الفواتري وت�صليم الب�صاعة للعمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صم التجاري اأوخ�صم الكميات .

المصاريف

تتكون م�صاريف البيع والتوزيع ب�صكل رئي�صي من التكاليف امل�صروفة لتوزيع وبيع منتجات املجموعة. ويتم ت�صنيف امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية وادارية.

تت�صمن امل�صاريف العمومية والدارية امل�صاريف املبا�صرة وغري املبا�صرة والتي ل تتعلق ب�صكل مبا�صر بتكلفة املبيعات وفقا ملعايري املحا�صبة املتعارف عليها يف 
اململكة العربية ال�صعودية. ويتم توزيع امل�صاريف ، اذا دعت احلاجة لذلك ، بني امل�صاريف العمومية والدارية وتكلفة املبيعات على اأ�صا�ض ثابت.

النقد وما في حكمه 

يت�صمن النقد وما يف حكمه النقد والودائع حتت الطلب وال�صتثمارات ذات ال�صيولة العالية التي ميكن ت�صييلها خالل فرتة ثالثة �صهور اأو اأقل.

الذمم المدينة 

تظهر الذمم املدينة مببلغ الفاتورة ناق�صا خم�ص�ض املبالغ غري املح�صلة، يتم تقدير املبالغ امل�صكوك يف حت�صيلها عندما ي�صبح من غري املمكن  حت�صيل كامل 
املبلغ. يتم �صطب الديون املعدومة عند حتققها.

المخزون 

تظهر الب�صاعة ب�صعر الكلفة اأو �صايف القيمة امل�صرتدة اأيهما اقل . ويتم حتديد التكلفة اجلاهزة للبيع على اأ�صا�ض طريقة املتو�صط املرجح وتت�صمن تكلفة املواد 
امل�صتخدمة وامل�صاريف ال�صناعية املبا�صرة بال�صافة الى ن�صبة حمددة من امل�صاريف ال�صناعية غري املبا�صرة. كما يتم تقييم جميع انواع الب�صاعة الخرى على 

اأ�صا�ض طريقة املتو�صط املرجح.

االستثمارات في الشركات

تظهر ال�صتثمارات يف ال�صركات اململوكة بن�صبة ل تقل عن 20٪ وهناك تاأثري فعال للمجموعة عليها مبوجب طريقة حقوق امللكية بحيث ت�صجل ال�صتثمارات بالتكلفة 
ويتم تعديلها بعد ذلك يف �صوء التغري يف ح�صة املجموعة يف �صايف ا�صول ال�صركة امل�صتثمر بها وي�صار اليها انها �صركات زميلة )ن�صبة امللكية من 20٪ - 50٪(. ان 

ح�صة املجموعة يف �صايف ارباح اأو خ�صائر ال�صركات الزميلة لل�صنة يتم ادراجها �صمن قائمة الدخل املوحدة.

يظهر ال�صتثمار يف امل�صروع امل�صرتك بالتكلفة والذي هو يف جممله الت ومعدات ومباين ويتم ا�صتهالكه على فرتة 15 �صنة والتي هي فرتة العقد ويتم قيد ح�صة 
ال�صركة من ارباح اأو خ�صائر امل�صروع بح�صب ح�صة ال�صركة ويتم ادراجها يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لكافة ال�صتثمارات بالنخفا�ض غري املوؤقت يف قيمتها ، ويتم اإدراج قيمة الإنخفا�ض يف قائمة الدخل املوحدة .

حقوق الملكية غير المسيطرة

يتم اثبات حقوق امللكية غري امل�صيطرة يف �صايف ا�صول )با�صتثاء ال�صهرة( ال�صركات التابعة ب�صكل منف�صل عن حقوق املجموعة يف �صايف تلك ال�صول. تتكون 
حقوق امللكية غري امل�صيطرة من مبالغ هذه احلقوق التي يتم اثباتها بتاريخ عملية جتميع العمال بال�صافة الى ح�صة حقوق امللكية غري امل�صيطرة يف التغريات يف 

حقوق امللكية التي حت�صل بعد تاريخ التجميع 
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الشهرة

متثل ال�صهرة الفائ�ض من تكلفة ال�صتثمار عن ح�صة املجموعة يف القيمة العادلة ل�صايف ا�صول ال�صركة امل�صتثمر فيها كما بتاريخ التملك وتظهر بالتكلفة بعد 
تعديلها مبقدار الهبوط يف قيمتها )ان وجد(. تتم مراجعة القيمة الدفرتية لل�صهرة ب�صكل دوري لتحديد فيما اذا كان هنالك اأي موؤ�صر على وجود هبوط يف قيمة 
ال�صهرة. ويف حال وجود اأي موؤ�صر، فانه يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية لل�صهرة الى حد القيمة املتوقع ا�صرتدادها ويتم العرتاف باخل�صارة النا�صئة عن هذا الهبوط 

يف قائمة الدخل املوحدة ول يتم عك�ض تلك اخل�صارة يف الفرتة/اأو الفرتات الحقة.

الممتلكات واالالت والمعدات 

اأما م�صاريف  ايرادية،  وال�صيانة م�صاريف  الإ�صالح  تعترب م�صـاريف  املرتاكم.  ال�صتهالك  منها جممع  بالتكلفة مطروحا  واملعدات  واللت  املمتلكـات  تظهر 
التح�صينات فتعترب م�صاريف راأ�صمالية. ويجري احت�صاب ال�صتهالكات على اأ�صا�ض العمر النتاجي املتوقع وذلك با�صتعمال طريقة الق�صـط الثابت. اإن معدلت 

ال�صتهالك املتوقعة للبنود الرئي�صية لهذه املوجودات هي على النحو الآتي:

3٪ - 17٪مباين وكبائن متحركه

5٪ - 20٪الت ومعدات

17٪ - 25٪اثاث وجتهيزات مكتبية

20٪- 25٪�صيارات

مشاريع تحت التنفيذ

متثل م�صاريع حتت التنفيذ جميع التكاليف املبا�صرة وغري املبا�صرة املتعلقة مب�صاريع حتت التنفيذ ويتم ر�صملتها كممتلكات والت ومعدات عند اكتمال امل�صروع.

الموجودات والمطلوبات المالية

طرح  بعد  الدفرتية  بقيمتها  ال�صتثمارات   با�صتثناء  املالية  املوجودات  تظهر  و  والأ�صتثمارات  املدينة  والذمم  حكمه  يف  وما  النقد  من  املالية  املوجودات  تتكون 
خم�ص�ض املبالغ املقدرة التي ل ميكن ا�صرتدادها .

ت�صنف املطلوبات املالية بناء على الغاية من التفاقيات املوقعة بني الطرفني.  تتكون املطلوبات املالية اجلوهرية ب�صكل ا�صا�صي من الذمم الدائنة وقرو�ض ق�صرية 
و طويلة الجل والتي تظهر بقيمتها الدفرتية .

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

يتم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل موحدة تقييم املوجودات املالية ملعرفة ما اإذا كان هناك موؤ�صرات على النخفا�ض يف القيمة، تخف�ض قيمة املوجودات املالية اإذا 
كان هناك دليل مو�صوعي على حدوث انخفا�ض يف قيمة التدفقات النقدية امل�صتقبلية التقديرية لهذه املوجودات نتيجة حلدث اأو اأحداث قد وقعت بعد الت�صجيل 

الأويل للموجودات املالية.

يف حالة بع�ض فئات املوجودات املالية كالذمم املدينة على �صبيل املثال التي يتم تقييمها على اأ�صا�ض اأنه لن يحدث انخفا�ض يف قيمتها ب�صكل اإفرادي فاإنها تقيم 
اأ�صا�ض اجمايل، قد ي�صتمل الدليل املو�صوعي على حدوث انخفا�ض يف قيمة حمفظة الذمم املدينة ح�صب خربة املجموعة �صابقا يف حت�صيل املبالغ  لحقًا على 
وحدوث زيادة يف عدد املبالغ التي يتاأجل �صدادها اإلى ما هو اأطول من متو�صط فرتة الئتمان العادية وكذلك التغريات املنظورة يف الظروف القت�صادية الوطنية 

اأو املحلية التي ترتبط بحدوث تعرث يف �صداد الذمم املدينة.

يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للموجودات املالية من خالل ا�صتخدام ح�صاب خم�ص�ض، ويف حالة اعتبار موجودات مالية على اأنها غري قابلة للتح�صيل فاإنه يتم 
�صطبها مقابل ح�صاب املخ�ص�ض، تقيد املبالغ امل�صرتدة لحقًا من املبالغ التي �صبق �صطبها حل�صاب قائمة الدخل املوحدة، تدرج التغريات يف القيمة الدفرتية 

حل�صاب املخ�ص�ض يف قائمة الدخل املوحدة.
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة باستثناء الشهرة

يتم ب�صكل دوري اإجراء مراجعة للقيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة للمجموعة للتاأكد من وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�صارة ناجتة عن انخفا�ض يف قيمة 
املوجودات. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لال�صرتداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم هذه اخل�صارة. ويف احلالت التي ل ميكن فيها تقدير 

القيمة القابلة لال�صرتداد لالأ�صل ب�صكل افرادي،  تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لال�صرتداد للوحدة املكونة للنقد التي ينتمي اإليها ذلك ال�صل. 

ويعترب الأ�صل غري املتداول متدنيا اذا كانت قيمته الدفرتية اأعلى من قيمته القابلة لالإ�صرتداد. ولتحديد قيمة الإنخفا�ض تقوم املجموعة مبقارنة القيمة الدفرتية 
لالأ�صل غري املتداول مع التدفقات النقدية غري املخ�صومة املتوقعة لالأ�صل امل�صتخدم واإذا ما كانت قيمة الأ�صل الدفرتية تفوق التدفقات النقدية غري املخ�صومة 
لالأ�صل، تقوم املجموعة بتقدير القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقعة من الأ�صل. وتعترب الزيادة يف القيمة الدفرتية عن القيمة احلالية للتدفقات 

النقدية امل�صتقبلية املتوقعة من الأ�صل كخ�صائر انخفا�ض.

يتم اثبات خ�صائر النخفا�ض يف قيمة الأ�صل فورا يف قائمة الدخل املوحدة. واإذا ما مت لحقا عك�ض قيد خ�صارة النخفا�ض يف القيمة، عندئذ تتم زيارة القيمة 
الدفرتية لالأ�صل اإلى القيمة املعدلة القابلة لال�صرتداد، على ال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما 

لو مل يتم اثبات خ�صارة النخفا�ض يف قيمة ذلك الأ�صل يف ال�صنوات ال�صابقة. ان عك�ض قيد خ�صارة النخفا�ض يتم اثباته فورا يف قائمة الدخل املوحدة.

عقود اإليجار 

يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود اإيجار متويلي اإذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة بالأ�صل مو�صوع العقد الى امل�صتاأجر . 
ويتم ت�صنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�صغيلي .

يتم حتميل اليجارات امل�صتحقة مبوجب عقود اليجار الت�صغيلي على قائمة الدخل املوحدة خالل مدة عقد اليجار الت�صغيلي وذلك با�صتخدام طريقة الق�صط 
الثابت .

فروقات العمالت االجنبية 

يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية اإلى الريال ال�صعودي باأ�صعار التحويل ال�صائدة عند اإجراء املعاملة.  ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت 
الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإلى الريال ال�صعودي بالأ�صعار ال�صائدة يف ذلك التاريخ . اإن الأرباح واخل�صائر الناجتة عن الت�صديدات اأو حتويل العمالت 

الأجنبية يتم اإدراجها �صمن قائمة الدخل املوحدة.

عند التوحيد، حتول املوجودات واملطلوبات لل�صركات التابعة للمجموعة وا�صركة الزميلة الى الريال ال�صعودي باأ�صعار التحويل ال�صائدة بتاريخ قائمة املركز املايل 
املوحدة. حتول اليرادات وامل�صاريف مبتو�صط اأ�صعار التحويل للفرتة.  ت�صنف الفروقات الناجتة عن التحويل، ان كانت مادية، كحقوق ملكية وت�صجل كاحتياطي 

ترجمة عمالت اجنبية باملجموعة. يتم قيد هذه الفروقات يف قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي يتم فيها ا�صتبعاد الوحدة الجنبية.

تكاليف التمويل

تكاليف التمويل التي ترتبط مبا�صرة ب�صراء اأو بناء اأو انتاج موجودات موؤهلة للر�صملة، وهي املوجودات التي يتطلب جتهيزها للغر�ض املطلوب منها فرتة زمنية 
طويلة، يتم ا�صافتها الى كلفة تلك املوجودات، حتى يكتمل ب�صكل اأ�صا�صي جتهيز املوجودات للغر�ض من ا�صتخدامها. ان تكاليف التمويل الأخرى يتم ادراجها يف 

قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها.

الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة 

يتم اثبات املطلوبات بخ�صو�ض املبالغ الواجب دفعها يف امل�صتقبل للب�صاعة اأو اخلدمات امل�صتلمة �صواء �صدر بها فواتري ام ل من قبل املورد.
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تعويضات نهاية الخدمة 

يتم ال�صتدراك لتعوي�صات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية املوحدة وفقا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�صعودي على ا�صا�ض الفرتة التى ام�صاها املوظف يف خدمة 
ال�صركة .

المخصصات 

او متوقعة( على املجموعة ناجتة عن احداث �صابقة وان تكاليف �صداد هذه اللتزامات حمتملة وميكن  التزامات )قانونية  اثبات املخ�ص�صات عند وجود  يتم 
قيا�صها ب�صكل موثوق.

تقارير قطاعية

ان قطاع الت�صغيل اأحد مكونات املجموعة التي توؤدي ان�صطة عملية وحت�صل منه املجموعة على ايرادات وتتكبد منه امل�صاريف وتتوفر عنه معلومات مالية قابل 
للتقييم بانتظام من قبل �صاحب القرار الت�صغيلي الرئي�صي لتقرير كيفية توزيع املوارد وتقييم الداء. لغرا�ض الدارة فانه يتم تنظيم وحدات العمال على ا�صا�ض 

املنتج واخلدمات ولها قطاعان قابالن لرفع تقارير وهما كما يلي:

ال�صناعة – وي�صمل انتاج وبيع الورق �
املتاجرة – وي�صمل البيع باجلملة اأو التجزئة �

يتم تقييم اداء القطاع على ا�صا�ض الربح اأو اخل�صارة ويف بع�ض الحيان يتم التقييم خمتلفا عن الربح اأو اخل�صارة يف القوائم املالية املرفقة.

فريضة الزكاة وضريبة الدخل

تخ�صع ال�صركة وال�صركات التابعة ال�صعودية لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�صعودية . يتم ال�صتدراك للزكاة و�صريبة الدخل وفقا ملبداأ 
ال�صتحقاق . يتم احت�صاب خم�ص�ض الزكاة على اأ�صا�ض الوعاء الزكوي ويتم احت�صاب خم�ص�ض �صريبة الدخل على ا�صا�ض �صايف الربح املعدل. ويجري ت�صجيل 

اية فروقات بني املخ�ص�ض والربط النهائي حني يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال املخ�ص�ض.

تخ�صع ال�صركة التابعة الجنبية ل�صريبة الدخل يف بلدانها ذات ال�صلة. تتمثل م�صاريف �صريبة الدخل يف مبلغ ال�صريبة احلالية.

تبنى ال�صريبة امل�صتحقة حاليا على الدخل اخلا�صع لل�صريبة. يختلف الدخل اخلا�صع لل�صريبةعن الدخل كما ذكر يف قائمة الدخل املوحدة حيث يتم ا�صتبعاد بنود 
دخل اأو م�صاريف خا�صعة لل�صريبة او ال�صتقطاع يف �صنوات قادمة، اأو م�صاريف دائمة وغري قابلة لال�صتقطاع. يتم احت�صاب التزام ال�صركة التابعة بخ�صو�ض 

ال�صريبة احلالية با�صتخدام ا�صعار ال�صريبة التي جرى �صنها يف نهاية فرتة اعداد التقرير.

ذمم مدينة   - 3

2010 2011

119.343.898 205.871.011 مدينون جتاريون

)2.251.259( )2.251.259( ينزل: خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها

117.092.639 203.619.752
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مخزون   - 4

20112010

34.490.11771.038.029قطع غيار ولوازم غري معدة للبيع 

74.675.25969.510.521مواد خام

10.686.4846.811.571ب�صاعة تامة

)3.100.000()3.289.334(ينزل: خم�ص�ض ب�صاعة بطيئة احلركة

116.562.526144.260.121

ان خمزون قطع الغيار يتعلق ب�صكل رئي�صي بالت ومعدات املجموعة، ومن املتوقع ان ي�صتخدم ملدة تزيد عن �صنة.

خالل ال�صنة قامت املجموعة بتحويل جزء من خمزون قطع الغيار بقيمة 39.175.444 ريال �صعودي الى املمتلكات واملعدات حيث انها تعترب جزءا ل يتجزاأ من 
الت ومعدات املجموعة ومن املتوقع ان يتم ا�صتخدامها لكرث من �صنة واحدة.

خالل ال�صنة قامت املجموعة ب�صطب خمزون بقمية 2.810.666 ريال �صعودي.

مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى   -5

20112010

30.490.63030.490.630املديرية العامة للمياة )اي�صاح 17(

-3.562.500�صركة �صو�صيتي ماروكيني دي دي�صيربي�ض ايت دي ري�صيكلنج ) اي�صاح 6(

-1.884.236�صركة ال�صرق الأو�صط حلماية البيئة املحدودة) اي�صاح 6(

25.563.76115.037.358دفعات مقدمة ملوردين

1.242.9991.304.754�صلف موظفني

9.007.8104.569.688م�صاريف مدفوعة مقدما

1.231.9031.519.327حمتجزات

2.657.9591.764.267اأخرى

75.798.64154.686.024
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استثمارات في شركات   -6

تتالف ال�صتثمارات يف ال�صركات كما يف 31 دي�صمرب مما يلي:

بلد �لتاأ�ضي�س��ضم �ل�ضركة �لزميله
ن�ضبة �مللكية )مبا�ضر 

وغري مبا�ضر٪(
20112010

78.929.500-50٪اململكة العربية ال�صعوديةا�صتثمار يف م�صروع م�صرتك )6 – 1(

�صركة �صو�صيتي ماروكيني دي

 ري�صبريي�صن ايت دي ري�صايكليج )6 – 1(

24.115.709-50٪اململكة املغربية

625.398-51٪اململكة املتحدة�صركة مول فايرب املحدودة

-103.242.036

ان حركة ال�صتثمار يف ال�صركات هي كما يلي:

2010 2011

106.600.006 103.242.036 الر�صيد كما يف 1 يناير

4.031.686 1.971.442 احل�صة يف �صايف الربح يف امل�صروع امل�صرتك بال�صايف

678.209 - احل�صة يف �صايف ربح ال�صركات التابعة

1.100.193 1.150.000 ا�صافات

- )1.884.236( ارباح موزعة

- )98.633.539( بيع ال�صتثمارات

)4.789.228( 3.596.791 احلركة خالل ال�صنة

- )3.562.500( مبالغ مدفوعة مقدما حمولة الى ار�صدة مدينة اخرى

)4.378.830( )5.879.994( التعديالت والنخفا�صات

103.242.036 -

6 – 1 خالل ال�صنة، قامت املجموعة ببيع ا�صتثمارها يف �صركة �صو�صيتي ماروكيني دي ري�صبريي�صن ايت دي ري�صايكليج بالقيمة الدفرتية كما يف تاريخ البيع ومت 
حتويل املبالغ املدفوعة مقدما الى ح�صاب املدينون مع مبلغ البيع. بال�صافة الى ذلك، قامت املجموعة ببيع ال�صتثمار يف امل�صروع امل�صرتك جلهة ذات عالقة نتج 

عنه ربح بقيمة 366.461 ريال �صعودي.
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ممتلكات واالت ومعدات    -7

�ر��ضي
مباين وكبائن

 متحركة
�الت ومعد�ت

�ثاث وجتهيز�ت 
مكتبية

�ضيار�ت
م�ضاريع حتت

 �لتنفيذ
�ملجموع

التكلفــة:

932.071.477 159.319.88473.275.041473.053.47011.448.71919.439.388295.534.975 يناير 2010

132.786.458 1.549.35214.656.9761.030.5774.605.526110.944.027-ال�صافات

)820.401(-)620.122(-)200.279(--ال�صتبعادات

-)406.479.002(81.321.635324.008.067495.011654.289-التحويالت

1.064.037.534 -24.079.081 12.974.307 811.518.234 156.146.028 59.319.884 31 دي�ضمرب 2010

ال�صتهالكات

156.391.490-9.341.741126.328.6428.886.75411.834.353-1 يناير 2010

39.608.067-2.085.85632.361.5331.091.3154.069.363-ال�صافات

)719.201(-)537.196(-)182.005(--ال�صتبعادات

)239.268(--   --)239.268(-التحويالت

195.041.088 -15.366.520 9.978.069 158.508.170 11.188.329 -31 دي�ضمرب 2010

�ضايف �لقيمة 
�لدفرتية كما يف 31 

دي�ضمرب 2010

 59.319.884 144.957.699 653.010.064 2.996.238 8.712.561- 868.996.446

31 دي�صمرب 2011

التكلفة

1.064.037.534 -24.079.081 12.974.307 811.518.234 156.146.028 59.319.884 1 يناير 2011

67.683.111 230.707 4.670.653 2.232.237 58.210.481 2.339.033 -ال�صافات

)3.258.178(-)1.562.712()7.860()1.685.770()1.836(-ال�صتبعادات

التحويالت )اي�صاح 
)4

-- 39.175.444--- 39.175.444

1.167.637.911 230.707 27.187.022 15.198.684 907.218.389 158.483.225 59.319.884 31 دي�ضمرب 2011

ال�صتهالكات

195.041.088 -15.366.520 9.978.069 158.508.170 11.188.329 -1 يناير 2011

56.713.352 -4.484.014 1.365.002 46.638.645 4.225.691 -ال�صافات

)2.129.599(-)1.265.763()2.585()861.251(--ال�صتبعادات

249.624.841 -18.584.771 11.340.486 204.285.564 15.414.020 -31 دي�ضمرب 2011

�ضايف �لقيمة 
�لدفرتية كما يف 31 

دي�ضمرب 2011

59.319.884 143.069.205 702.932.825 3.858.198 8.602.251 230.707 918.013.070

ت�صتمل الرا�صي على قطعة اأر�ض بتكلفة 24.4 مليون ريال �صعودي م�صجلة با�صم طرف ذي عالقة  ويتم حتويلها مبوجب اقرار ملكية ل�صالح املجموعة ومل يتم 
نقل ملكيتها حتى تاريخ اعداد هذه القوائم املالية املوحدة.

ان كافة الرا�صى و املبانى و الكبائن املتحركة و الت و املعدات و الثاث و التجهيزات املكتبية املو�صحة اعالة مرهونة مبوجب �صند رهن من الدرجة الولى ل�صالح 
�صندوق التنمية ال�صناعيه ال�صعودي)اي�صاح 8(، ومرهونة من الدرجة الثانية ل�صالح  البنك العربي الوطني ومن الدرجة الثالثة ل�صالح الوؤ�ص�صة ال�صالمية 

لتنمية القطاع اخلا�ض.
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قروض وتسهيالت بنكية   -8

تتاألف القرو�ض والت�صهيالت البنكية كما يف 31 دي�صمرب مما يلي:  -1

اأ – 1 قرو�ض ق�صرية الجل واوراق دفع

 20112010

141.225.547226.287.802قرو�ض بنكية ق�صرية الجل – انظر )ب( ادناه

1.804.9951.118.541اوراق دفع

143.030.542227.406.343

اأ – 2 قرو�ض طويلة الجل

2010 2011

453.773.340 563.026.928 قرو�ض بنكية طويلة الجل – انظر )ب( ادناه

226.600.000 247.060.000 قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي – انظر )ج( ادناه

680.373.340 810.086.928

)188.731.328( )256.445.832( ينزل : اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة  الجل 

491.642.012 553.641.096

يوجد لدى املجموعة اتفاقيات ت�صهيالت بنكية مع عدة بنوك حملية على �صكل خدمات متويل ، تي�صري وتورق ق�صرية و طويلة الجل حيث بلغت قيمة امل�صتغل  ب– 
منها يف نهاية ال�صنة ما يقارب 705.8 مليون ريال �صعودي )2010: 681.7 مليون ريال �صعودي( وذلك لغر�ض متويل ا�صترياد مواد و معدات متعلقة باأن�صطة 
املجموعة. ان كافة هذه الت�صهيالت البنكية ممنوحة ب�صمان �صندات لأمر من املجموعة باجمايل مبلغ الت�صهيالت املمنوحة و ب�صمان بع�ض ال�صركاء ورهن 
على م�صنع املجموعة. حتمل هذه الت�صهيالت مبعدلت فائدة متغرية ترتاوح ما بني �صايبور+ 1.25٪ الى �صايبور+3٪ وت�صتحق على مدد متفاوتة ترتاوح من 

6 اأ�صهر و حتى 6 �صنوات لكل عملية على حده. 

تت�صمن هذه التفاقيات تعهدات مالية معينة والتي من �صمنها باأن يتم احلفاظ على بع�ض الن�صب املالية كما تتطلب موافقة البنك امل�صبقة على توزيعات 
الرباح. وقد قامت املجموعة مبخالفة بع�ض التعهدات . مل تقم املجموعة باعادة ت�صنيف القرو�ض طويلة الجل كجزء متداول لن الدارة تعتقد بان البنك 
لن يعترب اجمايل خدمات التمويل م�صتحقا بالكامل نظرا لعدم التقيد بتلك التعهدات. وبالتايل، مت ت�صنيف ار�صدة القرو�ص اعاله وفقا ل�صروط ال�صداد 

ال�صلية.

قامت املجموعة بابرام اتفاقية قرو�ض مع �صندوق التنمية  باجمايل مبلغ 255 مليون ريال �صعودي  بغر�ض التمويل اجلزئي لبناء املن�صاآت النتاجية للمجموعة.  ج– 
بلغ اجلزء امل�صتغل منها ما يقارب 247 مليون ريال �صعودي )2010: 227 مليون ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2011. يبداأ �صداد ر�صيد القر�ض القائم كما 
يف 31 دي�صمرب 2009 على اق�صاط ن�صف �صنوية غري مت�صاوية القيمة ومتتد حتى مايو 2017. مبوجب احكام اتفاقيات قرو�ض �صندوق التنمية فان املمتلكات 
واللت واملعدات اخلا�صة باملجموعة مرهونة ك�صمان ل�صالح �صندوق التنمية )انظر اي�صاح 7(. ان قرو�ض �صندوق التنمية م�صمونة اي�صا من قبل ال�صركاء. 
تتطلب اتفاقيات قر�ض �صندوق التنمية، من بني امور اخرى، احلفاظ على بع�ض الن�صب املالية وتوزيعات الرباح وحدا اق�صى مل�صروفات اليجار وامل�صاريف 
الراأ�صمالية. قامت املجموعة مبخالفت بع�ض التعهدات، ول تتوقع ادارة ال�صركة ان يقوم �صندوق التنمية باتخاذ اأي اجراء حيال هذه املخالفة. وبالتايل، مت 

ت�صنيف القرو�ص اعاله وفقا ل�صروط ال�صداد ال�صلية.
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جدول ال�صداد للقرو�ض طويلة الجل د – 

20112010

* 2011-188.731.328

2012256.445.832204.700.332

 2013210.372.750101.833.334

2014110.166.66460.166.664

2015100.041.68246.041.682

201694.000.00044.000.000

201739.060.00034.900.000

810.086.928680.373.340

ي�صبح  بحيث   2011 يف  م�صتحق  ق�صط  جدولة  باعادة  التنمية  ل�صندوق  بالتقدم   )2011 نوفمرب   19 )املوافق  1432هـ  احلجة  ذي   23 يف  املجموعة  قامت   *

5.700.000 ريال �صعودي بدل من 35.700.000 ريال �صعودي وقد ح�صلت املجموعة على موافقة ال�صندوق على ذلك ومت اعادة احت�صاب الق�صاط ح�صبما 
ما هو مبني اعاله. وبذلك ا�صبح اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الجل كما يف دي�صمرب 2010 مبلغ 159.865.996 ريال �صعودي بدل من 189.865.996 

ريال �صعودي.

مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى    -9

20112010

20.634.83511.393.401م�صاريف م�صتحقة

734.097979.885فري�صة الزكاة و�صريبة الدخل )اي�صاح 10(

202.3702.443.798اخرى

21.571.30214.817.084

فريضة الزكاة وضريبة الدخل   -10

مت احت�صاب م�صاريف الزكاة املحملة للمجموعة بناء على البيانات املالية املنف�صلة لل�صركة و�صركاتها التابعة.

اإن العنا�صر الرئي�صية للوعاء الزكوي للمجموعة هي كما يلي:

20112010

918.013.070972.238.482موجودات غري متداولة

564.100.273500.359.751مطلوبات غري متداولة

343.036.682232.713.301حقوق ال�صركاء، ر�صيد اأول املدة

86.584.18981.291.043�ضايف �لدخل قبل �لزكاة

مت تعديل بع�ض هذه املبالغ للو�صول للزكاة لل�صنة .
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ان حركة خم�ص�ض الزكاة و�صريبة الدخل هي كما يلي:

20112010

979.885400.000الر�صيد يف 1 يناير

795.166649.664املحمل لل�صنة

)69.779()1.040.954(امل�صدد خالل ال�صنة

734.079979.885�لر�ضيد يف 31 دي�ضمرب

ربوطات قائمة

ا�صتلمت ال�صركة الربوطات الزكوية والبالغة 12.8 مليون ريال �صعودي لالعوام 2006 و 2007 و 2008 حيث احتجت عليه ال�صركة وتعتقد ال�صركة باأنها متتلك 
دليل دفاع قوي ميكنها من عدم دفع هذا املبلغ وبالتايل، مل تقم ال�صركة باأخذ اي خم�ص�ض زكاة يف القوائم املالية املعدة. مل تت�صلم ال�صركة الربوطات الزكوية 

النهائية من م�صلحة الزكاة والدخل لعامي 2009 و 2010.

تعويضات نهاية الخدمة   -11

20112010

8.717.7395.800.584الر�صيد يف 1 يناير

2.508.0033.202.036املحمل لل�صنة

)284.881()766.565(امل�صدد خالل ال�صنة

10.459.1778.717.739�لر�ضيد يف 31 دي�ضمرب

رأس المال   -12

قرر ال�صركاء زيادة راأ�ض املال مببلغ 160 مليون ريال �صعودي يف 2008 و 100 مليون ريال �صعودي يف 2010، و 40 مليون ريال �صعودي يف 2011 عن طريق التحويل 
من احل�صابات ال�صركاء والرباح امل�صتبقاة. وكذلك قرر ال�صركاء ادخال �صريكني جديدين من خالل حتويل جزء من ح�صتهم يف ال�صركة لل�صركاء اجلدد.

يتاألف راأ�ض مال ال�صركة كما يف 31 دي�صمرب 2011 من 360.000 ح�صة )2010: 220.000 ح�صة( بقيمة ا�صمية 1.000 ريال �صعودي للح�صة الواحدة  كما يلي:

�ل�ضركاء
�ملبلغن�ضبة �مللكية

2011201020112010

40.27127.152.00088.594.000٪35.32٪�صركة عبد القادر املهيدب واأولده

40.27127.152.00088.594.000٪35.32٪�صركة ابراهيم عبد اهلل اأبو نيان واخوانه

19.4670.056.00042.812.000٪19.46٪ال�صيد/عبد اهلل عبد الرحمن اإبراهيم املعمر

-17.820.000-4.95٪ال�صيد/عماد عبد القادر املهيدب 

-17.820.000-4.95٪ال�صيد/عبد الإله عبد اهلل ابو نيان 

٪100٪100360.000.000220.000.000

متت املوافقة على الجراءات القانونية من قبل وزارة التجارة. وال�صناعة
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االحتياطي النظامي    -13

مت�صيا مع متطلبات نظام ال�صركات يف اململكة العربية ال�صعودية تقوم ال�صركة بتكوين احتياطي نظامي بتخ�صي�ض 10٪ من �صايف الدخل حتـى يبلغ هذا الحتياطي 
ما ن�صبته 50٪ من را�ض املال . ان هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كتوزيعات ارباح .

مصاريف بيع وتوزيع    -14

20112010

3.387.886640.531.3رواتب وملحقاتها

22.032.223931.032.19نقل و�صحن

2.115.614489.721.1عمولت بيعية

1.218.749215.750ا�صالح و�صيانه

301.030565.257ا�صتهالكات

-1.203.778�صحن وتخلي�ض

643.334711.857اخرى

30.902.614551.151.26

مصاريف عمومية وادارية    - 15

20112010

19.828.78513.615.581رواتب وملحقاتها

2.368.6182.772.626ا�صتهالكات

2.657.552186.821اتعاب مهنية

470.596672.030ا�صالح و�صيانه

649.452480.261ات�صالت

2.250.000-خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها

1.092.378423.725�صفر 

553.835501.030تاأمني

376.98068.653ايجار

219.811249.615ا�صرتاكات

994.780919.101درا�صة جدوى

761.248562.569تدريب

444.876174.036قرطا�صية

501.731431.716ر�صوم حكومية

665.703412.851م�صاريف بنكية

1.594.2772.413.118اخرى

33.180.62226.133.733
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عقود اإليجار التشغيلي   -16

20112010

4.801.8633.660.268دفعات مبوجب عقود اإيجار ت�صغيلي مت حتميلها كم�صاريف خالل ال�صنة

تتكون دفعات عقود الإيجار الت�صغيلي من الإيجارات امل�صتحقة على ال�صركة مقابل ا�صتئجار عقارات �صكنية ، وتنتهي اللتزامات املتعلقة بها خالل �صنة واحدة .

االلتزامات واإلرتباطات المحتملة   - 17

يوجد على املجموعة كما يف 31 دي�صمرب اللتزامات والإرتباطات املحتملة التالية:

2010 2011

2.822.349 27.820.360 اعتمادات م�صتندية 

2.822.349 - عقود ر�أ�ضمالية مرتبط بها

خالل عام 2008، قامت املديرية العامة للمياه بنزع ملكية قطعة اأر�ض واملباين املقامة عليها واململوكة من قبل ال�صركة لالنتفاع العام وقامت ب�صكل غري عادل 
ال�صوقية لالر�ض. لحقا قامت املجموعة  القيمة  التعوي�ض وطالبت بتعوي�ض ي�صاوي  ال�صركة مببلغ 28.9 مليون ريال �صعودي. قامت املجموعة بنقا�ض  بتعوي�ض 

باحل�صول على قرار بالزام املديرية بدفع 80.2 مليون ريال �صعودي والذي مل توافق عليه املديرية.

قامت املجموعة برفع ق�صية للدائرة ال�صتئنافية والتي ما تزال قيد الجراء. تعتقد ادارة املجموعة بان النتيجة النهائية �صتكون ل�صاحلها و�صيتم اثبات اأي ربح 
اأو خ�صارة عند حتديد النتيجة النهائية.

ادارة المخاطر   -18

ان امكانية تعر�ض املجموعة للمخاطر ومنهجها يف ادارة هذه املخاطر مو�صح كما يلي:

اأ - خماطر �صعر الفائدة

ان خماطر �صعر الفائدة تنتج من ان احتمالية التغري يف هذا ال�صعر قد يوؤثر على قيمة الأدوات املالية. ان املجموعة معر�صة ملخاطر تقلب ا�صعار �صعر الفائدة على 
قرو�صها ومرابحاتها.  ل تقوم املجموعة بالتحوط ملخاطر �صعر الفائدة.

ب - خماطر ال�صيولة

ان خماطر ال�صيولة هي خماطر عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، وتعمل املجموعة على ادارة خماطر ال�صيولة من خالل املحافظة على ار�صدة 
كافية من النقد وما يف حكمه واحل�صول على ت�صهيالت بنكية.

ج- خماطر العمالت 

تن�صاأ خماطر العمالت من احتمالية تاأثري التغيري يف اأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية على قيمة املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية.

تتم غالبية مبيعات املجموعة بالريال ال�صعودي بينما تتم م�صرتياتها ب�صكل رئي�صي بالدولر الأمريكي . مبا اأن الريال ال�صعودي مثبت �صعره اأمام الدولر الأمريكي، 
فاإن املجموعة لي�صت معر�صة ملخاطر العمالت .
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المعامالت مع جهات ذات عالقة    -19

تعاملت املجموعة خالل ال�صنة مع اجلهات ذات العالقة التالية :

�لعالقـــــة��ضم �ل�ضركة

�صركة �صقيقة�صركة بيئتنا

ان املعامالت اجلوهرية واملبالغ املتعلقة بذلك هي كما يلي:

20112010

-99.000.000بيع ��ضتثمار�ت

يتكون املطلوب من جهة ذات  عالقة كما يف 31 دي�صمرب 2011 من املبلغ املطلوب من �صركة بيئتنا.

تفاصيل القطاعات   -20

التابعة م�صنفة �صمن  لل�صركة و�صركتها  الرئي�صي للمجموعة يتكون من ال�صناعة والتجارة. ان املوجودات واملطلوبات واليرادات والدخل ال�صايف  الن�صاط  ان 
تفا�صيل القطاعات كما يف نهاية ال�صنة ح�صب التايل:

2011

�ملجمـــوع �ال�ضتبعاد�ت قطاع �لتجارة قطاع �ل�ضناعة

1.447.267.701 )39.899.393 83.837.310 1.403.329.784 املوجودات

1.015.993.924 )10.657.863 54.554.009 972.097.778 املطلوبات

650.835.291 )219.665.170( 257.560.397 594.940.064 اليرادات 

85.747.824 )28.382.718 28.382.718 85.747.824 �ضايف �لدخل

2010

�ملجمـــوع �ال�ضتبعاد�ت قطاع �لتجارة قطاع �ل�ضناعة

 1.306.222.011 )40.314.586(  140.224.540  1.206.312.057 املوجودات

 963.194.329 )15.022.554(  114.941.508 863.275.375 املطلوبات

 471.063.207 )152.408.078( 187.364.003 436.107.282 اليرادات 

80.641.379 )22.836.779( 22.836.779  80.641.379 �ضايف �لدخل

القيمة العادلة   -21

باأ�صتثناء الأ�صتثمارات ان القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة تقارب قيمتها الدفرتية .

ارقام المقارنة   -22

مت اعادة تبويب بع�ض ارقام �صنة 2010 لتتوافق مع العر�ض لل�صنة احلالية .




