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  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 قائمة المركز المالي الموحدة 

   0202ديسمبر  13كما في 

 

- 5 - 

 

 0212 0202 إيضاح 

 السعودية()بالرياالا   
    الموجودات

    موجودات غير متداولة
 606,646,666  765,240,496 4 ومعداا آالاممبلكاا، 

 00,540,668  07,072,021 5 مواوداا غير ملموسة

 18,151,670 00,050,755 6 في شركة زميلة يسبثمار

 656,441,500  604,467,055  مجموع الموجودات غير المتداولة

    

    موجودات متداولة

 66,488,044 025,270,529 6 مخزون

 807,671,465 005,629,471 6 بااريةلمم مدينة 

 07,668,601 02,205,511 80 ومواوداا أخرىدفعاا، ومدفوعاا مقدمة 

 88,656,004 07,500,942 88 نقد وما في حكمه

 177,004,775 060,420,917  مجموع الموجودات المتداولة
    

 605,747,175  556,565,000  الموجودات  مجموع

    

    والمطلوبات حقوق الملكية

    حقوق الملكية

 61,000,000 90,222,222 81 رأ  المال

 - 109,575  يحبيالي ن امي

 (7,475,666) (6,016,490) 80 يحبيالياا أخرى

 (88,608,606) 0,965,509  أرباح مبقاه / )خساير مبراكمة(

 71,711,706 59,060,257  عائدة إلى مساهمي الشركة حقوق ملكية

 8,111,065 0,441,050  حص  غير مسيلرة

 70,645,068 92,627,075  مجموع حقوق الملكية

    

    المطلوبات

    مطلوبات غير متداولة

 056,614,047 166,040,170 84 لويلة االالمبوسلة ونرو، 

 86,616,857 05,205,526 85 للمو فينمكافآا ن اية الخدمة 

 7,566,460 5,255,565 10 الازء غير المبداول -يلبزاماا عقود ا ياار 

 066,118,667 190,115,907  متداولةالمطلوبات غير مجموع ال

    

    مطلوبات متداولة

 840,011,576 009,056,054 87 االال نصيرةنرو، 

 106,618,766   070,054,900 84 الازء المبداول -األال لويلة ونرو، مبوسلة 

 66,607,168   65,596,960 86 لمم داينة باارية

 41,564,760 42,555,010 86 ومللوباا أخرى  ةمسبحقمصاريف 

 86,106,666 04,006,560 86 زكاة مخص  

 515,880 0,470,650 10 الازء المبداول -يلبزاماا عقود ا ياار 

 475,560,867 194,904,942  متداولةالمطلوبات مجموع ال

 668,601,864 556,060,567  المطلوبات مجموع
    

 605,747,175 556,565,000  حقوق الملكية والمطلوبات  مجموع

    

    

    

    

 .0201 مار  00بما الموافقة على يصدار هله القوايم المالية الموحدة من نبل مال  ا دارة بالنيابة عن المساهمين وبم بونيع ا عن م بباريض 

 

 

 
     

 فهد بن محمد الداود  عبدالحميد عبد العزيز البشري يسري  فالد وليد أبو هنا

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  الرئيس المالي التنفيذي
     

 بعد ا يواحاا المرفقة ازًء ال يبازأ من هله القوايم المالية الموحدة.



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
  الموحدةوالدفل الشامل اآلفر  أو الفسارة الربحقائمة 
   0202ديسمبر  13كما في 
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 0212 0202 إيضاح                                                

 )بالرياالا السعودية(  
 517,816,146 710,292,779 18 ا يراداا 

 (416,816,600) (157,009,202) 16و11 بكلفة ا يراداا

 66,666,486 046,550,749  مجمل الربح

    

 (47,650,701) (19,195,074) 16و10 مصاريف عمومية ويدارية

 (51,101,067) (49,245,520) 16و14 مصاريف بيع وبوزيع

 08,061,684 0,547,007 6 نيمة اللمم المدينة البااريةفي نخفا،  عك  ا

 00,506,608 60,052,525     العملياتربح 

    

 (41,701,466) (11,706,909) 15 مصاريف بمويلية

 0,070,508 1,609,907 6 الحصة من ربح شركة زميلة

 (6,651,074) (00,661,469) 16 مصاريف أخرى، صافي

 (86,075,416) 09,502,017  قبل الزكاة  (الفسارةالربح )صافي 

 
   

 (6,060,460) (4,270,555) 86 الزكاة 

 (17,466,688) 07,675,175  للسنة  الربح )الفسارة( صافي 

    

    :ىاآلفرالشاملة  (الفسارة)الدفل 

    و الفسارة:أم إعادة تصنيفها إلى الربح بنود لن يت

 (1,601,761) 0,119,779 85 يعادة نيا  مكافأة ن اية الخدمة للمو فين )خسارة(ربح 

 (8,067,061) - 7 ملكية من خ ل الدخل الشامل اآلخرحقوق  اا فيسبثمارالبغير في القيمة العادلة لإل

    

    تصنيفها إلى الربح أو الفسارة : ةعادتم إبنود قد ي

 (65,686) (0,264,090) 80 فروق برامة عم ا أانبية عن عملياا خاراية وأخرى

 (0,665,660) 0,057,065  للسنةالدفل )الفسارة( الشاملة اآلفرى 

 (08,454,574) 06,911,606  للسنةالشاملة الدفل )الفسارة( مجموع 

    

    )الفسارة( العائد إلى:الربح صافي 

 (17,660,080) 07,022,051  الشركةب المساهمون

 484,066 775,057  حص  غير مسيلرة

 (17,466,688) 07,675,175  للسنةالربح )الفسارة( صافي 

    

    العائد إلى :)الفسارة( الشاملة مجموع الدفل 

 (17,158,166) 06,419,159  الشركةب المساهمون

 (4,100,005) 494,045  حص  غير مسيلرة

 (08,454,574) 06,911,606  للسنةالدفل )الفسارة( الشاملة مجموع 

    

    السهم )بالرياالت السعودية( العائدة  إلى المساهمين في الشركة : (فسارةربحية )

 (0000) 0664 17 الس م األساسي والمخف،ربحية )خسارة( 

    

    

    

    

 

 .0201 مار  00بما الموافقة على يصدار هله القوايم المالية الموحدة من نبل مال  ا دارة بالنيابة عن المساهمين وبم بونيع ا عن م بباريض 

 

 

 
     

 فهد بن محمد الداود  عبدالحميد عبد العزيز البشري يسري  فالد وليد أبو هنا

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  التنفيذي الرئيس المالي
     

 بعد ا يواحاا المرفقة ازًء ال يبازأ من هله القوايم المالية الموحدة.



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 الموحدة الملكيةالتغيرات في حقوق قائمة 

 0202ديسمبر  10فى  للسنة المنتهية
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  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

 احتياطيات أفرى إحتياطي نظامي رأس المال 
أرباح مبقاه / 

 المجموع (فسائر متراكمة)
غير  حصص
 مسيطرة

 مجموع
الملكيةحقوق   

 )بالرياالا السعودية( 

كما ظهر سابقا   - 0232يناير  3في  كما  145,000,000 - (6,807,716) (800,665,768) 800,016,460  5,415,660 806,451,860 

 (00,051,585) - (00,051,585) (00,051,585) - - - بعدي ا 

معدل - 0232يناير  3في  كما  145,000,000 - (6,807,716) (806,686,166) 66,670,675 5,415,660 805,066,665 

        

السنةربح /  )خسارة(صافي   - - - (17,660,080) (17,660,080) 484,066 (17,466,688) 

للسنة ى خرالدخل / )الخسارة( الشاملة األ  - - 601,048 - 601,048 (4,687,704) (0,665,660) 

 (08,454,574) (4,100,005) (17,158,166) (17,660,080) 601,048 - -  للسنةالدخل / )الخسارة( الشاملة  ماموع

(1رأ  المال )ييواح ، يخفب  (850,000,000) - - 850,000,000 - - - 

0232ديسمبر  13 في كما  61,000,000 - (7,475,666) (88,608,606) 71,711,706 8,111,065 70,645,068 

        

0202يناير  3في  كما  90,222,222 - (5,457,655) (00,520,626) 50,500,526 0,000,157 51,947,290 

        

السنةصافي ربح   - - - 07,022,051 07,022,051 775,057 07,675,175 

للسنة ى خرالدخل / )الخسارة( الشاملة األ  - - 0,119,096 - 0,119,096 (61,905) 0,057,065 

 06,911,606 494,045 06,419,159 07,022,051 0,119,096 - -  للسنة الشاملالدخل  ماموع

الن اميالمحول يلى ا حبيالي   - 109,575 - (109,575) - - - 

 (051,462) (051,462) - - - - - بوزيعاا أرباح مدفوعة

0202ديسمبر  13 في كما  61,000,000 109,575 (6,016,490) 0,965,509 59,060,257 0,441,050 92,627,075 

 
 
 

 .0201 مار  00بما الموافقة على يصدار هله القوايم المالية الموحدة من نبل مال  ا دارة بالنيابة عن المساهمين وبم بونيع ا عن م بباريض 

 

 

 
     

 فهد بن محمد الداود  عبدالحميد عبد العزيز البشري يسري  فالد وليد أبو هنا

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  الرئيس المالي التنفيذي
      

 بعد ا يواحاا المرفقة ازًء ال يبازأ من هله القوايم المالية الموحدة.

 

 



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
  الموحدة التدفقات النقديةقائمة 
 0202ديسمبر  13المنتهية في للسنة 
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  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (17,466,688) 07,675,175  صافي ربح )خسارة( السنة

    

    بعدي ا عن: 

 50,087,040 71,004,066  يسب  ر ممبلكاا وآالا ومعداا

 0,110,016 0,757,122  خسارة ا نخفا، في نيمة ممبلكاا وآالا ومعداا

 (08,061,684) (0,547,007)  نيمة اللمم المدينة البااريةفي نخفا، ا عك  

 - 060226222  مخص  مخزون بلئ الحركة

 41,701,466 11,706,909  مصاريف بمويلية 

 - 01,674,265  مخص  مقابل لمم مدينة أخرى

 6,060,460 4,270,555  مصروف زكاة

 (0,070,508) (1,609,907)  زميلةالحصة من ربح شركة 

 8,475,466 7,611,715  يلفاء مواوداا غير ملموسة

 (8,185,656) (161,905)  ربح بيع ممبلكاا وآالا ومعداا

 0,107,101 -  خسارة يسببعاد شركة بابعة

 0,750,047 0,572,264  مخص  مكافآا ن اية الخدمة للمو فين

  007,407,412 46,668,416 

    البغيراا في المواوداا والمللوباا البشغيلية :

 56,686,878 00,025,005  لمم مدينة باارية

 (84,486,771) (01,426,704)  مخزون

 15,016,000 1,444,509  أخرىمواوداا دفعاا ومدفوعاا مقدمة و

 (86,666,505) (0,770,002)  لمم داينة باارية

 (18,866,845) (0,525,749)  ومللوباا أخرىمصاريف مسبحقة 

 76,846,476  001,400,991  النقد النابج من عملياا البشغيل
    

 (06,777,686) (10,255,912)  مدفوعة  بمويل بكلفة

 - (6,211,500)  مدفوعةزكاة 

 (1,166,776) (0,102,576)  مكافآا ن اية الخدمة للمو فين مدفوعة

 06,070,768  51,969,497  التشغيليةصافي النقد الناتج من األنشطة 
    

    اإلستثماريةاألنشطة التدفقات النقدية من 

 (88,050,615) (02,025,654)  شراء ممبلكاا وآالا ومعداا

 8,560,000 0,622,222  بوزيعاا أرباح مسبلمة من شركة زميلة

 - (040,559)  مواوداا غير ملموسة يوافاا يلى

 8,186,450 706,766  ممبلكاا وآالا ومعداااسببعاد المبحصل من 

 (6,577,071) (5,104,595)  اإلستثماريةالمستفدم في األنشطة صافي النقد 
    

    التمويليةاألنشطة التدفقات النقدية من 

 (600,100) (597,422)  دفعاا اياار 

 5,740,160 1,605,970  البغير في نرو، نصيرة األال، صافي

 - 04,101,000  قروض متوسطة وطويلة األجل إستالم

 (45,800,177) (95,519,564)   طويلة األجلسداد قروض متوسطة و

 - (051,462)  بوزيعاا أرباح مدفوعة يلى الحص  غير المسيلرة

 (40,166,867) (50,276,760)  التمويليةالمستفدم في األنشطة صافي النقد 
 

   

 (80,766,776) 4,755,215  نقد وما في حكمهصافي التغير في 

 11,644,606 00,979,114  نقد وما في حكمه في بداية السنة

 (65,516) (504,410)  سعر الصرف أثر البغيراا في

 88,656,004 07,500,942  نقد وما في حكمه في نهاية السنة
    

   10 المعلومات التكميلية للتدفقات النقدية 

 

 .0201 مار  00بما الموافقة على يصدار هله القوايم المالية الموحدة من نبل مال  ا دارة بالنيابة عن المساهمين وبم بونيع ا عن م بباريض 
     

 فهد بن محمد الداود  عبدالحميد عبد العزيز البشري يسري  فالد وليد أبو هنا

مجلس اإلدارة رئيس  الرئيس التنفيذي  الرئيس المالي التنفيذي  
      

 بعد ا يواحاا المرفقة ازًء ال يبازأ من هله القوايم المالية الموحدة.

 



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 3
الشركة السعودية لصناعة الورق )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسالة في المملكة العربية السعودية بمواب السال الباارا رنم 

 210موزعة على  سعودا مليون لاير 20(. يبل  رأ  مال الشركة 1224يونيو  02هـ ) 1410محرم  12الصادر بالدمام في  0202202141
 لاير سعودا لكل س م. 12مليون س م بقيمة 

 

ين األنشلة الرييسية للشركة والشركاا البابعة ل ا )"الماموعة"( ، البي بعمل كل من ا بمواب سال باارا منفرد، هي بصنيع لفاا ورق 
 مناديل يلى مناديل الواه والملبض والحمام وباميع وفرز ونقل وكب  المخلفاا الورنية.المناديل وبحويل لفاا ورق ال

 

 ، المملكة العربية السعودية.4122-14102، مدينة الدمام 0، وحدة رنم 0022ين عنوان الشركة المسال هو  . ب 
 

ببخفي، رأ  مال  الشركةعلى بوصية مال  يدارة  0212 نوفمبر 4وافق المساهمون في يابماع الامعية العمومية الغير عادية المنعقدة في 
لاير سعودا وللر لغر، يعادة هيكلة رأ  مال الشركة  لفاء الخساير  2012221222لاير سعودا يلى  04012221222الشركة من 

وللر عن  210221222يلى  0410221222المبراكمة للشركة ودعم نموها المسبقبلي. ونبياة لللر، فقد ينخف، يامالي عدد أس م الشركة من 
مليون لاير سعودا. بعد بخفي، رأ  المال، أوصى مال  ا دارة بزيادة رأ  مال  20لريق يلغاء أس م، وبالبالي بم بخفي، رأ  المال يلى 
السيولة  مليون لاير سعودا من أال بعزيز المركز المالي للماموعة وبحسين 102الشركة عن لريق يصدار أس م حقوق أولوية بقيمة 

على يعادة الن ر في نرار مال  ا دارة السابق بشأن زيادة  0202أبريل  02واحبياااا رأ  المال العامل. وافق مال  يدارة الشركة بباريض 
لسنة، مليون لاير سعودا عن لريق يصدار أس م حقوق أولوية. الحًقا لن اية ا 102مليون لاير سعودا بدالً من  122رأ  مال الشركة بمقدار 

مليون س م البي بم  12مليون لاير سعودا من خ ل لرح  122ناما الشركة بزيادة رأ  مال ا من خ ل يصدار أس م حقوق أولوية بقيمة 
 ا كبباب ب ا بالكامل.

 

مليون لاير  12211: 0212ديسمبر  11مليون لاير سعودا ) 11010مواوداب ا المبداولة بمبل  بااوزا المللوباا المبداولة للماموعة 
مليون  112سعودا( حي  يراع السبب الرييسي لللر يلى القرو، نصيرة األال والازء المبداول من القرو، مبوسلة ولويلة األال البالغة 

مليون لاير سعودا على  02212دا ومليون لاير سعو 142: 0212ديسمبر  11مليون لاير سعودا على البوالي ) 10111لاير سعودا و
األال البوالي(. با وافة يلى للر، فإن الماموعة لم بقم با لبزام ببع، البع داا المالية للقرو، كما لم بلبزم بسداد أنسال نروو ا لويلة 

دا(. والبي بم يعادة ادولب ا مليون لاير سعو 1212: 0212ديسمبر  11) 0202ديسمبر  11مليون لاير سعودا كما في  4المسبحقة البالغة 
ن اية السنة. بعبقد ا دارة أن الماموعة سوف بناح في يعادة هيكلة نروو ا وا سبفادة من نرو، اديدة كلما دعا الحااة يلى باديد لالحقاً 

. با وافة يلى للر، الحًقا لن اية نروو ا نصيرة األال الدوارة حسب الممارساا السابقة ل ا وا لبزام بالبع داا المالية في المسبقبل القريب
هله مليون لاير سعودا وللر من خ ل يصدار أس م حقوق أولوية. وعليه، فقد بم يعداد  122، ناما الشركة بزيادة رأ  مال ا بمقدار السنة

 .القوايم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ ا سبمرارية

  
 هيكل المجموعة:

 القوايم المالية للشركة والشركاا البابعة ل ا )"الماموعة"( كما هو مبين أدناه:، الموحدةببومن القوايم المالية 
 ديسمبر 13في  نسبة الملكية  بلد التأسيس  الشركة التابعة

  0202 0212 

 ٪122 ٪322 السعودية الشركة السعودية  عادة بدوير الورق والمخلفاا
 ٪122 ٪322 السعودية الشركة السعودية لبحويل الورق 

 ٪122 ٪322 السعودية  والبلوير الصناعي سبثمارالشركة السعودية لإل
 ٪122 ٪322 ا ماراا العربية المبحدة شركة المدار لباارة الورق )المدار(

 ٪122 ٪322 المغرب شركة المدار لباارة الورق
 ٪122 ٪322 األردن شركة المدار لباارة الورق

 ٪122 ٪322 األردن الورقشركة األردنية السعودية لبحويل 
 ٪122 ٪322 الازاير شركة المدار للورق

 ٪20 ٪58 الكويا شركة مصنع الالور لصناعة محارم الورق 
 

يحددى شدركاب ا البابعدة، الشدركة المغربيدة ببيدع الماموعة  ناما، وبناًء على " ابفانية البع د بالبيع"، 0212ديسمبر  11المنب ية في  السنة لخ 
مليددون لاير سددعودا وددمن الدددفعاا المقدمددة والمدددفوعاا  1112الددورق، بددم عددر، رصدديد الددلمم المدينددة مقابددل البيددع البددال  نيمبدده لصددناعة 

مليدون لاير سدعودا مقابدل الدلمم  1112، ناما الشركة ببكدوين مخصد  بمبلد  0202ديسمبر  11. خ ل السنة المنب ية في رىومواوداا أخ
يدارة الشركة. أناما يدارة الشركة دعوى نوايية  لغاء ابفانية البيع وأادرا مصدادرة احبرازيدة للمصدنع. كمدا  المدينة بناء على بوصية مال 

 ، كانا ا اراءاا القانونية ال بزال سارية.الموحدةالمالية  لقوايمفي باريض يعبماد هله ا
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 س اإلعداداأس - 0
 قائمة االلتزام 0-3

البدي  خدرىالمعبمددة فدي المملكدة العربيدة السدعودية والمعدايير وا صدداراا األ معايير الدولية للبقرير المداليبم يعداد القوايم المالية الموحدة وفقاً لل
 ال يية السعودية للمحاسبين القانونيين. اعبمدب ا

 

 المحاسبة اسأس 0-0
أساًسا آخر للقيدا  كمدا  معايير الدولية للبقرير الماليبم يعداد القوايم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ البكلفة الباريخية باسبثناء الحاالا البي ببللب في ا ال

 حول القوايم المالية الموحدة المرفقة. 1هو مفصح عن ا في السياساا المحاسبية با يواح رنم 
 

، يبللدب مدن ا دارة وودع األحكدام، والبقدديراا واالفبراوداا البدي ندد بدوثر  معايير الدولية للبقرير الماليللين اعداد القوايم المالية الموحدة وفقاً 
ال امدة ندد بدم االفصداح عن دا  األحكام المحاسبية ومصادر البقدير. ان هله الموحدة سياساا المحاسبية والمبال  المصرح عن ا بالقوايم الماليةعلى ال
 01-1رنم ييواح 

 
 العملة الوظيفية وعملة العر  0-1
 عة.وللمامر، لعاعملة و الو يفيةلعملة ، وهو اودالسعل اياربالالمالية الموحدة ر، هله القوايم عم ب
 
 أساس التوحيد  0-4

 (. تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة:8في إيضاح رقم )بالتفصيل لمجموعة كما ورد الموحدة لتتضمن القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية 
 

  .القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 

  نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها .نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة 

  ستثمارسيطرتها بغرض التأثير على عوائد اإل إستخدامالقدرة على. 
 

تغيرات تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث 

 اصر السيطرة المشار إليها أعاله. على واحد أو أكثر من عن
 

 عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للشركة السيطرة على تلك

لمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد. تأخذ المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة با

السيطرة . الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في  الشركة المستثمر فيها لمنحها 

 تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
 

 م ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت األخرين حجم حقوق التصويت التي تمتلكها المجموعة بالنسبة لحج 

 خرىاأل جهاتحقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين أوال 

 خرىالحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األ . 

  الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة التخاذ أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن المجموعة لها، أو ليست لديها، القدرة

 قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
 

رة مجموعة السيطتبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن المجموعة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد ال

ات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل الفترة في قائمة الربح أو إيرادعلى الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين 

 بعة.الخسارة والدخل الشامل الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تنتهي فيه سيطرة المجموعة على الشركة التا
 

وحقوق الملكية  ين نايمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموازة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي الشركة
 .مصنع الالور لصناعة محارم الورق فيما عدا شركة  .الشركةين يامالي الدخل الشامل للشركاا البابعة موزع على مساهمي  غير المسيلرة.

 

 .ماموعةيبم ياراء بعدي ا على القوايم المالية للشركاا البابعة، مبى بللب للر، لكي بب يم سياساب ا المحاسبية مع بلر المسبخدمة من نبل ال
 

عن المعام ا يبم يسببعاد اميع المعام ا بما في للر المواوداا والمللوباا وحقوق الملكية وا يراداا والمصاريف والبدفقاا النقدية الناباة 
 .بين شركاا الماموعة عند البوحيد
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 )ببمة(س اإلعداد اأس -0
 معايير جديدة وتعديالت المعايير والتفسيرات 0-8

، لكن لي  ل ا بأثير اوهرا على 0202يناير  1بدءا من سارية هنار عدد من المعايير والبفسيراا والبعدي ا الاديدة األخرى على المعايير 
 .الموحدة للماموعةالقوايم المالية 

 

 الوصف التعديالت على المعايير 
تسري للسنوات التي تبدأ في 

 أو بعد

   
 م0202يناير  1 بعريف األهمية النسبية (2( و )1معيار المحاسبة الدولي رنم )

 (1المعيار الدولي للبقرير المالي رنم )
 

 م0202يناير  1 بعريف النشال الباارا

بعدي ا على مراع يلار المفاهيم بالمعايير الدولية  للبقارير  يلار مفاهيم البقارير المالية
البعريفاا المعدلة ومبللباا بحقق وكللر المالية، 

 المواوداا وا لبزاماا وبوويح بع، المفاهيم ال امة.
 

 م0202يناير  1

(، ومعيار 2المعيار الدولي للبقرير المالي رنم )
المعيار الدولي و( 12المحاسبة الدولي رنم )
 (4للبقرير المالي رنم )

 

 م0202يناير  1 يص ح معيار سعر الفايدة

 م0202يونيو  1 يمبيازاا ا ياار الناباة عن اايحة كورونا (12المعيار الدولي للبقرير المالي رنم )

 
 الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد معايير الدولية للتقرير الماليال 0-6

 المعايير الدولية للبقرير المالي الاديدة والمعدلة الصادرة البالية والبي لم يبدأ سريان ا بعد. الماموعةلم بلبق 
 

 الوصف التعديالت على المعايير
 تسري للسنوات التي تبدأ في 

 أو بعد

   
(، 4(، )2المعايير الدولية للبقارير المالية أرنام )

 ( 12(، ومعيار المحاسبة الدولي رنم )12(، )4)
 م0201يناير  1 المرحلة الثانية –يص ح معيار سعر الفايدة 

   

 م0200يناير  1 بكلفة يسبكمال أداء العقد –العقود المحملة بخساير  (14معيار المحاسبة الدولي رنم )

(، 2(، و)12المعايير الدولية للبقارير المالية أرنام )
( والمعيار الدولي 41ومعيار المحاسبة الدولي رنم )

 ( 1للبقرير المالي رنم )
 

البحسيناا السنوية على المعايير الدولية للبقارير المالية 
0212 - 0202 

 م0200يناير  1

والمعداا: المبحص ا السابقة لإلسبخدام المبلكاا واآلالا  (12معيار المحاسبة الدولي رنم )
 المقصود

 م0200يناير  1

   
 م0200يناير  1 يشارة يلى يلار المفاهيم (1المعيار الدولي للبقرير المالي رنم )

   
 م0201يناير  1 عقود البأمين (14المعيار الدولي للبقرير المالي رنم )

   
 م0201يناير  1 المللوباا على أن ا مبداولة أو غير مبداولةبصنيف  (1معيار المحاسبة الدولي )

   
بعدي ا على المعيار الدولي للبقرير المالي رنم 

 (02( ومعيار المحاسبة الدولي رنم )12)
بيع أو المساهمة في األصول بين المسبثمر والشرير أو 

 المشروع المشبرر
 غير محدد

 
وعة عندما تكون سارية، كما أن تطبيق مالمعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على القوائم المالية للمجتتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق هذه 

 للمجموعة في فترة التطبيق األولي.الموحدة هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت لن يكون له أثر جوهري على القوائم المالية 
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 السياسات المحاسبية الهامةملفص  - 1
 فيما يلي ملخ  بالسياساا المحاسبية ال امة الملبقة من نبل الماموعة:

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 1-3
 الممبلكاا األالا والمعداا بالبكلفة نانصا االسب  ر المبراكم ومامع خساير االنخفا، في القيمة. ب  ر

 

عندما ب  ر المواوداا نيد ا نشاء بالبكلفة نانصا أا انخفا، في القيمة. يبم ببويب هله المواوداا يلى البند المناسب بالممبلكاا والمعداا 
عندما بکون  خرىاسب  ر هله المواوداا علی نف  األس  المسبخدمة في المواوداا األ بممحدد ل ا. يال سبخدامااهزة لإلبكون مكبملة و

 المحدد ل ا. سبخدامااهزة لإل
 

ة بالبكلفة نانصا أية خساير انخفا، في القيمة. ببومن البكلفة يا داراألغرا، بدرج المواوداا نيد ا نشاء ألغرا، ا نباج أو الخدماا أو 
اا يلى األبعاب الم نية، وبالنسبة للمواوداا الموهلة، يبم رسملة بكاليف االنبرا، وفقا للسياسة المحاسبية للماموعة. يبم ببويب هله المواود

األس   اسب  ر هله المواوداا علی نف يبم المحدد ل ا.  سبخدامالبنود المناسبة بالممبلكاا واآلالا والمعداا عندما بكون مكبملة وااهزة لإل
 المحدد ل ا. سبخدامعندما بصبح المواوداا ااهزة لإل خرىالمسبخدمة في المواوداا األ

 

لريقة القسل  إسبخدامسبثناء األراوي المملوكة والعقاراا نيد ا نشاء( على مدى أعمارها ا نبااية بإر الممبلكاا واآلالا والمعداا )بيبم اسب  
 الثابا.

 
 قدرة للبنود الرييسية للمواوداا هي كما يلي:ين األعمار ا نبااية الم

 سنوات         

 11 – 00  مباني وبحسيناا على المأاور
 00 – 0  ومعداا آالا ومكاين

 10 – 0  أثا  وبا يزاا ومعداا مكببية
 2 – 4  سياراا

 
وبلبيق ا ا بغيراا في البقدير يبم احبساب ا أل، كل فبرة بقرير السب  ر في ن ايةببم مرااعة األعمار ا نبااية المقدرة والقيمة المببقية ولريقة ا

 .على أسا  مسبقبلي
 
 رسملة التكاليف ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات (3

 ببكون بكلفة بند الممبلكاا واآلالا والمعداا مما يلي:
 

 ووماا الباارية والبخفيوااسعر الشراء، بما في للر رسوم االسبيراد وورايب الشراء غير المسبردة، بعد حسم الخص ، 

 أا بكاليف مرببلة مباشرة بوصول األصل يلى المونع والحالة ال زمة لبشغيله باللريقة البي ببراءى لإلدارة. 
 

البلوير. يبم الخاصة بإنشاء المباني وال ياكل في مرحلة وببمثل األعمال الرأسمالية نيد البنفيل في البكاليف المبراكمة البي بكبدب ا الماموعة 
المنشآا. يبم بسايل البكاليف األولية المبكبدة على األعمال الرأسمالية نيد البنفيل ثم يبم بحويل ا يلى الممبلكاا والمعداا عند اكبمال بناء هله 

 ده للغر، المحدد له.رسملة بكاليف البمويل من القرو، المبعلقة ببناء المواوداا الموهلة خ ل الفبرة الزمنية ال زمة  بمامه ويعدا
 
 استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات (0

ه. يبم بحديد أا ربح أو يسبخدامالممبلكاا والمعداا عند االسببعاد أو عندما ال يبونع منافع انبصادية مسبقبلية من اسبمرار من بند أا يلغى يثباا 
والمعداا بالفرق بين مبحص ا البيع والقيمة الدفبرية لألصل ويبم يدراا ا في خسارة ناباة عن اسببعاد أو االسبغناء عن أحد بنود الممبلکاا 

 نايمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 
 قطع الغيار الرأسمالية (1

 بإسبخدام ا رشاداا البالية:بقوم الماموعة ببصنيف نلع الغيار الرأسمالية يلى نلع غيار هامة )نلع الغيار االسبرابياية( ونلع الغيار العامة، 
 

 نلع الغيار ال امة هي الازء المعد لإلسبخدام بشكل عاال، اللا من المحبمل أن يكون عنصرا رييسيا / ازًءا هاماً ينبغي االحبفا  به في 
ما أن يبم يسبخدام ا بشكل المبناول لومان يسبمرارية بشغيل معداا ا نباج. وعادة ما بسبخدم فقل عند حدو  أعلال، ولي  من المبونع عمو

 روبيني. يبدأ اسب  ر نلع الغيار ال امة من باريض الشراء مباشرة. 

 نامج نلع الغيار العامة هي نلع الغيار الرييسية األخرى البي ال بعببر هامة ويبم شراوها مقدماً بسبب خلل االسببدال المقررة )بمشيا مع بر
يار الرييسية المواودة بأازاء اديدة نابلة للبشغيل. بعببر هله البنود "مباحة لإلسبخدام" فقل في باريض الصيانة المقرر( وللر السببدال نلع الغ

ومن ثم ببدأ عملية االسب  ر عند بركيب ا كازء مسببدل. ين فبرة االسب  ر لمثل هله األازاء الرأسمالية العامة بكون علی مدى  ،مسبقبلي
 اي المببقي المبونع للمعداا المرببلة ب ا، أي ما أنل.عمرها ا نبااي أو العمر ا نبا
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 )ببمة(ملفص بالسياسات المحاسبية الهامة   -1
 الموجودات غير الملموسة 1-0

المواوداا غير  ببكونبدرج المواوداا غير الملموسة والبي من المبونع أن يكون ل ا منفعة مسبقبلية ومن المواوداا غير المبداولة. 
الشركة . ببمثل بكاليف بلوير ن ام بخليل موارد وحق اسبخدام األراوي الموارة الش رة وبكاليف برامج الحاسب اآلليمن الملموسة 

يبم يلفاء حق اسبخدام األر، الموارة على سنواا من باريض بلبيقه بالكامل.  4بالبكاليف المبكبدة لبلبيق ن ام اديد ويبم الفاوها على فبرة 
 مدى العمر ا نبااي للمباني باسبخدام لريقة القسل الثابا.

 
 .مسبحول علي ا محددة ويلبزاماا محبملةمللوباا العادلة لمواوداا و حصة الماموعة في القيمةاألعمال عن  باميعبكلفة  فاي،بمثل الش رة 

 
مبل  أا حص  با وافة يلى  ،درةصمحقوق الملكية ال ااووأد ل اا لبزاماا البي بم بحمو لألصول المقدمةببكون البكلفة من القيمة العادلة 

بومين المقابل المحبمل في البكلفة بالقيمة العادلة في باريض ا سبحوال وفي حال أن بم بصنيف المقابل بم ي. عند ا سبحوالغير مسيلرة 
 (.0راى الراوع يلى )ايواح ي ح أو الخسارة.من خ ل الربالمحبمل كإلبزام مالي، فإنه يعاد نياسه الحقاً 

 
 انففا  قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة  1-1

عة في ن اية كل فبرة نوايم مالية بمرااعة القيم الدفبرية لمواوداب ا الملموسة وغير الملموسة وللر لبحديد ما يلا كان هنار ما يشير بقوم المامو
في حالة واود للر الموشر، يبم بقدير القيمة القابلة لإلسبرداد لألصل وللر  ،يلى أن هله المواوداا ند بعروا يلى خساير انخفا، القيمة

يمة لبحديد خساير ينخفا، القيمة )ين وادا(. في حال عدم البمكن من بقدير القيمة القابلة لإلسبرداد ألصل محدد، بقوم الماموعة ببقدير الق
األصل نفسه. عندما يمكن بحديد أس  بوزيع معقولة وثاببة، يبم بوزيع األصول المشبركة القابلة لإلسبرداد للوحدة المولدة للنقد البي يعود يلي ا 

 ل ا.يلى وحداا مولدة للنقد محددة، أو يبم بوزيع ا يلى أصغر ماموعة من الوحداا المولدة للنقد البي يمكن بحديد أس  بوزيع معقولة وثاببة 
 

 ا بعد، يسبخداملاا األعمار ا نبااية غير المحددة والمواوداا غير الملموسة البي لم يبم  يبم اخببار انخفا، نيمة المواوداا غير الملموسة
 مرة واحدة سنوياً على األنل، وعندما يكون هنار موشر يدل على أن األصل ند انخفوا نيمبه.

 
، يبم خصم سبخدام، أي ما أعلى. عند بقدير نيمة ا دامسبخين القيمة القابلة ل سبرداد هي القيمة العادلة لألصل نانصاً بكلفة البيع أو نيمة ا 

معدل خصم ما نبل الوريبة اللا يعك  بقديراا السوق الحالية للقيمة الزمنية  إسبخدامالبدفقاا النقدية المسبقبلية المقدرة يلى نيم ا الحالية ب
 المسبقبلية ل ا. للمال والمخالر المبعلقة باألصل البي لم يبم بعديل بقدير البدفقاا النقدية

 
)أو الوحدة  في حال بم بقدير القيمة ا سبردادية ألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( بما يقل عن القيمة الدفبرية، يبم بخفي، القيمة الدفبرية لألصل

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة. المولدة للنقد( يلى القيمة ا سبردادية. يبم ا عبراف بخساير ا نخفا، مباشرًة في نايمة الربح أو الخسارة
 

ببم زيادة القيمة الدفبرية لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( يلى القيمة المعاد بقديرها أو القيمة  ،في حالة رد خساير ينخفا، القيمة الحقاً 
ة للنقد( فيما لو لم يبم يحبساب خساير ينخفا، ا سبردادية، بحي  ال بزيد القيمة الدفبرية المعدلة عن القيمة الدفبرية لألصل )أو الوحدة المولد

 القيمة في السنواا السابقة. يبم رد خساير ينخفا، القيمة مباشرًة يلى نايمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 
 في الشركات الزميلة ستثماراإل 1-4

علدى السياسداا الماليدة  ةمشدبرك سديلرةأو  سيلرةعلي ا ولكن لي   اوهرابأثير ين الشركاا الزميلة هي بلر الشركاا البي يكون للماموعة 
 والبشغيلية. 

 
من بكداليف المعاملدة. لريقة حقوق الملكية . يدبم االعبدراف ب دا مبددييا بالبكلفدة، والبدي ببود إسبخداميبم يحبساب الحص  في الشركاا البابعة ب

وفدق  عن دا سدبالربح أو الخسارة والدخل الشدامل االخدر للشدركاا المسدبثمر في دا المحلإلعبراف المبديي ، ببومن حصة الماموعة في ا اً الحق
 .اللا يبونف فيه البأثير الاوهرا لريقة حقوق الملكية، حبى الباريض

 
 مفزون 1-8
لوصدول بكدل مندبج يلدى مونعده وحالبده لالمخزون على أسا  البكلفة أو صافي القيمة القابلة للبحقيق، أي ما أنل. يبم احبساب البكلفة المبكبددة  يقيم

 الراهنة كما يلي: 
 

 والبكاليف األخرى المبكبدة لالب المخزون  ءالمواد الخام ومواد البعبية ونلع الغيار على أسا  البكلفة المراحة وبشمل كافة بكاليف الشرا
 .الى مونعه وحالبه الراهنة

 كلفة المراحة وببومن بكلفة المواد والعمالة وحصة مناسبة من بكلفة البصنيع البواعة بامة الصنع ومنبااا بحا البصنيع على أسا  الب
 ،.اربنا  ةسببعد بكلفولكن بغير المباشرة بناًء على ندرة البشغيل العادية، 

 

وابمدام البيدع. ين صافي القيمة القابلة للبحقيق هي سعر البيع المبونع في سياق األعمال ا عبيادية نانصاً البكاليف المقدرة ال زمة  كمدال المندبج 
 يبم بكوين مخص  للمخزون بلئ الحركة. 

 
 النقد وما في حكمه 1-6

يومدداً أو أنددل وهددي مباحددة  سددبخدام  22ر والبددي بكددون فبددرة يسددبحقان ا يبكددون النقددد ومددا فددي حكمدده مددن نقددد فددي الصددندوق وودايددع لدددى البنددو
 الماموعة، ما لم يلكر خ ف للر.  في نايمة المركز المالي الموحدة، يبم عر، السحب على المكشوف من البنور في بند القرو،.
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 تصنيف الموجودات المالية

مدن  وأ األخدر الددخل الشدامل بندود خد ل مدن العادلدة الملفدأة، والقيمدة بالبكلفة :المالية المواوداا بصنيف ونيا  يبم عند ا عبراف المبديي،
الددخل الشدامل  نايمدةمدن خد ل غيدر مبداولدة فدي أوراق ماليدة  ا ابيسدبثمارالماموعة  بصنف .أوالخسارة الربح خ ل من العادلة خ ل القيمة

 .األخر

 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
 :الخسارة أو الربح خ ل من العادلة بالقيمة يبم بصنيف ا ولم الباليين الشرلين اسبوفى يلا الملفأة المواوداا المالية بالبكلفة نيا  يبم
 

 و بعاندية، نقدية بدفقاا لبحصيل بالمواوداا االحبفا  يلى ي دف االعمال اللا  نمولج ومن باألصل االحبفا  يبم -
علدى  وفايددة ألصدل مددفوعاا فقدل بكدون والبدي محدددة بدواريض في نقدية بدفقاا المالية للمواوداا البعاندية الشرول فبراب ا وفق بنشأ -

 .السداد مسبحق األصلي المبل 
 

 العمل نموذج تقييم
 لريقدة واده أفودل علدی يعکد  هدلا ألن المحف دة مسدبوى علی باألصل فيه يحبف  اللا األعمال نمولج هدف بقييم بإاراء الماموعة بقوم
  :في ا الن ر يبم البي المعلوماا بشمل .ا دارة يلی المعلوماا وبقديم األعمال يدارة

 

 كاندا يلا مدا لمعرفدة ، الخصدو  واده وعلدى .العمليدة الناحيدة مدن السياسداا بلدر عمدل وآليدة للمحف دة المعلندة واألهدداف السياسداا 
 الماليدة الموادوداا مدة ملابقة أو للفايدة محدد بسعير بسال االحبفا  أو البعاندية الفوايد ييراداا كسب على بركز ا دارة اسبرابياية

 المواوداا؛ بيع خ ل من النقدية البدفقاا بحقيق أو المواوداا بلر بمول البي المللوباا مدة مع

 الماموعة؛ يدارة يلى الشأن ب لا بقرير ورفع المحف ة أداء بقييم كيفية 

 ؛المخالر هله يدارة وكيفية )هلا األعمال نمولج في ب ا المحبف  المالية والمواوداا) األعمال نمولج أداء على بوثر البي المخالر 

 أو  يدارب دا بدبم البدي للموادوداا العادلدة القيمة على بربكز البعويواا كانا يلا ما المثال؛ سبيل على – األعمال مديرا بعوي، كيفية
 بحصيل ا؛ و بم البي البعاندية النقدية البدفقاا

 ومع للر .المسبقبل في المبيعاا نشال بشأن وبونعاب ا المبيعاا هله وأسباب سابقة، فبراا في المبيعاا وبونيا وحام صفقاا عدد ، 
 ال ددف المعلدن بحقيدق لكيفيدة شدامل بقيديم مدن ادزءاً  اعببارهدا بدل منفصدل بشدكل المبيعداا بنشدال المبعلقدة المعلومداا في الن ر يبم ال

 .النقدية البدفقاا بحقيق وكيفية المالية المواوداا  دارة للماموعة
 

بحقدق بم يلا  حالة " أو "حالة الوغل" في االعببار.أسوأ " بصوراامبونعة بشكل معقول دون ووع  بصوراايعبمد بقييم نمولج العمل على 
لشركة، فإن الشركة ال بغير بصنيف المواوداا المالية المببقية المحبف  ب دا اخبلف عن بونعاا بشكل ماألولي  االعبرافنقدية بعد البدفقاا ال

 حديًثا. ىحديًثا أو المشبرالمكون  األصل الماليهله المعلوماا للموي ندما عند بقييم  بسبخدمل، ولكن ا امل عنمولج ومن للر ال
 

 الربح خ ل من العادلة بالقيمة العادلة القيمة أسا  علی أداي ا بقييم يبم والبي ، ان وادا، للمباارة ب ا المحبف  المالية المواوداا نيا  يبم
 بيدع مدع البعانديدة النقديدة البددفقاا لبحصديل ب دا محدبف  وغيدر حصدراً  البعانديدة النقديدة البددفقاا لبحصديل ب دا محدبف  غيدر ألن دا الخسارة أو

 .المالية المواوداا
 

 والفائدة األصلي للمبلغ دفعات مجرد هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم

 أن دا علدى "الفايدة" بعريف يبم .األولي االعبراف عند المالي لألصل العادلة القيمة أنه على "األصلي المبل " بعريف يبم البقييم، هلا ألغرا،
 وبكداليف ولمخدالر معيندة زمنيدة فبدرة خد ل السدداد بحدا األصدلي بدالمبل  المرببلة االيبمانية وللمخالر للنقود الزمنية للقيمة المادا المقابل

المقاسدة بالقيمدة الماليدة بالنسدبة للموادوداا  .الدربح هدامش وكدللر ، )ا داريدة والبكداليف السديولة مخدالر مثدل( األخدرى األساسدية ا ندرا،
 اآلخر.، يبم بسايل األرباح والخساير في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل العادلة
 

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من فالل الدفل الشامل اآلفر
أصدل الماليدة ، حيد  يمثدل البددفق النقددا للموادوداا  موادودااالبددفقاا النقديدة البعانديدة وبيدع ال حصيليبم نيا  المواوداا المحبف  ب ا لب

 اآلخر.فقل، بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل وفايدة الدين 
 

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من فالل الربح أو الفسارة
ة أو بالقيمة العادلة من خ ل الددخل الشدامل اآلخدر بالقيمدة العادلدة مدن خد ل الدربح أو فأللمالبکلفة ر البي ال بفي بمعاييوداا ااولم  انيام يب

الددين البدي يدبم نياسد ا الحقداً فدي نايمدة الدربح أو الخسدارة ويدبم ي  ارهدا ودمن الدربح /  اايسدبثمارالخسارة. يبم يثباا الربح أو الخسارة من 
 )الخسارة( األخرى في الفبرة البي بنشأ في ا.

 
 تصنيف المطلوبات المالية

احبساب البكلفة الملفأة من  بقوم الماموعة ببصنيف مللوباب ا المالية، بخ ف الوماناا المالية والبزاماا القرو،، وفًقا للبكلفة الملفأة. يبم
 خ ل األخل بعين االعببار أا خصم أو ع وة على نيمة األموال المصدرة، والبكاليف البي بشكل ازًءا ال يبازأ من معدل الفايدة الفعال.
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 التوقف عن  االعتراف
 

 الموجودات المالية
لبدفقاا النقدية من األصل المدالي، أو بقدوم بنقدل سب م االمالي عندما بنب ي الحقوق البعاندية ال بالبونف عن االعبراف باألصل الماموعةبقوم 
ال بقدوم عنددما أو  ،في ا اميع مخالر ومزايا ملكية األصل المالي بشكل اوهرا نقلمعاملة ب من خ لالبدفقاا النقدية البعاندية  اسب محقوق 

 لرة على األصل المالي.ال بحبف  بالسيلكن بنقل أو االحبفا  بكافة مخالر ومزايا الملكية و الماموعة
 

  عند البونف عن االعبراف باألصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفبرية لألصل )أو القيمة الدفبرية المخصصدة لادزء مدن األصدل المسدببعد(
و الخسدارة المبراكمدة البدي ( الربح المبراكم أ0( المقابل المالي المسبلم )مبومناً الحصول على أصل اديد نانصاً البزام اديد( و )1ويامالي )

 بم االعبراف ب ا في نايمة الدخل الشامل اآلخر ، يبم االعبراف به في نايمة الربح أو الخسارة.
 

 إنففا  القيمة
ل اا الددين بالقيمدة العادلدة مدن خد يسبثمارينلبق نمولج انخفا، القيمة على المواوداا المالية المسالة بالبكلفة الملفأة، مواوداا العقود، 

بعبمددد من ايددة االنخفدا، علددى اسدا  واددود زيددادة اوهريدة فددي مخددالر فدي أدواا حقددوق الملكيدة.  سددبثمارالددخل الشددامل اآلخدر، ولددي  ا 
 .(2)رنم للبقرير المالي بقوم الشركة ببلبيق المن ج المبسل اللا يسمح به المعيار الدولي  الباارية، ا يبمان. بالنسبة لللمم المدينة

 
 الماموعة بباريض كل بقرير ببقييم ما يلا كانا المواوداا المالية المدرادة بالبكلفدة الملفدأة لاا نيمدة ايبمانيدة منخفودة. ويعببدر األصدلبقوم 

يدبم  .المالي "منخف، القيمة االيبمانية" عندما يكون لحصول حد  أو أكثر أثدر ودار علدى البددفقاا النقديدة المسدبقبلية المقددرة لألصدل المدالي
 م مخص  الخساير للمواوداا والمالية البي بقا  بالبكلفة الملفأة من القيمة ا امالية لبلر المواوداا.حس
 

 مقاصة األدوات المالية
 يبم مقاصة المواوداا والمللوباا المالية ويبم عر، صافي المبل  في نايمة المركز المالي الموحد فقل عندما يكدون هندار حدق نابدل للبنفيدل

ي مقاصددة المبددال  المعبددرف ب ددا وعنددد واددود النيددة لبسددوية المعددام ا علددى أسددا  صددافي المبلدد  أو لبحصدديل المواددوداا وبسددوية نانونيدداً فدد
المللوبداا فددي نفدد  الونددا. ياددب أن ال يكددون الحددق القابددل للبنفيددل نانونيدداً مرهددون بأحدددا  مسددبقبلية وياددب أن يكددون نابددل للبنفيددل فددي سددياق 

 حالة البخلف عن السداد أو يعسار أو يف   الماموعة أو اللرف المقابل.االعمال االعبيادية وفي 
 

 الفائدة الفعليةمعدل طريقة 
ة المرببلدة ب دا. ين معددل فبدرين لريقة معدل الفايدة الفعلية هي لريقدة  حبسداب البكلفدة الملفدأة ألداة الددين وبوزيدع ييدراداا الفوايدد علدى ال

لدلا يسدبخدم لخصدم الددفعاا النقديدة المسدبقبلية المبونعدة )ويودم اميدع الرسدوم والنقدال المدفوعدة والمقبوودة هو للر المعددل الي الفايدة الفع
والبي بعببر ادزءاً ال يبادزأ مدن معددل الفايددة الفعلدي وكدللر بكداليف المعدام ا والعد واا والخصدوماا األخدرى( فدي يلدار العمدر الزمندي 

 كان للر مناسبا وللر يلى صافي القيمة الدفبرية عند ا عبراف األولي. المبونع ألداة الدين أو فبرة أنصر، يلا
 
 لبيعبغر  اغير المتداولة المحتفظ بها  والموجودات غير المستمرةالعمليات  1-5

 رغي وداااولما فبصني ميبخر. آلالربح والخسارة والدخل الشامل ا نايمةبشكل منفصل في  غير المسبمرةيبم عر، نبايج العملياا 
 .لبيعا بکلفة نانصاً لةدلعاا لقيمةأو ا يةرفبدلا بالقيمة لبيعبغر، ا ب ا  کمحبف( دسببعا ا اعاومام)أو  لةداولمبا
 
 معاملة لخ  نم يةرفبدلا نيمب ا ردادسبا الا بم،  للبيع ب ا  محبف ن اأ علی( دسببعا ا اعاومام)أو  لةداولمبا رغي وداااولما فبصني ميب
 فقل مع مراعاة( مباًحا للبيع الفورا في حالبه الحالية دسببعا هله الحالة عندما يكون األصل )أو ماموعة افي . رمسبم دامسبخا الً منبد بيع
 .بدراة كبيرة( ويعببر البيع محبمً  دسببعا ية لبيع بلر األصول )أو ماموعاا اادالمعبادة والع لشرولا

 
، وبم البدء في (دسببعا ايلا كان مسبوى ا دارة المناسب ملبزًما بخلة لبيع األصل )أو ماموعة  بدراة كبيرةبعببر عملية البيع محبملة 

بسعر و( بشكل نشل دسببعا ا)أو ماموعة للبيع  المواوداا، بم بسويق ا واسبكمال الخلة. ع وة على للرالمشبر  ياادبرنامج نشل 
، من المبونع أن بصبح عملية البيع موهلة ل عبراف ب ا كعملية بيع مكبملة خ ل سنة ة يلى للرعادلة الحالية. با وافمعقول بالنسبة لقيمب ا ال

 لبيع.بغر، ادة من باريض بصنيف ا كمحبف  ب ا واح
 
 خرىاأل فيراالفوايد والمصبم ا عبراف ب. لبيعبغر، ا ب ا  کمحبف بصنيف ا ءثناأ للبيع لةداولمبا رغي وداااولماالفاء أو  رسب  ا ميب ال

  .دسببعا اماموعة  بإلبزاماا المرببلة
 
 بغر، البيع ب ا  کمحبف لمصنفةا دالسببعاا عةومام ومواوداالبيع بغر، ا ب ا  کمحبف لمصنفةا لةداولمبا رغي وداااولما بصنيف ميب

لبيع بغر، االمصنفة كمحبف  ب ا  دسببعا اماموعة يلبزاماا  بصنيف. يبم لماليا زکرلما نايمة في رىألخا وداااولما نع لمنفص لبشک
 المالي. مركزال نايمةفي  خرىألبشكل منفصل عن المللوباا ا
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 ترجمة العمالت األجنبية 1-2
غير العملة الو يفية للشركة )العم ا األانبية( وفقا ألسعار الصرف السايدة في باريض  أخرىيبم يثباا المعام ا البي ببم بعم ا 

ر المعام ا. يبم برامة المواوداا والمللوباا النقدية بالعم ا األانبية في ن اية كل فبرة مالية على أسا  أسعار الصرف السايدة في لل
يبم  نياس ا بمقدار البكلفة الباريخية بعملة أانبية، بإسبخدام سعر الصرف في باريض المعاملة، ، البي يبميبم برامة البنود غير النقديةالباريض. 

 لعادلة.برامة البنود غير النقدية المدراة بالقيمة العادلة والمدراة بالعم ا األانبية وفقا ألسعار الصرف السايدة في باريض بحديد القيمة ا
 

ى البنود النقدية في نايمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في الفبرة البي بنشأ في ا يبم االعبراف بفروق أسعار الصرف عل
ر أن باسبثناء فروق أسعار صرف العم ا األانبية على البنود النقدية المللوبة من أو المسبحقة يلى عملية أانبية ومن غير المحبمل أو المقر

ياً في الدخل الشامل اآلخر ويبم مبدياالعبراف ب ا في العملية األانبية( والبي يبم  سبثمارازءاَ من صافي ا يبم بسويب ا )وهي بالبالي بشكل 
 يعادة بصنيف ا من حقوق الملكية يلى نايمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند بسديد البنود النقدية.

 

اموعة بالكامل في عملية أانبية، اسببعاد يبومن فقدان سيلرة على شركة بابعة ببومن عملية عند اسببعاد عملية أانبية )اسببعاد حصة الم
أانبية(، يبم يعادة ببويب اميع فروناا أسعار الصرف البراكمية في حقوق الملكية بخصو  بلر العملية العايدة لمساهمي الماموعة، يلى 

علق باالسببعاد الازيي لشركة بابعة ببومن عملية أانبية، واللا ال يودا يلى خسارة نايمة الربح أو الخسارة. با وافة يلى للر، فيما يب
الماموعة للسيلرة على الشركة البابعة، يعاد بوزيع الحصة النسبية من فروناا أسعار الصرف المبراكمة على الحص  غير المسيلرة وال 

)مثل عملياا االسببعاد الازيي للشركاا  خرىعملياا االسببعاد الازيية األ يبم االعبراف ب ا في نايمة الربح أو الخسارة. بالنسبة لاميع
من الزميلة أو البربيباا المشبركة البي ال بودا يلى خسارة الماموعة لبأثير اوهرا أو سيلرة مشبركة(، يبم يعادة ببويب الحصة البناسبية 

 خل الشامل اآلخر الموحدة.فروق أسعار الصرف المبراكمة يلى نايمة الربح أو الخسارة والد
 

 شركات المجموعة 1-32
فية يبم برامة النبايج والمركز المالي للشركاا البابعة األانبية البي يكون ل ا عم ا عر، غير عملة العر، للشركة األم يلى العملة الو ي

 كما يلي:
 

 يبم برامة المواوداا والمللوباا لكل فبرة نوايم مالية بمواب أسعار الصرف السايدة في ن اية فبرة القوايم المالية.  (1)
 يبم برامة ا يراداا والمصاريف لكل فبرة نوايم مالية بمبوسل أسعار الصرف. (0)
يبم برامة عناصر حساباا حقوق الملكية وفقا ألسعار الصرف السايدة بباريض البنود لاا الصلة. يبم يدراج البعدي ا البراكمية الناباة  (1)

 عن البرامة في الدخل الشامل اآلخر ويبم يدراا ا كبند مسبقل في حقوق الملكية "فروق برامة العم ا األانبية". 
 

 المفصصات 1-33

ا عبراف بالمخصصاا عندما يكون على الماموعة يلبزام حالي )نانوني أو حكمي( نبياة لحد  في الماوي ويكون من المحبمل أن يبم 
يبربب عنه سداد ا لبزام ويمكن بقدير مبل  ا لبزام بشكل موثوق. ين المبل  المعبرف به كمخص  يبم يحبسابه حسب أفول البونعاا 

لبزام كما بن اية فبرة البقرير بعد األخد بعين االعببار المخالر واألمور غير الموكدة المحيلة با لبزام. عند نيا  للمقابل المللوب لسداد ا 
دية )عندما نيمة المخص  بإسبخدام البدفقاا النقدية المقّدرة لبسوية االلبزام الحالي، فإن نيمبه المدراة هي القيمة الحالية لبلر البدفقاا النق

 ر القيمة الزمنية للمال اوهرا(.يكون بأثي
 

 عندما يكون ازء أو كافة المنافع االنبصادية المللوبة لسداد المخص  مبونع اسبردادها من لرف ثال ، فإنه يبم االعبراف باللمة المدينة
 كأصل في حالة كون اسب م واسبعاوة المبل  موكدة ويمكن نياسه بشكل موثوق.

 

 أصول حق االستفدام 1-30

بأصول حق االسبخدام في باريض بدء عقد ا ياار )أا الباريض اللا يصبح فيه األصل محل العقد مباًحا ل سبخدام(. وُبَقا   الماموعةبعبرف 
لة حسب أا يعادة نيا  في  أصول حق االسبخدام بالبكلفة نانًصا أا اسب  ر مبراكم وأا خساير ناشية عن االنخفا، في القيمة، وُمعدَّ

دة اا عقد  ياار. وبشبمل بكلفة أصول حق االسبخدام على مبل  البزاماا عقود ا ياار الُمعبَرف ب ا والبكاليف المباشرة المبديية المبكبَّ البزام
دة في أو نبل بدء عقد ا ياار، نانًصا أا حوافز يياار مسبَلم ة مبيقن الماموعة. وما لم بكن ا رااعوبكاليف  ومدفوعاا ا ياار الُمسدَّ

بصورة معقولة حيال الحصول على ملكية األصل المسبأَار في ن اية مدة عقد ا ياار، ُبسَب لر أصول حق االسبخدام الُمعبَرف ب ا وفًقا 
يلا كانا الماموعة مبأكدة بشكل معقول من للريقة القسل الثابا على مدى عمرها ا نبااي البقديرا أو مدة عقد ا ياار، أيُّ ما أنصر. 

وبخوع أصول حق االسبخدام ة خيار الشراء ، يبم اسب  ر أصل حق االسبخدام على مدار العمر ا نبااي لألصل األساسي ممارس
 ل نخفا، في القيمة.

 

 التزامات عقود اإليجار 1-31

البي ُبَدفع على مدى فبرة عقد بعبرف الماموعة، عند بدء عقد ا ياار، بالبزاماا ا ياار البي ُبَقا  بالقيمة الحالية لمدفوعاا ا ياار 
لقب، ا ياار. وبشبمل مدفوعاا ا ياار على المدفوعاا الثاببة )بما في للر المدفوعاا الثاببة الفعلية( نانًصا أا حوافز يياار ُمسبَحقة ا

ل والمبال  المبونع دفع ا بمواب وماناا ال ن أيًوا مدفوعاا ومدفوعاا ا ياار المبغيِّرة البي بعبمد على موشر أو ُمعدَّ قيمة المببقية. وببومَّ
د بصورة معقولة أن بمارسه الماموعة ومدفوعاا غراماا ين اء عقد ا ياار يلا كان عقد ا ياار  ا ياار سعر ممارسة خيار الشراء الموكَّ

ل معيَّن، كمصروف في الفبرة يعك  ممارسة الماموعة خيار ا ن اء. وُيعبَرف بمدفوعاا ا ياار المبغيِّرة، البي ال بعبمد على م وشر أو ُمعدَّ
 البي يبسبب خ ل ا الحد  أو ال رف في ياراء السداد.
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 )ببمة( التزامات عقود اإليجار 1-31

ل الفايدة  الماموعةوعند حساب القيمة الحالية لمدفوعاا ا ياار، بسبخدم  ل االنبرا، ا وافي عند بدء عقد ا ياار يلا كان ُمعدَّ ُمعدَّ
ر بحديده بُيسر.  ا وافي هو السعر اللا سيدفعه المسبأار الفرد النبرا، األموال  المعدلين المنصو  علي ا ومنًيا في عقد ا ياار يبعلَّ
بخدام في بيية انبصادية مماثلة مع شرول وأحكام وشرول مماثلة. بعد باريض ال زمة للحصول على أصل لا نيمة مماثلة ألصل حق االس

دة. فوً   يوافوبعد باريض بدء عقد ا ياار، البدء ،  مبل  البزاماا عقد ا ياار ليعك  بزايد الفايدة وُيخفَّ، حسب ُدفعاا ا ياار الُمسدَّ
دفعاا عن للر، ُيَعاد نيا  القيمة الدفبرية اللبزاماا عقد ا ياار يلا كان هنار بعديل أو بغير في ُمدة عقد ا ياار؛ سواء كان بغيُّر في 

   ر في بقييم شراء األصل محل العقد.ا ياار الثاببة الفعلية أو بغيُّ 
 

 

 

ول يبم بوزيع مدفوعاا ا ياار بين رأ  المال وبكاليف البمويل. يبم بحميل بكلفة البمويل على الربح والخسارة على مدى فبرة ا ياار للحص
 .على معدل فايدة دورا ثابا على الرصيد المببقي من االلبزام لكل سنة

 

 

 

 جل وعقود اإليجار ذات األصول منففضة القيمةعقود اإليجار قصيرة األ
 ُبلبِّق الشركة يعفاء االعبراف بعقود ا ياار نصيرة األال على عقود يياارها نصيرة األال للعقاراا المسبأَارة )أا عقود ا ياار بلر

يعفاء االعبراف بعقود ا ياار لاا األصول  ش ًرا أو أنل من باريض بدء العقد وال ببومَّن خيار شراء(، وُبلبِّق أيًوا 10مدب ا  بصلالبي 
ياار نصيرة منخفوة القيمة على عقود يياار البا يزاا المكببية البي ُبعببر منخفوة القيمة. وُيْعَبَرف بُدفعاا عقود ا ياار المبعلقة بعقود ا 

 لى مدى فبرة عقد ا ياار.األال وعقود ا ياار لاا األصول منخفوة القيمة كمصروف وفًقا للريقة القسل الثابا ع
 

 مكافآت الموظفين  1-34

 االلتزام قصير األجل (3

الكامل ين المللوباا المبعلقة باألاور والروابب، بما في للر المكافآا غير النقدية وا اازاا المروية المبراكمة البي من المبونع بسويب ا ب
المو فون الخدمة لاا الع نة يبم اثباب ا بناء على الخدماا المقدمة من المو فين  ش ر بعد ن اية فبرة القوايم المالية البي ندم في ا 10خ ل 

مو فين حبى ن اية فبرة القوايم المالية ويبم نياس ا بالمبال  المبونع سدادها عند بسوية المللوباا. يبم عر، المللوباا كإلبزاماا مكافآا ال
 المالي الموحدة.الحالية ومن المصاريف المسبحقة في نايمة المركز 

 

 مكافأة نهاية الفدمة للموظفين  (0

في  هعبرف بمال ين ا لبزاميبم احبساب البزام المزايا المحددة سنوياً من نبل خبراء اكبواريين مسبقلين بإسبخدام لريقة بقييم وحدة االيبمان. 
 .المزايا المحددة في ن اية فبرة القوايم المالية لبزاملمو فين هو القيمة الحالية  انايمة المركز المالي الموحدة بخصو  مكافأة 

 
ركاا عالية وبحدد القيمة الحالية اللبزام المزايا المحددة بخصم البدفقاا النقدية الخاراة البقديرية المسبقبلية بإسبخدام معدالا فايدة سنداا ش

 لشرول ا لبزام لا الع نة. الاودة المقومة بالعملة البي سيبم ب ا دفع المكافآا، وبكون شرول ا مقاربة 
 

 وبصنف بكاليف المزايا المحددة على النحو البالي:
 

 تكلفة الفدمة
 ببومن بكاليف الخدماا بكلفة الخدمة الحالية وبكلفة الخدمة السابقة والبي يبم يثباب ا مباشرة في نايمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
سارة يبم االعبراف بالبغيراا في القيمة الحالية اللبزاماا المزايا المحددة عن بعدي ا الخلة أو البخفيواا مباشرة في نايمة الربح أو الخ

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة كبكاليف خدمة سابقة. 
 

 تكلفة الفائدة
صافي رصيد يلبزام المزايا المحددة. يبم يدراج هله البكلفة في مصاريف  علىفي بداية الفبرة يبم احبساب بكلفة الفايدة ببلبيق معدل الخصم 

 مزايا المو فين في نايمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

 قياس الأرباح أو فسائر إعادة 
رة يبم يثباا أرباح أو خساير يعادة القيا  الناشية عن البعدي ا أو البغيراا في االفبراواا االكبوارية في الفبرة البي بحد  في ا مباش

 ومن الدخل الشامل اآلخر. 
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 العمالءاإليرادات من عقود مع  1-38
الماموعة با يراداا عندما يحصل العميل على السيلرة على البواعة في ونا محدد، أا عند البسليم وا نرار باسب م البواعة،  بعبرف

 بإسبخدام نمولج الخم  خلواا. والبي ببومن:
 
 للبنفيل. حديد العقد مع العميل، أا االبفانياا مع الشركة البي بنشئ حقوناً ويلبزاماا نابلةب  ( أ
 وعد في مثل هله العقود لنقل المنبااا أو الخدماا.ال( بحديد البزاماا األداء في العقد، مثل ب
صيل ا ( بحديد سعر المعاملة بناًء على المقابل اللا ببونع الشركة الحصول عليه مقابل الوفاء بإلبزاماا األداء )وباسبثناء أا مبال  يبم بحج

 نيابة عن ا اا أخرى(.
 بوزيع سعر المعاملة لكل يلبزام أداء اسبناداً يلى سعر البيع البقديرا المسبقل للمنبااا أو الخدماا المقدمة للعميل.( د
ا يلى ( االعبراف با يراداا عندما )أو بمارد أن( بسبوفي المنشأة شرول أداء االلبزام، مثل أن يبم نقل المنبااا أو الخدماا المبعاند علي هـ

 العميل على السيلرة. ند يكون هلا مع مرور الونا أو في ونا معين. العميل ويحصل
 

ا يراداا بالقيمة العادلة للمقابل المسبلم أو المسبحق، مع مراعاة شرول السداد المحددة فى العقد واسببعاد الورايب أو الرسوم. كما  بقا 
نبل االعبراف با يراد. في حالة عدم واود شرول محددة، يبم بلبيق السياسة أع ه ويبم  أع هياب اسبيفاء المعاييرالمحددة المووحة 

 ا يراداا عند يكبساب ا ويسبحقان ا. يلبسا
 
دى يثباا ا يراداا عند بسليم أو شحن السلع وفًقا لشرول العقد البي يبم بمواب ا نقل السيلرة على السلع / المنبااا يلى العم ء ولي  ل يبم

 الماموعة سيلرة فعالة على هله السلع أو اسبمرار مشاركة ا دارة ل ا.
 
 إيرادات أفرى 1-36

لموحدة بشبمل ا يراداا األخرى على البأمين المسبلم وبوزيعاا األرباح المسبلمة. يبم ا عبراف بالبأمين المسبلم في نايمة الربح والخسارة ا
 ألرباح في الربح أو الخسارة الموحدة في الباريض اللا يبم فيه يثباا حق الماموعة في اسب م الدفعة.بوزيعاا اييراد عند اسب م ا. يبم يثباا 

 
 تكاليف االقترا  1-37

 الألموبإسبثناء بكاليف االنبرا، على ا ،يبم يدراج بكاليف االنبرا، في نايمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفبرة البي يبم بكبدها في ا
العايدة مباشرًة يلى االسبحوال أو ينشاء أو ينباج مواوداا موهلة، يبم رسملة بكاليف االنبرا،، ين وادا، خ ل الفبرة  ألالا لطويلةا

 ال زمة  كمال ويعداد المواوداا لإلسبخدام المقرر. نيةالزم
 
 الزكاة وضريبة الدفل  1-35

لكة العربية السعودية. با وافة يلى للر، بخوع الشركاا البابعة ألن مة الماموعة ألن مة ال يية العامة للزكاة والدخل في المم بخوع
 وريبة الدخل المعنية في الدول البي بقوم في ا بممارسة أنشلب ا. يبم ا سبدرار للزكاة وفقاً لمبدأ ا سبحقاق. بحسب الزكاة على أسا 

بين البقديراا والربل الن ايي عند الموافقة علي ا وعندها يبم بسوية  الوعاء الزكوا أو صافي الربح المعدل، أي ما أكبر. بقيد أا فروناا
 المخص .

 
 اإلحتياطي النظامي 1-32

٪ 12بماشياً مع ن ام الشركاا بالمملكة العربية السعودية والن ام األساسي للشركة، بقوم الماموعة ببكوين يحبيالي ن امي وللر ببحويل 
ا حبيالي غير مباح  ٪ من رأ  المال. ين هلا12الخساير المبراكمة حبى يبل  هلا ا حبيالي  بغلية كان مباحا بعديلا  ،من صافي الربح
 للبوزيع كأرباح. 

 
 توزيعات أرباح  1-02

الموافقة يبم نيد بوزيعاا األرباح كإلبزام عند الموافقة علي ا في اابماع الامعية العمومية السنوا. يبم نيد بوزيعاا األرباح المرحلية عند 
 علي ا من نبل أعواء مال  ا دارة.

 
 مصاريف  1-03

بصنف المصاريف وفقاً لو ايف ا كازء من من بكلفة المبيعاا، أو بكلفة البيع والبوزيع أو األنشلة ا دارية. ببومن مصاريف البيع 
مباشر ببكلـــفة ا نباج وفقاً للمبادئ المحاسبية والبوزيع والمصاريف العمومية وا دارية البكاليف غير المباشرة والبي ال ببعلق بشكل 

المبعارف علي ا. ويبم بوزيع المصاريف، يلا لزم األمر، بين مصاريف بيع وبوزيع ومصاريف عمومية ويدارية وبكلفة ا نباج على أسا  
 ثابا.
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 )ببمة(ملفص بالسياسات المحاسبية الهامة   -1
 التقارير القطاعية  1-00

 )أ( قطاع األعمال
 البى : الشركاانلاع األعمال عبارة عن ماموعة من المواوداا والعملياا أو ين 

 

 دة للدخل .ولبزاول األنشلة الم• 
 ويبم بحليل نبايج عملياب ا بإسبمرار بواسلة ا دارة من أال ابخال القراراا المبعلقة ببخصي  الموارد وبقييم األداء ؛ • 
 بكون معلوماب ا المالية مباحة بصورة مسبقلة .• 
 

 )ب( القطاع الجغرافي
القلاع الاغرافي هو عبارة عن ماموعة من المواوداا والعملياا أو الشركاا البي بقوم بأنشلة بدر ييراداا في بيية انبصادية محددة 

 أخرى.عروة لمخالر وعايداا مخبلفة عن بلر البي بعمل في بيياا انبصادية 
 
 أحكام محاسبية هامة ومصادر التقدير الرئيسية غير المؤكدة 1-01

فبراواا البي ند بوثر على المبال  المعلنة يبللب يعداد القوايم المالية الموحدة وفقاً لمبادئ المحاسبة المبعارف علي ا ووع البقديراا وا 
حبملة في باريض القوايم المالية الموحدة والمبال  المعلنة لإليراداا للمواوداا والمللوباا وا فصاح عن المواوداا والمللوباا الم

. بالرغم أن هله البقديراا مبنية على أسا  أفول المعلوماا المبوفرة لدى ا دارة عن األحدا  الحالية، ند فبرة البقريروالمصاريف خ ل 
على البقديراا المحاسبية في السنة البي يبم في ا مرااعة البقديراا وفي  بخبلف النبايج الفعلية عن بلر البقديراا. يبم ا عبراف بالبعدي ا

 الفبراا المسبقبلية المبأثرة.
 

 الموجودات المالية بما فيها الذمم المدينة التجارية  اإلنففا  في قيمة
عن السداد ومعدالا الخسارة  بسبند مخصصاا خسارة اللمم المدينة الباارية والمدينون اآلخرون على افبراواا حول مخالر البخلف

 غير المبونعة. بسبخدم الماموعة الحكم حول هله ا فبراواا وبحديد المدخ ا في احبساب انخفا، القيمة، اسبناداً يلى الخبرة الباريخية
 بالماموعة، و روف السوق الحالية با وافة يلى البقديراا المسبقبلية في ن اية كل فبرة بقدير.

  
 طيء الحركة مفصص مفزون ب

وبليء الحركة. وبسبند بقديراا صافي القيمة القابلة للبحقق للمخزون على أكثر األدلة  البالفبقوم ا دارة ببكوين مخص  بالمخزون 
بقع  موثونية في ونا يسبخدام البقديراا. وبأخل هله البقديراا باالعببار البقلباا في األسعار أو البكاليف المرببلة بشكل مباشرة بأحدا 

 بعد باريض نايمة المركز المالي بالقدر اللا يوكد أن  روف هله األحدا  نايمة كما في ن اية السنة.
 

 المفصصات واإللتزامات المحتملة 
يبم بكوين مخصصاا عند واود يلبزام )نانوني أو حكمي( على الماموعة نابج من أحدا  سابقة، وعندما يكون من المحبمل أنه سبكون 

 لبدفق موارد لبسوية هلا ا لبزام وأنه بم بقدير المبل  بصورة موثونة. هنار حااة
 

ين اميع ا لبزاماا المحبملة الناشية عن أحدا  سابقة، والبي يبأكد واودها فقل بحدو  أو عدم حدو  حد  أو أحدا  مسبقبلية غير 
الناشية عن أحدا  سابقة ولكن غير معبرف ب ا لألسباب  موكدة أو بشكل غير كامل مع سيلرة الماموعة، أو اميع ا لبزاماا الحالية

 البالية: 
 
 مبل  نيا  يمكن ال( 0، أو )لسداد ا لبزام للمنافع االنبصادية سيكون مللوبا( أنه لي  من المحبمل أن بدفقاً صادراً للموارد المبومنة 1)
 يبم بقييمه في باريض نايمة المركز المالي وا فصاح عنه في القوايم المالية للماموعة ومن ا لبزاماا المحبملة. ؛كافية ونيةثموب لتزاما 
 

 في قيمة الموجودات غير المالية اإلنففا 
لبغيراا في مرااعة المواوداا غير المبداولة فيما يلا كان هنار أا خساير نبياة ا نخفا، في نيمب ا كلما كانا األحدا  أو ا يبم

اوز ال روف بشير يلى أن القيمة الدفبرية ند ال بكون نابلة لإلسبرداد. ويبم يثباا خسارة ا نخفا، في القيمة )ين وادا( بالقيمة البي ببا
ليف البيع والقيمة الدفبرية لألصل نيمب ا القابلة لإلسبرداد. ين القيمة القابلة لإلسبرداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم بكا قيمةفي ا ال

يبم باميع المواوداا يلى أدنى مسبوى ل ا حي  يواد بدفقاا نقدية ألغرا، بقدير ا نخفا، في القيمة، المببقية لإلسبخدام أي ما أعلى. 
نيمب ا  غير المبداولة بخ ف المواوداا الغير ملموسة وبلر البي بعروا لإلنخفا، في اوداامسبقلة نابلة للبحديد. يبم مرااعة المو

وللر الحبمالية عك  ا نخفا، في القيمة بباريض كل نايمة مركز مالي. وعندما يبم الحقاً عك  خسارة ا نخفا، في القيمة، يبم زيادة 
المعدل لقيمب ا القابلة لإلسبرداد، ولكن القيمة الدفبرية البي بما زيادب ا ياب أن ال  قديرالقيمة الدفبرية لألصل أو وحدة بوليد النقد يلى الب

يد ببااوز القيمة الدفبرية البي كان من الممكن بحديدها، والبي فيما لو لم يبم بسايل أا خسارة لإلنخفا، في نيمة المواوداا أو وحدة بول
ين خساير ا نخفا، في القيمة كإيراداا مباشرة في نايمة الربح أو الخسارة الموحدة.  ةخسارالنقد في السنواا السابقة. ويبم يثباا عك  

  ال يبم عكس ا. ب االمعبرف الش رة انخفا، نيمة 
 

 اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات األعمار
  ر. يبم بحديد هلا البقدير بعد األخل باالعببار ا دارة األعمار ا نبااية المقدرة للممبلكاا واآلالا والمعداا بغر، يحبساب ا سب بحدد

بعديل  بما سبخدام المبونع للمواوداا وا ح ل والباديد ل له األصول. وبقوم ا دارة بمرااعة القيمة المببقية واألعمار ا نبااية سنوياً وي
 البغير في مصاريف ا سب  ر )ين وادا( في الفبراا الحالية والمسبقبلية. 
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 )ببمة(ملفص بالسياسات المحاسبية الهامة   -1
 )تتمة( أحكام محاسبية هامة ومصادر التقدير الرئيسية غير المؤكدة 1-01

 التزامات المزايا المحددة تقدير
 بحديد بكلفة البزاماا المزايا المحددة والقيمة الحالية ل لبزام بإسبخدام بقييماا اكبوارية. يبومن البقييم االكبوارا ووع افبراواا يبم

مخبلفة ند بخبلف عن البلوراا الفعلية في المسبقبل. وبشمل هله العوامل بحديد معدل الخصم والزياداا المسبقبلية في الروابب. ون را 
البقييم واالفبراواا األساسية ولبيعب ا كلويلة األال، فإن البزام المزايا المحددة يكون شديد الحساسية للبغيراا في هله  قيدلبع

 االفبراواا. ببم مرااعة اميع االفبراواا في باريض كل مركز مالي.
 
 د االيجاروعق

ال يمكن للماموعة أن بحدد بس ولة سعر الفايدة الومني في عقد ا ياار ، وبالبالي ، فإن ا بسبخدم معدل االنبرا، ا وافي لقيا  
لكي يقبر، البمويل ال زم على بدفعه البزاماا ا ياار. ين معدل االنبرا، ا وافي هو معدل الفايدة اللا يبعين على الماموعة أن 

نيمة أصل "حق االسبخدام" في بيية انبصادية مماثلة. لللر يعك  معدل  وبنف  الوماناا للحصول على أصل بنف مماثلة  مدى مدة
االنبرا، ا وافي ما "يبعين على الماموعة" سداده ، واللا يبللب بقديًرا عند عدم بوفر أسعار ملحو ة أو عندما بحباج يلى بعديل 

لماموعة ببقدير معدل االنبرا، ا وافي باسبخدام مدخ ا يمكن م ح ب ا )مثل أسعار لبعك  شرول وأحكام عقد ا ياار. بقوم ا
 الفايدة في السوق( عند بوفرها، ويبللب للر القيام ببع، البقديراا الخاصة ب ا.

  
لة بخيار بمديد عقد ا ياار بحدد الماموعة مدة عقد ا ياار على أن ا المدة غير القابلة لإللغاء لعقد ا ياار، يلى اانب أا فبراا مشمو

دى يلا كان من الموكد أن ببم ممارسة هلا الخيار، أو أا فبراا يغلي ا خيار ين اء عقد ا ياار، يلا من الموكد عدم بمارسة للر الخيار. ل
كد بشكل معقول ممارسة الماموعة عدة عقود يياار بشمل خياراا البمديد وا ن اء. بلبق الماموعة الحكم في بقييم ما يلا كان من المو

يد أو خيار باديد العقد أو ين ايه أم ال. بمعنى أنه ُيأخل في االعببار اميع العوامل لاا الصلة البي بخلق حافًزا انبصادًيا لممارسة الباد
ل روف البي بقع بحا ا ن اء. بعد باريض بداية العقد، بعيد الماموعة بقييم مدة عقد ا ياار يلا كان هنار حد  اوهرا أو بغيير في ا

 سيلرب ا ويوثر على ندرب ا على ممارسة أو عدم ممارسة خيار الباديد أو ا ن اء.
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 ومعدات آالت، ممتلكات -4
         

 مباني وتحسينات أراضي 0202
أصول حق 
 اإلستفدام

 
آالت ، مصنع

 ومعدات
 ،أثاث وتركيبات
 سيارات ومعدات مكتبية

 أعمال رأسمالية
 التنفيذ قيد

 
 المجموع

 )بالرياالا السعودية( 
         :التكلفة
 0202يناير  1كما في 

04,510,504 061,047,950 5,672,747 

0,292,005,5

17 06,671,771 

01,949,605 5,510,101 0,407,050,77

9 

 00,909,517 7,154,615 454,222 541,790 1,705,097 0,500,270 55,062 - خ ل السنة يوافاا

 0,767,579 - - - 0,767,579 - - - رسملة نلع الغيار

 - (0,004,625) - 005,222 956,625 - - - بحوي ا

 (0,227,065) - (0,662,610) (060,596) (50,519) - - - خ ل السنة يسببعاداا

 (045,060) - (01,094) (0,062) (97,710) (12,204) 0,649 - أثر البغير في معدالا الصرف

 0202ديسمبر  11كما في 

04,510,504 061,116,550 00,110,750 

0,295,000,0

06 05,160,259 00,519,520 00,920,140 

0,415,704,60

7  

         

         المتراكم واإلنففا  في القيمة:االستهالك 

 0202يناير  1كما في 
- 

(027,522,51

5) (547,172) 

(654,502,60

4) 

(07,000,141

) 

(00,071,445

) 

- (505,710,791

) 

 (71,004,066) - (751,990) (477,207) (40,502,060) (0,101,712) (5,970,779) - يسب  ر للسنة

 (0,757,122) - - - (0,757,122) - - - للسنة ا نخفا، في القيمة

 0,540,609 - 0,674,279 055,752 - - - - يسببعاداا 

 (90,799) - (00,010) (0,297) (52,051) - - - أثر البغير في معدالا الصرف

 0202ديسمبر  11كما في 

- 

(004,670,19

5) (0,275,552) 

(505,066,14

5) 

(07,459,591

) 

(00,024,600

) - 

(550,450,009

) 

         

         صافي القيمة الدفترية:

  765,240,496 00,920,140 0,617,092 0,550,096 155,947,555 9,050,690 045,654,454 04,510,504 0202ديسمبر  11كما في 
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 )ببمة(ممتلكات، آالت ومعدات  -4
         

 مباني وتحسينات أراضي 0232
أصول حق 
 اإلستفدام

 
آالت ، مصنع

 ومعدات
 ،أثاث وتركيبات
 سيارات ومعدات مكتبية

 سماليةأعمال رأ
 التنفيذ قيد

 
 المجموع

 )بالرياالا السعودية( 
         :التكلفة
 8,484,551,466 0,404,666 05,656,504 86,161,617 8,061,711,678 -   168,548,541   84,708,684  كما بم بعديله  - 0212يناير  1كما في 

 88,050,615 4,686,460 046,050 057,587 5,605,066 - 810,067 - خ ل السنة يوافاا

 6,650,545 - - - - 6,650,545 - - أصول حق ا سبخدام

مواوداا بم يعادة بصنيف ا مدن محدبف  ب دا بغدر، البيدع 
 1,660,076 8,000,017 - 4,847 - - 8,575,605 - (0رنم )بمواب المعيار الدولي للبقرير المالي 

 - (8,660,060) - - 8,660,060 - - - بحوي ا

 070 (0,805) - - (8,660) - 5,806 - أثر البغير في معدالا الصرف

 (81,156,046) -   (81,156,657) (8,006) (8,054) - - -   يسببعاداا

 8,415,868,556 7,708,080 10,646,617 86,650,550 8,060,186,705 6,650,545 160,145,671 84,708,684 0212ديسمبر  11كما في 

         

         المتراكم واإلنففا  في القيمة:االستهالك 

 (777,146,606) - (00,861,065) (84,777,658) (608,476,458) - (67,600,086) - 0212يناير  1كما في 

 (50,087,040) - (8,186,010) (444,606) (40,080,645) (745,050) (7,667,686) - يسب  ر للسنة

 (0,110,016) - - - (0,110,016) - - - ا نخفا، في القيمة للسنة

 81,157,565 - 81,156,657 587 888 - - - يسببعاداا 

 (686,501,560) - (11,850,446) (85,111,040) (674,780,684) (745,050) (805,700,606) - 0212ديسمبر  11كما في 

         

         صافي القيمة الدفترية:

 606,646,666 7,708,080 8,766,876 8,408,180 485,506,818 7,605,865 857,545,804 84,708,684 0212ديسمبر  11كما في 
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 )ببمة(ممتلكات، آالت ومعدات  -4

 اإلستهالك زيعوت 4-3

 

 0212 0202 إيضاح 

 )بالرياالا السعودية(  

 46,406,647 72,506,120 11 بكلفة مبيعاا

 8,660,066 0,055,964 10 مصاريف عمومية ويدارية

 50,087,040 71,004,066  المجموع

    

 العاملة قيمة المصنع واآلالتفي   نففا إلا 4-0
، وبم على أسا  هلا 0202ديسمبر  11كما في   امعدابو  اآالبو  اممبلكابنيمة في نخفا، ا ناما ا دارة بالبعاند مع مسبشار خاراي لبقييم 

: 0212ديسمبر  11)0202ديسمبر  11مليون لاير سعودا خ ل السنة المنب ية في  2120البقييم ا عبراف بخسارة ينخفا، في القيمة بمبل  
ية ومعدالا النمو الن ايية وصافي القيمة ال شيء(.  يبومن البقييم يفبراواا ببعلق بحام المبيعاا المسبقبلية واألسعار ومعدالا النمو السنو

الممكن بحقيق ا ومعدالا الخصم والعوامل األخرى لاا الصلة. بعبمد نبايج هله ا فبراواا بشكل كبير على نااح العملياا المسبقبلية 
وفاء بخلة أعمال ا المسبقبلية في ندرب ا على العلى ثقة ا دارة  ينو روف السوق بحسب بقديراا ا دارة وبحقيق خلل ا في المسبقبل.  

 لن ببااوز المبال  القابلة لإلسبرداد. 0202ديسمبر  11وبعبقد أن القيمة الدفبرية للممبلكاا واآلالا والمعداا كما في 
  
 المصنع واآلالت غير المستفدمةقيمة في   نففا إلا 4-1

بع، المواوداا غير المسبخدمة من الممبلكاا واآلالا والمعداا كما في نيمة في نخفا، ا ا دارة بالبعاند مع مسبشار خاراي لبقييم ناما 
مليون لاير سعودا(. بناًء على نبايج هلا البقييم، بوصلا  4114: 0212مليون لاير سعودا ) 02142والبي ببل  نيمب ا  0202ديسمبر  11

 11) 0202ديسمبر  11مليون لاير سعودا كما في  212دمة ببل  ا دارة يلى أن الخسارة المللوبة لإلنخفا، في نيمة المواوداا غير المسبخ
مليون لاير سعودا(. يبومن البقييم يفبراواا ببعلق بسعر البيع البقديرا في سياق األعمال العادية، والبكلفة المقدرة  110: 0212ديسمبر 

 روف السوق بحسب بقديراا ا دارة وبحقيق ر على ل كبيلإلكمال وال زمة  اراء بيع هله المواوداا. بعبمد نبايج هله ا فبراواا بشك
 الموازنةوناما ببخصي  موارد مالية في  ، سبخدام ل له المواودااخلة بإعداد ا دارة  الحقاً لن اية السنة، ناماخلل ا في المسبقبل.  

ا دارة أن هله المواوداا لدي ا القدرة على بوفير منافع المعبمدة موخًرا  عادة هيكلة هله المواوداا من أال يسبخدام ا في المسبقبل. بعبقد 
 .0202ديسمبر  11ينبصادية مسبقبلية للماموعة وعليه، فإن القيمة الدفبرية لمثل هله المواوداا لن ببعدى نيمب ا القابلة لإلسبرداد كما في 

 
 الضمان 4-4

صندوق البنمية الصناعية قر، ل بساوا القيمة الدفبرية دفبريةبصافي نيمة  وآالاصنع مبم رهن  0212و 0202ديسمبر  11كما في 
 ( .14ييواح ). السعودا

 

 أراضي مستأجرة 4-8
 ة العربية السعودية على أراوي مسبأارة .لكبم ينشاء مصنع وآالا الماموعة في المم

 
 حق اإلستفدام 4-6

 مكببية.، مباني ومعداا ول حق ا سبخدام لألر، المسبأارةبمبلر الماموعة أص

 

 موجودات غير ملموسة -8

 0212 0202 إيضاح 

 )بالرياالا السعودية(  

    ذات عمر إنتاجي محدد

 4,416,667 160546545 8-5 برماياا حاسب آلي

 8006680500 967176790 1-5 حق يسبخدام أراوي مسبأارة

    ذات عمر إنتاجي غير محدد

 81,416,664 0064096664 0-5 ش رة

  0760726021 00,540,668 
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 )ببمة( موجودات غير ملموسة -8

 ين الحركة على برماياا الحاسب اآللي لاا العمر ا نبااي المحدد كما يلي: 8-3 

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 5,605,865 4,409,695  الرصيد ا فبباحي

 - 0406559  اوافاا

 (8,475,466) (064556605)  يلفاء

 4,416,667 160546545  الرصيد الن ايي

    

 لاا العمر ا نبااي المحدد كما يلي: حق يسبخدام أراوي مسبأارةين الحركة على  8-0

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 8006680500 0166506722  الرصيد ا فبباحي

 - (460476929)  يلفاء

 8006680500 967176790  الرصيد الن ايي

    

 

 شهرة 8-1

 مليون لاير سعودا عند االسبحوال على حص  حقوق الملكية في )الالور( في السنواا السابقة. 1014بم بسايل ش رة بمبل  
 

خصومة . بم بصدنيف يعبمد مبل  وحدة بوليد النقد القابل لإلسبرداد على القيمة العادلة نانصاً بكاليف ا سببعاد المقدرة بإسبخدام البدفقاا النقدية الم
 بناًء على المدخ ا في أسلوب البقييم المسبخدم . ( 1)بوى نيا  القيمة كقيمة عادلة بالمس

 

مصدادر بمثل القيم المخصصة لإلفبراواا الرييسية بقييم ا دارة لإلبااهاا المسبقبلية في الصناعاا لاا الصلة وبسبند على بياناا باريخية من 
 خاراية وداخلية . 

 

 . ٪012بم بقدير معدل الخصم بناًء على مبوسل الصناعة الباريخي للمبوسل المراح لبكلفة رأ  المال ، عند سعر فايدة السوق البال  نسبة 
 

اا قدديربومنا بونعاا البدفقاا النقدية على بقديراا محددة لخمسة سنواا ومعدل نمو ن ايي بعد للر . بم بحديد معدل النمو الن ايي بناًء على ب
أحدد ا دارة لمعدل النمو السنوا المركدب لويدل األادل نبدل الفوايدد ، الودرايب ، ا سدب  ر وا لفداء بمدا يبوافدق مدع ا فبراوداا البدى يقددم ا 

 المشاركين في السوق .
 

نمدو ا يدراداا مدن خد ل بم بقدير موازنة األرباح نبل الفوايد ، الورايب ، ا سب  ر وا لفاء مع االخل في الحسبان الخبرة السابقة ، وبسويب ا 
ار مواألسدعمع األخل في الحسبان مبوسل مسدبوياا النمدو البدى شد دب ا علدى مددى السدنواا الخمد  الماودية وحادم المبيعداا المقددرة ونالمبونع 

 . للسنواا الخم  القادمة
 

 زميلة ةفي شرك إستثمار -6

مدن حقدوق ملكيدة الماموعدة فدي شدركة غداز الشدرق )الشدركة  ٪02، نسدبة 0212و   0202ديسدمبر  11في شركة زميلة كما فدي  يسبثماريمثل 
ل الزميلة(، شركة لاا مسوولية محدودة مسالة فدي المملكدة العربيدة السدعودية. بقدوم الشدركة الزميلدة فدي األسدا  ببوزيدع الغداز اللبيعدي وبشدغي

 المرافق الصناعية وباارة الاملة في آالا ومعداا الغاز.
 

 كمدا زميلدةال الشدركةفدي  سدبثمارحركدة ا ر اوهرا حي  أن ل ا بمثيل في مالد  يدارة الشدركة المسدبثمر في دا. ين نررا الماموعة أن ل ا بأثي
 يلي:

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 86,741,871 00,070,651  يناير 1

 0,070,508 1,609,907  حصة في ربح الشركة الزميلة

 (8,560,000) (0,622,222)  زميلةبوزيعاا أرباح مسبلمة من شركة 

 18,151,670 00,050,755  ديسمبر 11

    



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )ببمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 

- 16 - 

 

 )ببمة( زميلة ةفي شرك إستثمار -6

. بعكد  المعلومداا المفصدح عن دا المبدال  المعروودة فدي القدوايم الماليدة عدن الشدركة الزميلدة  الاداول أدنداه ملخصداً بالمعلومداا الماليدةعر، ب
وند بم بعديل ا لدبعك  البسدوياا البدى بمدا بواسدلة المنشدأة عندد يسدبخدام لريقدة حقدوق  . في بلر المبال  الماموعةولي  حصة للشركة الزميلة 

 ي السياسة المحاسبية عند الحااة .الملكية، ين وادا ، بما في للر القيمة العادلة وبعدي ا الفروناا ف
 

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 66,608,640 6465606975  مواوداا غير مبداولة
    

 14,160,584 0966296077  مواوداا مبداولة )بإسبثناء النقد وما في حكمه(

 0,748,864 0769506066  نقد وما في حكمه

 16,004,666 1767906700  ماموع المواوداا المبداولة

    

 (8,857,100) (061116559)  مللوباا غير مبداولة 
    

 (140660) (056014)  ومخصصات(مللوباا مالية مبداولة )بإسبثناء لمم داينة باارية 
    

 (88,086,066) (0161056767)  مللوباا مبداولة أخرى

 (88,040,756) (0161766599)  ماموع المللوباا المبداولة
    

 61,805,055 5766616520  صافي الموجودات

    

 ملفص بقائمة الربح أو الفسارة للشركة الزميلة :

  

 ديسمبر 13
0202 

 ديسمبر 11
0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 61,516,065 55,546,019  ييراداا

 يسب  ر ويلفاء
 

(5,079,064) (6,506,516) 

 (684,410) (701,291)  بكلفة بمويل

 81,068,660 04,051,554  ربح نبل الزكاة 

 (454,885) (799,747)  زكاة 

 88,607,645 01,754,019   السنةربح 

 860,050 (07,591)  الدخل الشامل اآلخر)الخسارة( 

 ماموع الدخل الشامل 
 

01,775,446 81,816,865 

    

 . 0202ديسمبر  11ال يواد على الماموعة يلبزاماا محبملة أو يلبزاماا رأسمالية ببعلق بحصب ا في الشركة الزميلة كما في 
 

 11مليدون لاير سدعودا كمدا فدي  12لدى الشركة الزميلة يلبزاماا محبملة عبارة عن وماناا بنكية صادرة في سياق األعمدال ا عبياديدة بمبلد  
 مليون لاير سعودا ( .  1212:  0212ديسمبر  11) 0202ديسمبر 

 

 مليون لاير سعودا( . 1102:  0212مليون لاير سعودا ) 012أرباح بمبل  بوزيعاا الشركة الزميلة ودفعا أعلنا  ،خ ل السنة

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من فالل الدفل الشامل األفر -7

العادلة من خ ل الدخل الشامل األخر مسبثمرة في أوراق مالية غير مدراة )شركة ميندا شديبكو المحددودة(. ين اا بالقيمة يسبثمارلدى الماموعة 
 . ويبم بحديد القيمة العادلة بإسبخدام صافي نيمة المواوداا (1)مصنف كمسبوى  سبثمارهلا ا 

 

 مفزون -5

 0212 0202 إيضاح 

 )بالرياالا السعودية(  

 01,061,676 70,790,944  مواد خام

 16,040,465 05,994,159  بواعة بامة الصنع

 8,447,666 0,752,490  بواعة نيد البصنيع

 47,640,866 45,029,047  مخزون ونلع غيار ومواد مسب لكة أخرى

  009,056,969 806,468,586 

 (10,060,474) (00,007,062) 8-6 مخص  مخزون بلئ الحركة

  025,270,529 66,488,044 
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 )ببمة(مفزون  -5

 مخزون بلئ الحركة خ ل السنة كما يلي:ين الحركة على مخص   5-3

 إيضاح 
 ديسمبر 13

0202 
 ديسمبر 11

0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 10,050,080 02,252,454  الرصيد ا فبباحي

 - 0,022,222  مخص  للسنة

 (171,506) (0,277,004)  شلب خ ل السنة

  0060076062 10,060,474 
 

 ذمم مدينة تجارية -2

 0212 0202 إيضاح 

 )بالرياالا السعودية(  

 148,651,561 00964446477  لمم مدينة باارية

 (800,660,887) (02265176220) 8-6 مخص  ا نخفا، في نيمة اللمم المدينة

  00566296471 807,671,465 
 

 خ ل السنة كما يلي: ا نخفا، في نيمة اللمم المدينةين الحركة على مخص   2-3

  

 ديسمبر 13
0202 

 ديسمبر 11
0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 806,708,085 021,652,005  الرصيد ا فبباحي

 (08,061,684) (065476007)  خ ل السنة عك  مخص 

 (0,656,564) -  خ ل السنةشلب 

  02265176220 800,660,887 
 

. وبناًء على نبايج هدلا البقيديم، بدم 0202ديسمبر  11ناما ا دارة بإاراء بقييم لإلنخفا، في نيمة اللمم المدينة الباارية للماموعة كما في  2-0
 .0202ديسمبر  11مليون لاير سعودا خ ل السنة المنب ية  0120مخص  ا نخفا، في نيمة اللمم المدينة الباارية بمبل   عك يثباا 

 

 ين بحليل أعمار اللمم المدينة الباارية كما يلي: 2-1

 

 اإلجمالي 

متأفرة  غير
وغير  السداد

منففضة 
 يوما   22-63 يوما   62-13 يوما 13 > القيمة

23-302 
 يوما  

> 302 
 يوما  

        
 025,006,922 1,065,570 4,671,566 6,275,005 00,927,500 54,710,592 009,444,477 0202ديسمبر  13

 806,065,145 80,600,675 16,001,075 86,666,566 88,550,066 01,671,480 148,651,561 0212ديسمبر  11

        

 .11ين المعلوماا حول بعر، الماموعة لمخالر ا يبمان ومخالر السوق ، وخساير ا نخفا، لللمم المدينة الباارية مووحة في ييواح 
 

 أفرى وموجوداتدفعات، ومدفوعات مقدمة  -32

 0212 0202 إيضاح 

 )بالرياالا السعودية(  

 80,654,067 01,674,265 8 لمم مدينة من بيع شركة بابعة

 - (01,674,265)  لمم مدينة من بيع شركة بابعةمخص  مقابل 

 80,654,067 -  لمم مدينة من بيع شركة بابعةصافي 

 88,655,645 9,759,770  دفعاا مقدمة يلى موردين

 ً  1,600,416 1,062,010  مصاريف مدفوعة مقدما

 106050686 0,540,542  دفعاا مقدمة لرسوم امركية

 8,586,606 0,021,096  مسبحقةملالباا بأمين 

 8,876,045 0,077,721  سكن المو فين وسلف أخرى

 670,106 577,451  ودايع مسبردة

 544,654 -  صافي -وريبة القيمة الموافة

 1,516,765 0,101,205  أخرى

  02,205,511 07,668,601 



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )ببمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 

- 16 - 

 

 نقد وما في حكمه -33

 0212 0202 إيضاح 

 )بالرياالا السعودية(  

 6,600,745 04,574,550 8-88 حساباا اارية -نقد لدى البنور 

 1,015,566 565,265  نقد بالصندوق

  07,500,942 88,656,004 

    

المبدال  ببفق المبال  الملكورة اع ه مع مبل  النقد المبين في نايمة البدفقاا النقديدة فدي ن ايدة السدنة الماليدة . يعدر، الاددول أدنداه بفاصديل  33-3

 المدراة بعم ا مخبلفة :

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 5,406,770 4,001,772  لاير سعودا

 8,540,666 6,557,617  دينار كويبي

 1,614,856 1,055,525  دينار ازايرا

 (061,460) 152,224  دوالر أمريكي

 811,065 126,557  أخرى

  04,574,550 6,600,745 

    

 رأس المال -30
مليددون لاير  2012221222:  0212ديسددمبر  11مليددون لاير سددعودا ) 2012221222، بلدد  رأ  مددال الشددركة 0202ديسددمبر  11كمددا فددي 

 (.1ييواح لاير سعودا لكل س م )12مة س م ( بقي 210221222: 0212ديسمبر  11س م ) 210221222سعودا مقسمة يلى 
 

 أفرىإحتياطيات  -31

يعدادة نيدا  مزايدا  ببومن هله ا حبيالياا، احبيالي البغير في القيمة العادلة للمواوداا المالية من خ ل الدخل الشامل اآلخر وربدح )خسدارة(
يحبيالي البرامة نبياة لبوحيد القوايم المالية لشركاا بابعة أانبية في ن اية السنة من عم ا العر، لدي م يلدى الدلاير ن اية الخدمة للمو فين، و

 السعودا .

 

 قرو  متوسطة وطويلة األجل -34
 

 0212 0202 إيضاح 

 )بالرياالا السعودية(  

 516,870,660 459,594,051 1-84 نرو، بنور باارية 

 06,171,451 05,610,222 8-84 نرو، صندوق البنمية الصناعية السعودا

  705,706,051 565,446,885 

070,054,90)  الازء المبداول  -نرو، مبوسلة ولويلة االال 

0) 

(106,618,766

) 

  166,040,170 056,614,047 

    

 صندوق التنمية الصناعية السعوديقرو   34-3
بندود . ببللدب صدندوق البنميدة الصدناعية السدعودا مدن نبدل الشدركة وواحددة مدن شدركاب ا السدعودية البابعدةعلي دا مدن بدم الحصدول بمثل نرو، 

 اريفالمصدوربداح األ اابوزيعدوووع نيود علدى حفا  على بع، المسبوياا المالية لالبابعة لوبلر الشركة من الشركة  القر، بع دااابفانياا 
 السنوية.وا يااراا الرأسمالية 

 
والمعداا الخاصدة  واآلالابرهن الممبلكاا  مومونةوهي ، يال أن ا محملة برسوم الحصول على القر، ال بحمل هله القرو، أية نفقاا مالية 

 مساوا للقيمة الدفبرية للقر، . البابعةوالشركة لشركة با
 

 تجارية  بنوكقرو   34-0

 هدله القدرو،ين .  من بنور باارية مبعددةمليون لاير سعودا  42211لويلة ونصيرة األال بقيمة  بس ي ا نرو،على  الماموعةحصلا 

. ين مامدوع اسدبحقاناا القدرو، القايمدة فدي  نفقاا مالية على أسا  أسعار السوق السدايدةببحمل وعامة  ساسي باللاير السعوداأبشكل  مقيمة

 .  0204حبى و 0202 موزعة خ ل عام، بناًء على اداول سداداب ا،  0202ديسمبر  11
 

الحصدول علدى الموافقدة المسدبقة مدن وكدللر ببللدب المالية  المسبوياامن الماموعة الحفا  على بع،  لبع، هله البس ي ا البع دااببللب 

 وبع، المبللباا األخرى.محددة ببااوز مبال  البي المقروين لبوزيع أرباح 



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )ببمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 )ببمة( قرو  متوسطة وطويلة األجل -34

 )ببمة(تجارية  بنوكقرو   34-0

 ببلخ  المعلوماا في الادول ادناه :

 
 0212 0202 سنة اإلستحقاق معدل الفائدة اإلسمي 

 )بالرياالا السعودية(   

 860,716,166 091,459,512 02-0212 ٪0100سايبور+  بنر ا نماء

 860,564,560 046,001,150 02-0212 ٪0سايبور+ بنر الريا،

 76,670,706 51,705,222 01-0212 ٪0سايبور+ بنر الرااحي 

 41,074,787 16,565,222 00-0212 ٪0سايبور+ سبثمارالبنر السعودا لإل

 18,107,055 01,111,056 01-0212 ٪0سايبور+ بنر سامبا

 - 01,050,656 00-0212 ٪0سايبور+ البنر األهلي الباارا

 6,167,880 7,151,516 01-0212 ٪0سايبور+ بنر الازيرة

 6,000,000      7,222,215 01-0212 ٪0سايبور+ البنر العربي الولني

 - 0,555,746 04-0202 ٪110 الكويا الصناعيبنر 

 81,570,644 - 02-0212 ٪0سايبور+ البنر السعودا البريلاني

   459,594,051 516,870,660 
     

 
 مليون لاير سعودا( . 40211:  0212مليون لاير سعودا ) 40210هله القرو، البنكية مومونة بسنداا يلنية بمبل  

 

 (. 11ين المعلوماا حول بعر، الماموعة لمخالر أسعار الفايدة والسيولة مشمولة في )ييواح 
 

 ملفص إستحقاقات القرو  طويلة االجل  34-1

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

0202  - 106,618,766  

0201  070,054,900 880,861,117 

0200    65,250,952  66,006,000 

0201    60,515,442  70,566,000 

0204    55,201,125  00,500,000 

0200    55,576,125  14,000,000 

0202    52,941,125  16,110,810 

0204          725,225  - 

  705,706,051 565,446,885 

    

  لم بلبزم الماموعة بمبللباا البع داا بالحفا  على نسب مالية معينة لبع، يبفانياا القرو، الخاصة ب ا . 
 

 مكافآت نهاية الفدمة للموظفين -38
 

 ين حركة القيمة الحالية  لبزاماا المزايا المحددة هي كما يلي :
       

     

للسنة المنتهية في 
 0202ديسمبر  13

المنب ية في للسنة 
 0212ديسمبر  11

 )بالرياالا السعودية(     
 85,541,807 09,505,075      ا فبباحيالرصيد 

       

       الربح او الفسارة الموحدة:لى قائمة عمحمل ال

 0,046,678 0,056,707     بكلفة خدمة حالية -

 700,076 761,749     بكلفة فوايد -
   

  0,572,264 0,750,047 

       الموحدة: لى قائمة الدفل الشامل اآلفرعمحمل ال

 1,601,761 (061196779)     يكبوارا خسارة يعادة نيا   / (ربح)

 (1,166,776) (061026576)     مدفوع خ ل السنةال

 86,616,857 0562056526     الرصيد الن ايي

       



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )ببمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 )ببمة( مكافآت نهاية الفدمة للموظفين -38
 

 ديسمبر لبرنامج المكافآا غير الممول كما يلي: 11ين بفاصيل البقييم ا كبوارا بمواب لريقة وحدة ا يبمان المبونعة كما في  38-3
 

 للسنة المنب ية في  للسنة المنتهية في    
 0212ديسمبر  11 0202ديسمبر  13   

 ٪1112 ٪0584   معدل الخصم السنوا المسبخدم في حساب ا لبزاماا
 ٪1122 ٪3518   معدل زيادة رابب المسبخدم في حساب ا لبزاماا

 IALM 0200-04 WHO SA12-40٪   معدالا وفاة )من ادول الوفياا( 
 مبوسل متوسط   معدل دوران المو فين )معدل السحب(

 

 تحليل الحساسية 38-0

بدة، ندد ين البغييراا المعقولة المحبملة في باريض البقرير يلى واحدة من ا فبراواا ا كبوارية لاا الصلة ،  مدع بقداء ا فبراوداا األخدرى ثاب

 بوثر على يلبزام المزايا المحددة بالمبال  المووحة ادناه :

 
 0232ديسمبر  13  0202ديسمبر  13 

السعودية()بالرياالا    )بالرياالا السعودية(  

 نق   زيادة  نقص  زيادة 

 (٪210بمقدار )حركة   (٪3بمقدار)حركة  
 0211401422  1214201210  3557245420  3852125482 معدل خصم 

 1214221001  0211411221  3852125621  3557245825 معدل نمو رابب 

 

 ذمم دائنة تجارية -36

 0212 0202 إيضاح 

 )بالرياالا السعودية(  

 66,786,611 6766246450  ا اا ليسا لاا ع نة

 1,667,006 060906452 16 ا اا لاا ع نة

  6565966960   66,607,168 

    

 قرو  قصيرة األجل -37
 

عليده مدن بندور بااريدة مبعدددة بشبمل هله القرو، على نرو، نصيرة األال ومللوباا لمقابلة يعادة بمويل اعبماداا مسبندية بدم الحصدول 
 وبحمل بمصاريف مالية بأسعار السوق السايدة البي بعبمد على معدل الفايدة بين البنور.

 
 ببللب بع، بع داا القرو، البنكية نصيرة األال من الماموعة الحفا  على مسبوياا مالية معينة.

 
مليدون لاير  012: 0212مليدون لاير سدعودا ) 0011مسدبخدمة بمبلد   بسد ي ا بمويدل بنكيدة غيدر 0202ديسدمبر  11لدى الماموعة كما فدي 

 سعودا(.

 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أفرى -35

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 80,607,011 07,077,710  مكافآا مو فين مسبحقة

 100640600 7,157,160  فوابيرالبوايع مسبلمة ولكن لم يبم يسب م 

 6,888,160 1,540,969  مبيعاا مسبحقة وحسومااعمولة 

 - 1,064,050  صافي -وريبة القيمة الموافة 

 1,148,780 0,695,574  مرافق مسبحقةمصاريف 

 866,605 0,600,250  من العم ء دفعاا مقدمة

 1,686,547 0,560,069  بكلفة نقل مسبحقة

 0,866,565 0,495,791  نانونية وم نية مسبحقة مصاريف

 5,618,464 777,290  البسويق مصاريفمخص  

 1,645,656 050,541  مسبحقة بخلي بكلفة 

 0,577,666 1,540,767  أخرى

  42,555,010 41,564,760 

    



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )ببمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 

- 08 - 

 

 مفصص زكاة -32

    

 للوايح المالية السعودية .وفقاً  العربية السعوديةللزكاة في المملكة  الشركةبخوع 
    

 :كما يلي العناصر الرييسية للوعاء الزكواأ( 

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 656,441,500 604,467,055  مواوداا غير مبداولة 

 47,640,866 45,029,047  نلع غيار آالا ومعداا -مخزون 

 066,118,667 190,115,907  مللوباا غير مبداولة

 66,670,675 50,500,526  ا فبباحي المساهمينرصيد حقوق 

 (86,075,416) 09,502,017  نبل الزكاة (الخسارةالربح )صافي 

    

 ين الحركة على مخص  الزكاة للسنة المنب ية كما يلي:ب( 

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 7,685,180 0660256696  يناير 1

 6,060,460 462706555  مخص  السنة

 - (662116500)  مدفوعاا

 86,106,666 0460066560  ديسمبر  11

    

 ج( موقف الربوط 
، ندما الماموعة ينرار الزكاة الموحد 0212الصادر من ال يية العامة للزكاة والدخل في  12200/2/1414يسبناداً يلى مبللباا المنشور رنم 

والبى بامع نبايج الشركة األم وشركاب ا المحلية وغير المحلية البابعة المملوكة بالكامل للسنة المالية  لقوايم المالية المامعة المدنقة ،أسا  اعلى 
 .    0212ديسمبر  11المنب ية في 

 
مليون  1120بدفع مبل  وللر مليون لاير سعودا  011بمبل   0224حبى  0222الربول للسنواا من ملالبة ناما الشركة ببسوية . خ ل السنة

ييوداح ) 0212وحبى  0214لسنواا من اعن كة الربول رواسبلما الربل الن ايي ل له السنواا. با وافة يلى للر، اسبلما الشلاير سعودا 
11.) 
 
 التزامات عقود اإليجار -02

. باسبثناء عقود ا ياار نصيرة األال ، يبم عر، كل عقد يياار كالبزام ييادار  بأراوي المصنعلدى الماموعة البزاماا عقود  يياار مبعلقة 
 .سنة بقيمة اياارية ثاببة 02فبرة ا ياار لألراوي  .في المركز المالي

 

في بأاير األصل من البالن للدرف آخدر، ال يمكدن اسدبخدام حدق اسدبخدام  يفر، كل عقد يياار نيوًدا ، ما لم يكن هنار حق بعاندا للماموعة
عقود ا ياار يما غير نابلة لإللغاء أو يمكن يلغاوها فقل من خ ل بكبدد رسدوم ين داء اوهريدة. بحبدوا بعد، ين األصل يال من نبل الماموعة. 

 وعة بيع أو رهن األصول الموارة األساسية كومان. عقود ا ياار على خيار بمديد عقد ا ياار لفبرة أخرى. يح ر على المام
 

 1086ديسمبر  08 0202ديسمبر  10 

 )بالرياالا السعودية( 

 - 5,294,796 الرصيد ا فبباحي 

 6,564,165 -  (12)أثر بلبيق المعيار الدولي للبقرير المالي رنم 

 6,564,165 5,294,796 الرصيد ا فبباحي 

 - 559,670 يوافاا

 400,508 440,620 (00الفايدة المسبحقة خ ل السنة )ييواح 

 (600,100) (597,422) سداد البزاماا ا ياار خ ل السنة

 6,064,566 5,710,449 الرصيد الن ايي 

 

 1086ديسمبر  08 0202ديسمبر  10  

 )بالرياالا السعودية(  

 515,880 064706650  الازء المبداول

 7,566,460 562556565  المبداولالازء غير 

  567106449 6,064,566 

    

 



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )ببمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 )ببمة( التزامات عقود اإليجار -02

 ، ين دفعاا ا ياار ومصاريف البمويل المحملة المبعلقة بإلبزاماا عقود ا ياار هي كما يلي:0202ديسمبر  11كما في 
      
 المجموع سنوات 32-33 سنوات 32-6 سنوات 8-3 المتداول 

 )بالرياالا السعودية( 

 02,965,292 8,171,000 0,860,000 4,607,776 8,677,084 الحد األدنى لدفعاا ا ياار

 (0,417,640) (46,854) (566,016) (8,065,616) (414,600)       مصاريف بمويلية محملة

 5,710,449 8,115,646 1,560,671 0,178,650 8,451,668 صافي القيمة الحالية

      
 .لاير سعوديمليون  406السنة بمبلغ  مصاريفلدى المجموعة ترتيبات عقود إيجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة ، وكانت 

      
 إيرادات -03

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 505,060,084 72465176095  بصنيع

 18,706,105 0561776060  باارة وأخرى

  71062926779 517,816,146 

 
 إيراداتتكلفة  -00

 0212 0202 إيضاح 

 )بالرياالا السعودية(  

 160,668,054 042,559,245  مواد خام ، مواد مسب لكة وبغير في منبااا بامة الصنع

 46,406,647 72,506,120 8-4 يسب  ر

 06,500,118 17,025,400 16 منافع 

 00,775,655 10,590,225  روابب ، أاور ومزايا مو فين أخرى

 84,056,058 9,290,796  صيانة

 608670657 7,100,555  عقود عمل

 0,545,604 4,701,477  بأمين

 8,475,466 0,920,009  يلفاء

 8,066,670 0,072,457  مصروف اياار 

 - 979,676 1-4 خسارة ا نخفا، في نيمة ممبلكاا وآالا ومعداا

 806560150 0,656,211  أخرى

  157,009,202 416,816,600 

    

 مصاريف عمومية وإدارية -01

 0212 0202 إيضاح 

 )بالرياالا السعودية(  

 01,656,547 04,916,944  روابب ، أاور ومزايا مو فين أخرى

 8,660,066 0,055,964 8-4 اسب  ر

 - 0,554,402  دفعاا مقدمة للرسوم الامركيةمخص  مقابل 

 1,675,667 0,555,255  أبعاب نانونية ، م نية ويسبشاراا

 1,076,686 0,440,155  يبصاالا وبقنية معلوماا 

 - 0,222,222 8-6 مخص  مخزون بلئ الحركة

 8,156,710 479,609  سفر

 618,516 605,522  مصاريف ورسوم حكومية

 166,144 000,410  اياار

 406,080 019,900   يص ح وصيانة

 5,471,570 4,606,609  أخرى

  19,195,074 47,650,701 
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 مصاريف بيع وتوزيع -04

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 85,688,066 05,214,045  بنق ا وبكاليف لواسبية

 80,066,604 04,551,700  روابب ، أاور ومزايا مو فين أخرى

 1,160,860    1,520,254      عمولة مبيعاا

 1,007,705 0,590,966  يياار سياراا المبيعاا

 6,650,766 0,704,029  مصاريف بسويق

 8,154,676    0,257,405      مصاريف سفر

 8,070,606 560,615  يياار مسبودع

 7,018,604 5,054,509  أخرى

  49,245,520 51,101,067 

    

 يةتمويل مصاريف -08

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

    مبعلقة بـ :

 16,065,146 05,257,126  نرو، لويلة االال -

 7,655,148 7,565,202  نرو، نصيرة األال -

 5,006,466 9,000,990  ومصاريف أخرىرسوم بنكية 

 400,508 440,620  على البزام ا ياار ةفايد

  11,706,909 41,701,466 

 
 مصاريف أفرى، صافي -06

 0212 0202 إيضاح 

 )بالرياالا السعودية(  

 - 01,674,265 8-16 مخص  مقابل مدينون أخرون

 6,675,000 -  اللمم المدينةمخص  مقابل 

 0,110,016 607,644 0-4 الغير مسبخدمة خسارة ا نخفا، في نيمة ممبلكاا ، آالا ومعداا

 0,107,101 - 8-16 خسارة اسببعاد شركة بابعة

 (8,185,656) (161,905)  ممبلكاا ، آالا ومعدااربح بيع 

 (1,656,840) (96,457)  رد رصيد داينون

 466,606 (0,047,509)  ، صافيأخرى

  00,661,469 6,651,074 

    

. بلد  صدافي موادوداا الشدركة المغدربشدركب ا البابعدة المملوكدة بالكامدل فدي  موادوداا، ناما الماموعة ببيع صدافي 0212عام  في 06-3

. مليدون لاير سدعودا 110مليون لاير سعودا، ممدا أدى يلدى خسدارة بمبلد   11120اللمم المدينة مليون لاير سعودا، وبلغا نيمة 1212البابعة 

 ناما الماموعة ببكوين مخص  كامل مقابل رصيد اللمم المدينة هلا. ،0202ديسمبر  11السنة المنب ية في خ ل 

 
 السهم (فسارةربحية ) -07

العايدة للمساهمين العاديين بالشركة على المبوسل المراح لعدد الربح )الخسارة( ببقسيم  خسارة(ال) ربحاليبم احبساب نصيب الس م األساسي من 

،  يدبم بعدديل المبوسدل المدراح لعددد األسد م العاديدة الدربح )الخسدارة( . بالنسدبة لنصديب السد م المخفد، مدن السدنةاألس م العادية القايمة خ ل 

 ي، يلى اس م عادية. القايمة وللر بإفبرا، بحويل كافة األس م المعروة للبخف
    

 كما يلي:الربح )الخسارة( ين نصيب الس م من 

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 (17,660,080) 0760226051  السنة (خسارةربح ) صافي

 6,100,000 960226222  المبوسل المراح لعدد األس م القايمة 

 (0000) 0664  للسنةالمخف، /  األساسيالس م ربحية )خسارة( 
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 طاعات التشغيلق -05
 التقسيم القطاعي أساس  أ(

هله األنسام بقدم منبااا وخددماا مخبلفدة، وبددار بشدكل ين . البى بقدم بقارير عن اوهي نلاعاب ا  ، ةيالبال ةيايلدى الماموعة األنسام ا سبراب

 بسويقية مخبلفة.مخبلفة وأساليب  ألن ا ببللب بقنياا مسبقل
    

 0202الحددد الكمددي للقلاعدداا الوااددب بقددديم بقددارير عن ددا فددي سددبوفي ي عندده والددلا يقدددم بقريددرعمليدداا كددل نلدداع البددالي يصددف الملخدد  ين 

 .0212و

 
 العمليات  قطاعات مفصح عنها

 قوالور عاينة الورقشراء وبصنيع وبوزيع   . بصنيع
 امع، فرز، نقل ووغل األوراق النفاياا  .باارة ونقل وأخرى

   

 االنل.على ربع سنة كل مرة الداخلية لكل نسم األدارة يقوم الريي  البنفيلا للماموعة بمرااعة بقارير 
    

عملياا نقل المواد الخام المعاد بدويرها وخدماا البوزيدع المشدبركة،  البكاملويشمل هلا  القلاعين.بين ك   البكاملهنار مسبوياا مبفاوبة من 

 بحا. بين القلاعاا على أسا  باارا االسعارعلى البوالي. يبم بحديد 

 
 ارير عنهايقدم تقب( معلومات عن القطاعات التى 

القلداع نبدل الزكداة لقيدا  األداء حيد  أن ا دارة  (خسدارةربدح )مووحة ادناه. يدبم اسدبخدام يقدم بقرير عنه ين المعلوماا المرببلة بكل نلاع 

 اا.بعبقد أن هله المعلوماا هي االكثر أهمية في بقييم نبايج القلاعاا كل على حدة مقارنة بالمنشآا األخرى البى بعمل في نف  ماال الصناع

 
    

  القطاعات الفاضعة للتقرير  0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في  

 االجمالى  تجارة وأفرى تصنيع  

 )بالرياالا السعودية(  
     

 655,622,077  40,026,200   616,494,011   ايراداا نلاعية

 (046,729,696) (04,572,560) (010,575,917)  ايراداا مببادلة بين القلاعاا 

 710,292,779  05,177,060   724,517,095   ييراداا خاراية

     

 09,502,017 (00,991,446) 10,521,650  نبل الزكاة (الخسارةالربح )صافي 

 11,706,909 0,165,674 10,049,067  مصاريف بمويلية

 75,545,521 0,774,715 75,091,066  اسب  ر ويلفاء

 556,565,000 42,252,760 516,555,762  مواوداا القلاع

 556,060,567 47,992,590 542,050,951  مللوباا القلاع

 
    

  القطاعات الفاضعة للتقرير  0232ديسمبر  13للسنة المنتهية في  

 االجمالى  تجارة وأفرى تصنيع  

 )بالرياالا السعودية(  
     

 677,784,546 41,506,551 605,877,667  ايراداا نلاعية

 (850,566,000) (10,600,087) (816,767,660)  ايراداا مببادلة بين القلاعاا 

 517,816,146 18,706,105 505,060,084  ييراداا خاراية

     

 (86,075,416) (5,111,751) (80,651,676)  صافي الخسارة نبل الزكاة

 41,701,466 8,448,001 48,168,464  مصاريف بمويلية

 58,761,508 1,016,786 46,765,681  اسب  ر ويلفاء

 605,747,175 51,156,666 660,467,076  مواوداا القلاع

 668,601,864 48,145,006 610,556,646  مللوباا القلاع
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 )ببمة( طاعات التشغيلق -05
 ج( المعلومات الجغرافية 

السعودية، وبع، دول مالد  البعداون المملكة العربية ببم فى لي. ومع للر، فإن العملياا الرييسية دوبم يدارة أعمال الماموعة على أسا  ب

 الخلياي وبع، البلدان األخرى.
 

 ين المعلوماا الاغرافية بحلل ييراداا الماموعة والمواوداا غير المبداولة وفقاً لبلد منشأ الشركة والبلدان األخرى .

  

 ديسمبر 13
0202 

 ديسمبر 11
0212 

 )بالرياالا السعودية(  
    ايرادات

  470,610,666  455,514,529  المملكة العربية السعودية 

  40,801,681  15,146,427   دول مال  البعاون الخلياى 

  86,066,646  06,929,147    بلدان أخرى 

  517,816,146 710,292,779  االيراد الموحد

    موجودات غير متداولة 

 681,408,587 765,407,019  المملكة  العربية السعودية 

 05,840,801  17,409,957  دول مال  البعاون الخلياى 

 80,600,668  00,629,961    بلدان أخرى 

 656,441,500 604,467,055  موجودات غير متداولة موحدة 

    

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة -02

الشركاا البابعة والشركاا الشقيقة ومال  ا دارة ومو في ا دارة الرييسيين . في سياق األعمال ا عبياديدة ببكون الا اا لاا الع نة من 

المبكبددة نيابدة عدن  اريفلألعمال ، ببعامدل الماموعدة مدع ا اب دا لاا الع ندة . ببعلدق بلدر المعدام ا بالخددماا المقدمدة والمسدبلمة والمصد

  ا بشرول مبفق علي ا بصورة مببادلة ويبم يعبماد شرول واحكام هله المعام ا من نبل يدارة الماموعة.الا اا لاا الع نة. ببم المعام

 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

  

للسنة المنتهية 
 ديسمبر 13في 

0202 

للسنة المنب ية في 
 ديسمبر 11

0212 

 )بالرياالا السعودية(  
 7,876,100 762556257  مكافأا نصيرة االال

 806740000 062516996  مكافآا مال  ا دارة واللاان لاا الصلة

 1660675 0796767  مكافأة ن اية الخدمة للمو فيين 

    

 الخدمة المحددة. مكافأة ما بعدالروابب والمزايا غير النقدية والمساهماا في خلة على الرييسيين للماموعة  االدارةبعوي، مو في  يبومن
    

لاير  مليددون 4100 :0212ديسددمبر  11) لاير سددعودا مليددون 0144 بلدد  رصدديد الددلمم الداينددة لمددو في ا دارة الرييسدديين فددي ن ايددة العددام

 .(سعودا
    

 معامالت جهة ذات عالقة أفرى

 ديسمبر كان لدى الشركة المعام ا ال امة البالية مع ا اب ا لاا الع نة : 11خ ل السنة المنب ية في 
     

 الرصيد قيمة المعاملة طبيعة المعاملة العالقة جهة ذات عالقة

 )بالرياالا السعودية(   :0202
 560556044 شراء غاز شركة زميلة شركة غاز الشرق

060906452 
 066226222 بوزيعاا أرباح مسبلمة  

     

0212:    
 607770801 شراء غاز شركة زميلة شركة غاز الشرق

106670006 
 805600000 بوزيعاا أرباح مسبلمة  
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 قياس القيمة العادلة -12

يض ين القيمة العادلة هي السعر اللا سيبم يسب مه لبيع أصل أو المدفوع لبحويل يلبزام فدي معاملدة ن اميدة بدين المشداركين فدي السدوق فدي بدار

العادلة يلى يفبرا، أن الماموعة عبارة عن منشأة مسبمرة في أعمال ا ولي  هنالدر نيدة أو مللدب لبقلدي  حادم القيا . يسبند بعريف القيمة 

 عملياب ا بشكل اوهرا أو ياراء معاملة بشرول غير موابية .
 

مبعامدل، سمسدار، ماموعدة بعببر األداة المالية كأداة مدراة في سوق نشل يلا كانا األسدعار المدرادة مباحدة بسد ولة وبصدورة منب مدة مدن 

 صناعية ، خدمة بسعير أو هيية بن يمية ، وأن بلر األسعار بمثل معام ا السوق العاملة بصورة منب مة على أسا  باارا بحا .
 

بوياا مخبلفدة عند نيا  القيمة العادلة ، بسبخدم الماموعة بياناا السوق البي يمكن م ح ب ا ندر ا مكان . يبم بصنيف القيم العادلدة يلدى مسد

 في البسلسل ال رمي للقيمة العادلة بناًء على المدخ ا المسبخدمة في أساليب البقييم كما يلي :
 

البدى يمكدن الوصدول يلي دا فدي بداريض لابقدة بالم أوالمللوبداا للموادوداا)غير معدلة( في األسواق النشلة  المدراة: األسعار  (1)المسبوى 

 .القيا 
 

المدخ ا خ فاً لألسعار غير المدراة والمومنة في المسبوى االول والبى من الممكن م ح ب دا للموادوداا أو المللوبداا :  (0) ىالمسبو

 .و غير مباشرة )مشبقة من االسعار(يما بصورة مباشرة )األسعار( أ
 

 ن م ح ب ا )المدخ ا غير الملحو ة( .المدخ ا للمواوداا أوالمللوباا البى ال بسبند على بياناا السوق البي يمك:  (1) ىالمسبو
 

المواددوداا الماليددة سددبثناء إببددم يدراج اميددع األدواا الماليددة للماموعددة بالبكلفددة الملفددأة   0212ديسددمبر  11و 0202ديسددمبر  11كمددا فددي 

على أسا  من البسلسل ال رمي للقيمة العادلة  (1)العادلة بحا المسبوى  مةيبالق بسايل االبي بم بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر 

ين القيمدة الدفبريدة لكافدة الموادوداا الماليدة والمللوبداا الماليدة . 0212بالكامدل خد ل عدام  بكوين داوالبدي بدم  ح دةم نابلة للمدخ ا غير 

 .األخرى في نايمة المركز المالي الموحدة بقارب نيم ا العادلة

 
 إدارة المفاطر المالية -13

بقوم الماموعة ببمويل عملياب ا من خ ل حقوق الملكية ، ا نبرا، ويدارة رأ  المدال العامدل ب ددف الحفدا  علدى مدزيج مدن مصدادر ماليدة 

مخبلفة لبقليل المخالر . بصفة عامة، فدإن مخدالر الماموعدة النابادة عدن االدواا الماليدة محددودة حيد  ال يوادد بعدر، ادوهرا لمخدالر 

 واألسعار فيما يبعلق ببلر األدواا . ين األدواا المالية للماموعة كما يلي : البدفقاا النقدية
    

 األدوات المالية حسب الفئات

 ( موجودات مالية3)

 المجموع التكلفة المطفأة 

 )بالرياالا السعودية( 

   :0202ديسمبر  13كما في 

 00566296471 00566296471 لمم مدينة باارية

 662016745 662016745 مدينون أخرون

 0765006942 0765006942 نقد وما في حكمه

 04261776942 04261776942 

   :0232ديسمبر  13كما في 

 807,671,465 807,671,465 لمم مدينة باارية

 18,468,461 18,468,461 مدينون أخرون

 88,656,004 88,656,004 نقد وما في حكمه

 878,480,168 878,480,168 
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 )ببمة(إدارة المفاطر المالية  -13

 ( مطلوبات مالية0) 

 المجموع التكلفة المطفأة  

 )بالرياالا السعودية(  

    :0202ديسمبر  13كما في 

 70567066051 70567066051  نرو، لويلة األال

 00960566054 00960566054  األالنرو، نصيرة 

 6565966960 6565966960  لمم داينة باارية

 567106449 567106449  مللوباا عقود ا ياار

 1762206955 1762206955  مصاريف مسبحقة ومللوباا أخرى

  54560106947 54560106947 

    :0232ديسمبر  13كما في 

 565,446,885 565,446,885  نرو، لويلة األال

 840,011,576 840,011,576  نرو، نصيرة األال

 66,607,168   66,607,168    لمم داينة باارية

 6,064,566 6,064,566  مللوباا عقود ا ياار

 41,067,645 41,067,645  مصاريف مسبحقة ومللوباا أخرى

  615,566,466  615,566,466 

 الماموعة معروة للمخالر البالية من األدواا المالية :
 

 أ( مخالر ا يبمان .

 ب( مخالر السيولة .

 ج( مخالر السوق .

 د( مخالر البشغيل .

 

يبحمل مال  ا دارة المسوولية الكاملة لووع وا شراف على يلدار يدارة المخدالر فدي الماموعدة . لمسداعدة ا دارة علدى بنفيدل مسديولياب ا 

شرافية ، أصبحا ا دارة مسوولة عن بحديد ومرانبة ويدارة بعر، الماموعدة للمخدالر الماليدة . ويركدز برندامج يدارة المخدالر الشدامل ا 

 للماموعة على عدم يمكانية البنبو باألسواق المالية ويسعى يلى بقليل اآلثار السلبية األخرى المحبملة على األداء المالي للماموعة .

 

اسدداا يدارة الماموعددة للمخددالر لبحديددد وبحليددل المخددالر البددى بواا  ددا الماموعددة ، وووددع حدددود ووددوابل مناسددبة للمخددالر، بددم ووددع سي

ومرانبدة المخدالر وا لبدزام ب دله الحددود . بدبم مرااعدة سياسداا يدارة المخدالر واألن مدة بشدكل مندب م لدبعك  البغيدراا فدي  دروف السددوق 

موعة من خ ل معايير بدريب ا ويدارب ا وياراءاب ا يلى الحفا  على بيية رنابية منوبلة وبناءة يسبوعب في ا وأنشلة الماموعة . وب دف الما

 اميع المو فين أدوارهم ويلبزاماب م. 

 

يلدار يدارة يشرف مال  ا دارة على كيفية نيام ا دارة بمرانبة ا مبثال لسياساا وياراءاا يدارة الماموعة للمخالر ، ومرااعة مدى كفايدة 

 المخالر فيما يبعلق بالمخالر البى بواا  ا الماموعة .

 

 أ( مفاطر اإلئتمان

والبدي بنشدأ بشدكل  البعانديدة ، الوفاء بالبزامابه عبارة عن مخالر الخسارة المالية للماموعة يلا فشل عميل أو لرف مقابل لألداة المالية فيهي 

 العم ء واللمم المدينة األخرى .أساسي من اللمم المدينة للماموعة من 

 

ايمدة بمثل القيمة الدفبرية للمواوداا المالية الحد األنصى للبعر، لمخالر ا يبمان . كان الحد األنصى للبعر، لمخالر ا يبمان فدي بداريض ن

 المركز المالي كما يلي :

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 148,651,561 00964446477  لمم مدينة باارية

 18,468,461 662016745  مدينون أخرون

 6,600,745 0465746550  أرصدة لدى البنور

  04261006554 17107670766 
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 )ببمة(إدارة المفاطر المالية  -13

 )ببمة( أ( مفاطر اإلئتمان
 الذمم المدينة التجارية

يبدأثر بعددر، الماموعدة لمخددالر ا يبمدان بشددكل رييسدي بالخصدداي  الفرديددة لكدل عميددل . بدالرغم مددن للدر، بأخددل ا دارة أيوداً فددي ا عببددار 
لبدى العوامل البى ند بوثر على مخالر ا يبمان الخاصة بقاعدة عم ي ا ، بما في للر مخالر البخلدف عدن السدداد المرببلدة بالصدناعة والدولدة ا

 ي ا العم ء .يعمل ف
 

ووعا يدارة الماموعة سياسة ييبمان يبم بمواب ا بحليل كدل عميدل اديدد بشدكل فدردا للاددارة ا يبمانيدة نبدل بقدديم الماموعدة لبندود وشدرول 
علومداا الدفع والبسليم القياسية . ببومن مرااعة الماموعة بقييماا خاراية ،يلا كانا مبوفرة ، نوايم مالية ، معلوماا عن وكالدة ا يبمدان ، م

. أا مبيعاا بباداوز بلدر الحددود بشكل دوراصناعية ، وفي بع، الحاالا المراعية البنكية . يبم بحديد حدود البيع ويبم مرااعب ا لكل عميل 
 ببللب موافقة لانة يدارة المخالر .

 

د من ش ر يلى ث ثة أش ر للعمد ء مدن بقوم الماموعة بالحد من بعرو ا لمخالر ا يبمان من اللمم المدينة الباارية عن لريق بحديد فبرة سدا
 األفراد والشركاا على البوالي .

 

برانب الماموعة عن نرب البييدة ا نبصدادية فدي الشدرق االوسدل وببخدل يادراءاا للحدد مدن بعرود ا للعمد ء فدي البلددان البدى بشد د أووداعاً 
 ينبصادية معينة غير مسبقرة .

 

 ة ويمثل بقديراب ا للخساير المبكبدة فيما يبعلق باللمم المدينة الباارية .بقوم الماموعة ببكوين مخص  ينخفا، القيم
 

 ديسمبر كان الحد األنصي لمخالر ا يبمان لللمم المدينة الباارية حسب النلاق الاغرافي كما يلي : 11في 

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 116,650,818 025,507,051  المملكة العربية السعودية

 80,576,476 9,710,995  الكويا 

 8,046,500 0,912,945  الازاير

 846,506 040,057  ا ماراا العربية المبحدة 

 11,644 00,970  األردن

  009,444,477 148,651,561 

    

 الباارية واللمم المدينة األخرى حسب نوع اللرف اآلخر كما يلي : ديسمبر، كان الحد األنصي لمخالر ا يبمان لللمم المدينة 11في 

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 840,665,416 002,554,564  عم ء الشركاا

 70,770,568 52,125,640  عم ء البيع بالاملة 

 10,466,756 05,569,155  عم ء البازية

 067,606         490,760  أخرى

  009,444,477 148,651,561 

    

 نقد وما في حكمه

 يبم ا حبفا  بالنقد وما في حكمه لدى بنور وموسساا مالية، والبى يبم بصنيف ا كما يلي :
 

 وكالة التقييم تقييم
 ديسمبر 13

0202 
 ديسمبر 11

0212  

 )بالرياالا السعودية(  طويل االجل قصير األجل 

 16,065 - موديز 0 -ب  1أ األولالبنر 

 66,065 0,791,575 موديز - 1أ بنر الرااحي

 - 07,169 سي.آا ريبن  أ 0أ البنر العربي الولني

 8,616 0,555 فيبش أ- 0ف بنر الازيرة 

 150,460 0,096 موديز 1-ب 1أ البنر السعودا الفرنسي

 815,885 021,925 فيبش -أ 0ف بنر ا نماء

 0,456,668 0,507,002 فيبش -أ 1ف االهلي البااراالبنر 

 761,548 462,010 فيبش -أ 0ف بنر الريا،

 - 77,276 موديز 1-ب 1أ البنر السعودا البريلاني

 061,067 056,567 موديز 1-ب 1أ البنر السعودا األمريكي

 4,467,460 02,709,790 - - - بنور الشركاا البابعة وأخرى

    04,574,550 6,600,745 
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 )ببمة(إدارة المفاطر المالية  -13

 ب( مفاطر السيولة 

والبدى يدبم بسدويب ا عدن  المالية با لبزامااا لبزاماا المرببلة ب في الوفاء لمصاعب الماموعة مخالر السيولة هي عبارة عن مخالر مواا ة

اء لريددق بسددليم نقددد أو أصددل مددالي آخددر . يبمثددل ن ددج الماموعددة  دارة السدديولة فددي البأكيددد بقدددر ا مكددان مددن أن ددا سددبوفر السدديولة الكافيددة للوفدد

 رر بسمعة الماموعة .با لبزاماا عند يسبحقان ا ، في  ل ال روف العادية والصعبة ، بدون بكبد خساير غير مقبولة أو المخالرة بإلحاق و
 

  . البقريرفيما يلي ا سبحقاناا البعاندية لإللبزاماا المالية القايمة في باريض 
 

 أقل من سنة واحدة القيمة الدفترية 0202ديسمبر  13كما في 
 من سنة إلى 
 فمسة سنوات

أكثر من فمسة 
 سنوات

 )بالرياالا السعودية( 
 725,225      167,514,144 070,054,900 705,706,051 نرو، لويلة االال

 - - 009,056,054 009,056,054 نرو، نصيرة االال

 - - 65,596,960 65,596,960 لمم داينة باارية

 1,526,505 1,050,972 0,470,650 5,710,449 مللوباا عقود ا ياار

 - - 17,220,955 17,220,955 مصاريف مسبحقة ومللوباا أخرى

 545,010,947 154,500,506 169,226,094 4,101,507 

 

 أقل من سنة واحدة القيمة الدفترية 0232ديسمبر  13كما في 
 من سنة إلى 
 فمسة سنوات

أكثر من فمسة 
 سنوات

 )بالرياالا السعودية( 
 - 056,614,047 106,618,766 565,446,885 نرو، لويلة االال

 - - 840,011,576 840,011,576 نرو، نصيرة االال

 - - 66,607,168 66,607,168 لمم داينة باارية

 4,584,086 0,055,864 515,880 6,064,566 مللوباا عقود ا ياار

 - - 41,067,645 41,067,645 مصاريف مسبحقة ومللوباا أخرى

 615,566,466 456,874,666 068,676,588 4,584,086 

 ج( مفاطر السوق

 مخالر السوق هي مخالر البغيراا في معدل الفايدة السونية وأسعار االسد م وأسدعار صدرف العمد ا االانبيدة والفرونداا ا يبمانيدة )البدى ال

نيمدة يحبفا  دا بدأدواا ماليددة. ين ببعلدق بدالبغيراا فدي الوودع ا يبمداني للمصددر / الا دة المصددرة( سدوف بدوثر علدى ييدراداا الماموعدة أو 

 ال دف من يدارة مخالر السوق هو يدارة ومرانبة البعر، لمخالر السوق ومن حدود مقبولة ، مع بحسين عايد المخالرة.

 

 إدارة مفاطر سعر الفائدة

ا المالية . لدى الماموعة ندرو، لويلدة بنشأ يدارة مخالر أسعار الفايدة من يمكانية حدو  بغيراا في أسعار الفايدة ند بوثر على نيمة االدوا

فدإن ملخد  أسدعار الفايددة  البقريدراألال ونصيرة االال بأسعار مبغيرة . ببعر، الماموعة لمخالر أسعار الفايدة على نروو ا . في بداريض 

 ألدواا الماموعة البى بحمل فوايد هي كما يلي:

  0202 0212 

 السعودية()بالرياالا   أدوات ذات معدل ثابت :

    مطلوبات مالية :

 565,446,885 70567066051  نرو، لويلة االال

 840,011,576 00960566054  نرو، نصيرة االال

  61665206775 705,466,664 

    

 إدارة مفاطر صرف العمالت االجنبية

المالية أو يلبزام ما نسبة للبغير في أسعار صدرف العمد ا االانبيدة . وبنشدأ بشدكل مخالر العم ا االانبية هي مخالر بقلب نيمة المواوداا 

ا رييسي في حالة واود لمم مدينة ولمم داينة بسبب المعام ا البى ببم بالعم ا األانبية . حالياً ، يقبصر بعدر، الماموعدة لمخدالر العمد 

شآا االانبية وخلاباا ا عبماد القايمة والفوابير المسبحقة الدفع ، وهي مقيمة بشدكل رييسدي االانبية على المبال  المدينة / الداينة من / يلى المن

 لاير سعودا . 1140دوالر أمريكي يلى  1باليورو، الانيه ا سبرليني ، والدوالر األمريكي . يبم حساب الدوالر االمريكي بسعر 
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 )ببمة(مالية إدارة المفاطر ال -13

 د( مفاطر التشغيل

ة مخالر البشغيل هي مخالر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة النابادة عدن ماموعدة واسدعة مدن األسدباب المرببلدة بالعمليداا والبقنيدة والبنيد

، ومدن عوامدل خارايدة بخد ف  البحبية الداعمة ألنشلة الماموعة ، يما داخلياً من خ ل الماموعة أو خاراياً لدى مدزودا الخدمدة للماموعدة

. بنشدأ مخالر ا يبمان، والسوق والسديولة  مثدل بلدر البدى بنشدأ عدن المبللبداا القانونيدة والبن يميدة والمعدايير المقبولدة عمومداً لسدلور البشدغيل 

 مخالر البشغيل من اميع أنشلة الماموعة .

 

حدد مدن الخسداير الماليدة واألودرار بسدمعب ا مدع بحقيدق أهدداف ا فدي أن بصدبح ب دف الماموعة يلى يدارة المخالر البشغيلية من أال موازندة ال

منشددأة رابحددة ، وينبدداج منبادداا عاليددة الاددودة وبوليددد عوايددد للمسددبثمرين . بقددع المسددوولية الرييسددية عددن بلددوير وبنفيددل الوددوابل علددى مخددالر 

 البشغيل على عابق مال  ا دارة .

 

 هـ( إدارة مفاطر رأس المال

دف الرييسي للماموعة من يدارة رأ  المال هو حماية ندرب ا على ا سبمرار كمنشأة مسبمرة حبى ببمكن من ا سبمرار في بقديم عوايدد ين ال 

 لحاملى االس م وفوايد للمساهمين اآلخرين والحفا  على ناعدة نوية لدعم البنمية المسبدامة ألعمال ا .

 

رانبددة العايددد علددى صددافي المواددوداا وياددراء بعدددي ا فددي وددوء البغيددراا فددي ال ددروف بدددير الماموعددة هيكددل رأ  مال ددا عددن لريددق م

 دة .ا نبصادية. للحفا  على أو بعديل رأ  المال ، ند بقوم الماموعة ببعديل مبل  بوزيعاا األرباح المسبحقة للمساهمين أو يصدار اس م ادي

 

الملكية ، القرو، ويدارة رأ  مال ا العامل ب دف الحفا  على مزيج مناسب بدين  بقوم الماموعة ببمويل مشروعاب ا البوسعية من خ ل حقوق

 مصادر مالية مخبلفة لبقليل المخالر ألنصى دراة ممكنة.

 

 ديسمبر كما يلي : 11معدالا ا نرا، كما في 

  0202 0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 705,466,664 61665206775  نرو، وبس ي ا بحمل فايدة

 (88,656,004)  (0765006942)  نانصاً : نقد وما في حكمه

 660,506,060 60269596605  صافي الدين

 70,645,068 9266276075  ماموع حقوق الملكية

 6006 6657  معدل صافي الدين يلى حقوق الملكية )في المراا(

    

 للتدفقات النقدية المعلومات التكميلية -10

  

 ديسمبر 13
 0202 

 ديسمبر  11
0212 

 )بالرياالا السعودية(  

 600680460 065006270  أصول حق اسبخدام 

 - 067676579  رسملة نلع الغيار
 - 0660226222  قروض قصيرة األجل إلى قروض طويلة األجلإعادة جدولة 

(8006540065) -  سابقا كمحبف  ب ا بغر، البيعلمم مدينة من اسببعاد شركة بابعة بم بصنيف ا   

     

 اإللتزامات واإلرتباطات -11

  بم يصدارها في سياق بنكية  يلبزاماا محبملة ببمثل في يعبماداا مسبندية ووماناا الماموعة ، كان لدى0202ديسمبر  11كما في
 11مليون لاير سعودا ) 21224مليون لاير سعودا( و  1412: 0212ديسمبر  11مليون لاير سعودا ) 0010  بمبلاألعمال ا عبيادية 

 .(، على البواليمليون لاير سعودا 2101: 0212ديسمبر 
 

  افي لبزام يوإبفي ا ال يية بلالب والبي  0212يلى  0214من  للسنواالاا ال يية العامة للزكاة والدخل و، اسبلما الشركة ربالسنةخ ل
حي  سددا  0214 والبي ببعلق بسنةمليون لاير سعودا  1010 البال مليون لاير سعودا. ناما الشركة ببسوية ملالبة الربل  4014 يبل 
 0212يلى  0210للسنواا من  الربولااعبرا، على باني إمليون لاير سعودا واسبلما الربل الن ايي. بقدما ا دارة ب 2142مبل  
الملكورة أع ه كاٍف ولي  هنار حااة يلى  الربولمليون لاير سعودا. بعبقد ا دارة أن المخص  المعبرف به مقابل  0212 البالغة

 مخص  يوافي كما في باريض ن اية السنة.
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 هامةث احدأ -14

(. أحددد  بفشددي المددر، 12-بسددبب فيددرو  كورونددا الاديددد )كوفيددد  ، عددن اايحددة عالميددة0202أعلنددا المملكددة العربيددة السددعودية فددي مددار  

وسدداعاا الح ددر اللويلددة بغيددر اددوهرا فددي النشددال الباددارا وزيددادة الشددر فددي ا نبصدداد. يبخددلا الماموعددة بشددكل اسددبباني ماموعددة مددن 

ا الصحة والس مة لحماية المدو فين والعمد ء ا اراءاا البشغيلية الونايية اسباابة للحالة عن لريق بعديل بع، العملياا لببوافق مع يرشادا

لداع والموردين، وبأمين عملية البوريد على نحو سل  لبانب أا انقلاع في األعمال وا سبفادة من كافة الدعم المعلن عنه من نبدل الحكومدة للق

 الخا .

 

بسدبب الخلدواا  0202ل  عن ا للسدنة المنب يدة فدي ديسدمبر ( كان له بأثير محدود على نبايج الماموعة المب12-بعبقد ا دارة أن اايحة )كوفيد 

 البي ابخلب ا الشركة وبنوع محف ب ا. وسبواصل الشركة بقييم هلا الووع للموي ندًما.

 

، أعلنا الشركة في بدداول أن دا رفعدا دعدوى نودايية أمدام المحكمدة ودد الدريي  البنفيدلا وعودو مالد  ا دارة السدابق 0201يناير  11في 

مليدون لاير سدعودا. الددعوى ببعلدق ببيدع شدركة بابعدة ل دا فدي المغدرب، ويلغداء الدديون، وبقدديم  42120اا مالية ويدارية بقدر نيمب دا بدـ لمخالف

 بس ي ا ايبمانية كبيرة لعميل صغير ، ومخالفاا مالية ويدارية أخرى.

 

 المالية الموحدة.هله باريض القوايم يعبماد ال بزال القوية من ورة في المحكمة حبى باريض 

 
 أرقام المقارنة -18

 مع عر، السنة الحالية . لبب يم 0212بع، أرنام المقارنة لسنة  ببويببم يعادة 

 
 الموافقة على القوائم المالية الموحدة -16

 هـ.1440 شعبان 10الموافق  0201مار   00بم الموافقة على هله القوايم المالية الموحدة واعبمادها من نبل مال  يدارة الشركة  صدارها بباريض 
 


