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        السادة / المساهمون 

 الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

  المملكة العربية السعودية -الدمام 

 

 متحفظال رأيال
)يشةار  لتابعةة لاةااوالشركات  )"الشركة"(للشركة السعودية لصناعة الورق )شركة مساهمة سعودية( الموحدة لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية 

لةةربأ  و لة الموحةةد ائموقةةوال،  2019ديسةةمبر  31قائمةةة المركةةم المةةالت الموحةةدة كمةةا  ةةت مل لتةةت تشةةعةةة" ( وا" المجموبإسةةم  إلةةيام مجتمعةةين
ئم المالية حات حول القواالتد قات النقدية للسنة المنتاية  ت ذلك التاريخ، واإليضاوالتغيرات  ت حقوق الملكية والخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 . والمعلومات التفسيرية األخرى سياسات المحاسبية الاامةالموحدة، بما  ت ذلك ملخص لل

 
لمر قةة اليةة الموحةدة ا ةإن القةوائم الم ت قسم ) ساس الر ي المةتحف((   ةت تقريرنةا،  ةر الموضحوالتأثيرات المحتملة لألمبإستثناء و ت ر ينا، 

د وتةد قاتاا ، و داءهةا المةالت الموحة2019ديسةمبر  31 ةت  كما للمجموعةتعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركم المالت الموحد 
المعةةايير ة السةةعودية والمعتمةةدة  ةةت المملكةةة العربيةة معةةايير الدوليةةة للتقريةةر المةةالتالنقديةةة الموحةةدة للسةةنة المنتايةةة  ةةت ذلةةك التةةاريخ و قةةا  لل

 الايئة السعودية للمحاسبين القانونيين . التت اعتمدتاا خرىواإلصدارات األ
 
 المتحفظ ساس الرأيأ

ا إلى نتائج هذا التقييم، تم 2019ديسمبر 31قامت اإلدارة بإجراء تقييم إلنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما  ت (1 . استناد 
. 2019سمبر دي 31المنتاية  ت  السنةمليون لاير سعودي من مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية خالل  31.4عكس مبلغ 

ا لمتطلبات قو  2018ديسمبر  31حيث  ن إدارة الشركة لم تقم بتقييم االنخفاض  ت قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما  ت 
ة الربأ  و لمركم المالت وقائم" األدوات المالية" ولم تقم بإ(اار  ثر النتائج، إن وجدت،  ت قائمة ا 9المعيار الدولت للتقرير المالت رقم 

لمدينة اة الد ترية للذمم . لذا، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هناك  ي تسوية ضرورية للقيم2018ديسمبر  31لخسارة للسنة المنتاية  ت ا
المنتاية  سنةالو على نتائج  2018ديسمبر  31التجارية ومخصص انخفاض القيمة والخسائر المتراكمة ذات الصلة للمجموعة كما  ت 

 .2019ديسمبر  31 ت 
 
، وبناء  على " اتفاقية التعاد بالبيع"، باعت المجموعة إحدى شركاتاا التابعة، الشركة المغربية لصناعة الورق، والتت قد تم خالل السنة (2

 محتف(غير متداولة  ( "موجودات5للتقرير المالت رقم )المعيار الدولت بموجب متطلبات لبيع بغرض اباا تصنيفاا سابقا  كشركة محتف( 
ن مشتري الجديد كجمء م(. و ق ا لما صرحت به اإلدارة تم نقل ملكية الشركة إلى ال1غير المستمرة" )إيضاح لبيع والعمليات بغرض اباا 

يتم  سعودي، والتت لم مليون لاير 13.6، بلغ رصيد الذمم المدينة مقابل بيع الشركة التابعة مبلغ 2019ديسمبر  31االتفاقية. كما  ت 
شركة المغربية ال مصنعلنا.  قامت إدارة الشركة دعوى قضائية إللغاء اتفاقية البيع و جرت مصادرة احترامية حتى تاريخ تقريراستالماا 

رداد م قابلية استن تقييملصناعة الورق. بتاريخ تقرير  حصنا، كانت هذه اإلجراءات القانونية ال تمال سارية. لم نتمكن  ت هذه المرحلة 
 .ينة / االستثمار. وعليه،  قد تحف(نا  ت تقريرنا باذا الشأنرصيد الذمم المد

 
 114.9: 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتاية  ت  27.47تكبدت المجموعة خسائر بمبلغ  (3

:  2018ديسمبر  31) 2019بر ديسم 31مليون لاير سعودي كما  ت  11.8مليون لاير سعودي( وبلغت الخسائر المتراكمة مبلغ 
وبناء   2019بر ديسم 31مليون لاير سعودي(.  جرت إدارة الشركة تقييم انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات كما  ت  136.9

تقييم تضمن هذا المليون لاير سعودي(. ي 6.5: 2018ديسمبر  31عليه لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة خالل السنة الحالية )
لقيمة لخصم، صا ت ادالت ااإل تراضات المتعلقة بحجم المبيعات المستقبلية، األسعار، معدالت النمو السنوية، معدالت النمو الناائية، مع

 القابلة للتحقق والعوامل األخرى ذات الصلة. 
 

ت  تحقيق خططاا ودارة لسوق و ق ا لتقديرات اإلتعتمد نتيجة هذه اإل تراضات اعتماد ا جوهريا  على نجاح العمليات المستقبلية و(روف ا
عتبر اإلدارة ت .لمجموعةاال يمكننا  ت هذه المرحلة تقييم مدى معقولية اال تراضات المستخدمة  ت تقييم انخفاض قيمة موجودات .المستقبل

ذه الخطط لبية همن قدرتاا على ت  ن هذه اال تراضات واقعية ويمكن تحقيقاا  ت ضوء خطة إعادة الايكلة التشغيلية، وهت على ثقة
 .مستقبليةتعتقد اإلدارة  ن القيمة الد ترية للممتلكات واآلالت والمعدات سيتم استردادها من العمليات ال  .المستقبلية

 
  ةت توضةيحاا تةم لمعةاييرا تلك بموجب إن مسؤوليتنا العربية السعودية. المملكة  ت المعتمدة الدولية المراجعة لمعايير بمراجعتنا و قا   قمنا لقد

 المانةة وآداب كسةلو و قا  لقواعةد المجموعة عن مستقلون ونحن .تقريرنا الموحدة"  ت المالية القوائم "مسؤوليات المراجع حول مراجعة قسم
 و قةا  لتلةك خةرىألخالقية األانا كما  ننا التممنا بمسؤوليات المالية الموحدة، للقوائم الصلة بمراجعتنا ذات السعودية العربية المملكة  ت المعتمدة
  ساس إلبداء ر ينا. لتو ير ومناسبة كا ية علياا حصلنا التت المراجعة ونعتقد  ن  دلة القواعد.

 
 



 

 
 
 
 
 

 مراجع الحسابات المستقل )تتمة( تقرير

(2/5) 
        السادة / المساهمون 

 الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

  المملكة العربية السعودية -الدمام 
 

 ستمراريةالتأكد الجوهري المتعلق باإل عدم
المطلوبات جاومت ت 2019ديسمبر  31ه كما  ت  ن إلى والذي يشيرهذه القوائم المالية الموحدة  حول 1 ايضاح رقمإلى  االنتباهنلفت 

ويعود ذلك عودي( مليون لاير س 147.5: 2018ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 198.3المتداولة للمجموعة موجوداتاا المتداولة بمبلغ 
 سعودي مليون لاير 140رئيست لذلك إلى القروض قصيرة األجل والجمء المتداول من القروض متوسطة وطويلة األجل البالغة  بشكل

التوالت(.   سعودي علىمليون لاير 188.9مليون لاير سعودي و 134.3: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي على التوالت ) 206.6و
 19.9 حقة البالغةالمست باإلضا ة إلى ذلك،  إن المجموعة لم تقم بااللتمام ببعض التعادات المالية للقروض كما لم تلتمم بسداد األقساط

ة جمء من يكل، نجحت المجموعة  ت إعادة ه2019ديسمبر  31. خالل السنة المنتاية  ت 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما  ت 
سعيا مناا  ة وذلكالقروض ألجل المبرمة مع بعض البنوك المحلية. تقوم المجموعة حاليا  بمفاوضات حول إعادة هيكلة القروض المتبقي

تقبل لية  ت المست المالإللتمام بالتعادات المالية. تعتقد اإلدارة  ن المجموعة سوف تنجأ  ت إعادة هيكلة القروض وااللتمام بالتعادا
قد اإلدارة ما تعتقريب. باإلضا ة إلى ذلك تنوي إدارة المجموعة تجديد القروض قصيرة األجل الدوارة والحصول على قروض جديدة. كال

  ن المجموعة سوف تتمكن من تجديد القروض قصيرة األجل الدوارة حسب الممارسات السابقة لاا. 
 

قم بتعديل لسداد. لم نألصلية لاوقد تم تصنيف القروض طبقا للشروط  ستمراريةا لمبد  اإلو قالموحدة وعليه،  قد تم إعداد هذه القوائم المالية 
 ر.واألم ر ينا  يما يتعلق باذه

 
 لفت انتباه

رجت لتقييم عاقد مع مستشار خاقامت بالتقد  اإلدارة يشير إلى  ني ذالقوائم المالية الموحدة المر قة وال حول 4 نلفت اإلنتباه إلى إيضاح رقم
والتت لم يتم  سعودي مليون لاير 43.7 قيمتاا انخفاض قيمة بعض الموجودات غير المستخدمة من الممتلكات واآلالت والمعدات والتت تبلغ

 3.2ت القيمة بمبلغ  . بناء على نتائج هذا التقييم، تم تسجيل خسارة انخفاض 2019ديسمبر  31خالل السنة المنتاية  ت  هذهاا إستخدام
حالي ا بتقييم  مليون لاير سعودي(. تقوم اإلدارة 36.9: 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31سعودي للسنة المنتاية  ت  مليون لاير

وعة قبلية للمجمدية مستهذه الموجودات. تعتقد اإلدارة  ن هذه الموجودات لدياا القدرة على تو ير منا ع اقتصا ستخدامالخطط البديلة إل
 .2019 ديسمبر 31ت  د كما رية لمثل هذه الموجودات، بعد االنخفاض  ت القيمة، ال تتعدى قيمتاا القابلة لإلسترداوعليه،  إن القيمة الد ت

 
 للمراجعة الرئيسة األمور

 دةالموحة  الماليةة ئمللقةوا مراجعتنةا عنةد البالغة لاا األهمية المانت، حكمنا بحسب كانت، التت األمور تلك هت للمراجعة الرئيسة ان األمور
  ةت منفصةال ر يةا   لم نقدمو  ياا، ر ينا تكوين وعند ككل، الموحدة المالية للقوائم مراجعتنا سياق  ت هذه األمور تناول تم وقد .الحالية للسنة
 بالنسبة إلى كل  مر مدرج  دناه،  إن وصفنا لكيفية معالجة مراجعتنا لاذا األمر موضأ  دناه: .األمور تلك
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        السادة / المساهمون 
 الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية -الدمام 

 
 للمراجعة )تتمة( الرئيسة األمور

 

 كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة

 لموجودات الماليةا"األدوات المالية" وأثر مخصص انخفاض قيمة  9للتقرير المالي رقم إعتماد المعيار الدولي  -1

 دواتالتت تتعلق بتصنيف وقياس األيقدم هذا المعيار التوجياات 
الذي على  على نموذج األعمال المالية. يعتمد  ساس التصنيف

ئص ادارة الموجودات المالية جنبا  إلى جنب مع خصا يتم  ساسه
 ولتالمعيار الد يتطلبقات النقدية التعاقدية ذات الصلة. التد 

توقعة" اإلئتمان الم ةرنموذج "خسااستخدام  9للتقرير المالت رقم 
 قيمة الموجودات المالية. ت نخفاض إلساب مخصص اتحإل
 

 حكمتم اعتبار ذلك بمثابة  مر رئيست للمراجعة ن(را  لدرجة ال
دارة لحساب انخفاض الجوهري واإل تراض الذي تستخدمه اإل

اإلئتمان  ةخسار نموذج " إستخدامقيمة الموجودات المالية ب
 المتوقعة".

 
حدة ( حول القوائم المالية المو3يرجى الرجوع إلى ايضاح رقم )

للسياسة المحاسبية ذات الصلة بمخصص انخفاض األدوات 
 المالية.

 

 مةلقد قمنا باإلجراءات التالية لتقييم  ثر مخصص انخفاض قي
ت لمالالمعيار الدولت للتقرير ا حسب متطلباتالموجودات المالية 

 :9رقم 
 

 قعة"تقييم مالئمة تطبيق نموذج "الخسارة اإلئتمانية المتو 
ات من قبل إدارة الشركة، على الموجودات المالية ذالمعد 

الصلة وذلك من خالل  ام طبيعة الموجودات المالية 
 عيار.ومقارنة التطبيق مع متطلبات الم

 

 ر لتعثالتحقق من البيانات المدخلة لتقييم معقولية احتمال ا
 ( مع المستندات والمعلومات األصلية.PDs ت السداد )

 

  اختبار اإل تراضات الرئيسية، وذلك من خالل مقارنة
 البيانات التاريخية، و

 

  ا اإل صاحات التت قامت بامدى كفاية كذلك قمنا بمراجعة
 ا باذه القوائم المالية الموحدةالمجموعة كما تم عرضا

 و ق ا لمعايير المحاسبة المطبقة. المر قة
 

 2019معلومات أخرى متضمنة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 
ف جموعة، بخالوي للمعن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة  ت التقرير السن ةالمسؤول تإن اإلدارة ه

 ا.نا هذمراجعت ائم المالية الموحدة وتقريرنا عناا. من المتوقع  ن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرالقو
 

 حولاا. و االستنتاجأكيد  إن ر ينا حول القوائم المالية الموحدة المر قة ال يغطت المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي  ي شكل من  شكال الت
 

أخذ باإلعتبار يام بذلك، نند القنا للقوائم المالية الموحدة،  إن مسؤوليتنا هت قراءة المعلومات األخرى المحددة  عاله، وع يما يتعلق بمراجعت
ة، الل المراجعلياا خعما اذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة،  و مع المعر ة التت حصلنا 

 خرى  ناا محر ة بشكل جوهري. و ت(ار بطريقة  
 

 وكمة. وعندما نقر  التقرير السنوي، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين باالبالغ عن األمر للمكلفين بالح
 

 



 

 
 
 
 

 )تتمة(مراجع الحسابات المستقل  تقرير
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        السادة / المساهمون 

 الشركة السعودية لصناعة الورق
 عودية()شركة مساهمة س

  المملكة العربية السعودية -الدمام 
 

 
 الموحدة  المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

  ت المملكة المعتمدة مالتللتقرير الالدولية  و قا  للمعايير العادل، وعرضاا الموحدة المالية القوائم إعداد إن اإلدارة هت المسؤولة عن
 و حكام ن(ام ركة األساستون(ام الش القانونيين للمحاسبين السعودية الايئة من المعتمدة األخرى المعايير واإلصداراتو السعودية، العربية

 جوهري تحريف من اليةخ موحدة مالية قوائم إعداد من لتمكينام اإلدارة ضرورية، تراها التت الداخلية الرقابة وعن ،ذات الصلةالشركات 
  .خطأ  و غش سواء بسبب

 
 اإل صاح وعن تمرةمس كمجموعة البقاء على قدرة المجموعة تقييم اإلدارة هت المسؤولة عن  إن الموحدة، المالية القوائم إعداد وعند

لدى اإلدارة  نية ناكه لم تكن ما المحاسبة،  ت ستمراريةاإل  ساس واستخدام ،ستمراريةباإل العالقة ذات عن األمور الحال، مقتضى بحسب
 .بخالف ذلك واقعت خيار هناك ليس  و عملياتاا، إيقاف  و موعةالمج لتصفية

 
 . ت المجموعة المالت التقرير عملية على اإلشراف عن المسؤولون هم مجلس اإلدارةإن 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 غشناتج عن ال واء كانستحريف جوهري لية الموحدة ككل خالية من تتمثل اهدا نا  ى الحصول على تاكيد معقول  يما إذا كانت القوائم الما

لت  ن يس ضمانا  عل  نه او الخطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن ر ينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاِل من التأكيد، إال
ري عند ن تحريف جوهائما عالمملكة العربية السعودية ستكشف د المراجعة التى تم القيام باا و قا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة  ى

تؤثر على أناا سوجوده. تنشأ التحريفات عن الغش  و الخطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها  و  ى مجموعاا، إذا كان يتوقع بشكل معقول ب
للمراجعة  يير الدولية للمعاوكجمء من المراجعة و قا  القرارت االقتصادية التى يتخذها المستخدمون بناء  على هذه القوائم المالية الموحدة. 

 قمنا بـ: ة. كماالمعتمدة  ى المملكة العربية السعودية،  إننا نمارس الحكم المانت ونحا ( على نمعة الشك المانت خالل المراجع
 

 فيذ ميم وتناو الخطأ، وتصيم مخاطر وجود تحريف جوهري  ى القوائم المالية الموحدة، سواء كان ناتج عن الغش تحديد وتقي
 عد خطر عدميُ  ينا. رإجراءات المراجعة لمواجاة تلك المخاطر، والحصول على  دلة مراجعة كا ية ومالئمة ألن تكون  ساسا  إلبداء 

 وير  واكتشاف  ي تحريف جوهري ناتج عن الغش  على من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطئ او تم
 مد  و إ ادات مضللة  و تجاوم إلجراءات الرقابة الداخلية.حذف متع

 

 ف، وليس لل(رو الحصول على  ام ألن(مة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من  جل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة و قا
 بغرض إبداء ر ي حول  اعلية  ن(مة الرقابة الداخلية بالمجموعة. 

 

 تى قامت بااقة الالمحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإل صاحات ذات العال تقييم مدى مالئمة السياسات 
 اإلدارة.

 

  ا إذا كان علياا،  يم الحصول المحاسبية، وإستنادا  إلى  دلة المراجعة التت تم ستمراريةاإلدارة لمبد  اإل إستخداماستنتاج مدى مالئمة
قا  لمبد  عمل و أحداث  و (روف قد تثير شكا  كبيرا  حول مقدرة المجموعة على االستمرار  ت الهناك عدم تأكد جوهري يتعلق ب

ردة  ت لعالقة الواذات ا . إذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه  ت تقريرنا إلى اإل صاحاتستمراريةاإل
لتت تم المراجعة ا ى  دلةحات غير كا ية، نقوم بتعديل ر ينا. تستند استنتاجاتنا إلالقوائم المالية الموحدة، وإذا كانت تلك اإل صا

ستمرار  ت عن اال الحصول علياا حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك،  إن األحداث  و ال(روف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة
 .ستمراريةالعمل و قا  لمبد  اإل

 



 

  

 

 
 
 
 
 

 )تتمة(تقل مراجع الحسابات المس تقرير
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        السادة / المساهمون 

 الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

  المملكة العربية السعودية -الدمام 
 

 )تتمة(مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 

 ار الموحدة ت( لماليةااإل صاحات، و يما إذا كانت القوائم  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما  ت ذلك
 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضا  عادال.

 

 إلبداء المجموعة، داخل التجارية األنشطة  و المالية للمنشآت بالمعلومات يتعلق  يما المناسبة المراجعة  دلة من يكفت ما على الحصول 
 عن الوحيدين ينالمسؤول ون(ل .حسابات المجموعة ومراجعة واإلشراف التوجيه عن مسؤولون ونحن .الية الموحدةالم القوائم  ت ر ي
 .المراجعة  ت ر ينا

 
 ذلك  ت بما للمراجعة، مةالما والنتائج للمراجعة والتوقيت المخطط بالنطاق ، خرى  مور بين من يتعلق،  يما بالحوكمة المكلفين نقوم بإبالغ

 بالمتطلبات التممنا قد بأننا ديفي ببيان بالحوكمة المكلفين  يضا   مودنا لقد .المراجعة خالل اكتشفناها الداخلية  ت الرقابة مامة قصور  وجه  ي
 نا،استقالل على تؤثر ناا  معقول بشكل قد نعتقد التت خرىاأل واألمور العالقات بجميع و بلغناهم باالستقالل، المتعلقة الصلة األخالقية ذات

 .العالقة الوقاية ذات إجراءات الحال مقتضى وبحسب
 

 للسنة الموحدة المالية وائمالق مراجعة عند البالغة لاا األهمية كانت التت األمور تلك نحدد بالحوكمة، للمكلفين إبالغاا تم التت األمور ومن
 األمر، عن العلنت اإل صاح ة و الئح ن(ام يمنع لم ما تقريرنا  ت األمور هذه ونوضأ .للمراجعة الرئيسة األمور ذلك تُعَد على وبناء   الحالية،

 تفوق التبعات  ن معقول بشكل المتوقع من  نه بسبب تقريرنا  ت عنه اإلبالغ يتم  ال األمر ينبغت  ن نرى للغاية، نادرة (روف  ت عندما،  و
 .اإلبالغ ذلك من العامة المصلحة  وائد ذلك لفعل السلبية

 
 

 خرىن المتطلبات التنظيمية والقانونية األالتقرير ع
ق، من جميع كة ال تتوا ن الشربناء  على المعلومات المقدمة لنا خالل قيامنا بإجراءات المراجعة، لم يرد الى علمنا ما يدعونا الى اإلعتقاد بأ

 ا على اعدادتأثيرهست للشركة  يما يتعلق بالنواحت الجوهرية، مع متطلبات ن(ام الشركات  ت المملكة العربية السعودية والن(ام األسا
 وعرض القوائم المالية الموحدة.
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

- 06 - 

 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 3
الاجارا رقم الشركة السعودية لصناعة الورق )"الشركة"( هت شركة مساهمة سعودية مسجلة  ت المملكة العربية السعودية بموجب السجل 

 219مومعة على  سعودا مليون لاير 29(. يبلغ ر   مال الشركة 1223يونيو  91هـ ) 1315محرم  11الصادر بالدمام  ت  9151192131
 لاير سعودا لكل س م. 11مليون س م بقيمة 

 

جل اجارا منفرد، هت اصنيع لفا  ورق إن األنشطة الرئيسية للشركة والشركا  الاابعة ل ا )"المجموعة"( ، الات اعمل كل من ا بموجب س
 المناديل واحويل لفا  ورق المناديل إلى مناديل الوجه والمطبخ والحمام واجميع و رم ونقل وكب  المخلفا  الورقية.

 

 ، المملكة العربية السعودية.2112-13191، مدينة الدمام 9، وحدة رقم 9522إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب 
 

على اوصية مجل  إدارة المجموعة  9112نو مبر  3خالل السنة، وا ق المساهمون  ت إجاماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة  ت 
لاير سعودا وذلك لغرض إعادة هيكلة ر   مال الشركة  2911111111لاير سعودا إلى  93511111111باخفيض ر   مال الشركة من 

إلى   9315111111ة للشركة ودعم نموها المساقبلت. ونايجة لذلك،  قد إنخفض إجمالت عدد  س م الشركة من إلطفاء الخسائر الماراكم
مليون لاير سعودا. بعد اخفيض ر   المال،  وصى مجل   29وذلك عن طريق إلغاء  س م، وبالاالت ام اخفيض ر   المال إلى  219111111

مليون لاير سعودا من  جل اعميم المركم المالت للمجموعة  151ار  س م حقوق  ولوية بقيمة اإلدارة بميادة ر   مال الشركة عن طريق إصد
 واحسين السيولة واحاياجا  ر   المال العامل.

 

على اوصية مجل  إدارة المجموعة  9112سبابمر  11، وا ق المساهمون  ت إجاماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة  ت 9112 ت عام 
لاير سعودا وذلك لغرض إعادة هيكلة ر   مال الشركة  93511111111لاير سعودا إلى  35111111111ض ر   مال الشركة من باخفي

إلى  3511111111إلطفاء الخسائر الماراكمة للشركة ودعم نموها المساقبلت. ونايجة لذلك،  قد إنخفض إجمالت عدد  س م الشركة من 
، قرر المساهمون 9112مليون لاير سعودا.  ت عام  935س م، وبالاالت ام اخفيض ر   المال إلى وذلك عن طريق إلغاء   9315111111

 .9112ديسمبر  11مليون لاير سعودا لاغطية الخسائر الماراكمة كما  ت  11احويل االحاياطت الن امت المااح بمبلغ 
 

مليون لاير  13215: 9112ديسمبر  11مليون لاير سعودا ) 12211اجاوم  المطلوبا  الماداولة للمجموعة موجوداا ا الماداولة بمبلغ 
مليون لاير  131سعودا( ويعود ذلك بشكل رئيست لذلك إلى القروض قصيرة األجل والجمء الماداول من القروض ماوسطة وطويلة األجل البالغة 

 مليون لاير سعودا على الاوالت(. 12212سعودا ومليون لاير  11311: 9112ديسمبر  11مليون لاير سعودا على الاوالت ) 91111سعودا و
مليون لاير  1212باإلضا ة إلى ذلك،  إن المجموعة لم اقم بااللامام ببعض الاع دا  المالية للقروض كما لم الامم بسداد األقساط المساحقة البالغة 

مجموعة  ت إعادة هيكلة جمء من القروض ألجل ، نجح  ال9112ديسمبر  11. خالل السنة المنا ية  ت 9112ديسمبر  11سعودا كما  ت 
  المالية. المبرمة مع بعض البنوك المحلية. اقوم المجموعة حاليا  بمفاوضا  حول إعادة هيكلة القروض المابقية وذلك سعيا من ا لإللامام بالاع دا

مالية  ت المساقبل القريب. باإلضا ة إلى ذلك انوا إدارة اعاقد اإلدارة  ن المجموعة سوف انجأ  ت إعادة هيكلة القروض وااللامام بالاع دا  ال
المجموعة اجديد القروض قصيرة األجل الدوارة والحصول على قروض جديدة. كما اعاقد اإلدارة  ن المجموعة سوف اامكن من اجديد القروض 

موحدة على  سا  مبد  اإلسامرارية واسامرار اصنيف وعليه ام اعداد القوائم المالية ال قصيرة األجل الدوارة حسب الممارسا  السابقة ل ا.
 القروض و قا لشروط السداد األصلية.

 
 هيكل المجموعة: 3-3

 ، القوائم المالية للشركة والشركا  الاابعة ل ا )"المجموعة"( كما هو مبين  دناه:الموحدةااضمن القوائم المالية 
 نسبة الملكية  بلد التأسيس  الشركة التابعة

 9112ديسمبر  9132 ديسمبر  

 ٪111 ٪311 السعودية الشركة السعودية إلعادة ادوير الورق والمخلفا 
 ٪111 ٪311 السعودية الشركة السعودية لاحويل الورق 

 ٪111 ٪311 السعودية  الشركة السعودية لالساثمار والاطوير الصناعت
 ٪111 ٪311 الماحدةاإلمارا  العربية  شركة المدار لاجارة الورق )المدار(

 ٪111 ٪311 المغرب شركة المدار لاجارة الورق
 ٪111 ٪311 األردن شركة المدار لاجارة الورق

 ٪111 ٪311 األردن شركة األردنية السعودية لاحويل الورق
 ٪111 ٪311 الجمائر شركة المدار للورق

 ٪25 ٪28 الكوي  شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق 
 ٪111 - المغرب الورقلصناعة الشركة المغربية 

 

الررورق، لصررناعة الشررركة المغربيررة و، شررركة المرردار لاجررارة الررورق )المرردار( تم تصنيف اثنين من الشركا  التابعة المذكورة  عاله ، 9112 ررت 
لبيع بغرررض اب ا محرراف  غير متداولة موجررودا   -( "5للاقريررر المررالت رقررم )المعيار الدولت بموجررب ماطلبررا  لبيع بغرررض اب ا كشررركا  محرراف  

 لصررناعة بررالبيع" ، باعرر  المجموعرة إحرردى شررركاا ا الاابعرة، الشررركة المغربيررة اافاقيرة الاع رردإلررى " و قررا  غيرر المسررامرة" .خررالل العرام ، والعمليا  
 غير( "موجررودا  5للاقريررر المررالت رقررم ) الدولت المعياربموجررب ماطلبررا   لبيعبغرررض ا ب االررورق، والاررت قررد اررم اصررنيف ا سررابقا  كشررركة محرراف  

 الررورق ضررمن لصررناعةمقابررل بيررع الشررركة المغربيررة  ذمم المدينررةم عرررض رصرريد الرراررغيررر المسررامرة".  والعمليا  لبيعبغرررض ا ب امحرراف   متداولة
بغررض محراف  ب را كالمردار لاجرارة الرورق، " شرركةاألخررى،  الاابعرةالشرركة لم يام اصرنيف . والموجودا  األخرى المقدمةوالمد وعا   الد عا 

 .بسبب الاغييرا   ت خطة بيع الشركة الاابعة 9112ديسمبر  11لبيع" كما  ت ا



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 مساهمة سعودية()شركة 

 
 )اامة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 س اإلعداداأس - 9
 قائمة االلتزام 9-3

الارت  خررىالمعامردة  رت المملكرة العربيرة السرعودية والمعرايير واإلصردارا  األ معايير الدولية للاقرير المرالتام إعداد القوائم المالية الموحدة و قا  لل
 ال يئة السعودية للمحاسبين القانونيين. اعامدا ا

 

 المحاسبة اسأس 9-9
ا آخر للقيرا  كمرا  للاقرير المالتمعايير الدولية ام إعداد القوائم المالية الموحدة و قا  لمبد  الاكلفة الااريخية باساثناء الحاال  الات ااطلب  ي ا ال  ساس 

 حول القوائم المالية الموحدة المر قة. 1هو مفصأ عن ا  ت السياسا  المحاسبية باإليضاح رقم 
 

قرد ارؤثر ، ياطلرب مرن اإلدارة وضرع األحكرام، والاقرديرا  واال اراضرا  الارت  معايير الدولية للاقرير المالتللإن اعداد القوائم المالية الموحدة و قا  
ال امرة قرد ارم اال صراح عن را  األحكام المحاسبية ومصادر الاقدير. ان هذه الموحدة على السياسا  المحاسبية والمبالغ المصرح عن ا بالقوائم المالية

 91-1رقم إيضاح 
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 9-1
 عة.وللمجمرض لعاعملة و الو يفيةلعملة ، وهو اودالسعل اياربالالمالية الموحدة رض هذه القوائم عم ا
 
 أساس التوحيد  9-4

 (. تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة:0-0في إيضاح رقم )بالتفصيل لمجموعة كما ورد الموحدة لتتضمن القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية 
 

  .القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 

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

  سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار. 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 

 على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله. 
 

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

د. تأخذ المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفر

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

 تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
 

  حجم حقوق التصويت التي تمتلكها المجموعة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت األخرين 

 خرىاأل جهاتيت اآلخرين أوالحقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة وحاملي حقوق التصو 

 خرىالحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األ . 

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

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

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

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

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

وحقوق الملكية  مساهمت الشركةإن قائمة الربأ  و الخسارة األولية الموحدة الموجمة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى مومعة على 
 .مصنع الجذور لصناعة محارم الورق  يما عدا شركة  .الشركةإن إجمالت الدخل الشامل للشركا  الاابعة مومع على مساهمت  غير المسيطرة.

 

 .لك المساخدمة من قبل المجموعةيام إجراء اعديال  على القوائم المالية للشركا  الاابعة، ماى اطلب ذلك، لكت ااالئم سياساا ا المحاسبية مع ا
 

معامال  يام إسابعاد جميع المعامال  بما  ت ذلك الموجودا  والمطلوبا  وحقوق الملكية واإليرادا  والمصاريف والاد قا  النقدية النااجة عن ال
 .بين شركا  المجموعة عند الاوحيد

 

 معايير جديدة وتعديالت المعايير والتفسيرات 9-8
 ثر إعاماد المعيار الدولت للاقرير  . إن9112يناير  1عقود إيجار إعابارا  من  (11)قام  المجموعة باطبيق المعيار الدولى للاقرير المالى رقم 

والاعديال  على المعايير سارية والافسيرا  كان  هناك عدد من المعايير الجديدة األخرى، . 2-9( ام اإل صاح عنه  ت اإليضاح 11)المالت رقم 
ا من   .لم يكن ل ا  ا اأثير جوهرا على القوائم المالية الموحدة للمجموعةوالات ، 9112يناير  1اعابار 

 .خصائص المبالغ المد وعة مقدما  مع الاعويض السالب ،اعديال  – (2المعيار الدولت للاقرير المالت رقم ) -
 .المشاركة عيوالمشار لةيالمم الشركا   ت األجل لةيطو الحصصاعديل  - (92) رقم الدولت المحاسبة معيار -
 .ةيالاسو  و االخاصار  و الخطط ال ياعد - (12معيار المحاسبة الدولت رقم ) -
 .الدخل ضريبة معامال  حيال الايقن عدم  - ( الصادر عن لجنة افسيرا  المعايير الدولية للاقرير المالت91الافسير رقم ) -
( والمعيار 1المعيار الدولت للاقرير المالت رقم )اعديال   - 9112 -9115الاحسينا  السنوية على المعايير الدولية للاقرير المالت دورة  -

 .(91( ومعيار المحاسبة الدولت رقم )19( ومعيار المحاسبة الدولت رقم )11الدولت للاقرير المالت رقم )
 



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )اامة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 

- 07 - 

 

 )اامة(س اإلعداد اأس -9
 الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد معايير الدولية للتقرير الماليال 9-6

 الجديدة والمعدلة الصادرة الاالية والات لم يبد  سريان ا بعد. الدولية للاقرير المالتمعايير ال المجموعةلم اطبق 
 

 الوصف الجديدة والمعدلة معايير الدولية للتقرير الماليال
تسري للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

   
 (12المعيار الدولت للاقرير المالت رقم )

 

 م9199يناير  1 عقود الاأمين

( و معيار 1اعديال  على معيار المحاسبة الدولت رقم )
 (2المحاسبة الدولت رقم )

 

 م9191يناير  1 اعريف األهمية النسبية

 (1اعديال  على المعيار الدولت للاقرير المالت رقم )
 

 م9191يناير  1 اعريف النشاط الاجارا

اعديال  على مرجع إطار المفاهيم بالمعايير الدولية  اطار مفاهيم الاقارير المالية
الاعريفا  المعدلة ومطالبا  احقق وكذلك للاقرير المالت ، 

 الموجودا   واإللاماما  و يضا  بعض المفاهيم ال امة.

 م9191يناير  1

اعديال  على على المعيار الدولت للاقرير المالت رقم 
والمعيار ( 12معيار المحاسبة الدولت رقم )و (2)

 (2الدولت للاقرير المالت رقم )

 إصالح مؤشر سعر الفائدة
 م9191يناير  1

 (11اعديال  على المعيار الدولت للاقرير المالت رقم )
 (92رقم )معيار المحاسبة الدولت  و

 

بيع  و المساهمة بالموجودا  بين المساثمر والشركة 
 المميلة  و المشروع المشارك

 
 ال يوجد

 
اطبيق هذه ااوقع اإلدارة  نه سيام اطبيق هذه المعايير والافسيرا  والاعديال  الجديدة على القوائم المالية للمجوعة عندما اكون سارية، كما  ن 

 للمجموعة  ت  ارة الاطبيق األولت.الموحدة المعايير الجديدة والافسيرا  والاعديال  لن يكون له  ثر جوهرا على القوائم المالية 
 
 التغيرات فى السياسات المحاسبية 9-7

 عقود اإليجار  -( 36المعيار الدولى للتقرير المالي رقم )
 للاقرير الدولية المعايير افسيرا  لجنة "عقود اإليجار"، وافسير 12محل معيار المحاسبة الدولت رقم  11يحل المعيار الدولت للاقرير المالت رقم 

الحوا م"  –"الاأجير الاشغيلت  15السابقة رقم  الدولية الافسيرا  إيجار" وافسير لجنة على عقد ينطوا ما ارايب كان إذا ما "احديد 3المالت رقم 
 لعقد إيجار". القانونت الشكل على انطوا الات المعامال  " اقويم جوهر 92السابقة رقم  الدولية الافسيرا  وافسير لجنة

 

ا  ت المركم المالت للمساأجرين. يعارف المساأجر  11يقدم المعيار الدولت للاقرير المالت رقم  ا مدرج  ا واحد  ا محاسبي  "عقود اإليجار" نموذج 
بأصل حق االساخدام والذا يمثل حقه  ت اساخدام األصل المعنت والامام عقد اإليجار الذا يمثل الامامه بسداد مد وعا  اإليجار. هناك 

 ا  ن  -ألجل وعقود اإليجار المنخفضة القيمة. ا ل محاسبة المؤجرين مماثلة للمعايير الحالية اساثناءا  اخايارية لعقود اإليجار قصيرة ا
 المؤجرين يواصلون اصنيف عقود اإليجار على  ن ا عقود إيجار امويلية  و عقود إيجار اشغيلية.

 

( قام  المجموعة باطبيق المعيار الدولت للاقرير المالت رقم 11بموجب األحكام االناقالية المحددة  ت المعيار المعيار الدولت للاقرير المالت رقم )
. لم يام إعادة 9112يناير  1( بأثر رجعت مع األخذ  ت اإلعابار الاأثير الاراكمت عند الاطبيق األولت للمعيار الدولت الجديد المعارف به  ت 11)

 .9112عرض األرقام المقارنة لعام 
 

(، قام  المجموعة باإلعاراف بمطلوبا  عقود اإليجار والات ام اصنيف ا سابقا  كعقود إيجار 11للاقرير المالت رقم )عند اطبيق المعيار الدولت 
( "عقود اإليجار". حيث ام قيا  الك المطلوبا  عن طريق إحاساب القيمة الحالية لد عا  اإليجار 12اشغيلية و قا  لمعيار المحاسبة الدولت رقم )

. إن الماوسط المرجأ لمعدل االقاراض اإلضا ت 9112يناير  1باساخدام معدل االقاراض اإلضا ت الخاص بالمساأجر كما  ت المابقية مخصومة 
 ٪.5هو  9112يناير  1الخاص بالمساأجر الذا ام اطبيقه اعابارا  من 

 

 (36أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 9112يناير 1  

 السعودية()بالرياال    
 1111221111  9112ديسمبر  11الاماما  عقود اإليجار الاشغيلت كما  ت 

 215231915  ٪(5الاماما  عقود اإليجار الاشغيلت مخصومة بمعدل اإلقاراض اإلضا ت الخاص بالمجموعة )
 215231915  9112يناير  1مطلوبا  عقود اإليجار المعارف ب ا  ت 

   

. إن حق اساخدام 9112يناير  1إن حق اساخدام الموجودا  المساأجرة ام قياس ا بأثر رجعت كما لو كان  الك المعالجة الجديدة مطبقة منذ 
 ت عرض ا الموجودا  المساأجرة ام قياس ا بقيمة مساوية لمطلوبا  عقود اإليجار والمعدلة بالمبالغ المد وعة مقدما الخاصة بعقد اإليجار حيث ام 

لاير سعودا  211511535. وعليه  قد ارافع  قيمة الممالكا  واآلال  والمعدا  بمبلغ 9112ديسمبر  11قائمة المركم المالت كما  ت 
 .  9112يناير  1لاير سعودا كما  ت  511921وانخفض  قيمة المد وعا  المقدمة بمبلغ 
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 السياسات المحاسبية الهامةملخص  - 1
  يما يلت ملخص بالسياسا  المحاسبية ال امة المطبقة من قبل المجموعة:

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 1-3
 والمعدا  بالاكلفة ناقصا االسا الك الماراكم ومجمع خسائر االنخفاض  ت القيمة.ا  ر الممالكا  األال  

 

عندما ا  ر الموجودا  قيد اإلنشاء بالاكلفة ناقصا  ا انخفاض  ت القيمة. يام ابويب هذه الموجودا  إلى البند المناسب بالممالكا  والمعدا  
عندما اکون  خرىالك هذه الموجودا  علی نف  األس  المساخدمة  ت الموجودا  األاسا  امالمحدد ل ا. ي ساخدامجاهمة لإلاكون مكاملة و

 المحدد ل ا. ساخدامجاهمة لإل
 

ة بالاكلفة ناقصا  ية خسائر انخفاض  ت القيمة. ااضمن الاكلفة ياإلداراألغراض ادرج الموجودا  قيد اإلنشاء ألغراض اإلنااج  و الخدما   و 
وبالنسبة للموجودا  المؤهلة، يام رسملة اكاليف االقاراض و قا للسياسة المحاسبية للمجموعة. يام ابويب هذه الموجودا  إلى األاعاب الم نية، 

اسا الك هذه الموجودا  علی نف  األس  يام المحدد ل ا.  ساخدامالبنود المناسبة بالممالكا  واآلال  والمعدا  عندما اكون مكاملة وجاهمة لإل
 المحدد ل ا. ساخدامعندما اصبأ الموجودا  جاهمة لإل خرى ت الموجودا  األالمساخدمة 

 

طريقة القسط  إساخداميام اسا الك الممالكا  واآلال  والمعدا  )باساثناء األراضت المملوكة والعقارا  قيد اإلنشاء( على مدى  عمارها اإلنااجية ب
 الثاب .

 
 سية للموجودا  هت كما يلت:إن األعمار اإلنااجية المقدرة للبنود الرئي

 سنوات         

 11 – 95  مبانت واحسينا  على المأجور
 95 – 5  ومعدا  آال  ومكائن

 15 – 5   ثاث واج يما  ومعدا  مكابية
 2 – 3  سيارا 

 
واطبيق ا ا اغيرا   ت الاقدير يام احاساب ا أل، السا الك  ت ن اية كل  ارة اقريراام مراجعة األعمار اإلنااجية المقدرة والقيمة المابقية وطريقة ا

 .على  سا  مساقبلت
 
 رسملة التكاليف ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات (3

 ااكون اكلفة بند الممالكا  واآلال  والمعدا  مما يلت:
 

  ووالاخفيضا سعر الشراء، بما  ت ذلك رسوم االسايراد وضرائب الشراء غير المساردة، بعد حسم الخصوما  الاجارية ، 

 ا اكاليف مرابطة مباشرة بوصول األصل إلى الموقع والحالة الالممة لاشغيله بالطريقة الات ااراءى لإلدارة . 
 

الخاصة بإنشاء المبانت وال ياكل  ت مرحلة الاطوير. يام واامثل األعمال الر سمالية قيد الانفيذ  ت الاكاليف الماراكمة الات اكبدا ا المجموعة 
 . يام الاكاليف األولية الماكبدة على األعمال الر سمالية قيد الانفيذ ثم يام احويل ا إلى الممالكا  والمعدا  عند اكامال بناء هذه المنشآ اسجيل

 .رسملة اكاليف الامويل من القروض الماعلقة ببناء الموجودا  المؤهلة خالل الفارة الممنية الالممة إلامامه وإعداده للغرض المحدد له
 
 استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات (9

ه. يام احديد  ا ربأ  و إساخدامالممالكا  والمعدا  عند االسابعاد  و عندما ال ياوقع منا ع اقاصادية مساقبلية من اسامرار من بند  ا يلغى إثبا  
ماحصال  البيع والقيمة الد ارية لألصل ويام إدراج ا  ت خسارة نااجة عن اسابعاد  و االساغناء عن  حد بنود الممالکا  والمعدا  بالفرق بين 

 قائمة الربأ  و الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 
 قطع الغيار الرأسمالية (1

 االية:ال اقوم المجموعة باصنيف قطع الغيار الر سمالية إلى قطع غيار هامة )قطع الغيار االساراايجية( وقطع الغيار العامة، بإساخدام اإلرشادا 
 

 ا هاما  ينبغت االحافا  به  ت  قطع الغيار ال امة هت الجمء المعد لإلساخدام بشكل عاجل، الذا من المحامل  ن يكون عنصرا رئيسيا / جمء 
 الماناول لضمان إسامرارية اشغيل معدا  اإلنااج. وعادة ما اساخدم  قط عند حدوث  عطال، ولي  من الماوقع عموما  ن يام إساخدام ا بشكل

 نت. يبد  اسا الك قطع الغيار ال امة من ااريخ الشراء مباشرة. رواي

 نامج قطع الغيار العامة هت قطع الغيار الرئيسية األخرى الات ال اعابر هامة ويام شراؤها مقدما  بسبب خطط االسابدال المقررة )امشيا مع بر
جديدة قابلة للاشغيل. اعابر هذه البنود "مااحة لإلساخدام"  قط  ت ااريخ الصيانة المقرر( وذلك السابدال قطع الغيار الرئيسية الموجودة بأجماء 

ومن ثم ابد  عملية االسا الك عند اركيب ا كجمء مسابدل. إن  ارة االسا الك لمثل هذه األجماء الر سمالية العامة اكون علی مدى  ،مساقبلت
 مرابطة ب ا،  ي ما  قل.عمرها اإلنااجت  و العمر اإلنااجت المابقت الماوقع للمعدا  ال
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 )اامة(ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   -1
 الموجودات غير الملموسة 1-9

ادرج الموجودا  غير الملموسة والات من الماوقع  ن يكون ل ا منفعة مساقبلية ضمن الموجودا  غير الماداولة. ااضمن الموجودا  غير 
ام الملموسة الش رة واكاليف برامج الحاسب اآللت. اامثل اكاليف اطوير ن ام اخطيط موارد الشركة بالاكاليف الماكبدة لاطبيق ن ام جديد وي

 (. 9-5سنوا  من ااريخ اطبيقه بالكامل. بالنسبة للش رة، يرجى الرجوع إلى )ايضاح  2على  ارة  اطفاؤها
 
 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة  1-1

ذا كان هناك ما يشير اقوم المجموعة  ت ن اية كل  ارة قوائم مالية بمراجعة القيم الد ارية لموجوداا ا الملموسة وغير الملموسة وذلك لاحديد ما إ
 ت حالة وجود ذلك المؤشر، يام اقدير القيمة القابلة لإلسارداد لألصل وذلك  ،إلى  ن هذه الموجودا  قد اعرض  إلى خسائر انخفاض القيمة

موعة باقدير القيمة لاحديد خسائر إنخفاض القيمة )إن وجد (.  ت حال عدم الامكن من اقدير القيمة القابلة لإلسارداد ألصل محدد، اقوم المج
المشاركة  القابلة لإلسارداد للوحدة المولدة للنقد الات يعود إلي ا األصل نفسه. عندما يمكن احديد  س  اوميع معقولة وثاباة، يام اوميع األصول

 س  اوميع معقولة وثاباة ل ا.إلى وحدا  مولدة للنقد محددة،  و يام اوميع ا إلى  صغر مجموعة من الوحدا  المولدة للنقد الات يمكن احديد  
 

 ا بعد، إساخداميام اخابار انخفاض قيمة الموجودا  غير الملموسة ذا  األعمار اإلنااجية غير المحددة والموجودا  غير الملموسة الات لم يام 
 مرة واحدة سنويا  على األقل، وعندما يكون هناك مؤشر يدل على  ن األصل قد انخفض  قيماه.

 
، يام خصم ساخدام،  ي ما  على. عند اقدير قيمة اإلساخدامالقابلة لالسارداد هت القيمة العادلة لألصل ناقصا  اكلفة البيع  و قيمة اإلإن القيمة 

نية معدل خصم ما قبل الضريبة الذا يعك  اقديرا  السوق الحالية للقيمة المم إساخدامالاد قا  النقدية المساقبلية المقدرة إلى قيم ا الحالية ب
 للمال والمخاطر الماعلقة باألصل الات لم يام اعديل اقدير الاد قا  النقدية المساقبلية ل ا.

 
) و الوحدة   ت حال ام اقدير القيمة اإلساردادية ألصل ) و الوحدة المولدة للنقد( بما يقل عن القيمة الد ارية، يام اخفيض القيمة الد ارية لألصل

 اإلساردادية. يام اإلعاراف بخسائر اإلنخفاض مباشرة   ت قائمة الربأ  و الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.المولدة للنقد( إلى القيمة 
 

اام ميادة القيمة الد ارية لألصل ) و الوحدة المولدة للنقد( إلى القيمة المعاد اقديرها  و القيمة  ، ت حالة رد خسائر إنخفاض القيمة الحقا  
ال اميد القيمة الد ارية المعدلة عن القيمة الد ارية لألصل ) و الوحدة المولدة للنقد(  يما لو لم يام إحاساب خسائر إنخفاض  اإلساردادية، بحيث

 القيمة  ت السنوا  السابقة. يام رد خسائر إنخفاض القيمة مباشرة  إلى قائمة الربأ  و الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 
 لشركات الزميلةاالستثمار في ا 1-4

علرى السياسرا  الماليرة  ةمشرارك سريطرة و  سيطرةعلي ا ولكن لي   اأثير جوهراإن الشركا  المميلة هت الك الشركا  الات يكون للمجموعة 
 والاشغيلية. 

 
من اكراليف المعاملرة. طريقة حقوق الملكية . يرام االعارراف ب را مبردئيا بالاكلفرة، والارت ااضر إساخداميام إحاساب الحصص  ت الشركا  الاابعة ب

و رق  عن را سربالإلعاراف المبدئت ، ااضمن حصة المجموعة  ت الربأ  و الخسارة والدخل الشرامل االخرر للشرركا  المسراثمر  ي را المح ا  الحق
 .الاأثير الجوهراالذا ياوقف  يه  طريقة حقوق الملكية، حاى الااريخ

 
 مخزون 1-8

لوصرول بكرل منراج إلرى موقعره وحالاره لالمخمون على  سا  الاكلفة  و صا ت القيمة القابلة للاحقيق،  ي ما  قل. يام احاساب الاكلفة الماكبردة  يقيم
 الراهنة كما يلت: 

 

  والاكاليف األخرى الماكبدة لجلب المخمون  ءاكاليف الشراالمواد الخام ومواد الاعبئة وقطع الغيار على  سا  الاكلفة المرجحة واشمل كا ة
 .الى موقعه وحالاه الراهنة

  البضاعة اامة الصنع ومناجا  اح  الاصنيع على  سا  الاكلفة المرجحة وااضمن اكلفة المواد والعمالة وحصة مناسبة من اكلفة الاصنيع
 ض.اراقاإل ةد اكلفسابعولكن اغير المباشرة بناء  على قدرة الاشغيل العادية، 

 

واامرام البيرع. إن صا ت القيمة القابلة للاحقيق هت سعر البيع الماوقع  ت سياق األعمال اإلعايادية ناقصا  الاكاليف المقدرة الالممة إلكمرال المنراج 
 يام اكوين مخصص للمخمون بطئ الحركة. 

 
 النقد وما في حكمه 1-6

يومررا   و  قررل وهررت مااحررة إلسرراخدام  21وق وودائررع لرردى البنرروك والاررت اكررون  ارررة إسرراحقاق ا ياكررون النقررد ومررا  ررت حكمرره مررن نقررد  ررت الصررند
 المجموعة، ما لم يذكر خالف ذلك.   ت قائمة المركم المالت الموحدة، يام عرض السحب على المكشوف من البنوك  ت بند القروض.
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 تصنيف الموجودات المالية

مرن  و  األخرر الردخل الشرامل بنرود خرالل مرن العادلرة المطفأة، والقيمة بالاكلفة  :المالية الموجودا  اصنيف وقيا  يام عند اإلعاراف المبدئت،
الردخل الشرامل  قائمرةمرن خرالل غيرر ماداولرة  رت  وراق ماليرة  ا المجموعة اسراثماراا اصنف . والخسارة الربأ خالل من العادلة خالل القيمة

 .من اساثمارا  مااحة للبيع األخر

 

 بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية 
 :الخسارة  و الربأ خالل من العادلة بالقيمة يام اصنيف ا ولم الااليين الشرطين اساو ى إذا المطفأة الموجودا  المالية بالاكلفة قيا  يام
 

 و اعاقدية، نقدية اد قا  لاحصيل بالموجودا  االحافا  إلى ي دف االعمال الذا  نموذج ضمن باألصل االحافا  يام -
علرى  و ائردة ألصرل مرد وعا   قرط اكرون والارت محرددة ارواريخ  ت نقدية اد قا  المالية للموجودا  الاعاقدية الشروط  اراا ا و ق انشأ -

 .السداد مساحق األصلت المبلغ
 

 العمل نموذج تقييم
 طريقرة وجره   ضرل علری يعکر  هرذا ألن المحف رة مسراوى علی باألصل  يه يحاف  الذا األعمال نموذج هدف اقييم بإجراء المجموعة اقوم
  : ي ا الن ر يام الات المعلوما  اشمل .اإلدارة إلی المعلوما  واقديم األعمال إدارة

 

  كانر  إذا مرا لمعر رة ، الخصروص وجره وعلرى .العمليرة الناحيرة مرن السياسرا  الرك عمرل وآليرة للمحف رة المعلنرة واألهرداف السياسرا 
 الماليرة الموجرودا  مدة مطابقة  و للفائدة محدد اسعير بسجل االحافا   و الاعاقدية الفوائد إيرادا  كسب على اركم اإلدارة اساراايجية

 الموجودا ؛ بيع خالل من النقدية الاد قا  احقيق  و الموجودا  الك امول الات المطلوبا  مدة مع

 المجموعة؛ إدارة إلى الشأن ب ذا اقرير ور ع المحف ة  داء اقييم كيفية 

 ؛المخاطر هذه إدارة وكيفية )هذا األعمال نموذج  ت ب ا المحاف  المالية والموجودا ) األعمال نموذج  داء على اؤثر الات المخاطر 

 و  إدارا را ارام الارت للموجرودا  العادلرة القيمة على اراكم الاعويضا  كان  إذا ما المثال؛ سبيل على – األعمال مديرا اعويض كيفية 
 احصيل ا؛ و ام الات الاعاقدية النقدية الاد قا 

 ومع ذلك .المساقبل  ت المبيعا  نشاط بشأن واوقعاا ا المبيعا  هذه و سباب سابقة،  ارا   ت المبيعا  واوقي  وحجم صفقا  عدد ، 
 ال ردف المعلرن احقيرق لكيفيرة شرامل اقيريم مرن جرمءا   اعابارهرا برل منفصرل بشركل المبيعرا  بنشراط الماعلقرة المعلومرا   ت الن ر يام ال

 .النقدية الاد قا  احقيق وكيفية المالية الموجودا  إلدارة للمجموعة
 

احقرق ام إذا  حالة "  و "حالة الضغط"  ت االعابار. سو  " اصورا ماوقعة بشكل معقول دون وضع  اصورا يعامد اقييم نموذج العمل على 
لشركة،  إن الشركة ال اغير اصنيف الموجودا  المالية المابقية المحاف  ب را اخالف عن اوقعا  بشكل ماألولت  االعارافنقدية بعد الاد قا  ال

ا  و المشارالمكون  األصل المالتهذه المعلوما  للمضت قدما عند اقييم  اساخدمل، ولكن ا املالعنموذج ضمن ذلك ال ا. ىحديث   حديث 
 

 الربأ خالل من العادلة بالقيمة العادلة القيمة  سا  علی  دائ ا اقييم يام والات ، ان وجد ، للمااجرة ب ا المحاف  المالية الموجودا  قيا  يام
 بيرع مرع الاعاقديرة النقديرة الارد قا  لاحصريل ب را محراف  وغيرر حصررا   الاعاقديرة النقديرة الارد قا  لاحصريل ب را محراف  غيرر ألن را الخسارة  و

 .المالية الموجودا 
 

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

  ن را علرى "الفائدة" اعريف يام .األولت االعاراف عند المالت لألصل العادلة القيمة  نه على "األصلت المبلغ" اعريف يام الاقييم، هذا ألغراض
 واكراليف ولمخراطر معينرة ممنيرة  اررة خرالل السرداد احر  األصرلت برالمبلغ المرابطة االئامانية وللمخاطر للنقود الممنية للقيمة المادا المقابل

المقاسرة بالقيمرة الماليرة بالنسربة للموجرودا   .الرربأ هرامش وكرذلك ، )اإلداريرة والاكراليف السريولة مخراطر مثرل( األخررى األساسرية اإلقرراض
 الدخل الشامل اآلخر. ، يام اسجيل األرباح والخسائر  ت الربأ  و الخسارة  والعادلة

 
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 صرل الماليرة ، حيرث يمثرل الارد ق النقردا للموجرودا   موجرودا الارد قا  النقديرة الاعاقديرة وبيرع ال حصيليام قيا  الموجودا  المحاف  ب ا لا
 خل الشامل اآلخر. قط، بالقيمة العادلة من خالل الدو ائدة الدين 

 
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ة  و بالقيمة العادلة من خالل الردخل الشرامل اآلخرر بالقيمرة العادلرة مرن خرالل الرربأ  و فأطلمالاکلفة ر الات ال افت بمعاييودا  اجولم  اقيام يا
الردين الارت يرام قياسر ا الحقرا   رت قائمرة الرربأ  و الخسرارة ويرام إ  ارهرا ضرمن الرربأ /  ا رالخسارة. يام إثبا  الربأ  و الخسارة من اسراثما

 )الخسارة( األخرى  ت الفارة الات انشأ  ي ا.
 

 تصنيف المطلوبات المالية
يام احاساب الاكلفة المطفأة من اقوم المجموعة باصنيف مطلوباا ا المالية، بخالف الضمانا  المالية والاماما  القروض، و ق ا للاكلفة المطفأة. 

ا ال ياجم  من معدل الفائدة الفعال.  خالل األخذ بعين االعابار  ا خصم  و عالوة على قيمة األموال المصدرة، والاكاليف الات اشكل جمء 
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 التوقف عن  االعتراف
 

 الموجودات المالية
لاد قا  النقدية من األصل المرالت،  و اقروم بنقرل ساالم االمالت عندما انا ت الحقوق الاعاقدية ال بالاوقف عن االعاراف باألصل المجموعةاقوم 

ال اقروم عنردما  و  ، ي ا جميع مخاطر وممايا ملكية األصل المالت بشكل جوهرا نقلمعاملة ا من خاللالاد قا  النقدية الاعاقدية  اساالمحقوق 
 بالسيطرة على األصل المالت.ال احاف  لكن بنقل  و االحافا  بكا ة مخاطر وممايا الملكية و المجموعة

 
  عند الاوقف عن االعاراف باألصل المالت،  إن الفرق بين القيمة الد ارية لألصل ) و القيمة الد ارية المخصصرة لجرمء مرن األصرل المسرابعد(

اكم  و الخسرارة الماراكمرة الارت ( الربأ المار9( المقابل المالت المسالم )ماضمنا  الحصول على  صل جديد ناقصا  الامام جديد( و )1وإجمالت )
 ام االعاراف ب ا  ت قائمة الدخل الشامل اآلخر ، يام االعاراف به  ت قائمة الربأ  و الخسارة.

 

 إنخفاض القيمة
مرن خرالل ينطبق نموذج انخفاض القيمة على الموجودا  المالية المسجلة بالاكلفة المطفأة، موجودا  العقود، اساثمارا  الردين بالقيمرة العادلرة 

اعامررد من جيررة االنخفراض علررى اسرا  وجررود ميررادة جوهريرة  ررت مخرراطر الردخل الشررامل اآلخرر، ولرري  اإلسرراثمار  رت  دوا  حقرروق الملكيرة. 
 .(2)رقم للاقرير المالت اقوم الشركة باطبيق المن ج المبسط الذا يسمأ به المعيار الدولت  الاجارية، اإلئامان. بالنسبة للذمم المدينة

 
 المجموعة بااريخ كل اقرير باقييم ما إذا كان  الموجودا  المالية المدرجرة بالاكلفرة المطفرأة ذا  قيمرة ائامانيرة منخفضرة. ويعابرر األصرل اقوم

يرام  .المالت "منخفض القيمة االئامانية" عندما يكون لحصول حدث  و  كثر  ثرر ضرار علرى الارد قا  النقديرة المسراقبلية المقردرة لألصرل المرالت
 حسم مخصص الخسائر للموجودا  والمالية الات اقا  بالاكلفة المطفأة من القيمة اإلجمالية لالك الموجودا .

 
 مقاصة األدوات المالية

 يام مقاصة الموجودا  والمطلوبا  المالية ويام عرض صا ت المبلغ  ت قائمة المركم المالت الموحد  قط عندما يكرون هنراك حرق قابرل للانفيرذ
ونيررا   ررت مقاصررة المبررالغ المعارررف ب ررا وعنررد وجررود النيررة لاسرروية المعررامال  علررى  سررا  صررا ت المبلررغ  و لاحصرريل الموجررودا  واسرروية قان

المطلوبرا   ررت نفرر  الوقرر . يجررب  ن ال يكررون الحررق القابررل للانفيررذ قانونيررا  مرهررون بأحررداث مسرراقبلية ويجررب  ن يكررون قابررل للانفيررذ  ررت سررياق 
 ية و ت حالة الاخلف عن السداد  و إعسار  و إ ال  المجموعة  و الطرف المقابل.االعمال االعاياد

 
 الفائدة الفعليةمعدل طريقة 

ة المرابطرة ب را. إن معردل فاررإن طريقة معدل الفائدة الفعلية هت طريقرة إلحاسراب الاكلفرة المطفرأة ألداة الردين واوميرع إيررادا  الفوائرد علرى ال
لمعردل الرذا يسراخدم لخصرم الرد عا  النقديرة المسراقبلية الماوقعرة )ويضرم جميرع الرسروم والنقراط المد وعرة والمقبوضرة هو ذلك الت الفائدة الفع

والات اعابر جرمءا  ال ياجرم  مرن معردل الفائردة الفعلرت وكرذلك اكراليف المعرامال  والعرالوا  والخصروما  األخررى(  رت إطرار العمرر الممنرت 
 صر، إذا كان ذلك مناسبا وذلك إلى صا ت القيمة الد ارية عند اإلعاراف األولت.الماوقع ألداة الدين  و  ارة  ق

 
 لبيعبغرض اغير المتداولة المحتفظ بها  والموجودات غير المستمرةالعمليات  1-2

 رغي ودا جولما فاصني مياخر. آلالربأ والخسارة والدخل الشامل ا قائمةبشكل منفصل  ت  غير المسامرةيام عرض ناائج العمليا  
 .لبيعا اکلفة ناقصا  لةدلعاا لقيمة و ا يةر ادلا بالقيمة لبيعبغرض ا ب ا  کمحاف( دسابعاإلا  عاومجم) و  لةداولماا
 
 معاملة لخال نم يةر ادلا قيما ا ردادساا اذا ام،  للبيع ب ا  محاف ن ا  علی( دسابعاإلا  عاومجم) و  لةداولماا رغي ودا جولما فاصني ميا

ا للبيع الفورا  ت حالاه الحالية دسابعاإلهذه الحالة عندما يكون األصل ) و مجموعة ا ت . رمسام دامساخا ال  منبد بيع   قط مع مراعاة( مااح 
 .بدرجة كبيرة( ويعابر البيع محامال  دسابعاإلية لبيع الك األصول ) و مجموعا  اادالمعاادة والع لشروطا

 
ا بخطة لبيع األصل ) و مجموعة  كبيرةبدرجة اعابر عملية البيع محاملة  ( ، وام البدء  ت دسابعاإلاإذا كان مساوى اإلدارة المناسب ملامم 

بسعر و( بشكل نشط دسابعاإلا) و مجموعة للبيع  الموجودا ، ام اسويق ا واساكمال الخطة. عالوة على ذلكالمشار إليجادبرنامج نشط 
، من الماوقع  ن اصبأ عملية البيع مؤهلة لالعاراف ب ا كعملية بيع مكاملة خالل سنة اإلضا ة إلى ذلكعادلة الحالية. بمعقول بالنسبة لقيما ا ال

 لبيع.بغرض ادة من ااريخ اصنيف ا كمحاف  ب ا واح
 
 خرىاأل فيراالفوائد والمصام اإلعاراف ب. لبيعبغرض ا ب ا  کمحاف اصنيف ا ءثنا  للبيع لةداولماا رغي ودا جولمااطفاء  و  كسا الا ميا ال

  .دسابعاإلامجموعة  بإلاماما  المرابطة
 
 بغرض البيع ب ا  کمحاف لمصنفةا دالسابعاا عةومجم وموجودا لبيع بغرض ا ب ا  کمحاف لمصنفةا لةداولماا رغي ودا جولما اصنيف ميا

لبيع بغرض االمصنفة كمحاف  ب ا  دسابعاإلامجموعة إلاماما   اصنيف. يام لمالتا مکرلما قائمة  ت رىألخا ودا جولما نع لمنفص لبشک
 المالت. مركمال قائمة ت  خرىألبشكل منفصل عن المطلوبا  ا
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 ترجمة العمالت األجنبية 1-2
غير العملة الو يفية للشركة )العمال  األجنبية( و قا ألسعار الصرف السائدة  ت ااريخ   خرىيام إثبا  المعامال  الات اام بعمال  

ك المعامال . يام ارجمة الموجودا  والمطلوبا  النقدية بالعمال  األجنبية  ت ن اية كل  ارة مالية على  سا   سعار الصرف السائدة  ت ذل
يام  قياس ا بمقدار الاكلفة الااريخية بعملة  جنبية، بإساخدام سعر الصرف  ت ااريخ المعاملة، ، الات ياميام ارجمة البنود غير النقديةالااريخ. 

 لعادلة.ارجمة البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمدرجة بالعمال  األجنبية و قا ألسعار الصرف السائدة  ت ااريخ احديد القيمة ا
 

ى البنود النقدية  ت قائمة الربأ  و الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة  ت الفارة الات انشأ  ي ا يام االعاراف بفروق  سعار الصرف عل
ر  ن باساثناء  روق  سعار صرف العمال  األجنبية على البنود النقدية المطلوبة من  و المساحقة إلى عملية  جنبية ومن غير المحامل  و المقر

يا   ت الدخل الشامل اآلخر ويام مبدئاالعاراف ب ا جمءاَ من صا ت االساثمار  ت العملية األجنبية( والات يام يام اسويا ا )وهت بالاالت اشكل 
 إعادة اصنيف ا من حقوق الملكية إلى قائمة الربأ  و الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند اسديد البنود النقدية.

 

جموعة بالكامل  ت عملية  جنبية، اسابعاد ياضمن  قدان سيطرة على شركة اابعة ااضمن عملية عند اسابعاد عملية  جنبية )اسابعاد حصة الم
 جنبية(، يام إعادة ابويب جميع  روقا   سعار الصرف الاراكمية  ت حقوق الملكية بخصوص الك العملية العائدة لمساهمت المجموعة، إلى 

علق باالسابعاد الجمئت لشركة اابعة ااضمن عملية  جنبية، والذا ال يؤدا إلى خسارة قائمة الربأ  و الخسارة. باإلضا ة إلى ذلك،  يما يا
المجموعة للسيطرة على الشركة الاابعة، يعاد اوميع الحصة النسبية من  روقا   سعار الصرف الماراكمة على الحصص غير المسيطرة وال 

)مثل عمليا  االسابعاد الجمئت للشركا   خرىعمليا  االسابعاد الجمئية األ يام االعاراف ب ا  ت قائمة الربأ  و الخسارة. بالنسبة لجميع
من المميلة  و الارايبا  المشاركة الات ال اؤدا إلى خسارة المجموعة لاأثير جوهرا  و سيطرة مشاركة(، يام إعادة ابويب الحصة الاناسبية 

 خل الشامل اآلخر الموحدة. روق  سعار الصرف الماراكمة إلى قائمة الربأ  و الخسارة والد
 

 شركات المجموعة 1-31
فية يام ارجمة الناائج والمركم المالت للشركا  الاابعة األجنبية الات يكون ل ا عمال  عرض غير عملة العرض للشركة األم إلى العملة الو ي

 كما يلت:
 

 يام ارجمة الموجودا  والمطلوبا  لكل  ارة قوائم مالية بموجب  سعار الصرف السائدة  ت ن اية  ارة القوائم المالية.  (1)
 يام ارجمة اإليرادا  والمصاريف لكل  ارة قوائم مالية بماوسط  سعار الصرف. (9)
ذا  الصلة. يام إدراج الاعديال  الاراكمية النااجة  يام ارجمة عناصر حسابا  حقوق الملكية و قا ألسعار الصرف السائدة بااريخ البنود (1)

 عن الارجمة  ت الدخل الشامل اآلخر ويام إدراج ا كبند مساقل  ت حقوق الملكية " روق ارجمة العمال  األجنبية". 
 

 المخصصات 1-33

 ت الماضت ويكون من المحامل  ن  يام اإلعاراف بالمخصصا  عندما يكون على المجموعة إلامام حالت )قانونت  و حكمت( نايجة لحدث
ياراب عنه سداد اإللامام ويمكن اقدير مبلغ اإللامام بشكل موثوق. إن المبلغ المعارف به كمخصص يام إحاسابه حسب   ضل الاوقعا  

المحيطة باإللامام. عند قيا   للمقابل المطلوب لسداد اإللامام كما بن اية  ارة الاقرير بعد األخد بعين االعابار المخاطر واألمور غير المؤكدة
دية )عندما قيمة المخصص بإساخدام الاد قا  النقدية المقّدرة لاسوية االلامام الحالت،  إن قيماه المدرجة هت القيمة الحالية لالك الاد قا  النق

 يكون اأثير القيمة الممنية للمال جوهرا(.
 

لسداد المخصص ماوقع اساردادها من طرف ثالث،  إنه يام االعاراف بالذمة المدينة  عندما يكون جمء  و كا ة المنا ع االقاصادية المطلوبة
 كأصل  ت حالة كون اساالم واساعاضة المبلغ مؤكدة ويمكن قياسه بشكل موثوق.

 

 أصول حق االستخدام 1-39

ا لالساخدام(. وُاَقا  بأصول حق االساخدام  ت ااريخ بدء عقد اإليجار ) ا الااريخ الذا يصبأ  يه ا المجموعةاعارف  ألصل محل العقد مااح 
لة حسب  ا إعادة قيا   ت  ا  ا اسا الك ماراكم و ا خسائر ناشئة عن االنخفاض  ت القيمة، وُمعدَّ  صول حق االساخدام بالاكلفة ناقص 

دة  الاماما  عقد إليجار. واشامل اكلفة  صول حق االساخدام على مبلغ الاماما  عقود اإليجار الُمعاَرف ب ا والاكاليف المباشرة المبدئية الماكبَّ
ا  ا حوا م إيجار مساَلم دة  ت  و قبل بدء عقد اإليجار، ناقص  مايقنة  المجموعة. وما لم اكن اإلرجاعواكاليف  ومد وعا  اإليجار الُمسدَّ

ك  صول حق االساخدام الُمعاَرف ب ا و ق ا بصورة معقولة حيال الحصول على ملكية األصل المساأَجر  ت ن اية مدة عقد اإليجار، ُاسَا ل
إذا كان  المجموعة ماأكدة بشكل معقول من لطريقة القسط الثاب  على مدى عمرها اإلنااجت الاقديرا  و مدة عقد اإليجار،  يُّ ما  قصر. 

ضع  صول حق االساخدام واخممارسة خيار الشراء ، يام اسا الك  صل حق االساخدام على مدار العمر اإلنااجت لألصل األساست 
 لالنخفاض  ت القيمة.

 

 التزامات عقود اإليجار 1-31

عقد اعارف المجموعة، عند بدء عقد اإليجار، بالاماما  اإليجار الات ُاَقا  بالقيمة الحالية لمد وعا  اإليجار الات ُاَد ع على مدى  ارة 
ا  ا حوا م إيجار ُمساَحقة القبض  اإليجار. واشامل مد وعا  اإليجار على المد وعا  الثاباة )بما  ت ذلك المد وعا  الثاباة الفعلية( ناقص 

ن  يض   ل والمبالغ الماوقع د ع ا بموجب ضمانا  القيمة المابقية. وااضمَّ ا مد وعا  ومد وعا  اإليجار الماغيِّرة الات اعامد على مؤشر  و ُمعدَّ
د بصورة معق ولة  ن امارسه المجموعة ومد وعا  غراما  إن اء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء المؤكَّ

ل معيَّن، كمصروف  ت  الفارة يعك  ممارسة المجموعة خيار اإلن اء. وُيعاَرف بمد وعا  اإليجار الماغيِّرة، الات ال اعامد على مؤشر  و ُمعدَّ
 د.الات ياسبب خالل ا الحدث  و ال رف  ت إجراء السدا
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 )اامة( التزامات عقود اإليجار 1-31

ل الفائدة  المجموعةوعند حساب القيمة الحالية لمد وعا  اإليجار، اساخدم  ل االقاراض اإلضا ت عند بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّ ُمعدَّ
ر احديده بُيسر.  ا  ت عقد اإليجار ياعذَّ اإلضا ت هو السعر الذا سيد عه المساأجر الفرد القاراض األموال  المعدلإن المنصوص علي ا ضمني 

بيئة اقاصادية مماثلة مع شروط و حكام وشروط مماثلة. بعد ااريخ  الالممة للحصول على  صل ذا قيمة مماثلة ألصل حق االساخدام  ت
دة.  ضال   يضافوبعد ااريخ بدء عقد اإليجار، البدء ،  مبلغ الاماما  عقد اإليجار ليعك  امايد الفائدة وُيخفَّض حسب ُد عا  اإليجار الُمسدَّ

كان هناك اعديل  و اغير  ت ُمدة عقد اإليجار؛ سواء كان اغيُّر  ت د عا  عن ذلك، ُيَعاد قيا  القيمة الد ارية اللاماما  عقد اإليجار إذا 
   اإليجار الثاباة الفعلية  و اغيُّر  ت اقييم شراء األصل محل العقد.

 

 

 

اإليجار للحصول يام اوميع مد وعا  اإليجار بين ر   المال واكاليف الامويل. يام احميل اكلفة الامويل على الربأ والخسارة على مدى  ارة 
 .على معدل  ائدة دورا ثاب  على الرصيد المابقت من االلامام لكل سنة

 

 

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة
عقود اإليجار الك ُاطبِّق الشركة إعفاء االعاراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للعقارا  المساأَجرة ) ا 

ا إعفاء االعاراف بعقود اإليجار ذا  األصول  19مدا ا  اصلالات  ا  و  قل من ااريخ بدء العقد وال ااضمَّن خيار شراء(، وُاطبِّق  يض  ش ر 
اعلقة بعقود اإليجار قصيرة منخفضة القيمة على عقود إيجار الاج يما  المكابية الات ُاعابر منخفضة القيمة. وُيْعَاَرف بُد عا  عقود اإليجار الم

 األجل وعقود اإليجار ذا  األصول منخفضة القيمة كمصروف و ق ا لطريقة القسط الثاب  على مدى  ارة عقد اإليجار.
 

 مكافآت الموظفين  1-34

 االلتزام قصير األجل (3

المرضية الماراكمة الات من الماوقع اسويا ا بالكامل إن المطلوبا  الماعلقة باألجور والروااب، بما  ت ذلك المكا آ  غير النقدية واإلجاما  
 ش ر بعد ن اية  ارة القوائم المالية الات قدم  ي ا المو فون الخدمة ذا  العالقة يام اثباا ا بناء على الخدما  المقدمة من المو فين 19خالل 

سوية المطلوبا . يام عرض المطلوبا  كإلاماما  مكا آ  المو فين حاى ن اية  ارة القوائم المالية ويام قياس ا بالمبالغ الماوقع سدادها عند ا
 الحالية ضمن المصاريف المساحقة  ت قائمة المركم المالت الموحدة.

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  (9

 ت  هعارف بمال إن اإللاماممان. يام احاساب الامام الممايا المحددة سنويا  من قبل خبراء اكاواريين مساقلين بإساخدام طريقة اقييم وحدة االئا
 .لامام الممايا المحددة  ت ن اية  ارة القوائم الماليةلمو فين هو القيمة الحالية إلاقائمة المركم المالت الموحدة بخصوص مكا أة 

 
دام معدال   ائدة سندا  شركا  عالية واحدد القيمة الحالية اللامام الممايا المحددة بخصم الاد قا  النقدية الخارجة الاقديرية المساقبلية بإساخ

 الجودة المقومة بالعملة الات سيام ب ا د ع المكا آ ، واكون شروط ا مقاربة لشروط اإللامام ذا العالقة. 
 

 واصنف اكاليف الممايا المحددة على النحو الاالت:
 

 تكلفة الخدمة
 السابقة والات يام إثباا ا مباشرة  ت قائمة الربأ  و الخسارة الموحدة.ااضمن اكاليف الخدما  اكلفة الخدمة الحالية واكلفة الخدمة 

 
سارة يام االعاراف بالاغيرا   ت القيمة الحالية اللاماما  الممايا المحددة عن اعديال  الخطة  و الاخفيضا  مباشرة  ت قائمة الربأ  و الخ

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة كاكاليف خدمة سابقة. 
 

 لفائدةتكلفة ا
على صا ت رصيد إلامام الممايا المحددة. يام إدراج هذه الاكلفة  ت مصاريف  ت بداية الفارة يام احاساب اكلفة الفائدة باطبيق معدل الخصم 

 ممايا المو فين  ت قائمة الربأ  و الخسارة الموحدة.
 

 قياس الأرباح أو خسائر إعادة 
رة يام إثبا   رباح  و خسائر إعادة القيا  الناشئة عن الاعديال   و الاغيرا   ت اال اراضا  االكاوارية  ت الفارة الات احدث  ي ا مباش

 ضمن الدخل الشامل اآلخر. 
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 العمالءاإليرادات من عقود مع  1-38
المجموعة باإليرادا  عندما يحصل العميل على السيطرة على البضاعة  ت وق  محدد،  ا عند الاسليم واإلقرار باساالم البضاعة،  اعارف

 بإساخدام نموذج الخم  خطوا . والات ااضمن:
 
 للانفيذ. حديد العقد مع العميل،  ا االافاقيا  مع الشركة الات انشئ حقوقا  وإلاماما  قابلةا  (  

 وعد  ت مثل هذه العقود لنقل المناجا   و الخدما .ال( احديد الاماما  األداء  ت العقد، مثل ب
صيل ا ( احديد سعر المعاملة بناء  على المقابل الذا ااوقع الشركة الحصول عليه مقابل الو اء بإلاماما  األداء )وباساثناء  ا مبالغ يام احج

 نيابة عن ج ا   خرى(.
 اوميع سعر المعاملة لكل إلامام  داء اسانادا  إلى سعر البيع الاقديرا المساقل للمناجا   و الخدما  المقدمة للعميل.( د
ا إلى ( االعاراف باإليرادا  عندما ) و بمجرد  ن( اساو ت المنشأة شروط  داء االلامام، مثل  ن يام نقل المناجا   و الخدما  الماعاقد علي هـ

 العميل على السيطرة. قد يكون هذا مع مرور الوق   و  ت وق  معين. العميل ويحصل
 

اإليرادا  بالقيمة العادلة للمقابل المسالم  و المساحق، مع مراعاة شروط السداد المحددة  ى العقد واسابعاد الضرائب  و الرسوم. كما  اقا 
قبل االعاراف باإليراد.  ت حالة عدم وجود شروط محددة، يام اطبيق السياسة  عاله ويام   عالهيجب اسايفاء المعاييرالمحددة الموضحة 

 اإليرادا  عند إكاساب ا وإساحقاق ا. يلاسج
 
دى إثبا  اإليرادا  عند اسليم  و شحن السلع و ق ا لشروط العقد الات يام بموجب ا نقل السيطرة على السلع / المناجا  إلى العمالء ولي  ل يام

 المجموعة سيطرة  عالة على هذه السلع  و اسامرار مشاركة اإلدارة ل ا.
 
 إيرادات أخرى 1-36

لموحدة اشامل اإليرادا  األخرى على الاأمين المسالم واوميعا  األرباح المسالمة. يام اإلعاراف بالاأمين المسالم  ت قائمة الربأ والخسارة ا
 ألرباح  ت الربأ  و الخسارة الموحدة  ت الااريخ الذا يام  يه إثبا  حق المجموعة  ت اساالم الد عة.اوميعا  اإيراد عند اساالم ا. يام إثبا  

 
 تكاليف االقتراض 1-37

 الألموبإساثناء اكاليف االقاراض على ا ،يام إدراج اكاليف االقاراض  ت قائمة الربأ  و الخسارة الموحدة  ت الفارة الات يام اكبدها  ي ا
العائدة مباشرة  إلى االساحواذ  و إنشاء  و إنااج موجودا  مؤهلة، يام رسملة اكاليف االقاراض، إن وجد ، خالل الفارة  ألجلا لطويلةا

 الالممة إلكمال وإعداد الموجودا  لإلساخدام المقرر. نيةالمم
 
 الزكاة وضريبة الدخل  1-32

لكة العربية السعودية. باإلضا ة إلى ذلك، اخضع الشركا  الاابعة ألن مة المجموعة ألن مة ال يئة العامة للمكاة والدخل  ت المم اخضع
 ضريبة الدخل المعنية  ت الدول الات اقوم  ي ا بممارسة  نشطا ا. يام اإلسادراك للمكاة و قا  لمبد  اإلساحقاق. احسب المكاة على  سا 

بين الاقديرا  والربط الن ائت عند الموا قة علي ا وعندها يام اسوية  الوعاء المكوا  و صا ت الربأ المعدل،  ي ما  كبر. اقيد  ا  روقا 
 المخصص.

 
 اإلحتياطي النظامي 1-32

٪ 11اماشيا  مع ن ام الشركا  بالمملكة العربية السعودية والن ام األساست للشركة، اقوم المجموعة باكوين إحاياطت ن امت وذلك باحويل 
اإلحاياطت غير مااح  ٪ من ر   المال. إن هذا11الخسائر الماراكمة حاى يبلغ هذا اإلحاياطت  اغطية كان مااحا بعدإذا  ،من صا ت الربأ
 للاوميع كأرباح. 

 
 توزيعات أرباح  1-91

الموا قة يام قيد اوميعا  األرباح كإلامام عند الموا قة علي ا  ت اجاماع الجمعية العمومية السنوا. يام قيد اوميعا  األرباح المرحلية عند 
 علي ا من قبل  عضاء مجل  اإلدارة.

 
 مصاريف  1-93

اصنف المصاريف و قا  لو ائف ا كجمء من من اكلفة المبيعا ،  و اكلفة البيع والاوميع  و األنشطة اإلدارية. ااضمن مصاريف البيع 
مباشر باكلـــفة اإلنااج و قا  للمبادئ المحاسبية والاوميع والمصاريف العمومية واإلدارية الاكاليف غير المباشرة والات ال ااعلق بشكل 

الماعارف علي ا. ويام اوميع المصاريف، إذا لمم األمر، بين مصاريف بيع واوميع ومصاريف عمومية وإدارية واكلفة اإلنااج على  سا  
 ثاب .



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )اامة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 9132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 

- 76 - 

 

 )اامة(ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   -1
 التقارير القطاعية  1-99

 )أ( قطاع األعمال
 الاى : الشركا قطاع األعمال عبارة عن مجموعة من الموجودا  والعمليا   و إن 

 

 دة للدخل .ولاماول األنشطة الم• 
 ويام احليل ناائج عملياا ا بإسامرار بواسطة اإلدارة من  جل ااخاذ القرارا  الماعلقة باخصيص الموارد واقييم األداء ؛ • 
 اكون معلوماا ا المالية مااحة بصورة مساقلة .• 
 

 )ب( القطاع الجغرافي
القطاع الجغرا ت هو عبارة عن مجموعة من الموجودا  والعمليا   و الشركا  الات اقوم بأنشطة ادر إيرادا   ت بيئة اقاصادية محددة 

  خرى.عرضة لمخاطر وعائدا  مخالفة عن الك الات اعمل  ت بيئا  اقاصادية 
 
 أحكام محاسبية هامة ومصادر التقدير الرئيسية غير المؤكدة 1-91

 اراضا  الات قد اؤثر على المبالغ المعلنة ياطلب إعداد القوائم المالية الموحدة و قا  لمبادئ المحاسبة الماعارف علي ا وضع الاقديرا  واإل
حاملة  ت ااريخ القوائم المالية الموحدة والمبالغ المعلنة لإليرادا  للموجودا  والمطلوبا  واإل صاح عن الموجودا  والمطلوبا  الم

. بالرغم  ن هذه الاقديرا  مبنية على  سا    ضل المعلوما  الماو رة لدى اإلدارة عن األحداث الحالية، قد  ارة الاقريروالمصاريف خالل 
على الاقديرا  المحاسبية  ت السنة الات يام  ي ا مراجعة الاقديرا  و ت  اخالف الناائج الفعلية عن الك الاقديرا . يام اإلعاراف بالاعديال 

 الفارا  المساقبلية الماأثرة.
 

 الموجودات المالية بما فيها الذمم المدينة التجارية  اإلنخفاض في قيمة
عن السداد ومعدال  الخسارة  اساند مخصصا  خسارة الذمم المدينة الاجارية والمدينون اآلخرون على ا اراضا  حول مخاطر الاخلف

 غير الماوقعة. اساخدم المجموعة الحكم حول هذه اإل اراضا  واحديد المدخال   ت احاساب انخفاض القيمة، اسانادا  إلى الخبرة الااريخية
 بالمجموعة، و روف السوق الحالية باإلضا ة إلى الاقديرا  المساقبلية  ت ن اية كل  ارة اقدير.

  
 طيء الحركة مخصص مخزون ب

وبطتء الحركة. واساند اقديرا  صا ت القيمة القابلة للاحقق للمخمون على  كثر األدلة  الاالفاقوم اإلدارة باكوين مخصص بالمخمون 
اقع  موثوقية  ت وق  إساخدام الاقديرا . واأخذ هذه الاقديرا  باالعابار الاقلبا   ت األسعار  و الاكاليف المرابطة بشكل مباشرة بأحداث

 بعد ااريخ قائمة المركم المالت بالقدر الذا يؤكد  ن  روف هذه األحداث قائمة كما  ت ن اية السنة.
 

 المخصصات واإللتزامات المحتملة 
يام اكوين مخصصا  عند وجود إلامام )قانونت  و حكمت( على المجموعة نااج من  حداث سابقة، وعندما يكون من المحامل  نه ساكون 

 لاد ق موارد لاسوية هذا اإللامام و نه ام اقدير المبلغ بصورة موثوقة. هناك حاجة
 

إن جميع اإللاماما  المحاملة الناشئة عن  حداث سابقة، والات ياأكد وجودها  قط بحدوث  و عدم حدوث حدث  و  حداث مساقبلية غير 
الناشئة عن  حداث سابقة ولكن غير معارف ب ا لألسباب  مؤكدة  و بشكل غير كامل مع سيطرة المجموعة،  و جميع اإللاماما  الحالية

 الاالية: 
 
 مبلغ قيا  يمكن ال( 9،  و )لسداد اإللامام للمنا ع االقاصادية سيكون مطلوبا(  نه لي  من المحامل  ن اد قا  صادرا  للموارد الماضمنة 1)

 يام اقييمه  ت ااريخ قائمة المركم المالت واإل صاح عنه  ت القوائم المالية للمجموعة ضمن اإللاماما  المحاملة. ؛كا ية وقيةثموب لتزاماإل
 

 في قيمة الموجودات غير المالية اإلنخفاض
لاغيرا   ت مراجعة الموجودا  غير الماداولة  يما إذا كان هناك  ا خسائر نايجة اإلنخفاض  ت قيما ا كلما كان  األحداث  و ا يام

اوم ال روف اشير إلى  ن القيمة الد ارية قد ال اكون قابلة لإلسارداد. ويام إثبا  خسارة اإلنخفاض  ت القيمة )إن وجد ( بالقيمة الات ااج
ليف البيع والقيمة الد ارية لألصل قيما ا القابلة لإلسارداد. إن القيمة القابلة لإلسارداد هت القيمة العادلة لألصل بعد خصم اكا قيمة ي ا ال

يام اجميع الموجودا  إلى  دنى مساوى ل ا حيث يوجد اد قا  نقدية ألغراض اقدير اإلنخفاض  ت القيمة، المابقية لإلساخدام  ي ما  على. 
قيما ا  غير الماداولة بخالف الموجودا  الغير ملموسة والك الات اعرض  لإلنخفاض  ت جودا مساقلة قابلة للاحديد. يام مراجعة المو

وذلك الحامالية عك  اإلنخفاض  ت القيمة بااريخ كل قائمة مركم مالت. وعندما يام الحقا  عك  خسارة اإلنخفاض  ت القيمة، يام ميادة 
المعدل لقيما ا القابلة لإلسارداد، ولكن القيمة الد ارية الات ام  ميادا ا يجب  ن ال  قديرالقيمة الد ارية لألصل  و وحدة اوليد النقد إلى الا

يد ااجاوم القيمة الد ارية الات كان من الممكن احديدها، والات  يما لو لم يام اسجيل  ا خسارة لإلنخفاض  ت قيمة الموجودا   و وحدة اول
إن خسائر اإلنخفاض  ت القيمة كإيرادا  مباشرة  ت قائمة الربأ  و الخسارة الموحدة.  ةخسارالنقد  ت السنوا  السابقة. ويام إثبا  عك  

  ال يام عكس ا. ب االمعارف الش رة انخفاض قيمة 
 

 اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات األعمار
 الك. يام احديد هذا الاقدير بعد األخذ باالعابار اإلدارة األعمار اإلنااجية المقدرة للممالكا  واآلال  والمعدا  بغرض إحاساب اإلسا احدد

اعديل  اماإلساخدام الماوقع للموجودا  واإلحالل والاجديد ل ذه األصول. واقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المابقية واألعمار اإلنااجية سنويا  وي
 الاغير  ت مصاريف اإلسا الك )إن وجد (  ت الفارا  الحالية والمساقبلية. 
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 )اامة(ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   -1
 )تتمة( أحكام محاسبية هامة ومصادر التقدير الرئيسية غير المؤكدة 1-91

 التزامات المزايا المحددة تقدير
 احديد اكلفة الاماما  الممايا المحددة والقيمة الحالية لاللامام بإساخدام اقييما  اكاوارية. ياضمن الاقييم االكاوارا وضع ا اراضا  يام

مخالفة قد اخالف عن الاطورا  الفعلية  ت المساقبل. واشمل هذه العوامل احديد معدل الخصم والميادا  المساقبلية  ت الروااب. ون را 
الاقييم واال اراضا  األساسية وطبيعا ا كطويلة األجل،  إن الامام الممايا المحددة يكون شديد الحساسية للاغيرا   ت هذه  قيدلاع

 اال اراضا . اام مراجعة جميع اال اراضا   ت ااريخ كل مركم مالت.
 
 د االيجاروعق

ال يمكن للمجموعة  ن احدد بس ولة سعر الفائدة الضمنت  ت عقد اإليجار ، وبالاالت ،  إن ا اساخدم معدل االقاراض اإلضا ت لقيا  
لكت يقارض الامويل الالمم على اد عه الاماما  اإليجار. إن معدل االقاراض اإلضا ت هو معدل الفائدة الذا ياعين على المجموعة  ن 

قيمة  صل "حق االساخدام"  ت بيئة اقاصادية مماثلة. لذلك يعك  معدل  وبنف  الضمانا  للحصول على  صل بنف مماثلة  مدى مدة
ا عند عدم او ر  سعار ملحو ة  و عندما احااج إلى اعديل  االقاراض اإلضا ت ما "ياعين على المجموعة" سداده ، والذا ياطلب اقدير 

لمجموعة باقدير معدل االقاراض اإلضا ت باساخدام مدخال  يمكن مالح ا ا )مثل  سعار لاعك  شروط و حكام عقد اإليجار. اقوم ا
 الفائدة  ت السوق( عند او رها، وياطلب ذلك القيام ببعض الاقديرا  الخاصة ب ا.

  
لة بخيار امديد عقد اإليجار احدد المجموعة مدة عقد اإليجار على  ن ا المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب  ا  ارا  مشمو

دى إذا كان من المؤكد  ن اام ممارسة هذا الخيار،  و  ا  ارا  يغطي ا خيار إن اء عقد اإليجار، إذا من المؤكد عدم امارسة ذلك الخيار. ل
كد بشكل معقول ممارسة المجموعة عدة عقود إيجار اشمل خيارا  الامديد واإلن اء. اطبق المجموعة الحكم  ت اقييم ما إذا كان من المؤ

ا لممارسة الاجد ا اقاصادي  يد  و خيار اجديد العقد  و إن ائه  م ال. بمعنى  نه ُيأخذ  ت االعابار جميع العوامل ذا  الصلة الات اخلق حا م 
ل روف الات اقع اح  اإلن اء. بعد ااريخ بداية العقد، اعيد المجموعة اقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث جوهرا  و اغيير  ت ا

 سيطرا ا ويؤثر على قدرا ا على ممارسة  و عدم ممارسة خيار الاجديد  و اإلن اء.
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 ومعدات آالت، ممتلكات -4

9132 

أراضي ومباني 
 وتحسينات

أصول حق 
 اإلستخدام

 
آالت ، مصنع

 ومعدات
 ،أثاث وتركيبات
 سيارات ومعدات مكتبية

 أعمال رأسمالية
 التنفيذ قيد

 
 المجموع

 )بالرياال  السعودية(  

        :التكلفة
 0,478,799,486 9,464,648 95,858,594 06,747,472 0,687,277,420 - 784,454,856   (11كما ام اعديله )إيضاح  - 9112يناير  1كما  ت 

 66,353,925 6,868,693 369,656 357,567 5,065,399 - 623,397 خالل السنة إضا ا 

 9,056,565 - - - - 900560565 -  صول حق اإلساخدام

محرراف  ب ررا بغرررض البيررع بموجررب  موجررودا  اررم إعررادة اصررنيف ا مررن
 6,575,865 (19()ايضاح 5المعيار الدولت للاقرير المالت رقم )

- 

- 6,667 - 6,363,327 2,993,378 

 - (6,983,686) - - 6,983,686 - - احويال 

 373 (3,665) - - (6,006) - 5,639  ثر الاغير  ت معدال  الصرف

 (52,698) -   (56,687) (6,639) (6,656) - - / شطب خالل السنة إسابعادا 

 6,656,608,868 7,736,363 30,650,697 60,053,553 6,686,269,735 900560565 286,058,290 9132 ديسمبر 13كما في 

        

        واإلنخفاض:االستهالك 

 (222,744,866) - (99,047,985) (04,222,450) (690,426,450) - (42,869,604) 9112يناير  1كما  ت 

 (68,576,083) - (6,269,626) (666,868) (66,666,865) - (7,987,968) إسا الك للسنة

 (765,356) - - - - (765,356) - للسنة  صول حق اإلساخدامإسا الك 

 (3,223,328) - - - (3,223,328) - - للسنة إنخفاض القيمة

 56,725 - 56,687 567 666 - - إسابعادا  / شطب

 (936,738,653) - (36,306,369) (65,222,363) (076,766,066) (765,356) (665,766,939) 9132 ديسمبر 13كما في 

        

        صافي القيمة الدفترية:

 026,336,600 7,736,363 6,780,678 6,636,266 665,569,626 708650685 695,859,669 9132ديسمبر  13كما في 
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 )اامة(ممتلكات، آالت ومعدات  -4

9132 

أراضي ومباني 
 وتحسينات

 
آالت ، مصنع

 ومعدات
 ،أثاث وتركيبات
 سيارات ومعدات مكتبية

 أعمال رأسمالية
 التنفيذ قيد

 
 المجموع

 )بالرياال  السعودية( 

       :التكلفة
 0,445,677,596 06,485,224 98,984,556 06,998,894 0,652,252,606 906,656,256 (11كما ام اعديله )إيضاح  - 9112يناير  1كما  ت 

 04,570,675 - - - 04,570,675 - اعادة اصنيف

 4,765,674 7,027,766 906,268 948,254 6,076,646 759,856 خالل السنة إضا ا 

 - (6,942,045) - - 6,942,045 - احويال 

 (78,946,446) (8,856,092) - (969,458) (9,708,456) (05,460,984) (19موجودا  مصنفة كمحاف  ب ا بغرض البيع )ايضاح 

 (046,582) - (45,846) (7,069) (007,797) 04,644  ثر الاغير  ت معدال  الصرف

 (02,694,222) - (7,245,844) (88,665) (9,247,729) (06,468,665) / شطب خالل السنة إسابعادا 

 0,478,799,486 9,464,648 95,858,594 06,747,472 0,687,277,420 784,454,856   (11ام اعديله )إيضاح  كما -9112 ديسمبر 11كما  ت 

       

       واإلنخفاض:االستهالك 

 (647,648,547) - (94,084,645) (04,464,466) (546,674,485) (42,424,507) 9112يناير  1كما  ت 

 (54,426,467) - (0,866,060) (576,486) (49,525,764) (8,524,607) إسا الك للسنة

 (45,820,628)        - - - (45,820,628) - للسنة إنخفاض القيمة

 06,206,802 - - 004,422 7,556,808 8,645,577 (19موجودا  مصنفة كمحاف  ب ا بغرض البيع )ايضاح 

  44,568 - 99,296 0,499 58,894 -  ثر الاغير  ت معدال  الصرف

 4,985,440 - 7,269,675 92,604 0,984,264 766,589 إسابعادا  / شطب

 (222,744,866) - (99,047,985) (04,222,450) (690,426,450) (42,869,604) 9112 ديسمبر 11كما  ت 

       

       صافي القيمة الدفترية:

 656,484,086 9,464,648 7,666,044 0,504,426 450,746,576 047,050,892 (11كما ام اعديله )إيضاح  -9112ديسمبر  11كما  ت 
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 )اامة(ممتلكات، آالت ومعدات  -4

 اإلستهالك زيعوت 4-3

 

 9112 9132 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 42,206,725 69,630,067 79 اكلفة مبيعا 

 6,266,672 6,996,380 74 مصاريف عمومية وإدارية

 54,426,467 56,367,663  المجموع

    

 العاملة قيمة المصنع واآلالت انخفاض 4-9
وعليه لم يام االعاراف بخسارة انخفاض  9112ديسمبر  11 جر  إدارة الشركة اقييم انخفاض قيمة الممالكا  واآلال  والمعدا  كما  ت 

مليون لاير سعودا(. ياضمن هذا الاقييم اإل اراضا  الماعلقة بحجم المبيعا  المساقبلية،  115: 9112ديسمبر  11القيمة خالل السنة الحالية )
الخصم، صا ت القيمة القابلة للاحقق والعوامل األخرى ذا  الصلة. اعامد نايجة معدال  ار، معدال  النمو السنوية، معدال  النمو الن ائية، األسع

ا جوهريا  على نجاح العمليا  المساقبلية و روف السوق و ق ا لاقديرا  اإلدارة واحقيق خطط ا  ت المساقبل.  اعابر هذه اإل اراضا  اعاماد 
اإلدارة  ن هذه اال اراضا  واقعية ويمكن احقيق ا  ت ضوء خطة إعادة ال يكلة الاشغيلية، وهت على ثقة من قدرا ا على البية هذه الخطط 

 .سيام اساردادها من العمليا  المساقبليةاعاقد اإلدارة  ن القيمة الد ارية للممالكا  واآلال  والمعدا    .المساقبلية
 
 المصنع واآلالت غير المستخدمةانخفاض قيمة  4-1

والات ابلغ  لممالكا  واآلال  والمعدا  من اغير المساخدمة  الموجودا لاقييم انخفاض قيمة بعض  خارجتاإلدارة بالاعاقد مع مساشار قام  
ديسمبر  11المنا ية  ت  والات لم يام اساخدام ا بكامل طاقا ا خالل السنةمليون لاير سعودا(  23: 9112ديسمبر  11)مليون لاير  3112
مليون لاير  119بمبلغ هذه الموجودا  غير المساخدمة اسجيل خسارة انخفاض  ت قيمة ب قام  اإلدارة الاقييم،. بناء على ناائج هذا 9112

ا باقييم الخطط البديلة إلساخدام ل ذه مليون لاير سعودا( 1112: 9112ديسمبر  11) 9112ديسمبر  11كما  ت سعودا  . اقوم اإلدارة حالي 
لمثل هذه الموجودا . اعاقد اإلدارة  ن هذه الموجودا  لدي ا القدرة على او ير منا ع اقاصادية مساقبلية للمجموعة وعليه،  إن القيمة الد ارية 

  .9112ديسمبر  11الموجودا  ال ااعدى قيما ا القابلة لإلسارداد كما  ت 
 
إخابر  المجموعة إحدى شركاا ا الاابعة غير العاملة لاحديد اإلنخفاض وام اإلعاراف بخسارة إنخفاض ،9112 ت عام ، إلى ما سبق ضا ةإلبا

 مليون لاير سعودا. 915بمبلغ 
 
 الضمان 4-4

. صندوق الانمية الصناعية السعوداقرض ل ام رهن ممالكا  ل ا قيمة د ارية صا ية اساوا القيمة الد ارية 9112و 9112ديسمبر  11كما  ت 
 ( .15إيضاح )

 

 أراضي مستأجرة 4-8
 ة العربية السعودية على  راضت مساأجرة .لكام إنشاء مصنع وآال  المجموعة  ت المم

 

 حق اإلستخدام 4-6

 امالك المجموعة  صول حق اإلساخدام لألرض المساأجرة.

 

 موجودات غير ملموسة -8

 9112 9132 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

    ذات عمر إنتاجي محدد

 5,465,085 6,628,087 0-5 برمجيا  حاسب آلت

    ذات عمر إنتاجي غير محدد

 07,474,664 62,628,006 7-5 ش رة

  60,958,306 08,994,844 
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 موجودات غير ملموسة -8

 إن الحركة على برمجيا  الحاسب اآللت ذا  العمر اإلنااجت المحدد كما يلت: 8-3 

 9112 9132 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 2,067,599 5,865,695  الرصيد اإل اااحت

 799,468 -  اضا ا 

 (78,844) - 07 المحول إلى موجودا  مصنفة كمحاف  ب ا بغرض البيع 

 (0,467,427) (6,675,699) 79 إطفاء

 5,465,085 6,628,087  الرصيد الن ائت

    

 شهرة 8-9
 االساحواذ على حصص حقوق الملكية  ت )الجذور(  ت السنوا  السابقة.مليون لاير سعودا عند  1913ام اسجيل ش رة بمبلغ 

 

خصومة . ام اصرنيف يعامد مبلغ وحدة اوليد النقد القابل لإلسارداد على القيمة العادلة ناقصا  اكاليف اإلسابعاد المقدرة بإساخدام الاد قا  النقدية الم
 المدخال   ت  سلوب الاقييم المساخدم .قيا  القيمة كقيمة عادلة بالمساوى الثالث بناء  على 

 

مصرادر امثل القيم المخصصة لإل اراضا  الرئيسية اقييم اإلدارة لإلاجاها  المساقبلية  ت الصناعا  ذا  الصلة واساند على بيانا  ااريخية من 
 خارجية وداخلية . 

 

 . ٪211لاكلفة ر   المال ، عند سعر  ائدة السوق البالغ نسبة ام اقدير معدل الخصم بناء  على ماوسط الصناعة الااريخت للماوسط المرجأ 
 

قرديرا  اضمن  اوقعا  الاد قا  النقدية على اقديرا  محددة لخمسة سنوا  ومعدل نمو ن ائت بعد ذلك . ام احديد معدل النمو الن ائت بناء  على ا
الضررائب ، اإلسرا الك واإلطفراء بمرا ياوا رق مرع اإل اراضرا  الارى يقردم ا  حرد اإلدارة لمعدل النمو السنوا المركرب طويرل األجرل قبرل الفوائرد ، 

 المشاركين  ت السوق .
 

نمرو اإليررادا  مرن خرالل ام اقدير موامنة األرباح قبل الفوائد ، الضرائب ، اإلسا الك واإلطفاء مع االخذ  ت الحسبان الخبرة السابقة ، واسويا ا 
مواألسرعار اوسط مسراويا  النمرو الارى شر دا ا علرى مردى السرنوا  الخمر  الماضرية وحجرم المبيعرا  المقردرة ونمع األخذ  ت الحسبان مالماوقع 

 . للسنوا  الخم  القادمة
 

 زميلة ةاستثمار في شرك -6
مرن حقروق ملكيرة المجموعرة  رت شرركة غرام الشررق )الشرركة  ٪91، نسربة 9112و   9112ديسرمبر  11يمثل اساثمار  ت شركة مميلة كما  رت 

ل المميلة(، شركة ذا  مسؤولية محدودة مسجلة  رت المملكرة العربيرة السرعودية. اقروم الشرركة المميلرة  رت األسرا  باوميرع الغرام الطبيعرت واشرغي
 المرا ق الصناعية واجارة الجملة  ت آال  ومعدا  الغام.

 
 كمرا مميلرةال الشرركةحركرة االسراثمار  رت ر جوهرا حيث  ن ل ا امثيل  ت مجلر  إدارة الشرركة المسراثمر  ي را. إن قرر  المجموعة  ن ل ا اأثي

 يلت:

  9132 9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 04,098,449 68,762,672  يناير 1

 7,527,698 3,676,566  حصة  ت ربأ الشركة المميلة

 (0,646,666) (6,506,666)  مميلةاوميعا   رباح مسالمة من شركة 

 (478,954) -  اعديال  المعايير الدولية للاقرير المالت

 04,247,027 26,252,073  ديسمبر 11
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 )اامة( زميلة ةاستثمار في شرك -6

. اعكر  المعلومرا  المفصرأ عن را المبرالغ المعروضرة  رت القروائم الماليرة عرن الشرركة المميلرة  الجداول  دنراه ملخصرا  بالمعلومرا  الماليرةعرض ا
وقد ام اعديل ا لراعك  الاسرويا  الارى امر  بواسرطة المنشرأة عنرد إسراخدام طريقرة حقروق  .  ت الك المبالغ المجموعةولي  حصة للشركة المميلة 

 ت السياسة المحاسبية عند الحاجة .الملكية، إن وجد  ، بما  ت ذلك القيمة العادلة واعديال  الفروقا   
 

  9132 9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 65,464,826 00,066,063  موجودا  غير ماداولة
    

 77,605,455 26,203,566  موجودا  ماداولة )بإساثناء النقد وما  ت حكمه(

 9,468,547 3,766,696  نقد وما  ت حكمه

 76,679,442 29,666,089  مجموع الموجودا  الماداولة

    

 (0,706,462) (6,657,236)  مطلوبا  غير ماداولة 
    

 (5,666,666) -  ومخصصات(مطلوبا  مالية ماداولة )بإساثناء ذمم دائنة اجارية 
    

 (4,794,865) (66,363,750)  مطلوبا  ماداولة  خرى

 (04,794,865) (66,363,750)  مجموع المطلوبا  الماداولة
    

 25,422,060 92,665,355  صافي الموجودات

    

 ملخص بقائمة الربح أو الخسارة للشركة الزميلة :

  

 ديسمبر 13
9132 

 ديسمبر 11
9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 68,770,666 92,529,695  إيرادا 

 إسا الك وإطفاء
 

(0,539,520) (6,404,944) 

 (596,747) (066,626)  اكلفة امويل

 (752,769) (656,665)  مكاة 

 06,044,205 62,386,806  ربأ قبل المكاة 

 4,847,457 66,837,965  ربأ بعد المكاة 

 75,877 686,356  الدخل الشامل اآلخر

 مجموع الدخل الشامل 
 

62,629,685 4,408,724 

    

 . 9112ديسمبر  11ال يوجد على المجموعة إلاماما  محاملة  و إلاماما  ر سمالية ااعلق بحصا ا  ت الشركة المميلة كما  ت 
 

 11مليون لاير سعودا كما  رت  1212لدى الشركة المميلة إلاماما  محاملة عبارة عن ضمانا  بنكية صادرة  ت سياق األعمال اإلعايادية بمبلغ 
 مليون لاير سعودا ( .  12:  9112ديسمبر  11) 9112ديسمبر 

 

 مليون لاير سعودا( . 1:  9112مليون لاير سعودا ) 1151 رباح بمبلغ اوميعا  الشركة المميلة ود ع   علن   ،خالل السنة

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر -7
من خالل الدخل الشامل األخر مساثمرة  ت  وراق مالية غير مدرجة )شركة مينرا شريبكو المحردودة(. إن  لدى المجموعة إساثمارا  بالقيمة العادلة

خالل العام، انخفض  قيمرة االسراثمار بالكامرل بنراء   .ويام احديد القيمة العادلة بإساخدام صا ت قيمة الموجودا  1هذا اإلساثمار مصنف كمساوى 
 .على الاقييم المسالم

 

 مخزون -2

 9112 9132 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 45,004,055 67,066,690  مخمون وقطع غيار ومواد مسا لكة  خرى

 78,459,806 32,302,979  مواد خام

 76,464,500 29,666,695  بضاعة اامة الصنع

 867,864 6,667,808  بضاعة قيد الاصنيع

  668,686,569 45,945,785 

 (76,959,609) (26,696,676) 0-8 الحركةمخصص مخمون بطئ 

  98,666,666 24,447,727 
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 )اامة(مخزون  -2

 مخمون بطئ الحركة خالل السنة كما يلت:إن الحركة على مخصص  2-3

 إيضاح 
 ديسمبر 13

9132 
 ديسمبر 11

9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 04,740,964 26,353,663  الرصيد اإل اااحت

 6,000,264 - 79 مخصص للسنة

 - (272,538)  شطب خالل السنة

  26,696,676 76,959,609 
 

 ذمم مدينة تجارية -2

 9112 9132 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 960,472,992 266,052,592  ذمم مدينة اجارية

 (098,290,905) (663,096,667) 0-4 مخصص اإلنخفاض  ت قيمة الذمم المدينة

  637,872,605 069,046,677 
 

 خالل السنة كما يلت: اإلنخفاض  ت قيمة الذمم المدينةإن الحركة على مخصص  2-3

  

 ديسمبر 13
9132 

 ديسمبر 11
9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 26,497,772 639,736,365  الرصيد اإل اااحت

 44,566,967 -  (2) مقالمالت ر  ثر اطبيق المعيار الدولت للاقرير

 78,795,789 5,756,666  المحمل للسنة

 - (3,059,596)  شطب خالل السنة

 (4,496,442) (37,662,066)  رد خالل السنة

  663,096,667 098,290,905 
 

. وبناء  على ناائج هرذا الاقيريم، ارم 9112ديسمبر  11قام  اإلدارة بإجراء اقييم لإلنخفاض  ت قيمة الذمم المدينة الاجارية للمجموعة كما  ت  2-9

 .9112ديسمبر  11مليون لاير سعودا خالل السنة المنا ية  1113إثبا  رد مخصص اإلنخفاض  ت قيمة الذمم المدينة الاجارية بمبلغ 
 

 ن احليل  عمار الذمم المدينة الاجارية كما يلت :إ 2-1

 

 اإلجمالي 

مستحقة  غير
ولم تنخفض 

 يوما   21-63 يوما   61-13 يوما 13 > قيمتها
23-391 

 يوما  
> 391 

 يوما  

        
 639,385,265 63,933,975 29,332,675 60,909,598 66,556,399 32,072,666 266,052,592 9132ديسمبر  13

 092,042,585 2,496,984 8,692,527 06,874,297 07,099,622 075,859,482 960,472,992 9112ديسمبر  11

        

 .19إن المعلوما  حول اعرض المجموعة لمخاطر اإلئامان ومخاطر السوق ، وخسائر اإلنخفاض للذمم المدينة الاجارية موضحة  ت إيضاح 
 

 أخرى وموجوداتدفعات، ومدفوعات مقدمة  -31

 9112 9132 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 99,506,485 66,955,965  د عا  مقدمة إلى موردين

 - 63,056,607 0-07 ذمم مدينة من بيع شركة اابعة

 5,744,252 2,866,620  مصاريف مد وعة مقدما  

 4,667,664 6,569,969  مطالبا  اأمين مساحقة

 872,085 6,678,365  سكن المو فين وسلف  خرى

 880,666 973,260  ودائع مساردة

 0,746,694 566,956  صا ت -ضريبة القيمة المضا ة

 6,825,666 -  ذمم مدينة من طرف ثالث

 9,444,055 5,635,396   خرى

  37,806,832 56,660,275 
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 نقد وما في حكمه -33

 9112 9132 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 76,954,548 8,033,765 0-00 حسابا  جارية -نقد لدى البنوك 

 7,446,646 2,325,598  نقد بالصندوق

  66,858,336 77,844,698 

    

المبرالغ اافق المبالغ المذكورة اعاله مع مبلغ النقد المبين  ت قائمة الاد قا  النقديرة  رت ن ايرة السرنة الماليرة . يعررض الجردول  دنراه افاصريل  33-3

 المدرجة بعمال  مخالفة :

  9132 9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 4,990,540 5,639,773  لاير سعودا

 2,044,266 6,566,999  دينار كويات

 4,676,668 2,826,658  دينار جمائرا

 (975,204) (382,606)  دوالر  مريكت

 077,958 622,395   خرى

  8,033,765 76,954,548 

    

 موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع - 39
الشرركة و، شرركة المردار لاجرارة الرورق )المردار( للجموعةتم تصنيف اثنين من الشركا  التابعة ، 9112عام  ت  ،1 اإليضاحكما هو مذكور  ت 

غير متداولة موجرودا   -( "5للاقريرر المرالت رقرم )المعيار الدولت بموجرب ماطلبرا  لبيع بغرض اب ا الورق، كشركا  محاف  لصناعة المغربية 
البيع" ، باعرر  المجموعررة إحرردى شررركاا ا الاابعررة، برر اافاقيررة الاع رردإلررى " و قررا  غيررر المسررامرة" .خررالل العررام ، لبيع والعمليا  بغرررض اب ا محرراف  

 المقدمرةوالمرد وعا   الرد عا الرورق ضرمن  لصناعةمقابل بيع الشركة المغربية  ذمم المدينةم عرض رصيد الاالورق،  لصناعةالشركة المغربية 
ديسرمبر  11لبيرع" كمرا  رت بغررض امحراف  ب را كالمردار لاجرارة الرورق، " شرركةاألخررى،  الاابعرةالشرركة لم يام اصرنيف . والموجودا  األخرى

 .بسبب الاغييرا   ت خطة بيع الشركة الاابعة 9112
 

 
 7608 موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع 39-3

 )بالرياالت السعودية( 

 02.679.679 الممالكا  واآلال  والمعدا 

 78.844 موجودا  غير ملموسة

 0.962.665 ون خرمدينون مد وعا  مقدمة و

 08.466.097 مجموع الموجودات 
  

  تم تصينفها كمحتفظ بها بغرض البيع مطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات 39-9

  
 5.566.527 ائنون آخروندذمم دائنة اجارية و

 844.096 مصاريف مساحقة ومطلوبا   خرى

 6.944.267 مجموع المطلوبات
  

  

 7608ديسمبر  90  العمليات غير المستمرةصافي خسارة السنة من  39-1

 )بالرياالت السعودية( 

 (9.684.007) مصاريف

 (9.684.007) خسارة من العمليا  غير المسامرةال

  

 رأس المال -31
مليررون لاير  93511111111:  9112ديسررمبر  11مليررون لاير سررعودا ) 2911111111، بلررغ ر   مررال الشررركة 9112ديسررمبر  11كمررا  ررت 

 (.1لاير سعودا لكل س م )اا ر اإليضاح 11س م ( بقيمة  9315111111: 9112ديسمبر  11س م ) 219111111سعودا مقسمة إلى 
 

 أخرىإحتياطيات  -34

ايرا إعرادة قيرا  مم ااضمن هذه اإلحاياطيا ، احاياطت الاغير  ت القيمة العادلة للموجودا  المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر وربرأ )خسرارة(
إحاياطت الارجمة نايجة لاوحيد القوائم المالية لشركا  اابعة  جنبية  ت ن اية السنة من عمال  العرض لدي م إلرى الرلاير ن اية الخدمة للمو فين، و

 السعودا .
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 قروض متوسطة وطويلة األجل -38
 

 9112 9132 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 569,995,547 520,673,003 7-05 قروض بنوك اجارية 

 42,749,856 38,272,652 0-05 قروض صندوق الانمية الصناعية السعودا

  505,660,665 606,524,947 

 (088,886,676) (260,026,709)  الجمء الماداول  -قروض ماوسطة وطويلة االجل 

  359,926,367 470,644,927 

    

 صندوق التنمية الصناعية السعوديقروض  38-3
بنرود . ااطلرب صرندوق الانميرة الصرناعية السرعودا مرن قبرل الشرركة وواحردة مرن شرركاا ا السرعودية الاابعرةعلي را مرن ارم الحصرول امثل قروض 

 اريفالمصروربراح األ ا اوميعرووضع قيود علرى حفا  على بعض المساويا  المالية لالاابعة لوالك الشركة من الشركة  القرض اع دا اافاقيا  
 السنوية.واإليجارا  الر سمالية 

 
والمعدا  الخاصرة  واآلال برهن الممالكا   مضمونةوهت ، إال  ن ا محملة برسوم الحصول على القرض ال احمل هذه القروض  ية نفقا  مالية 

 ا للقيمة الد ارية للقرض .مساو الاابعةوالشركة لشركة با
 

 تجارية  بنوكقروض  38-9

 هرذه القرروضإن .  من بنوك اجارية ماعددةمليون لاير سعودا  12911طويلة وقصيرة األجل بقيمة  اس يال  قروضعلى  المجموعةحصل  

. إن مجمروع اسراحقاقا  القرروض القائمرة  رت  نفقا  مالية على  سا   سعار السوق السرائدةباحمل وعامة  ساست باللاير السعودا بشكل  مقيمة

 .  9191حاى و 9112 مومعة خالل عام، بناء  على جداول سداداا ا ،  9112ديسمبر  11
 

الحصرول علرى الموا قرة المسربقة مرن وكرذلك ااطلرب المالية  المساويا من المجموعة الحفا  على بعض  لبعض هذه الاس يال  الاع دا ااطلب 

 وبعض الماطلبا  األخرى.محددة مبالغ ااجاوم الات المقرضين لاوميع  رباح 
 

 االخص المعلوما   ت الجدول ادناه :

 
 9112 9132 سنة اإلستحقاق معدل الفائدة اإلسمي 

 )بالرياال  السعودية(   

 744,624,904 683,729,209 91-9112 ٪915سايبور+  بنك اإلنماء

 096,548,254 603,586,506 91-9112 ٪9سايبور+ بنك الرياض

 24,076,999 79,076,760 91-9112 ٪9سايبور+ بنك الراجحت 

 45,264,842 62,676,767 91-9112 ٪9سايبور+ البنك السعودا لإلساثمار

 70,464,064 26,237,355 91-9111 ٪9سايبور+ بنك سامبا

 04,666,666 62,576,866 91-9111 ٪9سايبور+ البنك السعودا البريطانت

 06,549,949 9,287,663 91-9112 ٪9سايبور+ بنك الجميرة

 6,269,222  0,666,666      91-9111 ٪9سايبور+ البنك العربت الوطنت

   520,673,003 569,995,547 
     

 
 مليون لاير سعودا( . 215:  9112مليون لاير سعودا ) 29211هذه القروض البنكية مضمونة بسندا  إذنية بمبلغ 

 

 مليون لاير سعودا(. 3115:  9112مليون لاير سعودا ) 2511خالل السنة، ام إعادة هيكلة بعض القروض من بنوك اجارية مخالفة بمبلغ 
 

 (. 19لمخاطر  سعار الفائدة والسيولة مشمولة  ت )إيضاح إن المعلوما  حول اعرض المجموعة 
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 )اامة(قروض متوسطة وطويلة األجل  -38
 

 ملخص إستحقاقات القروض طويلة االجل  38-1

  9132 9112 

 )بالرياال  السعودية(  

9112  - 088,886,676 

9191  260,026,709  097,466,586 

9191  663,692,227 074,948,070 

9199  98,330,666 065,248,620 

9191  73,590,666 59,586,666 

9193  36,566,666 - 

9195  26,666,666 - 

9191  29,226,626 - 

  505,660,665 606,524,947 

    

بالحفررا  علررى نسررب ماليررة معينررة لرربعض إافاقيررا  القررروض الخاصررة ب ررا . إال  ن اإلدارة علررى ثقررة بررأن لررم الاررمم المجموعررة بماطلبررا  الاع رردا  
 المجموعة سوف انجأ  ت إعادة هيكلة الجمء الماداول من قروض ا الماوسطة وطويلة األجل.

  

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين -36
 

 هت كما يلت :إن حركة القيمة الحالية إللاماما  الممايا المحددة 
       

     

للسنة المنتهية في 
 9132ديسمبر  13

للسنة المنا ية  ت 
 9112ديسمبر  11

 )بالرياال  السعودية(     
 08,572,624 65,562,667      اإل اااحتالرصيد 

       

       الربح او الخسارة الموحدة:لى قائمة عمحمل ال

 7,664,845 3,668,876     اكلفة خدمة حالية -

 205,764 766,670     اكلفة  وائد -
   

  3,756,667 9,975,644 

       الموحدة: لى قائمة الدخل الشامل اآلخرعمحمل ال

 (7,658,645) 2,932,792     إكاوارا إعادة قيا   (ربأخسارة / )

 (4,757,670) (2,280,778)     مد وع خالل السنةال

 05,547,062 68,929,657     الرصيد الن ائت

       

 ديسمبر لبرنامج المكا آ  غير الممول كما يلت: 11إن افاصيل الاقييم اإلكاوارا بموجب طريقة وحدة اإلئامان الماوقعة كما  ت  36-3
 

 للسنة المنا ية  ت  للسنة المنتهية في    
 9112ديسمبر  11 9132ديسمبر  13   

 ٪3135 ٪1131   حساب اإللاماما  معدل الخصم السنوا المساخدم  ت
 ٪1111 ٪1111   معدل ميادة رااب المساخدم  ت حساب اإللاماما 

 WHO SA36-78٪ WHO SA11-25٪   معدال  و اة )من جدول الو يا ( 
 ماوسط متوسط   معدل دوران المو فين )معدل السحب(

 

 تحليل الحساسية 36-9

ااريخ الاقرير إلى واحدة من اإل اراضا  اإلكاوارية ذا  الصلة ،  مرع بقراء اإل اراضرا  األخررى ثابارة، قرد إن الاغييرا  المعقولة المحاملة  ت 

 اؤثر على إلامام الممايا المحددة بالمبالغ الموضحة ادناه :

 
 9132ديسمبر  13  9132ديسمبر  13 (٪3)حركة 

 )بالرياال  السعودية(  )بالرياال  السعودية( 

 نقص  ميادة  نقص  زيادة 

 (٪1)حركة   (٪118)حركة  
 06.768.677  04.850.665  9111481722  3214681618 معدل خصم 

 04.894.065  06.725.672  3214611883  9111431263 معدل نمو رااب 
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 ذمم دائنة تجارية -37

 9112 9132 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 80,876,256 00,768,822  ج ا  ليس  ذا  عالقة

 4,656,646 2,997,338 96 ج ا  ذا  عالقة

    08,067,206 86,426,246 

    

 قروض قصيرة األجل -32
 

ماعرددة اشامل هذه القروض على قروض قصيرة األجل ومطلوبا  لمقابلة إعادة امويل اعامادا  مساندية ارم الحصرول عليره مرن بنروك اجاريرة 
 واحمل بمصاريف مالية بأسعار السوق السائدة الات اعامد على معدل الفائدة بين البنوك.

 
 ااطلب بعض اع دا  القروض البنكية قصيرة األجل من المجموعة الحفا  على مساويا  مالية معينة.

 
مليرون لاير  9139: 9112مليرون لاير سرعودا ) 912اسر يال  امويرل بنكيرة غيرر مسراخدمة بمبلرغ  9112ديسرمبر  11لدى المجموعة كما  رت 

 سعودا(.
 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى -32

  9132 9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 70,240,544 63,967,622  مكا آ  مو فين مساحقة

 06,090,489 0,666,286  عمولة مبيعا  مساحقة وحسوما 

 5,554,428 5,026,696  الاسويق مصاريفمخصص 

 9,607,454 3,698,505  قانونية وم نية مساحقة مصاريف

 7,067,054 2,965,050  مساحقة اخليصاكلفة 

 892,676 2,069,567  اكلفة نقل مساحقة

 2,069,660 2,266,766  مرا ق مساحقةمصاريف 

 240,064 680,935  من العمالء د عا  مقدمة

 8,849,594 5,802,076   خرى

  62,586,796 66,797,888 

    

 مخصص زكاة -91

    

 للوائأ المالية السعودية .و قا   للمكاة  ت المملكة العربية السعودية الشركةاخضع 
    

 :كما يلي العناصر الرئيسية للوعاء الزكويأ( 

  9132 
9112 
 )معدل(

 )بالرياال  السعودية(  

 646,078,769 059,662,566  موجودا  غير ماداولة 

 45,004,055 67,066,690  قطع غيار آال  ومعدا  -مخمون 

 492,740,424 390,226,897  مطلوبا  غير ماداولة

 046,789,690 88,873,875  رصيد حقوق الشركاء اإل اااحت

 068,646,025 68,675,629  صا ت الخسارة قبل المكاة

    

 ب( إن الحركة على مخصص الزكاة للسنة المنتهية كما يلي:

  9132 9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 4,680,709 7,965,263  يناير 1

 9,094,666 9,383,693  مخصص السنة

 2,805,709 60,269,080  ديسمبر  11
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 )اامة(مخصص زكاة  -91

 ج( موقف الربوط 
، قدم  المجموعة إقرار المكاة الموحد 9111الصادر من ال يئة العامة للمكاة والدخل  ت  11195/2/1312إسانادا  إلى ماطلبا  المنشور رقم 

سنة المالية ل للعلى  سا  القوائم المالية المجمعة المدققة ، والاى اجمع ناائج الشركة األم وشركاا ا المحلية وغير المحلية الاابعة المملوكة بالكام
 .    9112ديسمبر  11المنا ية  ت 

 
مليرون  911بمبلرغ  9112حاى  9111. ام إساالم الربوط الن ائية للسنوا  من 9115 صدر  ال يئة العامة للمكاة والدخل الربوط الن ائية حاى 

قبل  ال يئة العامرة  9112وحاى  9112لسنوا  من لاير سعودا وام اقديم إعاراض بناء  على ماطلبا  ال يئة العامة للمكاة والدخل. بالسنوا  ل
للمكرراة والرردخل اإلقرررارا  المكويررة المقدمررة مررن قبررل المجموعررة و صرردر  شرر ادا  المكرراة و ررق الررك اإلقرررارا  . إال  ن الربرروط الن ائيررة لالررك 

 بعد من قبل ال يئة العامة للمكاة والدخل.  لم اصدرالسنوا  

 
 التزامات عقود اإليجار -93

باساثناء عقود اإليجار قصيرة األجل ، يام عرض كل عقد إيجار كالامام إيجرار .  بأراضت المصنعلدى المجموعة الاماما  عقود  إيجار ماعلقة 
 .سنة بقيمة ايجارية ثاباة 91راضت  ارة اإليجار لأل . ت المركم المالت

 

ا ، ما لم يكن هناك حق اعاقدا للمجموعة ، ال يمكرن اسراخدام حرق اسراخدام اأجير األصل من الباطن لطررف آخرر ت  يفرض كل عقد إيجار قيود 
عقود اإليجار إما غير قابلة لإللغاء  و يمكن إلغاؤها  قط من خالل اكبرد رسروم إن راء جوهريرة. احاروا بعرض إن األصل إال من قبل المجموعة. 

 عقود اإليجار على خيار امديد عقد اإليجار لفارة  خرى. يح ر على المجموعة بيع  و رهن األصول المؤجرة األساسية كضمان. 
 

  

 2668ديسمبر  36

 أراضي

 السعودية()بالرياال    

 -  9112يناير  1 -الرصيد اإل اااحت 

 9,586,205  (2-9)إيضاح  (11) ثر اطبيق المعيار الدولت للاقرير المالت رقم 

 9,586,205  (الرصيد اإل اااحت )معدل

 663,536  (91الفائدة المساحقة خالل السنة )إيضاح 

 (863,266)  سداد الاماما  اإليجار خالل السنة

 9,686,580  الرصيد الن ائت 

 

  

 ديسمبر 13
9132 

 يناير 1
9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 469,766 525,663  الجمء الماداول

 2,640,665 7,508,693  الجمء غير الماداول

  9,686,580 8,544,765 

    

 الماعلقة بإلاماما  عقود اإليجار هت كما يلت:، إن د عا  اإليجار ومصاريف الامويل المحملة 9112ديسمبر  11كما  ت 
      
 المجموع سنوات 32-33 سنوات 31-6 سنوات 8-3 المتداول 

 )بالرياال  السعودية( 

 66,776,666  6,869,666 3,667,266  6,560,666  863,266 الحد األدنى لد عا  اإليجار

 (2,078,966) (663,666)  (727,666)  (6,606,930)  (379,697) مصاريف امويلية محملة

 9,686,580 6,786,506 2,768,758 3,655,606 525,663 صا ت القيمة الحالية

      
 .لاير سعوديمليون  7.68السنة بمبلغ  مصاريفلدى المجموعة ترتيبات عقود إيجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة ، وكانت 

      
 إيرادات -99

  9132 9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 506,472,465 565,386,666  اصنيع

 90,678,569 26,730,235  اجارة و خرى

  527,620,268 540,456,468 
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 إيراداتتكلفة  -91

 9112 9132 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 964,978,449 293,986,356  مناجا  اامة الصنعمواد خام ، مواد مسا لكة واغير  ت 

 42,206,725 69,630,067 0-4 إسا الك

 94,448,998 30,536,226  منا ع 

 94,890,277 36,775,955  روااب ،  جور وممايا مو فين  خرى

 09,772,406 66,658,656  صيانة

 9,956,782 3,565,036  اأمين

 0,467,427 6,675,699 5 إطفاء

 6,454,652 -  خسارة اإلنخفاض  ت قيمة ممالكا  وآال  ومعدا 

 6,000,264 - 0-8 مخصص مخمون بطئ الحركة 

 7,448,062 6,300,073  ايجار مصروف 

 7,869,444 9,665,866   خرى

  629,620,933 458,747,886 

    

 مصاريف عمومية وإدارية -94

 9112 9132 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 94,076,266 32,059,567  روااب ،  جور وممايا مو فين  خرى

 6,266,672 6,996,380 0-4 اسا الك

 7,244,889 2,075,987   اعاب قانونية ، م نية وإساشارا 

 0,464,844 2,679,960  إاصاال  واقنية معلوما  

 268,668 6,250,723  سفر

 0,965,587 826,520  ورسوم حكوميةمصاريف 

 0,244,665 289,266  ايجار

 868,447 669,666   إصالح وصيانة

 9,696,669 5,672,573   خرى

  67,056,732 54,685,825 

    

 مصاريف بيع وتوزيع -98

  9132 9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 76,848,665 63,309,836  وممايا مو فين  خرىروااب ،  جور 

 05,074,094 65,866,399  انقال  واكاليف لوجساية

 2,686,842 9,853,799  مصاريف اسويق

 7,964,906 2,637,765  إيجار سيارا  المبيعا 

 0,504,904 6,676,068  إيجار مساودع

 6,770,228 66,958,863   خرى

  52,262,307 59,265,648 

    

 يةتمويل مصاريف -96

  9132 9112 

 )بالرياال  السعودية(  

    ماعلقة بـ :

 74,600,849 28,305,269  قروض طويلة االجل -

 6,962,596 7,055,266  قروض قصيرة األجل -

 4,797,484 5,369,600  رسوم بنكية ومصاريف  خرى

 - 663,536  على الامام اإليجار ة ائد

  62,732,690 94,557,407 
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 مصاريف أخرى، صافي -97

 9112 9132 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 96,496,579 3,223,328 9-4 خسارة اإلنخفاض  ت قيمة ممالكا  ، آال  ومعدا 

 02,664,270 3,237,232 0-72 خسارة من اسابعاد شركة اابعة

 (05,655,447) (2,050,666)  رد رصيد دائنون

 - 0,975,666  مخصص مقابل مدينون  خرون

 (00,684,490) (727,667)   خرى

  8,852,376 72,045,970 

شرركا ا الاابعرة المملوكرة بالكامرل  رت اركيرا. بلرغ صرا ت موجرودا  الشرركة  موجرودا ، قام  المجموعة ببيع صرا ت 9112عام خالل  97-3

مليررون لاير  12مليررون لاير سررعودا، ممررا  دى إلررى خسررارة بمبلررغ  11115البيررع  ماحصررال مليررون لاير سررعودا، وبلغرر  قيمررة  11115الاابعررة 

مليون لاير سرعودا  119خسارة قدرها  واكبد ت المغرب قام  المجموعة ببيع صا ت موجودا  شركا ا الاابعة   ،9112خالل عام . سعودا

 (.1)إيضاح 
 

 خسارة السهم -92

اديرة يام احاساب نصيب الس م األساست من الخسارة باقسيم الخسارة العائدة للمساهمين العاديين بالشركة على الماوسط المررجأ لعردد األسر م الع

. بالنسبة لنصيب الس م المخفض من الخسارة،  يام اعديل الماوسط المرجأ لعدد األس م العادية القائمة وذلك بإ اراض احويل السنةالقائمة خالل 

 كا ة األس م المعرضة للاخفيض إلى اس م عادية. 
    

 إن نصيب الس م من الخسارة كما يلت:

  9132 9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 (005,457,689) (27,993,366)  خسارة السنة

 (000,262,420) (27,993,366)  خسارة السنة من العمليا  المسامرة

 4,766,666 8,266,666  الماوسط المرجأ لعدد األس م القائمة 

 (07.55) (3063)  سعودا( )لاير لخسارة السنة ة للس مضالمخف/  الخسارة األساسية

 (07.05) (3063)  سعودا( )لاير العمليا  المسامرة - المخفضة للس م/ الخسارة األساسية 

    

 طاعات التشغيلق -92
 التقسيم القطاعي أساس  أ(

هذه األقسام اقدم مناجا  وخردما  مخالفرة، واردار بشركل إن . الاى اقدم اقارير عن اوهت قطاعاا ا  ، ةيالاال ةيجيلدى المجموعة األقسام اإلساراا

 اسويقية مخالفة.مخالفة و ساليب  ألن ا ااطلب اقنيا  مساقل
    

 9112الحررد الكمررت للقطاعررا  الواجررب اقررديم اقررارير عن ررا  ررت سرراو ت إ عنرره والررذا يقرردم اقريرررعمليررا  كررل قطرراع الاررالت يصررف الملخررص إن 

 .9112و

 
 العمليات  قطاعات مفصح عنها

 قوالور عجينة الورقشراء واصنيع واوميع   . اصنيع
 جمع،  رم، نقل وضغط األوراق النفايا   .اجارة ونقل و خرى

   

 االقل.على ربع سنة كل مرة الداخلية لكل قسم األدارة يقوم الرئي  الانفيذا للمجموعة بمراجعة اقارير 
    

عمليا  نقل المواد الخام المعاد ادويرها وخدما  الاوميرع المشراركة،  الاكاملويشمل هذا  القطاعين.بين كال  الاكاملهناك مساويا  مافاواة من 

 بح . بين القطاعا  على  سا  اجارا االسعارعلى الاوالت. يام احديد 

 
 ارير عنهايقدم تقب( معلومات عن القطاعات التى 

القطاع قبل المكراة لقيرا  األداء حيرث  ن اإلدارة اعاقرد  ن موضحة ادناه. يام اساخدام خسارة يقدم اقرير عنه إن المعلوما  المرابطة بكل قطاع 

 هذه المعلوما  هت االكثر  همية  ت اقييم ناائج القطاعا  كل على حدة مقارنة بالمنشآ  األخرى الاى اعمل  ت نف  مجال الصناعا .
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 )اامة( طاعات التشغيلق -92
 )اامة(ا رير عنهايقدم تقب( معلومات عن القطاعات التى 

    

  القطاعات الخاضعة للتقرير  9132ديسمبر  13المنتهية في   للسنة

 االجمالى  تجارة وأخرى تصنيع  

 )بالرياال  السعودية(  
     

 077,766,568 62,530,552 035,677,887  ايرادا  قطاعية

 (656,599,366) (26,966,367) (628,797,893)  ايرادا  مابادلة بين القطاعا  

 527,620,268 26,730,235 565,386,666  إيرادا  خارجية

     

 (68,675,629) (5,222,752) (63,952,070)  صا ت الخسارة قبل المكاة

 62,732,690 6,666,662 66,286,696  مصاريف امويلية

 56,782,536 2,620,768 68,705,962  وإطفاءاسا الك 

 835,767,275 52,258,980 993,697,378  موجودا  القطاع

 906,962,696 66,265,339 926,550,960  مطلوبا  القطاع

 
  القطاعات الخاضعة للتقرير   9132ديسمبر  13في  للسنة المنتهية 

 االجمالى  تجارة ونقل وأخرى تصنيع  

 )بالرياال  السعودية(  
     

 264,879,567 54,668,566 655,704,446  ايرادا  قطاعية

 (068,962,644) (79,586,669) (044,282,690)  ايرادا  مابادلة بين القطاعا  

 540,456,468 90,678,569 506,472,465  إيرادا  خارجية

     

 (000,224,782) (9,044,224) (068,674,509)  صا ت الخسارة قبل المكاة

 94,557,407 277,564 98,874,849  امويليةمصاريف 

 55,494,924 0,404,967 54,576,607  اسا الك وإطفاء

 0,676,279,657 86,609,022 446,264,825  معدلة -موجودا  القطاع 

 470,979,982 26,865,566 844,452,872  مطلوبا  القطاع

     
 ج( المعلومات الجغرافية 

المملكة العربية السعودية، وبعض دول مجلر  الاعراون اام  ى لت. ومع ذلك،  إن العمليا  الرئيسية دوام إدارة  عمال المجموعة على  سا  ا

 الخليجت وبعض البلدان األخرى.
 

 لبلد منشأ الشركة والبلدان األخرى .إن المعلوما  الجغرا ية احلل إيرادا  المجموعة والموجودا  غير الماداولة و قا  

  

 ديسمبر 13
9132 

 ديسمبر 11
 )معدلة( 9112

 )بالرياال  السعودية(  
    ايرادات

 425,874,649  676,023,899  المملكة العربية السعودية 

 49,404,844  66,662,062   دول مجل  الاعاون الخليجى 

 70,207,576  60,388,068   بلدان  خرى 

 540,456,468  527,620,268  االيراد الموحد

    موجودات غير متداولة 

 629,975,876 062,666,567  المملكة  العربية السعودية 

 8,924,649 35,666,662   دول مجل  الاعاون الخليجى 

 8,479,944 66,866,996   بلدان  خرى 

 646,078,769 059,662,566  موجودات غير متداولة موحدة 
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 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة -11

اإلعاياديرة ااكون الج ا  ذا  العالقة من الشركا  الاابعة والشركا  الشقيقة ومجل  اإلدارة ومو فت اإلدارة الرئيسيين .  ت سياق األعمال 

بردة نيابرة عرن لألعمال ، ااعامل المجموعة مع ج اا را ذا  العالقرة . ااعلرق الرك المعرامال  بالخردما  المقدمرة والمسرالمة والمصررو ا  الماك

 .جموعةالمعامال  من قبل إدارة الم. اام المعامال  بشروط مافق علي ا بصورة مابادلة ويام إعاماد شروط واحكام هذه الج ا  ذا  العالقة

 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

  

للسنة المنتهية 
 ديسمبر 13في 

9132 

للسنة المنا ية  ت 
 ديسمبر 11

9112 

 )بالرياال  السعودية(  
 8,404,285 7,670,266  مكا أ  قصيرة االجل

 977,969 299,875  مكا أة ن اية الخدمة للمو فيين 

   7,605,675 8,292,048 

    

 الخدمة المحددة. مكا أة ما بعدالروااب والممايا غير النقدية والمساهما   ت خطة على الرئيسيين للمجموعة  االدارةاعويض مو فت  ياضمن
    

 .لاير سعودا مليون 113 بلغ رصيد الذمم الدائنة لمو فت اإلدارة الرئيسيين  ت ن اية العام
    

 أخرىمعامالت جهة ذات عالقة 

 ديسمبر كان لدى الشركة المعامال  ال امة الاالية مع ج اا ا ذا  العالقة : 11خالل السنة المنا ية  ت 
     

 الرصيد قيمة المعاملة طبيعة المعاملة العالقة جهة ذات عالقة

 )بالرياال  السعودية(   :9132
 007770662 شراء غام شركة مميلة شركة غام الشرق

209970338 
 605060666 اوميعا   رباح مسالمة  

     

9112:    
 4.656.646 6.740.046 شراء غام شركة مميلة شركة غام الشرق

     

 056.666  اعاب اساشارا  شريك شركة  الكم للخدما  المالية
- 

 0.646.666 اوميعا   رباح مسالمة  

     
 قياس القيمة العادلة -13

السعر الذا سيام إساالمه لبيع  صل  و المد وع لاحويل إلامام  رت معاملرة ن اميرة برين المشراركين  رت السروق  رت اراريخ إن القيمة العادلة هت 

القيا . يساند اعريف القيمة العادلة إلى إ اراض  ن المجموعة عبارة عن منشأة مسامرة  ت  عمال ا ولي  هنالرك نيرة  و مطلرب لاقلريص حجرم 

 جراء معاملة بشروط غير موااية .عملياا ا بشكل جوهرا  و إ
 

اعابر األداة المالية كأداة مدرجة  ت سوق نشط إذا كان  األسرعار المدرجرة مااحرة بسر ولة وبصرورة منا مرة مرن ماعامرل، سمسرار، مجموعرة 

 اجارا بح  .صناعية ، خدمة اسعير  و هيئة ان يمية ، و ن الك األسعار امثل معامال  السوق العاملة بصورة منا مة على  سا  
 

خالفرة عند قيا  القيمة العادلة ، اساخدم المجموعة بيانا  السوق الات يمكن مالح ا ا قدر اإلمكان . يام اصنيف القيم العادلرة إلرى مسراويا  م

  ت الاسلسل ال رمت للقيمة العادلة بناء  على المدخال  المساخدمة  ت  ساليب الاقييم كما يلت :
 

الاى يمكرن الوصرول إلي را  رت اراريخ طابقة االم  والمطلوبا  للموجودا )غير معدلة(  ت األسواق النشطة  المدرجةار : األسع المساوى االول

 .القيا 
 

المدخال  خال ا  لألسعار غير المدرجة والمضمنة  ت المساوى االول والاى من الممكن مالح ا ا للموجودا   و المطلوبا  :  الثانت ىالمساو

 .و غير مباشرة )مشاقة من االسعار(ة )األسعار(  إما بصورة مباشر
 

 المدخال  للموجودا   والمطلوبا  الاى ال اساند على بيانا  السوق الات يمكن مالح ا ا )المدخال  غير الملحو ة( .:  الثالث ىالمساو
 

الموجررودا  الماليررة باسراثناء ارم إدراج جميررع األدوا  الماليرة للمجموعررة بالاكلفرة المطفررأة ،  9112ديسررمبر  11و 9112ديسرمبر  11كمرا  ررت 

العادلة على  سا  مردخال  هرم القيمة  الثالث منالعادلة اح  المساوى  مةيبالق اسجيل االات ام بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

ية لكا ة الموجودا  المالية والمطلوبا  المالية األخرى  ت قائمة المركرم المرالت الموحردة اقرارب قيم را . إن القيمة الد ار  ح ةمالقابلة للغير 

.العادلة
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 إدارة المخاطر المالية -19

اقوم المجموعة بامويل عملياا ا من خالل حقوق الملكية ، اإلقاراض وإدارة ر   المرال العامرل ب ردف الحفرا  علرى مرميج مرن مصرادر ماليرة 

لفة لاقليل المخاطر . بصفة عامة،  رإن مخراطر المجموعرة النااجرة عرن االدوا  الماليرة محردودة حيرث ال يوجرد اعررض جروهرا لمخراطر مخا

 الاد قا  النقدية واألسعار  يما ياعلق بالك األدوا  . إن األدوا  المالية للمجموعة كما يلت :
    

 األدوات المالية حسب الفئات

 ( موجودات مالية3)

 بالقيمة 

 العادلة من خالل

الدخل الشامل 

 المجموع التكلفة المطفأة اآلخر

 )بالرياال  السعودية( 

    :9132ديسمبر  13في كما 

 637,872,605 637,872,605 - ذمم مدينة اجارية

 26,696,602 26,696,602 - مدينون  خرون

 66,858,336 66,858,336 - نقد وما  ت حكمه

 - 676,663,206 676,663,206 

    :9132ديسمبر  13كما في 

 0,662,667 - 0,662,667 الدخل الشامل اآلخر العادلة من خالل بالقيمة ماليةموجودا  

 069,046,677 069,046,677 - ذمم مدينة اجارية

 05,262,054 05,262,054 - مدينون  خرون

 77,844,698 77,844,698 - حكمه نقد وما  ت

 0,662,667 760,862,804 767,824,880 

    

 ( مطلوبات مالية9) 

 المجموع التكلفة المطفأة  

 )بالرياال  السعودية(  

    :9132ديسمبر  13كما في 

 505,660,665 505,660,665  قروض طويلة األجل

 666,622,578 666,622,578  قروض قصيرة األجل

 08,067,206   08,067,206    ذمم دائنة اجارية

 9,686,580 9,686,580  مطلوبا  عقود اإليجار

 62,387,865 62,387,865  مصاريف مساحقة ومطلوبا   خرى

  925,509,680  925,509,680 

    :9132ديسمبر  13كما في 

 606,524,947   606,524,947  قروض طويلة األجل

 094,787,784 094,787,784  قروض قصيرة األجل

 86,426,246     86,426,246  ذمم دائنة اجارية

 54,440,284     54,440,284  مصاريف مساحقة ومطلوبا   خرى

  846,896,760   846,896,760 
    

 من األدوا  المالية : المجموعة معرضة للمخاطر الاالية
 

  ( مخاطر اإلئامان .

 ب( مخاطر السيولة .

 ج( مخاطر السوق .

 د( مخاطر الاشغيل .

 

ياحمل مجل  اإلدارة المسؤولية الكاملة لوضع واإلشراف على إطرار إدارة المخراطر  رت المجموعرة . لمسراعدة اإلدارة علرى انفيرذ مسرئولياا ا 

عن احديد ومراقبة وإدارة اعرض المجموعرة للمخراطر الماليرة . ويركرم برنرامج إدارة المخراطر الشرامل  اإلشرا ية ،  صبح  اإلدارة مسؤولة

 للمجموعة على عدم إمكانية الانبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى اقليل اآلثار السلبية األخرى المحاملة على األداء المالت للمجموعة .
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 )اامة(ارة المخاطر المالية إد -19

اررم وضررع سياسررا  إدارة المجموعررة للمخرراطر لاحديررد واحليررل المخرراطر الاررى اواج  ررا المجموعررة ، ووضررع حرردود وضرروابط مناسرربة للمخرراطر، 

ف السرروق ومراقبرة المخراطر واإللارمام ب رذه الحردود . ارام مراجعرة سياسرا  إدارة المخراطر واألن مرة بشركل منرا م لراعك  الاغيررا   رت  ررو

ي ا و نشطة المجموعة . وا دف المجموعة من خالل معايير ادريب ا وإدارا ا وإجراءاا ا إلى الحفا  على بيئة رقابية منضبطة وبناءة يساوعب  

 جميع المو فين  دوارهم وإلاماماا م. 

 

لمجموعة للمخاطر ، ومراجعة مدى كفايرة إطرار إدارة يشرف مجل  اإلدارة على كيفية قيام اإلدارة بمراقبة اإلماثال لسياسا  وإجراءا  إدارة ا

 المخاطر  يما ياعلق بالمخاطر الاى اواج  ا المجموعة .

 

 أ( مخاطر اإلئتمان

والارت انشرأ بشركل  الاعاقديرة ، الو اء بالامامااه عبارة عن مخاطر الخسارة المالية للمجموعة إذا  شل عميل  و طرف مقابل لألداة المالية  تهت 

 من الذمم المدينة للمجموعة من العمالء والذمم المدينة األخرى .  ساست

 

ائمرة امثل القيمة الد ارية للموجودا  المالية الحد األقصى للاعرض لمخاطر اإلئامان . كان الحد األقصى للاعرض لمخاطر اإلئامان  رت اراريخ ق

 المركم المالت كما يلت :

  9132 9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 960,472,992 266,052,592  ذمم مدينة اجارية

 05,262,054 26,696,602  مدينون  خرون

 76,954,548 8,033,765   رصدة لدى البنوك

  27207070798 998,644,644 

    

 الذمم المدينة التجارية

بالخصررائص الفرديررة لكرل عميررل . برالرغم مررن ذلرك، اأخررذ اإلدارة  يضرا   ررت اإلعابررار يارأثر اعرررض المجموعرة لمخرراطر اإلئامران بشرركل رئيسرت 

لارى العوامل الاى قد اؤثر على مخاطر اإلئامان الخاصة بقاعدة عمالئ ا ، بما  ت ذلك مخاطر الاخلرف عرن السرداد المرابطرة بالصرناعة والدولرة ا

 يعمل  ي ا العمالء .

 

يام بموجب ا احليل كرل عميرل جديرد بشركل  رردا للجردارة اإلئامانيرة قبرل اقرديم المجموعرة لبنرود وشرروط  وضع  إدارة المجموعة سياسة إئامان

علومرا  الد ع والاسليم القياسية . ااضمن مراجعة المجموعة اقييما  خارجية ،إذا كان  ماو رة ، قوائم مالية ، معلوما  عن وكالرة اإلئامران ، م

ة البنكية . يام احديد حدود البيرع ويرام مراجعا را لكرل عميرل لكرل ربرع .  ا مبيعرا  ااجراوم الرك الحردود صناعية ، و ت بعض الحاال  المرجعي

 ااطلب موا قة لجنة إدارة المخاطر .

 

ن مر اقوم المجموعة بالحد من اعرض ا لمخاطر اإلئامان من الذمم المدينة الاجارية عن طريق احديد  ارة سداد من ش ر إلى ثالثة  ش ر للعمرالء

 األ راد والشركا  على الاوالت .

 

اراقب المجموعة عن قرب البيئرة اإلقاصرادية  رت الشررق االوسرط وااخرذ إجرراءا  للحرد مرن اعرضر ا للعمرالء  رت البلردان الارى اشر د  وضراعا  

 إقاصادية معينة غير مساقرة .

 

 ة  يما ياعلق بالذمم المدينة الاجارية .اقوم المجموعة باكوين مخصص إنخفاض القيمة ويمثل اقديراا ا للخسائر الماكبد

 

 ديسمبر كان الحد األقصت لمخاطر اإلئامان للذمم المدينة الاجارية حسب النطاق الجغرا ت كما يلت : 11 ت 

  9132 9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 788,574,567 228,953,626  المملكة العربية السعودية

 00,608,466 66,579,679  الكوي  

 0,662,465 6,668,563  الجمائر

 048,596 669,530  اإلمارا  العربية الماحدة 

 77,478 22,866  األردن

  266,052,592 960,472,992 
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 )اامة(إدارة المخاطر المالية  -19

 )اامة(الذمم المدينة التجارية 

 ديسمبر، كان الحد األقصت لمخاطر اإلئامان للذمم المدينة الاجارية والذمم المدينة األخرى حسب نوع الطرف اآلخر كما يلت : 11 ت 

  9132 9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 086,702,460 663,885,628  عمالء الشركا 

 40,847,478 73,776,586  عمالء البيع بالجملة 

 74,997,828 23,699,750  الاجمئةعمالء 

 594,626 387,960           خرى

  266,052,592 960,472,992 

    

 نقد وما في حكمه

 يام اإلحافا  بالنقد وما  ت حكمه لدى بنوك ومؤسسا  مالية، والاى يام اصنيف ا كما يلت :
 

 وكالة التقييم تقييم
 ديسمبر 13

9132 
 ديسمبر 11

9112  

 )بالرياال  السعودية(  طويل االجل قصير األجل 

 - 28,685 موديم 9 -ب  1  البنك األول

 285,956 80,385 موديم - 1  بنك الراجحت

 - - ست.آا ريانغ   9  البنك العربت الوطنت

 - 6,029  ياش  - 9ف بنك الجميرة 

 025,002 256,603 موديم 1-ب 1  البنك السعودا الفرنست

 626,672 625,665  ياش -  9ف بنك اإلنماء

 6,794,854 3,659,006  ياش -  1ف البنك االهلت الاجارا

 268,488 792,566  ياش -  9ف بنك الرياض

 795,784 - موديم 1-ب 1  البنك السعودا البريطانت

 - - موديم 9-ب 1  البنك السعودا لإلساثمار

 48,976 382,397 موديم 1-ب 1  السعودا األمريكتالبنك 

 00,446,668 6,687,606 - - - الشركا  الاابعة و خرىبنوك 

    8,033,765 76,954,548 

      

 ب( مخاطر السيولة 

والارى يرام اسرويا ا عرن  المالية باإللاماما اإللاماما  المرابطة ب  ت الو اء لمصاعب المجموعة مخاطر السيولة هت عبارة عن مخاطر مواج ة

اء طريررق اسررليم نقررد  و  صررل مررالت آخررر . يامثررل ن ررج المجموعررة إلدارة السرريولة  ررت الاأكيررد بقرردر اإلمكرران مررن  ن ررا سرراو ر السرريولة الكا يررة للو رر

 بإلحاق ضرر بسمعة المجموعة .باإللاماما  عند إساحقاق ا ،  ت  ل ال روف العادية والصعبة ، بدون اكبد خسائر غير مقبولة  و المخاطرة 

 

  . الاقرير يما يلت اإلساحقاقا  الاعاقدية لإللاماما  المالية القائمة  ت ااريخ 

 

 أقل من سنة واحدة القيمة الدفترية 9132ديسمبر  13كما في 
 من سنة إلى 
 خمسة سنوات

أكثر من خمسة 
 سنوات

 )بالرياال  السعودية( 
 - 359,926,367 260,026,709 505,660,665 قروض طويلة االجل

 - - 666,622,578 666,622,578 قروض قصيرة االجل

 - - 08,067,206 08,067,206 ذمم دائنة اجارية

 6,566,368 3,655,606 525,663 9,686,580 مطلوبا  عقود اإليجار

 - - 62,387,865 62,387,865 مصاريف مساحقة ومطلوبا   خرى

 925,509,680 658,676,000 306,978,566 6,566,368 

 

 أقل من سنة واحدة القيمة الدفترية 9132ديسمبر  13كما في 
 من سنة إلى 
 خمسة سنوات

أكثر من خمسة 
 سنوات

 )بالرياال  السعودية( 
 - 470,644,927 088,886,676 606,524,947 قروض طويلة االجل

 - - 094,787,784 094,787,784 قروض قصيرة االجل

 - - 86,426,246 86,426,246 ذمم دائنة اجارية

 - - 54,440,284 54,440,284 مصاريف مساحقة ومطلوبا   خرى

    846,896,760 464,096,884 470,644,927 - 
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 )اامة(إدارة المخاطر المالية  -19

 ج( مخاطر السوق

 مخاطر السوق هت مخاطر الاغيرا   ت معدل الفائدة السوقية و سعار االسر م و سرعار صررف العمرال  االجنبيرة والفروقرا  اإلئامانيرة )الارى ال

الج رة المصردرة( سروف ارؤثر علرى إيررادا  المجموعرة  و قيمرة إحافا  را برأدوا  ماليررة. إن ااعلرق برالاغيرا   رت الوضرع اإلئامرانت للمصردر / 

 ال دف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة الاعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ، مع احسين عائد المخاطرة.

 

 إدارة مخاطر سعر الفائدة

اغيرا   ت  سعار الفائدة قد اؤثر على قيمة االدوا  المالية . لدى المجموعة قرروض طويلرة  انشأ إدارة مخاطر  سعار الفائدة من إمكانية حدوث

األجل وقصيرة االجل بأسعار ماغيرة . ااعرض المجموعة لمخاطر  سعار الفائدة على قروض ا .  رت اراريخ قائمرة المركرم المرالت الموحردة  رإن 

 ائد هت كما يلت:ملخص  سعار الفائدة ألدوا  المجموعة الاى احمل  و

  9132 9112 

 )بالرياال  السعودية(  أدوات ذات معدل ثابت :

    مطلوبات مالية :

 606,524,947 505,660,665  قروض طويلة االجل

 094,787,784 666,622,578  قروض قصيرة االجل

  765,609,086 244,860,680 

    

 صرف العمالت االجنبيةإدارة مخاطر 

كل مخاطر العمال  االجنبية هت مخاطر اقلب قيمة الموجودا  المالية  و إلامام ما نسبة للاغير  ت  سعار صررف العمرال  االجنبيرة . وانشرأ بشر

جموعرة لمخراطر العمرال  رئيست  ت حالة وجود ذمم مدينة وذمم دائنة بسبب المعامال  الاى اام بالعمال  األجنبية . حاليا  ، يقاصر اعررض الم

ة بشركل رئيسرت االجنبية على المبالغ المدينة / الدائنة من / إلى المنشآ  االجنبية وخطابا  اإلعاماد القائمة والفوااير المساحقة الد ع ، وهت مقيم

 لاير سعودا . 1125ى دوالر  مريكت إل 1باليورو، الجنيه اإلسارلينت ، والدوالر األمريكت . يام حساب الدوالر االمريكت بسعر 

 

 د( مخاطر التشغيل

ة مخاطر الاشغيل هت مخاطر الخسارة المباشرة  و غير المباشرة النااجرة عرن مجموعرة واسرعة مرن األسرباب المرابطرة بالعمليرا  والاقنيرة والبنير

للمجموعرة ، ومرن عوامرل خارجيرة بخرالف الاحاية الداعمة ألنشطة المجموعة ، إما داخليا  من خالل المجموعة  و خارجيا  لدى مرمودا الخدمرة 

. انشرأ مخاطر اإلئامان، والسوق والسريولة  مثرل الرك الارى انشرأ عرن الماطلبرا  القانونيرة والان يميرة والمعرايير المقبولرة عمومرا  لسرلوك الاشرغيل 

 مخاطر الاشغيل من جميع  نشطة المجموعة .

 

وامنرة الحرد مرن الخسرائر الماليرة واألضررار بسرمعا ا مرع احقيرق  هردا  ا  رت  ن اصربأ ا دف المجموعة إلى إدارة المخاطر الاشغيلية من  جل م

منشررأة رابحررة ، وإنارراج مناجررا  عاليررة الجررودة واوليررد عوائررد للمسرراثمرين . اقررع المسررؤولية الرئيسررية عررن اطرروير وانفيررذ الضرروابط علررى مخرراطر 

 الاشغيل على عااق مجل  اإلدارة .

 

 المالهـ( إدارة مخاطر رأس 

د إن ال دف الرئيست للمجموعة من إدارة ر   المال هو حماية قدرا ا على اإلسامرار كمنشأة مسامرة حاى اامكن من اإلسامرار  ت اقديم عوائر

 لحاملى االس م و وائد للمساهمين اآلخرين والحفا  على قاعدة قوية لدعم الانمية المسادامة ألعمال ا .

 

 ررا عررن طريررق مراقبررة العائررد علررى صررا ت الموجررودا  وإجررراء اعررديال   ررت ضرروء الاغيرررا   ررت ال ررروف ارردير المجموعررة هيكررل ر   مال

 دة .اإلقاصادية. للحفا  على  و اعديل ر   المال ، قد اقوم المجموعة باعديل مبلغ اوميعا  األرباح المساحقة للمساهمين  و إصدار اس م جدي

 

من خالل حقوق الملكية ، القروض وإدارة ر   مال ا العامل ب دف الحفا  على مميج مناسب برين اقوم المجموعة بامويل مشروعاا ا الاوسعية 

 مصادر مالية مخالفة لاقليل المخاطر ألقصى درجة ممكنة.

 

 ديسمبر كما يلت : 11معدال  اإلقراض كما  ت 

  9132 
9112 
 )معدل(

 )بالرياال  السعودية(  

 244,860,680 765,609,086  قروض واس يال  احمل  ائدة

 (77,844,698)  (66,858,336)   ناقصا  : نقد وما  ت حكمه

 277,602,649 083,568,306  صا ت الدين

 065,944,665 73,865,686  مجموع حقوق الملكية

 6.85 8039  إلى حقوق الملكية ) ت المرا ( معدل صا ت الدين
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 التعديالت  -11
 يما ياعلق بمالئمة المعالجة المحاسبية الات اابعا ا احف ا    حصنا اقرير اضمن ، 9112من عام والثانت  الربع األول وخالل 9112 ت ن اية عام 

، 9112ديسمبر  11المنا ية  ت  السنة. خالل 9111حاى  9119الشركة  ت معامال  بيع وإعادة شراء األراضت الات ام  خالل األعوام من 
إدارة الشركة. نايجة ل ذا  قام  باعين ا ةمساقل ج ة ا اجرالقيمة الد ارية بأثر رجعت ألراضي ا بناء  على الدراسة الات   باعديلإدارة الشركة  قام 

لاير  1111591515 الخسائر الماراكمة للشركة بأثر رجعت بمبلغ ارافع الاعديل، ام اخفيض القيمة الد ارية لألرض إلى اكلفا ا الااريخية و
 ثر هذا الاعديل: يما يلت   .9112امبر سب 92من قبل مجل  إدارة الشركة  ت  الاعديلسعودا. ام  الموا قة على الدراسة و

 

 :9132ديسمبر  13قائمة المركز المالي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في 
 

األرصدة كما ذكرت سابقا   
 األرصدة المعدلة التعديل )مدققة(

 )بالرياال  السعودية( 

 656,484,086 (99,657,505) 684,696,645 ال  والمعدا الممالكا  واآل

 096,408,746 99,657,505 069,865,280 الخسائر الماراكمة

 
 

 :9132يناير  3قائمة المركز المالي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في 
 

األرصدة كما ذكرت سابقا   
 األرصدة المعدلة التعديل )مدققة(

 )بالرياال  السعودية( 

 257,479,444 (99,657,505) 285,426,564 ال  والمعدا الممالكا  واآل

 747,205,620 99,657,505 754,667,556 الخسائر الماراكمة

 

 للتدفقات النقدية المعلومات التكميلية -14

  

 ديسمبر 13
 9132 

 ديسمبر  11
9112 

 )بالرياال  السعودية(  

 - 906860606   صول حق اساخدام 

(6300560605)  ذمم مدينة من اسابعاد شركة اابعة ام اصنيف ا سابقا كمحاف  ب ا بغرض البيع  - 

 07.565.496 -  العمليا  غير المسامرةالاد قا  النقدية من 

 04.570.675 -  إعادة اصنيف موجودا  من المخمون إلى ممالكا  وآال  ومعدا 

     

    

 اإللتزامات واإلرتباطات -18
ام إصدارها  ت سياق األعمال ضمانا  بنكية ومساندية  ا عامادإ اامثل  تمحاملة إلاماما   المجموعة كان لدى، 9112ديسمبر  11 كما  ت

: 9112 ديسمبر 11)مليون لاير سعودا  1151مليون لاير سعودا( و  1211: 9112 ديسمبر 11مليون لاير سعودا ) 1312بمبلغ  اديةايعاإل
 .، على الاوالت (مليون لاير سعودا 1111

 
 الحقةث احدأ -16

ذلك المجموعة   عابر ا . ياألعمال واالقاصاد  ت إضطرابمما اسبب  على الصعيد اإلقليمت(  Covid-12 يرو  كورونا الجديد ) اناشر 
ألثر المالت المحامل على المجموعة. با بدقةويصعب معه حاليا  الاك ن  مالية،الاقرير المالت ال يساوجب إجراء  ية اعيال  ااريخ كحدث الحق ل

ا باقييم اآلثار المالية و مار   11فارة الثالثة  ش ر المنا ية  ت لالموحدة ولية المالية األ على القوائم  اناائجنسانعك  الات اقوم المجموعة حالي 
 ، إن وجد .9191

 
 حداث الحقة  خرى هامة منذ ن اية السنة والات قد يكون ل ا  ثر جوهرا على المركم المالت للمجموعة المعروضة  ت ر ا اإلدارة، لم اكن هناك 

 .كما  ت هذه القوائم المالية الموحدة

 
 أرقام المقارنة -17

 مع عرض السنة الحالية . لااالئم 9112بعض  رقام المقارنة لسنة  ابويبام إعادة 

 
 القوائم المالية الموحدةالموافقة على  -12

 هـ.1331 شعبان 2الموا ق  9191مار   11ام  الموا قة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة بواسطة مجل  إدارة المجموعة  ت 

 
 


