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 الحسابات المستقل مراجع تقرير
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 (سعودية )شركة مساهمة

 المملكة العربية السعودية - الدمام

 

 

 متحفظ رأي

 والشرركا  الاابعرة ل را )"الشرركة"( )شركة مساهمة سعودية( دية لصناعة الورقوالسع شركةللالموحدة  لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية

لربح أو ل ةالموحد ائموقوال ،م 1038 ديسمبر 13كما في  الموحدة قائمة المركز الماليمل لاي اشوا )يشار إلي ا مجامعة " المجموعة" (

 لقوائما حول اإليضاحا وللسنة المنا ية في ذلك الااريخ،  لادفقا  النقديةاو الاغيرا  في حقوق الملكيةوالخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 . والمعلوما  الافسيرية األخرى ال امةلسياسا  المحاسبية لملخص  ، بما في ذلكالموحدة المالية

 

 المرفقةالموحدة  ن القوائم الماليةفإفي قسم )أساس الرأي الماحفظ(  في اقريرنا،  الاأثيرا  المحاملة لألمر الموضحبإساثناء وفي رأينا، 

 الموحرد هرا المراليءوأدا ،م1038 ديسرمبر 13كمرا فري  للمجموعرة الموحرد الجوهرية، المركرز المرالي الجوانب جميعبعدل، من  ضرعا

 السرعودية العربيرة المملكرة فري المعامردة لاقرارير الماليرةلالدوليرة  معراييرللوفقرا   للسنة المنا يرة فري ذلرك الاراريخ الموحدة وادفقاا ا النقدية

 . ال يئة السعودية للمحاسبين القانونيين اعامدا االاي  خرىاألصدارا  إلوا والمعايير

 

 المتحفظ أساس الرأي

مليرون    101 مبلر  ، بلغ  الذمم المدينة الاجارية ومخصص انخفاض قيمة الذمم المدينرة الاجاريرة 1038ديسمبر  13كما في  -3
نخفراض قيمرة الرذمم المدينرة الاجاريرة اقيريم إلبرإجراء اإلدارة  قامر . (1)ايضرا   مليون   سعودي على الاروالي 311وسعودي 
اررم  يرر علألول مرررة واألدوا  الماليررة"  - 1 المعيررار الردولي للاقريررر المررالي رقررم" عنررد ايبيررق، 1038ينرراير  3فرري كمررا للمجموعرة 

ا بعم 5194في الذمم المدينة الاجارية بمبل   مخصص انخفاضعاراف باإل لية اقييم انخفراض مليون   سعودي. اقوم اإلدارة حالي 
إال أن . 1 رقرم يرر المراليرالمعيار الدولي للاق بحسب مايلبا ،  1038ديسمبر  13قيمة الذمم المدينة الاجارية للمجموعة كما في 

 لرذمملللقيمرة الدفاريرة ضررورية  اسرويةأي هناك احديد ما إذا كان  لم نامكن من، علي في ااريخ اقريرنا. و كمالم يكامل هذا الاقييم 
  .1038ديسمبر  13في الماعلق ب ا كما القيمة  انخفاضمخصص المدينة الاجارية و

 

المحاسربية الاري  بصرحة المعالجرةالمكلفرين بالحوكمرة فيمرا ياعلرق  مرن قبرللف  اناباهنرا فقد ام ، الاي قمنا ب ا المراجعة لاعمأخالل  -1
اإلدارة فري الوقر   اقوم. 1032 حاى 1031من الاي ام  خالل األعوام  يضاراألبيع وإعادة شراء  في معامال   ا الشركةاابعا

فري اراريخ كمرا و، ك. وفق ا لذلوالقيود الماعلقة ب ا لمعامال ا جميعإلجراء مراجعة افصيلية ل ج ة مساقلةاعيين العمل على بالحالي 
 .1038ديسمبر  13 كما في وآال  ومعدا    ة الدفارية لألراضي المدرجة في ممالكاالقيم اقييم، لم نامكن من رأيناابداء 

 
 اوضيح ا ام المعايير الك بموجب إن مسؤوليانا العربية السعودية. المملكة في المعامدة الدولية المراجعة لمعايير بمراجعانا وفقا   قمنا لقد
 سرلوك وفقرا  لقواعرد المجموعرة عرن مسراقلون ونحرن .اقريرنرا الموحردة" فري الماليرة القروائم مراجعة مراجع حولال"مسؤوليا   قسم في
كما أننا الازمنا بمسؤولياانا األخالقيرة  المالية الموحدة، للقوائم الصلة بمراجعانا ذا  السعودية العربية المملكة في المعامدة الم نة وآداب
 اس إلبداء رأينا.أس لاوفير ومناسبة كافية علي ا حصلنا الاي المراجعة ن أدلةأعاقد ون القواعد. وفقا  لالك خرىاأل
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 لفت انتباه

 اإلناباه إلى:نلف  

 
أن المجموعة سوف  فرضيةأن  ام إعداد القوائم المالية الموحدة على والذي يشير إلى ، هذه القوائم المالية الموحدة حول 3 ايضا  رقم -3

مليون  35794اجاوز  الميلوبا  الماداولة للمجموعة الموجودا  الماداولة بمبل   1038 ديسمبر 13اسامر كمنشأة مسامرة. كما في 
وهو ما يامثل بشكل رئيسي في القروض قصيرة األجل والجزء الماداول من القروض ماوسية ويويلة االجل والبالغة  ، سعودي 
الاع دا  المالية  ببعضمليون   سعودي على الاوالي. باإلضافة إلى ذلك، لم الازم المجموعة  38398مليون   سعودي و  31098

ازام بالاع دا  بالافاوض إلعادة جدولة القروض من أجل حل قضية عدم اإللحاليا  . اقوم المجموعة 1038ديسمبر  13للقروض كما في 
. باإلضافة وحل قضية عدم اإللازام في المساقبل القريب لقروض. اعاقد اإلدارة أن المجموعة سانجح في إعادة هيكلة القروضالمالية ل

قروض ا قصيرة األجل  ويردإدارة المجموعة ان ا قادرة على اقصيرة االجل. اعاقد  ا قروضوير داإلى ذلك، اعازم إدارة المجموعة 
اصنيف القروض وفقا  راراماسو وذلك بناءا على خبرا ا السابقة. وعلي  ام اعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ اإلسامرارية

 لشروي السداد األصلية.
 

قيام اإلدارة باقييم انخفاض قيمة الممالكا  واآلال  والمعدا  كما في  يشير إلىي ذالمالية الموحدة المرفقة وال القوائم حول 5 رقم ايضا  -1
 الن ائية واألسعار ومعدال  النمو السنوية و معدال  النمو ية. ياضمن الاقييم افاراضا  ااعلق بحجم المبيعا  المساقبل1038ديسمبر  13

حسب اقديرا  بفاراضا  بشكل كبير على نجا  العمليا  المساقبلية إلذا  الصلة. اعامد ناائج هذه ا خرىومعدال  الخصم والعوامل األ
خسارة انخفاض القيمة في القيمة الدفارية  بإثبا دارة إلالقيمة ، قام  ا انخفاضدارة واحقيق خيي ا في المساقبل. بناء  على نايجة إلا

مليون   سعودي. اثق اإلدارة في قدرا ا على الوفاء بخية  294 بقيمة 1038ديسمبر  13والمعدا  كما في  واآلال للممالكا  
، سيام نخفاض المعارف ب اإل ، بعد 1038ديسمبر  13والمعدا  كما في  واآلال أعمال ا المساقبلية واعاقد أن القيمة الدفارية للممالكا  

 اساردادها في الن اية من العمليا  المساقبلية.

 
لاقييم انخفاض قيمة بعض  خارجيمساشار  باعييناإلدارة  قياموالذي يشير إلى المالية الموحدة  القوائمهذه  حول 5 رقمايضا   -1

مليون   والاي لم يام اساخدام ا بالكامل خالل السنة  74 البال  قدرهالممالكا  واآلال  والمعدا  باغير المساخدمة  الموجودا 
مليون   سعودي للسنة  1291. بناء على ناائج هذا الاقييم ، ام اسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبل  1038ديسمبر  13المنا ية في 
، فإن قاصادية مساقبلية للمجموعة وعلي اوفير منافع اأن هذه الموجودا  لدي ا القدرة على اإلدارة . اعاقد 1038ديسمبر  13المنا ية في 
  .1038ديسمبر  13سارداد كما في إلااعدى قيما ا القابلة ل الفي القيمة، نخفاض اإل ذه الموجودا  ، بعد القيمة الدفارية ل

 
 

 خرآر أم
بواسية مراجع حسابا  أخر والذي أصدر  1037 ديسمبر 13ام مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنا ية في 

 . 1038مارس  11اقريرا  غير ماحفظ بااريخ 
 

 للمراجعة الرئيسة األمور
 الموحردة  الماليرة للقروائم مراجعانرا عنرد البالغرة ل ا األهميرة الم ني، حكمنا بحسب كان ، الاي األمور الك هي للمراجعة الرئيسة ان األمور
 فري منفصرال رأيرا   ولم نقردم في ا، رأينا اكوين وعند ككل، الموحدة المالية للقوائم مراجعانا سياق في هذه األمور اناول ام وقد .الحالية للسنة
 بالنسبة إلى كل أمر مدرج أدناه، فإن وصفنا لكيفية معالجة مراجعانا ل ذا األمر موضح أدناه: .األمور الك
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 )تتمة( للمراجعة الرئيسة األمور

 

 كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا أمر رئيسي للمراجعة

  قيمةالإلنخفاض في ا - الممتلكات واآلالت والمعدات

مليون   سعودي  285بلغ  قيمة الممالكا  واآلال  والمعدا  
 13موجودا  المجموعة كما في  إجمالي٪ من 2594امثل والاي 
 .1038ديسمبر 

  
أجر  اإلدارة مراجعة لإلنخفاض في قيمة الممالكا  واآلال  

. يام اجراء هذه المراجعا  1038ديسمبر  13كما في والمعدا  
بإساخدام أساليب الاقييم لاحديد القيمة القابلة لإلسارداد الماوقعة 
ل ذه الموجودا . اشمل هذه األساليب افاراضا  ااعلق بحجم 
المبيعا  المساقبلية، واالسعار، ومعدال  النمو، والقيمة الن ائية 

 وغيرها من الموجودا  ذا  الصلة.ومعدال  الخصم 
 

اعابار ذلك أمر رئيسي المراجعة نظرا  ألهمية األحكام  ام
واإلفاراضا  الرئيسية الاي انيوي علي ا عملية اقييم االنخفاض 

 في القيمة.
 

( حول القوائم المالية الموحدة 1يرجى الرجوع إلى إيضا  رقم )
لاليالع على السياسة المحاسبية الماعلقة بانخفاض قيمة 

 .الموجودا  غير الماداولة

الممالكا  قمنا بانفيذ اإلجراءا  الاالية لاقدير انخفاض قيمة 
 :واآلال  والمعدا 

  
 .اقييم االفاراضا  الرئيسية المساخدمة من قبل االدارة 
 

  م اقييالالاقييم حول معقولية من جية  نموذجمراجعة
من قبل اإلدارة. وكجزء من هذه المراجعة، ام  مدساخالم

اقييم معقولية افاراضا  االدارة الرئيسية فيما ياعلق 
بالادفقا  النقدية المساقبلية المقدرة والنمو ومعدال  
الخصم واقييم احليل الحساسية على االفاراضا  

 الرئيسية.
 

  مقارنة االفاراضا  الرئيسية مع اإلاجاها  الااريخية
وخيي األعمال ومعايير الصناعة حسبما ينيبق. اضافة 
الى ذلك، قمنا بمراجعة واقييم خيي األعمال المساقبلية 
من المنظورين الداخلي والخارجي، ومقارنة الاوقعا  مع 

 اإلاجاها  الااريخية. 
 

   الاي اعدا ا اإلدارة الاحقق من دقة واكامال المعلوما
 والاي ام اساخدام ا كأساس لاقييم االنخفاض في القيمة. 

 
واألخذ في اإلعابار مدى كفاية افصاحا  المجموعة كما 
ام عرض ا ب ذه القوائم المالية الموحدة وفقا  لمعايير 

 المحاسبة الميبقة.

 
 1038متضمنة في التقرير السنوي للمجموعة لعام  أخرىمعلومات 
، بخالف للشركةمن المعلوما  الواردة في الاقرير السنوي  خرى. ااكون المعلوما  األخرىاإلدارة هي المسؤولة عن المعلوما  األإن 

 القوائم المالية الموحدة واقريرنا عن ا. من الماوقع أن يكون الاقرير السنوي ماا  لنا بعد ااريخ اقريرنا هذا.
 

 ، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال الاأكيد أو االسانااج حول ا.خرىحدة المرفقة ال يغيي المعلوما  األان رأينا حول القوائم المالية المو
 

المحددة أعاله، والنظر فيما إذا كان   خرىفيما ياعلق بمراجعانا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليانا هي قراءة المعلوما  األ
غير ماسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة الاي حصلنا علي ا خالل المراجعة، أو اظ ر  خرىالمعلوما  األ
 أن ا محرفة بشكل جوهري. أخرىبيريقة 

 

 وعندما نقرأ الاقرير السنوي، إذا ابين لنا وجود احريف جوهري، نكون ميالبين باالبالغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة. 
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 الموحدة  المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفين مسؤوليات اإلدارة
 في المعامدة المالية لاقاريرل الدولية وفقا  للمعايير العادل، وعرض ا الموحدة المالية القوائم إعداد إن اإلدارة هي المسؤولة عن

 وأحكام نظام القانونيين للمحاسبين السعودية ال يئة من المعامدة خرىاأل والمعايير واإلصدارا  السعودية، العربية المملكة
 قوائم إعداد من لامكين ا اإلدارة ضرورية ، اراها الاي الداخلية الرقابة عنهي المسؤولة و الشركا  ونظام الشركة األساسي،

  .خيأ أو غش سواء بسبب جوهري احريف من خالية موحدة مالية
 
 وعن مسامرة كمجموعة علي البقاء قدرة المجموعة اقييم اإلدارة هي المسؤولة عن فإن الموحدة، المالية القوائم إعداد وعند
 لم اكن ما المحاسبة، في االسامرارية أساس واساخدام باالسامرارية، العالقة ذا  عن األمور الحال، مقاضى بحسب اإلفصا 
  .بخالف ذلك واقعي خيار هناك ليس أو عملياا ا، إيقاف أو المجموعة نية لاصفية هناك
 

 .المجموعةفي  المالي الاقرير عملية على اإلشراف عن المسؤولون هم بالحوكمة إن المكلفون
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
اامثل اهدافنا فى الحصول على ااكيد معقول فيما إذا كان  القوائم المالية الموحدة ككل خالية من احريفا  جوهرية سواء كان  

كيد المعقول هو مساوى عاِل من الاأكيد، نااجة عن الغش او الخيأ، وإصدار اقرير مراجع الحسابا  الذي ياضمن رأينا. إن الاأ
إال أن  ليس ضمانا  علي أن المراجعة الاى ام القيام ب ا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعامدة فى المملكة العربية السعودية 

فى مجموع ا، ساكشف دائما عن احريف جوهري عند وجوده. انشأ الاحريفا  عن الغش أو الخيأ وُاَعد جوهرية، بمفردها أو 
إذا كان ياوقع بشكل معقول بأن ا ساؤثر على القرار  االقاصادية الاى ياخذها المساخدمون بناء  على هذه القوائم المالية الموحدة. 
وكجزء من المراجعة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعامدة فى المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم الم ني ونحافظ 

 ى نزعة الشك الم ني خالل المراجعة. كما قمنا بـ:عل
 

 يم مخاير وجود احريف جوهري فى القوائم المالية الموحدة، سواء كان نااج عن الغش او الخيأ، واصميم وانفيذ ياحديد واق
رأينا. ُيعد  إجراءا  المراجعة لمواج ة الك المخاير، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ألن اكون أساسا  إلبداء

خير عدم اكاشاف أي احريف جوهري نااج عن الغش أعلى من الخير النااج عن الخيأ، ألن الغش قد ينيوي على اوايئ 
 او ازوير أو حذف ماعمد أو إفادا  مضللة أو اجاوز إلجراءا  الرقابة الداخلية.

 
  ،الحصول على ف م ألنظمة الرقابة الداخلية ذا  الصلة بالمراجعة، من أجل اصميم إجراءا  مراجعة مالئمة وفقا للظروف

 وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة. 
 

 اإلفصاحا  ذا  العالقة الاى قام  اقييم مدى مالئمة السياسا  المحاسبية المساخدمة، ومدى معقولية الاقديرا  المحاسبية و
 ب ا اإلدارة.

 
  اسانااج مدى مالئمة اساخدام اإلدارة لمبدأ االسامرارية المحاسبية، وإسانادا  إلى أدلة المراجعة الاي ام الحصول علي ا، فيما

االسامرار في العمل  إذا كان هناك عدم اأكد جوهري ياعلق بأحداث أو ظروف قد اثير شكا  كبيرا  حول مقدرة المجموعة على
وفقا  لمبدأ اإلسامرارية. إذا ما اساناجنا وجود عدم اأكد جوهري، ياعين علينا لف  االناباه في اقريرنا إلى اإلفصاحا  ذا  
العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، وإذا كان  الك اإلفصاحا  غير كافية، نقوم باعديل رأينا. اساند اسانااجاانا إلى 
أدلة المراجعة الاي ام الحصول علي ا حاى ااريخ اقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المساقبلية قد اؤدي إلى اوقف 

 المجموعة عن االسامرار في العمل وفقا  لمبدأ االسامرارية.
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 التكوين واألنشطة الرئيسية   - 3

الشركة السعودية لصناعة الورق )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل الاجاري رقم 

مليون  1594مليون   موزعة على  154يبل  رأس مال الشركة  .(3115يونيو  10هـ ) 3534محرم  30الصادر بالدمام في  1040018353

 .  سعودي لكل س م 30س م بقيمة 

 

عمل كل من ا بموجب سجل اجاري منفرد، هي اصنيع لفا  ورق الاابعة ل ا )"المجموعة"( ، الاي إن األنشية الرئيسية للشركة والشركا  ا

 .  ورق المناديل إلى مناديل الوج  والميبخ والحمام واجميع وفرز ونقل وكبس المخلفا  الورقيةالمناديل واحويل لفا

 

 .، المملكة العربية السعودية7321-15112، مدينة الدمام 1، وحدة رقم 1418ب  .إن عنوان الشركة المسجل هو ص

 

اجاوز  الميلوبا  الماداولة  1038ديسمبر  13كمنشأة مسامرة. كما في ام إعداد القوائم المالية الموحدة على فرضية أن المجموعة سوف اسامر 

مليون   سعودي، وهو ما يامثل بشكل رئيسي في القروض قصيرة األجرل والجرزء المارداول مرن  35794للمجموعة الموجودا  الماداولة بمبل  

ليون   سعودي علرى الاروالي. باإلضرافة إلرى ذلرك، لرم الارزم م 38398مليون   سعودي و  31098القروض ماوسية ويويلة االجل والبالغة 

. اقروم المجموعرة حاليرا  بالافراوض إلعرادة جدولرة القرروض مرن أجرل حرل 1038ديسرمبر  13المجموعة ببعض الاع دا  المالية للقروض كما فري 

إعادة هيكلة القروض وحل قضية عدم اإللازام فري المسراقبل قضية عدم اإللازام بالاع دا  المالية للقروض. اعاقد اإلدارة أن المجموعة سانجح في 

رة القريب. باإلضافة إلى ذلك، اعازم إدارة المجموعة ادوير قروض ا قصيرة االجل. اعاقد إدارة المجموعة ان ا قرادرة علرى اردوير قروضر ا قصري

علرى أسراس مبردأ اإلسرامرارية واسرامرار اصرنيف القرروض وفقرا  األجل وذلك بناءا على خبرا ا السرابقة. وعلير  ارم اعرداد القروائم الماليرة الموحردة

 لشروي السداد األصلية.

 
 هيكل المجموعة: 3-3
 

 ااضمن القوائم المالية الموحدة ، القوائم المالية للشركة والشركا  الاابعة ل ا )"المجموعة"( كما هو مبين أدناه:

 الشركة التابعة

بلد  

 التأسيس

 نسبة الملكية 

 ديسمبر 13في 

  1038 1037 

 ٪300 ٪300 السعودية الشركة السعودية إلعادة ادوير الورق والمخلفا 

 ٪300 ٪300 السعودية الشركة السعودية لاحويل الورق 

 ٪300 ٪300 السعودية  الشركة السعودية لالساثمار والايوير الصناعي

 ٪300 ٪300 الماحدةاإلمارا  العربية  شركة المدار لاجارة الورق )المدار(

 ٪300 ٪300 المغرب الشركة المغربية لاحويل الورق

 ٪300 ٪300 المغرب شركة المدار لاجارة الورق

 ٪300 ٪300 األردن شركة المدار لاجارة الورق

 ٪300 ٪300 األردن شركة األردنية السعودية لاحويل الورق

 ٪300 ٪300 الجزائر شركة المدار للورق

 ٪300 ٪0 اركيا (17)ايضا  رقم شركة احويل الورق الممااز 

 ٪84 ٪86 الكوي  شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الجذور(

 

، المغربيررة لاحويررل الررورقالشررركة و )المرردار( شررركة المرردار لاجررارة الررورق،  أعاله المذكورة التابعة الشركا  مناررين اثن تصنيف تم،  السنة لخال

بغررض  ب ا محرافظ متداولة غير موجرودا  -" (4) رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعياربموجرب مايلبرا   لبيعبغررض ا ب اكشركا  محرافظ 

 (.(31)ايضا   "غير المسامرة والعمليا  لبيعا
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 أسس اإلعداد - 1
 

 قائمة االلتزام 1-3

 خررىلاقارير المالية المعامدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصردارا  األلام إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  للمعايير الدولية 

 ال يئة السعودية للمحاسبين القانونيين. الاي اعامدا ا

 

المملكة العربية السعودية ، وهي ال يئة الحكومية الاي انظم األمور المالية والقانونية واإلدارية للشركا  المدرجة بقرر  هيئة السوق المالية

 32وسررة فري معيررار المحاسربة الرردولي رقررم أن خيرارا  اسرراخدام نمروذج إعررادة اقيريم الممالكررا  واآلال  والمعردا  والموجررودا  غيرر الملم

لن يكون مااحا   50وخيار اساخدام نموذج القيمة العادلة لالساثمارا  العقارية في معيار المحاسبة الدولي  18ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

ة المرذكورة فاررجرة. وعنرد انا راء البالنسربة للشرركا  المدر 1031إلى سنة  1037ى من الاحول اباداء  من سنة خالل السنوا  الثالث األول

ل هذه أعاله، ساقوم ال يئة بدراسة ما إذا كان  ساواصل ايبيق نموذج الاكلفة أو ساسمح بايبيق نماذج القيمة العادلة / إعادة الاقييم. وفي ظ

 الظروف، فإن المجموعة ال اساييع اساخدام هذه الخيارا  للسنة المالية الحالية.

 

 المحاسبة اسأس1-1

، والمعردل للمحاسربة عرن الموجرودا  الماليرة بالقيمرة العادلرة مرن خرالل الردخل ام إعداد القوائم المالية الموحدة وفقرا  لمبردأ الاكلفرة الااريخيرة 

 الشامل اآلخر بإساخدام أساس اكاواري لمزايا ن اية خدمة الموظفين، على أساس اإلساحقاق المحاسبي.

 

، يايلب من اإلدارة وضع األحكام، والاقديرا  واالفاراضا  الاري قرد للمعايير الدولية للاقارير المالية دة وفقا  إن اعداد القوائم المالية الموح

ال امرة قرد ارم  األحكرام المحاسربية ومصرادر الاقردير. ان هرذه الموحردة اؤثر على السياسا  المحاسبية والمبال  المصر  عن ا بالقوائم الماليرة

 13-1رقم االفصا  عن ا إيضا  

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 1-1
 عة.وللمجمرض لعاعملة و الوظيفيةلعملة ودي ، وهو السعل اياربالرض هذه القوائم المالية الموحدة عم ا

 

 أساس التوحيد  1-6
تتحقق السيطرة عندما يكون  (.1-1في إيضاح رقم )بالتفصيل كما ورد  لمجموعةالموحدة لتتضمن القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية 

 للمجموعة:

 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها. • 

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

 القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار.• 
 

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

 تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله. 
 

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

تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل 

ركة المستثمر فيها منفرد. تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في  الش

 لمنحها السيطرة . تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
 

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

 خر األ جهاتحقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين أوال 

 خر لناشئة من الترتيبات التعاقدية األالحقوق ا . 

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

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

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

السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل الفترة في 

الدخل الشامل الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تنتهي فيه سيطرة المجموعة قائمة الربح أو الخسارة و

 على الشركة التابعة.
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 أسس اإلعداد )تتمة( -8

 أساس التوحيد )تتمة( 1-6
 

موزعة على مساهمي الشركة وحقوق الملكية غير  خر إن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األ

فيما عدا شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق  ،المسيطرة. إن إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة موزع على مساهمي المجموعة

 )الجذور(.

 

يتتتم إجتتراء تعتتديالت علتتى القتتوائم الماليتتة للشتتركات التابعتتة، متتتى تطلتتس ذلتتك، لكتتي تتتتالئم سياستتاتها المحاستتبية متتع تلتتك المستتتخدمة متتن قبتتل 

 المجموعة.

 

الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق 

 المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.

 
 معايير جديدة وتعديالت المعايير والتفسيرات 1-6

ن مرادا  إليا" 34م قرللاقرير المالي لي دولر المعياوا "لماليةدوا  األا" 1م قرللاقرير المالي لي دولر المعياا بايبيققام  المجموعة 
إن  .ليس جوهريا بالنسبة للمجموعة 34م قرللاقرير المالي ر الدولي لمعيا. إن أثر ايبيق ا1038ر يناي 3ن مرا  عاباا "ءلعمالامع ود لعقا

، والاعديال  خرى. هناك عدد من المعايير الجديدة األ(7 - 1ام عرض  باإليضا  رقم ) 1 مقر للاقرير المالي ليدولا رلمعياأثر ايبيق ا
ا من  يام  موبالاالي لالمالية الموحدة للمجموعة،  القوائم، ولكن ا ال اؤثر بشكل جوهري على  1038يناير  3على المعايير سارية اعابار 

 المالية الموحدة. القوائمعرض ا في هذه 
 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد 1-4

ويسمح بالايبيق  1031يناير  3فيما يلي المعايير والاعديال  الجديدة للمعايير والاي اكون سارية المفعول للفارا  السنوية الاي ابدأ بعد 
 إعداد هذه القوائم المالية الموحدة: عندفي وق  مبكر  هذه المعايير ايبيقامد المجموعة، لم اع إال أنالمبكر ل ا، 

 

 الوصف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

تسري للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

 م1031يناير  3 عقود اإليجار (32المعيار الدولي للاقرير المالي رقم )   
( والمعيار الدولي للاقرير 1الاعديال  على المعيار الدولي للاقرير المالي رقم )

( ومعيار المحاسبة الدولي 31( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )33المالي رقم )
 (11رقم )

م 1037-م1034دورة الاحسينا  السنوية لألعوام 
 على المعايير الدولية للاقرير المالي

 م1031يناير  3

 م1031يناير  3 عدم الايقن حيال معامال  ضريبة الدخل ( الصادر عن لجنة افسيرا  المعايير الدولية للاقرير المالي11ر رقم )الافسي
 الزميلة الشركا  في األجل يويلة الحصص (18على معيار المحاسبة الدولي رقم ) اعديال 

 المشاركة والمشاريع
 م1031يناير  3

 م1031يناير  3 الاسوية أو االخاصار أو الخيي اعديال  (31المحاسبة الدولي رقم )على معيار  اعديال 
خصائص المبال  المدفوعة مقدما  مع  -اعديال   (1المعيار الدولي للاقرير المالي رقم )

 م1031يناير  3 الاعويض السالب واعديل الميلوبا  المالية

 

والافسيرا  والاعديال  الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة عندما اكون قابلة للايبيق وأن ااوقع اإلدارة أن يام ايبيق هذه المعايير 
ايبيق اعاماد هذه المعايير والافسيرا  والاعديال  الجديدة ، لن يكون ل  أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة خالل فارة ال

 . كما هو موضح أدناه. (عقود اإليجار)32للاقارير المالية رقم  باساثناء المعيار الدولي األولي
 

قد يكون ل  أثر على المبال  المفصح عن ا واإلفصاحا  الواردة في القوائم المالية الموحدة  32 -رقم للاقرير المالي إن ايبيق المعيار الدولي 
ي في هذه المرحلة اقديم اقدير معقول لاأثيرا  ايبيق المعيار الدولي للمجموعة فيما ياعلق بعقود اإليجار. ومع ذلك ، فإن  من غير العمل

 حاى اقوم المجموعة بمراجعة مفصلة. 32للاقرير المالي 
 
 التغيرات فى السياسات المحاسبية 1-9

والمعيار الدولي للاقرير  1رقم للاقرير المالي إن الاغيرا  الرئيسية في السياسا  المحاسبية للمجموعة النااجة عن ايبيق المعيار الدولي 
 كما يلي: 34المالي رقم 

 

 "األدوات المالية" 8المعيار الدولي للتقرير المالي  ( أ
إضافة الى  المالية" مايلبا  االعاراف وقياس الموجودا  المالية والميلوبا  المالية "األدوا  1المالي رقم  للاقرير الدولي يحدد المعيار

األدوا  المالية، الاحقيق والقياس. إن الاغيرا   11مالية. يسابدل هذا المعيار معيار المحاسبة الدولي رقم بعض عقود بيع وشراء بنود غير 
 الرئيسية في السياسا  المحاسبية للمجموعة النااجة عن ايبيق المعيار الدولي موضحة أدناه:
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 أسس اإلعداد )تتمة( -8

 التغيرات فى السياسات المحاسبية )تتمة( 1-9

 )تتمة( "األدوات المالية" 8المعيار الدولي للتقرير المالي  ( أ

 

 قياس وتصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
الماعلقة بالموجودا  المالية المحافظ ب ا حاى ااريخ اإلساحقاق، القروض  11يسابعد المعيار الفئا  الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

بصفة عامة على نموذج االعمال الذي  1ير المالي رقم والسلف والماا  للبيع، يساند اصنيف الموجودا  المالية بموجب المعيار الدولي للاقر
بشكل كبير  1يام في  إدارة الك الموجودا  المالية مع خصائص الادفقا  الاعاقدية ذا  الصلة، ياحفظ المعيار الدولي للاقرير المالي رقم 

 ة.لاصنيف وقياس الميلوبا  المالي 11بالمايلبا  الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 التحول
 وفق من جية االثر الرجعي المعدل. 1ام ايبيق الاغييرا  في السياسا  المحاسبية النااجة عن اعاماد المعيار الدولي للاقرير المالي رقم 

 
 تصنيف الموجودات المالية
من  وأ خرىاأل الدخل الشامل بنود خالل من العادلة الميفأة، والقيمة بالاكلفة  :المالية الموجودا  اصنيف وقياس يام عند اإلعاراف المبدئي،

الدخل الشامل  قائمةمن خالل غير ماداولة في أوراق مالية   االمجموعة اساثماراا اصنف .أوالخسارة الربح خالل من العادلة خالل القيمة
 .من االساثمارا  المااحة للبيع خرىاأل
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة يام اصنيف ا ولم الااليين الشريين اساوفى إذا الميفأة المالية بالاكلفةالموجودا   قياس يام

 

 و اعاقدية، نقدية ادفقا  لاحصيل بالموجودا  االحافاظ إلى ي دف االعمال الذي  نموذج ضمن باألصل االحافاظ يام -
 وفائدة ألصل مدفوعا  فقي اكون والاي محددة اواريخ في نقدية ادفقا  المالية للموجودا  الاعاقدية الشروي فاراا ا وفق انشأ -

 .السداد مساحق األصلي على المبل 
 

بأي إنخفاض في القيمة.  الاكلفة الميفأةيام قياس هذه الموجودا  الحقا بالاكلفة الميفأة بإساخدام يريقة معدل الفائدة الفعلي. يام اخفيض 
 ضافة الى الاخفيض في القيمة ضمن قائمة الربح أو الخسارة. إلابة لمعادرج ايرادا  الفوائد وربح أو خسارة فروقا  ال

 
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

األربا  والخسائر في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. يام قياس بالنسبة للموجودا  المقاسة بالقيمة العادلة ، يام اسجيل 
أصل وفائدة الدين المالية ، حيث يمثل الادفق النقدي للموجودا   موجودا الادفقا  النقدية الاعاقدية وبيع ال حصيلالموجودا  المحافظ ب ا لا

 فقي، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 

  دات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجو
ة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو فأيلمالاکلفة ر الاي ال افي بمعاييودا  اجولمس اقيام يا

ا الحقا  في قائمة الربح أو الخسارة ويام إظ ارها ضمن الربح / الدين الاي يام قياس  ا الخسارة. يام إثبا  الربح أو الخسارة من اساثمار
 في الفارة الاي انشأ في ا. خرى)الخسارة( األ

 
 تصنيف المطلوبات المالية

الميفأة اقوم المجموعة باصنيف ميلوباا ا المالية، بخالف الضمانا  المالية والازاما  القروض، وفق ا للاكلفة الميفأة. يام احاساب الاكلفة 
ا ال ياجزأ من معدل الفائدة الفع  ال.من خالل األخذ بعين االعابار أي خصم أو عالوة على قيمة األموال المصدرة، والاكاليف الاي اشكل جزء 
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 )تتمة( -أسس اإلعداد  - 1
 التغيرات فى السياسات المحاسبية )تتمة( 1-9

 )تتمة( "األدوات المالية" 8المعيار الدولي للتقرير المالي  ( أ
 إنخفاض القيمة

بنموذج "خسائر  11نموذج "الخسارة الماكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم  1 رقم المالي للاقرير الدولي المعيار يسابدل
اإلئامان الماوقعة" الماعلق بالموجودا  المالية. ينيبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودا  المالية المسجلة بالاكلفة 

لدخل الشامل اآلخر، وليس اإلساثمار في أدوا  حقوق الميفأة، موجودا  العقود، اساثمارا  الدين بالقيمة العادلة من خالل ا
، يام إثبا  خسائر اإلئامان مبكرا لالك المحددة وفقا للمعيار المحاسبي رقم 1بموجب المعيار الدولي للاقرير المالي رقم الملكية. 
اقوم الشركة بايبيق  ،المدينة، اعامد من جية االنخفاض على اساس وجود زيادة جوهرية في مخاير اإلئامان. بالنسبة للذمم 11

 .1رقم للاقرير المالي المن ج المبسي الذي يسمح ب  المعيار الدولي 
 

اقوم المجموعة بااريخ كل اقرير باقييم ما إذا كان  الموجودا  المالية المدرجة بالاكلفة الميفأة ذا  قيمة ائامانية منخفضة. 
عندما يكون لحصول حدث أو أكثر أثر ضار على الادفقا  النقدية المساقبلية  ويعابر األصل المالي "منخفض القيمة االئامانية"

يام حسم مخصص الخسائر للموجودا  والمالية الاي اقاس بالاكلفة الميفأة من القيمة اإلجمالية لالك  .المقدرة لألصل المالي
 الموجودا .

 

 .ةفأيلمابالاکلفة  11م قرلي دولالمحاسبة ر امعياب جوبممدينة روض وذمم اصنيف ا کقم لاي ااية رلاجااينة دلمم امذلف ااصنيم يا
 

  8المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تطبيق أثر  ( ب
 

ص إنخفاض ص( زيادة في مخ1) المعيار الدولي للاقرير المالي رقمخسارة االئامان الماوقعة من نموذج ناج عن ايبيق مايلبا  
مليون   سعودي في مخصص إنخفاض في الذمم  5194 ام اإلعاراف بزيادة قدرها .في قيمة الموجودا  المالية للمجموعة

 إلى اعديل الخسائر الماراكمة أد  الزيادة في المخصص .1إلى المعيار الدولي للاقرير المالي رقم  الاحولالمدينة الاجارية عند 
 .1038يناير  3كما في 
 
 1038يناير  3

 

 
 

 

للتقرير  بعد تطبيق المعيار الدولي  

(8رقم )المالي   

 أثر التحول

القيمة األصلية بموجب معيار المحاسبة 

(18الدولي رقم )   

 موجودات مالية التبويب المبلغ التبويب المبلغ

395859410 

القيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 

 اساثمار يويل األجل لبيعلماا   395859410 - اآلخر
      

 ذمم مدينة اجارية قروض و  10893179170 (5194009101) الميفأةالاكلفة  34892179028
  ذمم مدينة    

 أخرىذمم مدينة  قروض و  1091889471 - الاكلفة الميفأة 1091889471
  ذمم مدينة    

 نقد وما في حكم  قروض و  1591589831 - الاكلفة الميفأة 1591589831
  ذمم مدينة    

136.838.880  (68.600.101) 146.138.181   
 مطلوبات مالية     

 قروض قصيرة األجل قروض و  31091519305 - الاكلفة الميفأة 31091519305
  إقاراض    

 قروض ماوسية ويويلة األجل قروض و  25891139132 - الاكلفة الميفأة 25891139132
  إقاراض    

 ذمم دائنة اجارية قروض و  1892889041 - الاكلفة الميفأة 1892889041
  إقتراض    

 قروض و  7290239473 - الاكلفة الميفأة 7290239473
مصاريف مساحقة وميلوبا  

  أخرى
  إقاراض    

866.431.861  - 866.431.861   
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 )تتمة( -أسس اإلعداد  - 1
 التغيرات فى السياسات المحاسبية )تتمة( 1-9
 "األدوات المالية"  8 المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ب

 

 األثر على الخسائر المتراكمة

 

  المبلغ

 (1037ديسمبر  13( )11بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) الرصيد الخاامي (13093219145)

 ( 1) المعيار الدولي للاقرير المالي رقماإلعاراف بخسائر االئامان الماوقعة بموجب  (5194009101)

 (1038يناير  3( )1) المعيار الدولي للاقرير المالي رقمالرصيد االفاااحي بموجب  (14192219442)

 

 (8) المعيار الدولي للتقرير المالي رقم( إلى 18تسوية رصيد مخصص اإلنخفاض في القيمة من معيار المحاسبة الدولي رقم )

 

 
 " اإليرادات من العقود مع العمالء " 36المعيار الدولى للتقرير المالى رقم  ( ج

إيار مفاهيم شامل لاحديد مبل  واوقي  االعاراف باإليرادا . ويحل هذا المعيار محل معيار  34رقم المعيار الدولي للاقرير المالي  يضع
" عقود االنشاءا " والافسيرا  الماعلقة ب ا. اقوم المجموعة بإثبا   33" اإليرادا " ومعيار المحاسبة الدولي  38 رقم المحاسبة الدولي

اإليرادا  "عند اإليفاء بأداء اإللازام" وذلك عند حصول العميل على السييرة على البضائع في المرحلة الزمنية عند اسليم البضائع 
. وعلي ، لم يكن هناك أي أثر هام من ايبيق المعيار 34 رقم واالقرار باساالم ا، بما ياماشى مع مايلبا  المعيار الدولي للاقرير المالي

 " اإليرادا  من العقود مع العمالء" على إثبا  إيرادا  المجموعة.34لاقرير المالي الدولي ل
 

 إن افاصيل السياسا  المحاسبية ال امة الجديدة الماعلقة بمبيعا  السلع للمجموعة موضحة أدناه.
 

. يام إصدار الفوااير ويام احقق يحصل العمالء على السييرة على المناجا  عندما يام اسليم البضاعة وام قبول ا في أماكن عمل م
ا. يام إنشاء الفااورة وإثباا ا بعد الخصوما  القابلة  310إلى  10عادة في غضون  اآلجلةفوااير الاإليرادا  في ذلك الوق .  يام دفع  يوم 
 للايبيق والاي ااعلق بالبنود المباعة.

 
 التحول

وفق الن ج المعدل بأثر رجعي. ومع  34للاقرير المالي ام ايبيق الاغييرا  في السياسا  المحاسبية النااجة عن ايبيق المعيار الدولي 
 في ااريخ الايبيق المبدئي.  34 المعيار الدولي للاقرير المالي رقمذلك، لم يكن هناك أي اأثير جوهري على اعاماد 

  المبلغ

 (1037ديسمبر  13( )11بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) الرصيد الخاامي 7091119117

 ( 1) المعيار الدولي للاقرير المالي رقماإلعاراف بخسائر االئامان الماوقعة بموجب  5194009101

 (1038يناير  3( )1) المعيار الدولي للاقرير المالي رقمالرصيد االفاااحي بموجب  31095119411
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 السياسات المحاسبية الهامةملخص  - 1
 فيما يلي ملخص بالسياسا  المحاسبية ال امة الميبقة من قبل المجموعة:

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات 1-3

 اظ ر الممالكا  األال  والمعدا  بالاكلفة ناقصا االسا الك الماراكم ومجمع خسائر االنخفاض في القيمة.

 

ة ناقصا أي انخفاض في القيمة. يام ابويب هذه الموجودا  إلى البند المناسب بالممالكا  والمعدا  اظ ر الموجودا  قيد اإلنشاء بالاكلف
عندما  خرىاسا الك هذه الموجودا  علی نفس األسس المساخدمة في الموجودا  األ امجاهزة لالساخدام المحدد ل ا. يعندما اكون مكاملة و

 اکون جاهزة لالساخدام المحدد ل ا.

 

ة بالاكلفة ناقصا أية خسائر انخفاض في القيمة. ااضمن ياإلداراألغراض ادرج الموجودا  قيد اإلنشاء ألغراض اإلنااج أو الخدما  أو 
 الاكلفة األاعاب الم نية، وبالنسبة للموجودا  المؤهلة، يام رسملة اكاليف االقاراض وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة. يام ابويب هذه

اسا الك هذه يام   إلى البنود المناسبة بالممالكا  واآلال  والمعدا  عندما اكون مكاملة وجاهزة لالساخدام المحدد ل ا. الموجودا
 عندما اصبح الموجودا  جاهزة لالساخدام المحدد ل ا. خرىالموجودا  علی نفس األسس المساخدمة في الموجودا  األ

 

)باساثناء األراضي المملوكة والعقارا  قيد اإلنشاء( على مدى أعمارها اإلنااجية باساخدام يريقة يام اسا الك الممالكا  واآلال  والمعدا  
 القسي الثاب .

 
 إن األعمار اإلنااجية المقدرة للبنود الرئيسية للموجودا  هي كما يلي:

 سنوات         

 11 – 14  مباني واحسينا  على المأجور
 14 – 4  ومعدا  آال  ومكائن

 34 – 4  أثاث واج يزا  ومعدا  مكابية
 8 – 5  سيارا 

 
ي اغيرا  في الاقدير يام احاساب ا أل، السا الك في ن اية كل فارة اقريراام مراجعة األعمار اإلنااجية المقدرة والقيمة المابقية ويريقة ا

 .على أساس مساقبليوايبيق ا 
 
 رسملة التكاليف ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات (3

 ااكون اكلفة بند الممالكا  واآلال  والمعدا  مما يلي:
 

  وسعر الشراء، بما في ذلك رسوم االسايراد وضرائب الشراء غير المساردة، بعد حسم الخصوما  الاجارية والاخفيضا ، 

 ارةأي اكاليف مرابية مباشرة بوصول األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لاشغيل  باليريقة الاي ااراءى لإلد. 
 

الخاصة بإنشاء المباني وال ياكل في مرحلة الايوير. يام واامثل األعمال الرأسمالية قيد الانفيذ في الاكاليف الماراكمة الاي اكبدا ا المجموعة 
بناء هذه المنشآ . يام  اسجيل الاكاليف األولية الماكبدة على األعمال الرأسمالية قيد الانفيذ ثم يام احويل ا إلى الممالكا  والمعدا  عند اكامال

 رسملة اكاليف الامويل من القروض الماعلقة ببناء الموجودا  المؤهلة خالل الفارة الزمنية الالزمة إلامام  وإعداده للغرض المحدد ل .
 
 استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات (1

اقاصادية مساقبلية من اسامرار اساخدام . يام احديد أي ربح أو يلغى إثبا  بند الممالكا  والمعدا  عند االسابعاد أو عندما ال ياوقع منافع 
 ا خسارة نااجة عن اسابعاد أو االساغناء عن أحد بنود الممالکا  والمعدا  بالفرق بين ماحصال  البيع والقيمة الدفارية لألصل ويام إدراج

 في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -1
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة( 1-3
 
 قطع الغيار الرأسمالية (1

اقوم المجموعة باصنيف قيع الغيار الرأسمالية إلى قيع غيار هامة )قيع الغيار االساراايجية( وقيع الغيار العامة، بإساخدام 
 الاالية:اإلرشادا  

 

  ا هاما  ينبغي االحافاظ قيع الغيار ال امة هي الجزء المعد لإلساخدام بشكل عاجل، الذي من المحامل أن يكون عنصرا رئيسيا / جزء 
ب  في الماناول لضمان اسامرارية اشغيل معدا  اإلنااج. وعادة ما اساخدم فقي عند حدوث أعيال، وليس من الماوقع عموما أن يام 

 بشكل روايني. يبدأ اسا الك قيع الغيار ال امة من ااريخ الشراء مباشرة.  اساخدام ا
 

 الاي ال اعابر هامة ويام شراؤها مقدما  بسبب خيي االسابدال المقررة )امشيا  خرىقيع الغيار العامة هي قيع الغيار الرئيسية األ
ودة بأجزاء جديدة قابلة للاشغيل. اعابر هذه البنود "مااحة مع برنامج الصيانة المقرر( وذلك السابدال قيع الغيار الرئيسية الموج

ومن ثم ابدأ عملية االسا الك عند اركيب ا كجزء مسابدل. إن فارة االسا الك لمثل هذه األجزاء  ،لإلساخدام" فقي في ااريخ مساقبلي
 للمعدا  المرابية ب ا، أي ما أقل. الرأسمالية العامة اكون علی مدى عمرها اإلنااجي أو العمر اإلنااجي المابقي الماوقع

 
 الموجودات غير الملموسة 1-1

ادرج الموجودا  غير الملموسة والاي من الماوقع أن يكون ل ا منفعة مساقبلية ضمن الموجودا  غير الماداولة. ااضمن الموجودا  غير 
الملموسة الش رة واكاليف برامج الحاسب اآللي. اامثل اكاليف ايوير نظام اخييي موارد الشركة بالاكاليف الماكبدة لايبيق نظام جديد 

 (. 4سنوا  من ااريخ ايبيق  بالكامل. بالنسبة للش رة، يرجى الرجوع إلى )ايضا   7على فارة  ويام ايفاؤها
 
 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة  1-1

كان هناك  اقوم المجموعة في ن اية كل فارة قوائم مالية بمراجعة القيم الدفارية لموجوداا ا الملموسة وغير الملموسة وذلك لاحديد ما إذا
في حالة وجود ذلك المؤشر، يام اقدير القيمة القابلة لإلسارداد  ،ما يشير إلى أن هذه الموجودا  قد اعرض  إلى خسائر انخفاض القيمة

لألصل وذلك لاحديد خسائر إنخفاض القيمة )إن وجد (. في حال عدم الامكن من اقدير القيمة القابلة لإلسارداد ألصل محدد، اقوم 
 عة باقدير القيمة القابلة لإلسارداد للوحدة المولدة للنقد الاي يعود إلي ا األصل نفس . عندما يمكن احديد أسس اوزيع معقولة وثاباة،المجمو

يام اوزيع األصول المشاركة إلى وحدا  مولدة للنقد محددة، أو يام اوزيع ا إلى أصغر مجموعة من الوحدا  المولدة للنقد الاي يمكن 
 اوزيع معقولة وثاباة ل ا. احديد أسس

 

 يام اخابار انخفاض قيمة الموجودا  غير الملموسة ذا  األعمار اإلنااجية غير المحددة والموجودا  غير الملموسة الاي لم يام اساخدام ا
 بعد، مرة واحدة سنويا  على األقل، وعندما يكون هناك مؤشر يدل على أن األصل قد انخفض  قيما .

 
ابلة لالسارداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصا  اكلفة البيع أو قيمة االساخدام، أي ما أعلى. عند اقدير قيمة االساخدام، يام إن القيمة الق

خصم الادفقا  النقدية المساقبلية المقدرة إلى قيم ا الحالية باساخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس اقديرا  السوق الحالية 
 للمال والمخاير الماعلقة باألصل الاي لم يام اعديل اقدير الادفقا  النقدية المساقبلية ل ا. للقيمة الزمنية

 
)أو  في حال ام اقدير القيمة اإلساردادية ألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( بما يقل عن القيمة الدفارية، يام اخفيض القيمة الدفارية لألصل

ساردادية. يام اإلعاراف بخسائر اإلنخفاض مباشرة  في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الوحدة المولدة للنقد( إلى القيمة اإل
 الموحدة.

 

اام زيادة القيمة الدفارية لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( إلى القيمة المعاد اقديرها أو القيمة  ،في حالة رد خسائر إنخفاض القيمة الحقا  
ائر اإلساردادية، بحيث ال ازيد القيمة الدفارية المعدلة عن القيمة الدفارية لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( فيما لو لم يام إحاساب خس

 . يام رد خسائر إنخفاض القيمة مباشرة  إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.إنخفاض القيمة في السنوا  السابقة
 
 االستثمار في الشركات الزميلة 1-6

 حصص المجموعة في الشركا  المساثمر في ا بيريقة حقوق الملكية ااضمن حصص في شركا  زميلة .إن 

 

علرى السياسرا   ةمشرارك سرييرةأو  سرييرةعلي ا ولكن ليس  اأثير جوهريإن الشركا  الزميلة هي الك الشركا  الاي يكون للمجموعة 

 المالية والاشغيلية. 

 

من اكراليف يام إحاساب الحصرص فري الشرركا  الاابعرة بإسراخدام يريقرة حقروق الملكيرة . يرام االعارراف ب را مبردئيا بالاكلفرة، والاري ااضر

لإلعاررراف المبرردئي ، ااضررمن حصررة المجموعررة فرري الررربح أو الخسررارة والرردخل الشررامل االخررر للشررركا  المسرراثمر في ررا  ا  المعاملررة. الحقرر

 يريقة حقوق الملكية، حاى الااريخ الذي ياوقف في  الاأثير الجوهري .وفق  عن ا سباالمح
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 مخزون 1-6
لوصول بكل مناج إلى موقع  لالمخزون على أساس الاكلفة أو صافي القيمة القابلة للاحقيق، أي ما أقل. يام احاساب الاكلفة الماكبدة  يقيم

 وحالا  الراهنة كما يلي: 

 الماكبدة لجلب  خرىوالاكاليف األ ءفة المرجحة واشمل كافة اكاليف الشراالمواد الخام ومواد الاعبئة وقيع الغيار على أساس الاكل
 .المخزون الى موقع  وحالا  الراهنة

  البضاعة اامة الصنع ومناجا  اح  الاصنيع على أساس الاكلفة المرجحة وااضمن اكلفة المواد والعمالة وحصة مناسبة من اكلفة
 ض.اراقاإل ةفد اكلسابعولكن الاشغيل العادية، الاصنيع غير المباشرة بناء  على قدرة ا

 

إن صافي القيمة القابلة للاحقيق هي سعر البيع الماوقع في سياق األعمال اإلعايادية ناقصا  الاكاليف المقدرة الالزمة إلكمال المناج 
 واامام البيع. يام اكوين مخصص للمخزون بيئ الحركة. 

 

 النقد وما في حكمه 1-4

يوما  أو أقل وهي مااحة الساخدام  10ك والاي اكون فارة إساحقاق ا ياكون النقد وما في حكم  من نقد في الصندوق وودائع لدى البنو
 المجموعة، ما لم يذكر خالف ذلك.  في قائمة المركز المالي الموحدة، يام عرض السحب على المكشوف من البنوك في بند القروض.

 

 لبيعبغرض اغير المتداولة المحتفظ بها  والموجودات غير المستمرةالعمليات  1-9

 رغي ودا جولما فاصني مياخر. آلالربح والخسارة والدخل الشامل ا قائمةبشكل منفصل في  غير المسامرةيام عرض ناائج العمليا  
 .لبيعا اکلفة ناقصا  لةدلعاا لقيمةأو ا يةرفادلا بالقيمة لبيعبغرض ا ب ا ظکمحاف( دسابعاإلا  عاومجم)أو  لةداولماا
 

 لخال نم يةرفادلا قيما ا ردادساا ميا، و للبيع ب ا ظمحاف ن اأ علی( دسابعاإلا  عاومجم)أو  لةداولماا رغي ودا جولما فاصني ميا
ا للبيع الفوري في حالا  الحالية دسابعاإلهذه الحالة عندما يكون األصل )أو مجموعة افي . رمسام دامساخا ال  منبد بيع معاملة ( مااح 

 .بدرجة كبيرة( ويعابر البيع محامال  دسابعاإللبيع الك األصول )أو مجموعا  اية ادالمعاادة والع لشرويا فقي مع مراعاة
 

ا بخية لبيع األصل )أو مجموعة  بدرجة كبيرةاعابر عملية البيع محاملة  ( ، وام البدء دسابعاإلاإذا كان مساوى اإلدارة المناسب ملازم 
( بشكل نشي دسابعاإلا)أو مجموعة للبيع  الموجودا ، ام اسويق ذلكي واساكمال الخية. عالوة على المشار إليجادفي برنامج نشي 

، من الماوقع أن اصبح عملية البيع مؤهلة لالعاراف ب ا كعملية بيع عادلة الحالية. باإلضافة إلى ذلكبسعر معقول بالنسبة لقيما ا الو
 لبيع.بغرض ادة من ااريخ اصنيف ا كمحافظ ب ا مكاملة خالل سنة واح

 

 فيراالفوائد والمصام اإلعاراف ب. لبيعبغرض ا ب ا ظکمحاف اصنيف ا ءثناأ للبيع لةداولماا رغي ودا جولماايفاء أو  كسا الا ميا ال
  .دسابعاإلامجموعة  بإلازاما  المرابية خرىاأل
 

بغرض  ب ا ظکمحاف لمصنفةا دالسابعاا عةومجم وموجودا لبيع بغرض ا ب ا ظکمحاف لمصنفةا لةداولماا رغي ودا جولما اصنيف ميا
المصنفة كمحافظ ب ا  دسابعاإلامجموعة إلازاما   اصنيف. يام لماليا زکرلما قائمة في رىألخا ودا جولما نع لمنفص لبشک البيع

 المالي. مركزال قائمةفي  خرىألبشكل منفصل عن الميلوبا  البيع بغرض ا
 

 ترجمة العمالت األجنبية 1-8

غير العملة الوظيفية للشركة )العمال  األجنبية( وفقا ألسعار الصرف السائدة في ااريخ  أخرىيام إثبا  المعامال  الاي اام بعمال  
المعامال . يام ارجمة الموجودا  والميلوبا  النقدية بالعمال  األجنبية في ن اية كل فارة مالية على أساس أسعار الصرف السائدة في 

. يام ارجمة البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمدرجة بالعمال  األجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة في ااريخ ذلك الااريخ
 احديد القيمة العادلة.

 
يام االعاراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في الفارة الاي انشأ 
في ا باساثناء فروق أسعار صرف العمال  األجنبية على البنود النقدية الميلوبة من أو المساحقة إلى عملية أجنبية ومن غير المحامل أو 

يا  في الدخل مبدئاالعاراف ب ا أن يام اسويا ا )وهي بالاالي اشكل جزءاَ من صافي االساثمار في العملية األجنبية( والاي يام المقرر 
 ية.الشامل اآلخر ويام إعادة اصنيف ا من حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند اسديد البنود النقد

 
عاد عملية أجنبية )اسابعاد حصة المجموعة بالكامل في عملية أجنبية، اسابعاد ياضمن فقدان سييرة على شركة اابعة ااضمن عند اساب

عملية أجنبية(، يام إعادة ابويب جميع فروقا  أسعار الصرف الاراكمية في حقوق الملكية بخصوص الك العملية العائدة لمساهمي 
لخسارة. باإلضافة إلى ذلك، فيما ياعلق باالسابعاد الجزئي لشركة اابعة ااضمن عملية أجنبية، والذي ال المجموعة، إلى قائمة الربح أو ا

يؤدي إلى خسارة المجموعة للسييرة على الشركة الاابعة، يعاد اوزيع الحصة النسبية من فروقا  أسعار الصرف الماراكمة على 
)مثل  خرىة الربح أو الخسارة. بالنسبة لجميع عمليا  االسابعاد الجزئية األالحصص غير المسييرة وال يام االعاراف ب ا في قائم

عمليا  االسابعاد الجزئي للشركا  الزميلة أو الارايبا  المشاركة الاي ال اؤدي إلى خسارة المجموعة لاأثير جوهري أو سييرة 
ة إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر مشاركة(، يام إعادة ابويب الحصة الاناسبية من فروق أسعار الصرف الماراكم

 الموحدة.
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 المخصصات 1-8

يام اإلعاراف بالمخصصا  عندما يكون على المجموعة إلازام حالي )قانوني أو حكمي( نايجة لحدث في الماضي ويكون من المحامل 
خصص يام إحاساب  حسب أفضل أن ياراب عن  سداد اإللازام ويمكن اقدير مبل  اإللازام بشكل موثوق. إن المبل  المعارف ب  كم

الاوقعا  للمقابل الميلوب لسداد اإللازام كما بن اية فارة الاقرير بعد األخد بعين االعابار المخاير واألمور غير المؤكدة المحيية 
ة هي القيمة الحالية لالك باإللازام. عند قياس قيمة المخصص باساخدام الادفقا  النقدية المقّدرة لاسوية االلازام الحالي، فإن قيما  المدرج

 الادفقا  النقدية )عندما يكون اأثير القيمة الزمنية للمال جوهري(.
 

عندما يكون جزء أو كافة المنافع االقاصادية الميلوبة لسداد المخصص ماوقع اساردادها من يرف ثالث، فإن  يام االعاراف بالذمة 
 مؤكدة ويمكن قياس  بشكل موثوق.المدينة كأصل في حالة كون اساالم واساعاضة المبل  

 

 اإليجارات التشغيلية  1-30

على مدى فارة اإليجار .يام  الثاب دفعا  اإليجارا  الاشغيلية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسي يام اإلعاراف ب
 اإلعاراف بحوافز اإليجار المسالمة كجزء ال ياجزأ من المصروف الكلي لإليجار على مدار فارة اإليجار.

 

 مكافآت الموظفين  1-33

 االلتزام قصير األجل (3

لماراكمة الاي من الماوقع اسويا ا إن الميلوبا  الماعلقة باألجور والروااب، بما في ذلك المكافآ  غير النقدية واإلجازا  المرضية ا
ش ر بعد ن اية فارة القوائم المالية الاي قدم في ا الموظفون الخدمة ذا  العالقة يام اثباا ا بناء على الخدما  المقدمة  31بالكامل خالل 

لوبا . يام عرض الميلوبا  من الموظفين حاى ن اية فارة القوائم المالية ويام قياس ا بالمبال  الماوقع سدادها عند اسوية المي
 كإلازاما  مكافآ  الموظفين الحالية ضمن المصاريف المساحقة في قائمة المركز المالي الموحدة.

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  (1

عارف مال اإللازامإن يام احاساب الازام المزايا المحددة سنويا  من قبل خبراء اكاواريين مساقلين بإساخدام يريقة اقييم وحدة االئامان. 
 .في ن اية فارة القوائم المالية لازام المزايا المحددةالقيمة الحالية إللموظفين هو افي قائمة المركز المالي الموحدة بخصوص مكافأة   ب
 

ركا  واحدد القيمة الحالية اللازام المزايا المحددة بخصم الادفقا  النقدية الخارجة الاقديرية المساقبلية بإساخدام معدال  فائدة سندا  ش
 عالية الجودة المقومة بالعملة الاي سيام ب ا دفع المكافآ ، واكون شروي ا مقاربة لشروي اإللازام ذي العالقة. 

 
 المحددة على النحو الاالي: واصنف اكاليف المزايا

 

 تكلفة الخدمة
 ااضمن اكاليف الخدما  اكلفة الخدمة الحالية واكلفة الخدمة السابقة والاي يام إثباا ا مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
يام االعاراف بالاغيرا  في القيمة الحالية اللازاما  المزايا المحددة عن اعديال  الخية أو الاخفيضا  مباشرة في قائمة الربح أو 

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة كاكاليف خدمة سابقة. 
 

 تكلفة الفائدة
صافي رصيد إلازام المزايا المحددة. يام إدراج هذه الاكلفة في  علىفي بداية الفارة يام احاساب اكلفة الفائدة بايبيق معدل الخصم 

 مصاريف مزايا الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

 

 قياس الإعادة خسائر أرباح أو 
يام إثبا  أربا  أو خسائر إعادة القياس الناشئة عن الاعديال  أو الاغيرا  في االفاراضا  االكاوارية في الفارة الاي احدث في ا 

 مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر. 
 

  أخرى ومطلوباتذمم دائنة تجارية  1-31

بالقيمة العادلة مضافا الي ا الاكاليف المباشرة ل ا )ان وجد ( ويام  خرىاأل الميلوبا والدائنة الاجارية  المبدئى للذميام االعاراف 
 .قياس ا الحقا  بالاكلفة الميفأة 
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 اإليرادات من عقود مع العمالء 1-31

ا شامال  لاحديد قيمة ووق  اإلعاراف باإليرادا . يحل هذا المعيار محل معيار 34رقم )للاقرير المالي يضع المعيار الدولى  ( إيار 
"عقود اإلنشاءا " والافسيرا  ذا  الصلة. يضع  –( 33"اإليرادا "، ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) –( 38المحاسبة الدولي رقم )

ا من خمس خيوا  للمحاسبة عن االي ممارسة الحكم  المنشآ رادا  من العقود مع العمالء. يايلب المعيار من المعيار الجديد نموذج 
 د عاممع األخذ في االعابار جميع الحقائق والظروف ذا  الصلة عند ايبيق كل خيوة من النموذج على العقود مع عمالئ ا. ا

اعاباا 34 مقرللاقرير المالي  ليدولا رلمعياا کةرلشا . لم يكن کةرللش لماليةا ريرلاقاا دادعإ رةفا يةدابباعابارها  1038 يناير 3 نم ر 
من العقود مع العمالء" على القوائم المالية الموحدة  رادا ي" اإل34المالي  ريالدولي للاقر اريالمع قيهناك أي أثر هام من ايب

 .لمجموعةل
 

المجموعة باإليرادا  عندما يحصل العميل على السييرة على البضاعة في وق  محدد، أي عند الاسليم واإلقرار باساالم  اعارف
 البضاعة، باساخدام نموذج الخمس خيوا . والاي ااضمن:

 
 ( احديد العقد مع العميل، أي االافاقيا  مع الشركة الاي انشئ حقوقا  وإلازاما  قابلة للانفيذ.أ
 وعد في مثل هذه العقود لنقل المناجا  أو الخدما .الديد الازاما  األداء في العقد، مثل ( احب
( احديد سعر المعاملة بناء  على المقابل الذي ااوقع الشركة الحصول علي  مقابل الوفاء بإلازاما  األداء )وباساثناء أي مبال  يام ج

 (.أخرى ج ا احصيل ا نيابة عن 
 المعاملة لكل إلازام أداء اسانادا  إلى سعر البيع الاقديري المساقل للمناجا  أو الخدما  المقدمة للعميل.( اوزيع سعر د
( االعاراف باإليرادا  عندما )أو بمجرد أن( اساوفي المنشأة شروي أداء االلازام، مثل أن يام نقل المناجا  أو الخدما  الماعاقد هـ

 ى السييرة. قد يكون هذا مع مرور الوق  أو في وق  معين.علي ا إلى العميل ويحصل العميل عل
 
اإليرادا  بالقيمة العادلة للمقابل المسالم أو المساحق، مع مراعاة شروي السداد المحددة فى العقد واسابعاد الضرائب أو  اقاس

عدم وجود شروي محددة، يام ايبيق  الرسوم. كما يجب اسايفاء المعاييرالمحددة الموضحة أدناه قبل االعاراف باإليراد. في حالة
 اإليرادا  عند إكاساب ا وإساحقاق ا. يلالسياسة أعاله ويام اسج

 
إثبا  اإليرادا  عند اسليم أو شحن السلع وفق ا لشروي العقد الاي يام بموجب ا نقل السييرة على السلع / المناجا  إلى العمالء  يام

 سلع أو اسامرار مشاركة اإلدارة ل ا.وليس لدى المجموعة سييرة فعالة على هذه ال
 

للمبيعا  الدولية، احدث عملية  عند اسليم المناج إلى مساودع العميل. بالنسبة العميل على السييرةللمبيعا  المحلية، يحصل  بالنسبة
 عند شحن البضاعة على الناقل ذي الصلة عند الميناء.السييرة إناقال 
 
 أخرىايرادات  1-36

على الاأمين المسالم واوزيعا  األربا  المسالمة. يام اإلعاراف بالاأمين المسالم في قائمة الربح والخسارة  خرىاإليرادا  األاشامل 
اوزيعا  األربا  في الربح أو الخسارة الموحدة في الااريخ الذي يام في  إثبا  حق المجموعة إيراد الموحدة عند اساالم ا. يام إثبا  

 عة.في اساالم الدف
 
 تكاليف االقتراض 1-36

بإساثناء اكاليف االقاراض على  ،في الفارة الاي يام اكبدها في ا يام إدراج اكاليف االقاراض في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
العائدة مباشرة  إلى االساحواذ أو إنشاء أو إنااج موجودا  مؤهلة، يام رسملة اكاليف االقاراض، إن وجد ،  ألجلا لطويلةا الألموا

 الالزمة إلكمال وإعداد الموجودا  لإلساخدام المقرر. نيةخالل الفارة الزم
 
 الزكاة وضريبة الدخل  1-34

العربية السعودية. باإلضافة إلى ذلك، اخضع الشركا  الاابعة  المجموعة ألنظمة ال يئة العامة للزكاة والدخل في المملكة اخضع
ألنظمة ضريبة الدخل المعنية في الدول الاي اقوم في ا بممارسة أنشيا ا. يام اإلسادراك للزكاة وفقا  لمبدأ اإلساحقاق. احسب الزكاة 

ن الاقديرا  والربي الن ائي عند الموافقة علي ا على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل، أي ما أكبر. اقيد أي فروقا  بي
 وعندها يام اسوية المخصص.

 
 النظامي حتياطياإل 1-39

نظامي وذلك باحويل  إحايايياماشيا  مع نظام الشركا  بالمملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، اقوم المجموعة باكوين 
 ٪ من رأس المال. إن هذا10حايايي الخسائر الماراكمة حاى يبل  هذا اإل اغيية كان مااحا بعدإذا  ،٪ من صافي الربح30
 غير ماا  للاوزيع كأربا .  حايايياإل
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 توزيعات أرباح  1-38

يام قيد اوزيعا  األربا  كإلازام عند الموافقة علي ا في اجاماع الجمعية العمومية السنوي. يام قيد اوزيعا  األربا  المرحلية عند 
 من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.الموافقة علي ا 

 
 مصاريف  1-38

اصنف المصاريف وفقا  لوظائف ا كجزء من من اكلفة المبيعا ، أو اكلفة البيع والاوزيع أو األنشية اإلدارية. ااضمن مصاريف 
اإلنااج وفقا  للمبادئ  البيع والاوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية الاكاليف غير المباشرة والاي ال ااعلق بشكل مباشر باكلـــفة

المحاسبية الماعارف علي ا. ويام اوزيع المصاريف، إذا لزم األمر، بين مصاريف بيع واوزيع ومصاريف عمومية وإدارية واكلفة 
 اإلنااج على أساس ثاب .

 
 التقارير القطاعية  1-10

 )أ( قطاع األعمال
 الاى : الشركا العمليا  أو ل عبارة عن مجموعة من الموجودا  وقياع األعماإن 
 
 ة للدخل .دولازاول األنشية الم• 
 يام احليل ناائج عملياا ا بإسامرار بواسية اإلدارة من أجل ااخاذ القرارا  الماعلقة باخصيص الموارد واقييم األداء ؛ و• 
 اكون معلوماا ا المالية مااحة بصورة مساقلة .• 
 

 )ب( القطاع الجغرافي
ي هو عبارة عن مجموعة من الموجودا  والعمليا  أو الشركا  الاي اقوم بأنشية ادر إيرادا  في بيئة اقاصادية القياع الجغراف

 .أخرىمحددة عرضة لمخاير وعائدا  مخالفة عن الك الاي اعمل في بيئا  اقاصادية 
 
 أحكام محاسبية هامة ومصادر التقدير الرئيسية غير المؤكدة 1-13

فاراضا  الاي قد اؤثر على المبال  بة الماعارف علي ا وضع الاقديرا  واإلالمالية الموحدة وفقا  لمبادئ المحاسيايلب إعداد القوائم 
المعلنة للموجودا  والميلوبا  واإلفصا  عن الموجودا  والميلوبا  المحاملة في ااريخ القوائم المالية الموحدة والمبال  المعلنة 

. بالرغم أن هذه الاقديرا  مبنية على أساس أفضل المعلوما  الماوفرة لدى اإلدارة عن لاقريرفارة الإليرادا  والمصاريف خالل 
 األحداث الحالية، قد اخالف الناائج الفعلية عن الك الاقديرا . يام اإلعاراف بالاعديال  على الاقديرا  المحاسبية في السنة الاي يام

 الماأثرة. في ا مراجعة الاقديرا  وفي الفارا  المساقبلية
 

 اإلنخفاض في قيمةالموجودات المالية بما فيها الذمم المدينة التجارية 
اساند مخصصا  خسارة الذمم المدينة الاجارية والمدينون اآلخرون على افاراضا  حول مخاير الاخلف عن السداد ومعدال  

المدخال  في احاساب انخفاض القيمة، اسانادا  إلى  الخسارة غير الماوقعة. اساخدم المجموعة الحكم حول هذه اإلفاراضا  واحديد
 الخبرة الااريخية بالمجموعة، وظروف السوق الحالية باإلضافة إلى الاقديرا  المساقبلية في ن اية كل فارة اقدير.

  
 مخصص مخزون بطيء الحركة 

وبييء الحركة. واساند اقديرا  صافي القيمة القابلة للاحقق للمخزون على أكثر  الاالفاقوم اإلدارة باكوين مخصص بالمخزون 
األدلة موثوقية في وق  إساخدام الاقديرا . واأخذ هذه الاقديرا  باالعابار الاقلبا  في األسعار أو الاكاليف المرابية بشكل مباشرة 

 أن ظروف هذه األحداث قائمة كما في ن اية السنة.بأحداث اقع بعد ااريخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي يؤكد 
 

 المخصصات واإللتزامات المحتملة 
يام اكوين مخصصا  عند وجود إلازام )قانوني أو حكمي( على المجموعة نااج من أحداث سابقة، وعندما يكون من المحامل أن  

 المبل  بصورة موثوقة.ساكون هناك حاجة لادفق موارد لاسوية هذا اإللازام وأن  ام اقدير 
 

إن جميع اإللازاما  المحاملة الناشئة عن أحداث سابقة، والاي ياأكد وجودها فقي بحدوث أو عدم حدوث حدث أو أحداث مساقبلية 
غير مؤكدة أو بشكل غير كامل مع سييرة المجموعة، أو جميع اإللازاما  الحالية الناشئة عن أحداث سابقة ولكن غير معارف ب ا 

 يمكن ال( 1( أن  ليس من المحامل أن ادفقا  صادرا  للموارد الماضمنة للمنافع االقاصادية سيكون ميلوبا ، أو )3باب الاالية: )لألس
يام اقييم  في ااريخ قائمة المركز المالي واإلفصا  عن  في القوائم المالية للمجموعة ضمن  ؛كافية وقيةثموب لتزاماإل مبل  قياس

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

للموجودا  واإلحالل والاجديد ل ذه األصول. واقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المابقية واألعمار اإلنااجية  باالعابار اإلساخدام الماوقع
 اعديل الاغير في مصاريف اإلسا الك )إن وجد ( في الفارا  الحالية والمساقبلية.  امسنويا  وي

 
 في قيمة الموجودات غير المالية اإلنخفاض
مراجعة الموجودا  غير الماداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نايجة اإلنخفاض في قيما ا كلما كان  األحداث أو الاغيرا  في  يام

الظروف اشير إلى أن القيمة الدفارية قد ال اكون قابلة لإلسارداد. ويام إثبا  خسارة اإلنخفاض في القيمة )إن وجد ( بالقيمة الاي 
الدفارية لألصل قيما ا القابلة لإلسارداد. إن القيمة القابلة لإلسارداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم اكاليف  ةقيمااجاوز في ا ال

يام اجميع الموجودا  إلى أدنى مساوى ل ا حيث ألغراض اقدير اإلنخفاض في القيمة، البيع والقيمة المابقية لإلساخدام أي ما أعلى. 
غير الماداولة بخالف الموجودا  الغير ملموسة والك الاي  جودا قابلة للاحديد. يام مراجعة المويوجد ادفقا  نقدية مساقلة 

اعرض  لإلنخفاض في قيما ا وذلك الحامالية عكس اإلنخفاض في القيمة بااريخ كل قائمة مركز مالي. وعندما يام الحقا  عكس 
المعدل لقيما ا القابلة لإلسارداد، ولكن  قديرصل أو وحدة اوليد النقد إلى الاخسارة اإلنخفاض في القيمة، يام زيادة القيمة الدفارية لأل

القيمة الدفارية الاي ام  زيادا ا يجب أن ال ااجاوز القيمة الدفارية الاي كان من الممكن احديدها، والاي فيما لو لم يام اسجيل أي 
اإلنخفاض في القيمة  خسارةسنوا  السابقة. ويام إثبا  عكس خسارة لإلنخفاض في قيمة الموجودا  أو وحدة اوليد النقد في ال

إن خسائر انخفاض قيمة الموجودا  الملموسة والحصص المااحة للبيع كإيرادا  مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 
 بخسائر انخفاض قيما ا ال يام عكس ا. المعارف
 

 التزامات المزايا المحددة تقدير
ة الازاما  المزايا المحددة والقيمة الحالية لاللازام بإساخدام اقييما  اكاوارية. ياضمن الاقييم االكاواري وضع احديد اكلف يام

افاراضا  مخالفة قد اخالف عن الايورا  الفعلية في المساقبل. واشمل هذه العوامل احديد معدل الخصم والزيادا  المساقبلية في 
الفاراضا  األساسية ويبيعا ا كيويلة األجل، فإن الازام المزايا المحددة يكون شديد الحساسية الاقييم وا قيدالروااب. ونظرا لاع

 للاغيرا  في هذه االفاراضا . اام مراجعة جميع االفاراضا  في ااريخ كل مركز مالي.
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مباني وتحسينات  1038

 على أراضي

  

 آالت ومعدات، مصنع

 ،أثاث وتركيبات 

 سيارات  ومعدات مكتبية

  أعمال رأسمالية 

 التنفيذ قيد

  

 المجموع

 )بالرياال  السعودية( :التكلفة

 3957890749043  3295849775  1891819442  3291189815  3904797479232  15193019173 1038يناير  3في  كما

 38.613.416  -  -  -  38.613.416  - اعادة اصنيف

 8.106.418  1.391.104  130.948  168.968  4.310.064  161.860 خالل السنة إضافا 

 -  (4.189.366)  -  -  4.189.366  - يال احو

 (39.016.999)  -  (1.986.886)  (88.406)  (1.961.191)  (30.608.006) خالل السنة/ شيب  إسابعادا 

ب ا بغرض البيع )ايضا   موجودا  مصنفة كمحافظ

31) (36.843.188)  (1.138.864)  (101.868)  -  (8.864.319)  (18.160.660) 

 (360.689)  -  (66.884)  (1.301)  (331.111)  38.466 في معدال  الصرف أثر الاغير

 3.643.184.603  1.606.488  16.868.616  34.181.819  3.081.911.893  111.009.193 1038 ديسمبر 13في  كما

            :واإلنخفاضاالستهالك 

 (21190189451)  -  (1593819254)  (3595059500)  (45290119184)  (1795759431) 1038يناير  3في  كما

 (66.694.801)  -  (3.800.303)  (614.880)  (61.696.108)  (8.696.431) لسنةل إسا الك

 (66.893.498)  -  -  -  (66.893.498)  - القيمةإنخفاض 

 6.186.883  -  1.941.416  19.038  3.186.946  100.681 إسابعادا  / شيب

موجودا  مصنفة كمحافظ ب ا بغرض البيع )ايضا  

31) 8.066.611  1.664.838  336.699  -  -  30.934.839 

 86.608  -  11.914  3.811  68.818  - معدال  الصرفأثر الاغير في 

 (999.168.804)  -  (11.381.186)  (36.999.863)  (413.694.663)  (89.801.038) 1038 ديسمبر 13في  كما

            :صافي القيمة الدفترية

 486.014.486  1.606.488  1.444.368  3.636.894  663.164.610  116.106.161 1038ر ديسمب 13في كما 
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 )تتمة( ومعدات آالتممتلكات ،  -6

 

مباني وتحسينات  1039

 على أراضي

  

 آالت ومعدات، مصنع

 ،أثاث وتركيبات 

 سيارات  ومعدات مكتبية

  أعمال رأسمالية 

 التنفيذ قيد

  

 المجموع

 )بالرياال  السعودية( :الاكلفة

 3957293359324  1390159711  1191889350  3293879373  3904191789414  15292149410 1037يناير  3كما في 

 3594519214  193339200  1279710  3419214  3098249338  390529581 خالل السنة إضافا 

 (3190049218)  (793219588)  -  -  (498519350)  - اعديال 

 (391319331)  -  (393179134)  (309413)  (59107)  - خالل السنة إسابعادا 

 392149001  4039111  (219041)  19231  (1189210)  395139311 معدال  الصرفأثر الاغير في 

 3957890749043  3295849775  1891819442  3291189815  3904797479232  15193019173 1037 ديسمبر 13كما في 

            :االسا الك الماراكم

 (25395279114)  -  (1192719202)  (3197889524)  (40494759781)  (8895139414) 1037يناير  3كما في 

 (5191019011)  -  (397209371)  (2109121)  (1891839137)  (894119281) إسا الك للسنة

 (194429838)  -  -  -  (194429838)  - القيمةإنخفاض 

 393889113  -  393809778  19271  19115  - إسابعادا 

 (209287)  -  219144  39158  1789104  (4019114) معدال  الصرفأثر الاغير في 

 (21190189451)  -  (1593819254)  (3595059500)  (45290119184)  (1795759431) 1037 ديسمبر 13كما في 

            صافي القيمة الدفارية:

 78491729401  3295849775  593119133  391159515  43397179213  14392189741 1037ديسمبر  13كما في 
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 )تتمة( ومعدات آالت، ممتلكات -6

 اإلستهالك زيعوت 6-3

 

 1037 1038 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 5492719522 69.930.196 11 اكلفة مبيعا 

 194189427 4.944.419 15 مصاريف عمومية وإدارية

 5191019011 66.694.801  المجموع

 

 انخفاض قيمة المصنع واآلالت غير المستخدمة 6-1

والمعدا  لاقييم إنخفاض قيمة بعض الموجودا  غير المساخدمة من الممالكا  واآلال   خارجيقام  اإلدارة بالاعاقد مع مساشار 
. بناء  على ناائج هذا 1038ديسمبر  13لم يام اساخدام ا بالكامل خالل السنة المنا ية في الاي ومليون   سعودي  74بل  والاي ا
دارة حالي ا إل. اقوم ا1038ديسمبر  13مليون   سعودي للسنة المنا ية في  1291بمبل  انخفاض في القيمة ، ام اسجيل خسارة الاقييم
دارة أن هذه الموجودا  لدي ا القدرة على اوفير منافع اقاصادية مساقبلية إلهذه الموجودا . اعاقد ا إلساخدامبديلة  يريقةباقييم 

 13سارداد كما في إلااعدى قيما ا القابلة ل النخفاض في القيمة، إلن القيمة الدفارية لمثل هذه الموجودا  ، بعد اللمجموعة وعلي  ، فإ
  .1038ديسمبر 
 

 العاملة انخفاض قيمة المصنع واآلالت  6-1

 لماعلقةا  ضاراالفاا ملاقييا نياضم. 1038 ريسمبد 13 في کما دا لمعواآلال  وا  لممالکاا قيمة ضنخفاا ماقيي راءبإج دارةإلا  قام
. لصلةذا  ا رىألخا لموالعوا ملخصا  الدمعو لن ائيا ولنما  الدمعو ويلسنا ولنما  الدمعو رألسعاوا لمساقبليا  لمبيعاا مبحج

واحقيق خيي ا في المساقبل. بناء  على اإلدارة بشكل كبير على نجا  العمليا  المساقبلية حسب اقديرا   اراضا فالاعامد ناائج هذه ا
ديسمبر  13والمعدا  كما في  والمصنعانخفاض القيمة في القيمة الدفارية للممالكا   باسجيلاإلدارة ، قام   نخفاضاقييم اإلنايجة 
مليون   سعودي. اثق اإلدارة في قدرا ا على الوفاء بخية أعمال ا المساقبلية واعاقد أن القيمة الدفارية للممالكا   294بمبل   1038

  سيام اساردادها من العمليا  المساقبلية. 1038ديسمبر  13 كما فيواآلال  والمعدا  
 
خابر  المجموعة إحدى شركاا ا الاابعة غير العاملة لاحديد اإلنخفاض بناء  على القيمة العادلة ناقصا  اكلفة إإلى ما سبق ،  ضافةإلبا

 .(مليون   سعودي 194: 1037)مليون   سعودي  194البيع وام اإلعاراف بخسارة إنخفاض بمبل  
 

 الضمان 6-6

صندوق الانمية الصناعية قرض ل دفارية صافية اساوي القيمة الدفاريةام رهن ممالكا  ل ا قيمة  1037و 1038ديسمبر  13كما في 
 ( .32إيضا  ). السعودي

 

 أراضي مستأجرة 6-6

 ة العربية السعودية على أراضي مساأجرة .لكام إنشاء مصنع وآال  المجموعة في المم

 

 موجودات غير ملموسة -6

 

 1037 1038 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

    إنتاجي محددعمر ذات 

 793219411 6.806.386 3-4 حاسب آليبرمجيا  

    عمر إنتاجي غير محددذات 

 3195119225 31.618.446 1-4 ش رة

  38.116.868 3194119317 
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 )تتمة( موجودات غير ملموسة -6

 :محدد النااجي اإلعمر على برمجيا  الحاسب اآللي ذا  الحركة الفيما يلي  4-3

 

 1037ديسمبر  13 1038ديسمبر  13 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 892119814 9.341.611  الرصيد اإلفاااحي

 - 111.848  اضافا 

 - (18.866)  (31المحول إلى موجودا  مصنفة كمحافظ ب ا بغرض البيع )ايضا  

 (395779111) (3.641.691) 11 إيفاء

 793219411 6.806.386  الرصيد الختامي

 

 شهرة 6-1

 .(الجذور)حصص حقوق الملكية في على حواذ امليون   سعودي عند االس 3192بمبل   ش رةاسجيل  ما
 

لإلسارداد على القيمة العادلة ناقصا  اكاليف اإلسابعاد المقدرة بإساخدام الادفقا  النقدية المخصومة . ام  مبل  وحدة اوليد النقد القابليعامد 
 . أسلوب الاقييم المساخدمدخال  في مبناء  على ال الثالثالمساوى بعادلة كقيمة القيمة قياس  اصنيف

 

اقييم اإلدارة أدناه . امثل القيم المخصصة لإلفاراضا  الرئيسية  ةالرئيسية المساخدمة في اقدير المبل  القابل لإلسارداد موضحاإلفاراضا  
 لى بيانا  ااريخية من مصادر خارجية وداخلية . ة في الصناعا  ذا  الصلة واساند علإلاجاها  المساقبلي

 

 . ٪4 نسبة اكلفة رأس المال ، عند سعر فائدة السوق البال لالمرجح  للماوسي اعة الااريخيام اقدير معدل الخصم بناء  على ماوسي الصن
 

اضمن  اوقعا  الادفقا  النقدية على اقديرا  محددة لخمسة سنوا  ومعدل نمو ن ائي بعد ذلك . ام احديد معدل النمو الن ائي بناء  على 
بما ياوافق مع اإلفاراضا  الاى  قبل الفوائد ، الضرائب ، اإلسا الك واإليفاء األجليويل المركب يرا  اإلدارة لمعدل النمو السنوي اقد
 قدم ا أحد المشاركين في السوق .ي
 

 كما يلي : واسويا اام اقدير موازنة األربا  قبل الفوائد ، الضرائب ، اإلسا الك واإليفاء مع االخذ في الحسبان الخبرة السابقة ، 
 
اإليرادا  مع األخذ في الحسبان ماوسي مساويا  النمو الاى ش دا ا على مدى السنوا  الخمس الماضية وحجم  كان من الماوقع نمو -

المبيعا  المقدرة ونمواألسعار للسنوا  الخمس القادمة . وكان من المفارض أن سعر البيع سيزيد اماشيا  مع اوقعا  الاضخم على مدى 
 السنوا  الخمسة القادمة .

 
را  واكاليف كبيرة لمرة واحدة في موزانة األربا  قبل الفوائد ، الضرائب ، اإلسا الك واإليفاء مما يعكس العديد من الايام إدراج  -

 .خرىاضخم في السنوا  األالانمو مع  أن من الماوقع خرى. الاكاليف البيئية األالانظيمية المحاملة في الدولة الاى اعمل في ا وحدة اوليد النقد 
 

 زميلة ةاستثمار في شرك -4

)الشركة  كية المجموعة في شركة غاز الشرقمن حقوق مل ٪12نسبة  ،1037و   1038ديسمبر  13يمثل اساثمار في شركة زميلة كما في 
واشغيل  اليبيعيباوزيع الغاز في األساس  الشركة الزميلة، شركة ذا  مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية. اقوم الزميلة(

 المرافق الصناعية واجارة الجملة في آال  ومعدا  الغاز.

 

 كما زميلةال شركةالفي  حركة االساثمارإن في مجلس إدارة الشركة المساثمر في ا.  ل ا امثيل حيث أنقرر  المجموعة أن ل ا اأثير جوهري 
 يلي:

 

   1038 1037 

 )بالرياال  السعودية(   

 3794029455 38.318.681   يناير 3

 192739151 1.691.018   ربح الشركة الزميلة في حصة

 (390509000) (3.060.000)   اوزيعا  أربا  مسالمة من شركة زميلة

 - (818.168)   للاقرير المالياعديال  المعايير الدولية 

 3193189511 38.961.391   ديسمبر 13
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 )تتمة( زميلة ةاستثمار في شرك -4

. اعكس المعلوما  المفصح عن ا المبال  المعروضة في القوائم المالية  الشركة الزميلةعن  الجداول أدناه ملخصا  بالمعلوما  الماليةعرض ا
الاى ام  بواسية المنشأة عند إساخدام يريقة حقوق  الاسويا وقد ام اعديل ا لاعكس  . في الك المبال  المجموعةوليس حصة  الزميلةلشركة ل

 ي السياسة المحاسبية عند الحاجة .إن وجد  ، بما في ذلك القيمة العادلة واعديال  الفروقا  ف ،الملكية

 

  1038 1037 

 )بالرياال  السعودية(  

 7291139771 46.608.894  موجودا  غير ماداولة

    

 3891339155 11.436.666  موجودا  ماداولة )بإساثناء النقد وما في حكم (

 392119175 1.608.661  نقد وما في حكم 

 1094149138 14.011.889  مجموع الموجودا  الماداولة

    

 (8879230) (3.141.419)  ميلوبا  غير ماداولة 

    

 (791409000) (6.000.000)  ومخصصا (ميلوبا  مالية ماداولة )بإساثناء ذمم دائنة اجارية 
    

 (3091049272) (8.118.806)  أخرىميلوبا  ماداولة 

 (3893449272) (36.118.806)  مجموع الميلوبا  الماداولة

 7798819705 96.813.613  صافي الموجودات

 

 :للشركة الزميلة ملخص بقائمة الربح أو الخسارة 

 1037ديسمبر  13 1038ديسمبر  13   

 )بالرياال  السعودية(   

 2297129171 48.113.044   إيرادا 

 (491119004) (4.638.186)   إسا الك وإيفاء

 (8389377) (610.181)   اكلفة امويل

 (1129351) (169.141)   زكاة 

 3094719828 30.368.936   ربح قبل الزكاة 

 3091729712 8.881.661   ربح بعد الزكاة 

 - -   دخل شامل آخر

 3091729712 8.881.661   مجموع الدخل الشامل 

 

 . 1038ديسمبر  13كما في  الشركة الزميلةأو إلازاما  رأسمالية ااعلق بحصا ا في  محاملةإلازاما  ال يوجد على المجموعة 
 

 13مليون   سعودي كما في  4  في سياق األعمال اإلعايادية بمبل عبارة عن ضمانا  بنكية صادرة محاملةإلازاما   لدى الشركة الزميلة
 .  (مليون   سعودي  3295:  1037ديسمبر  13) 1038ديسمبر 

 

 . (مليون   سعوديم : 1037مليون   سعودي )بمبل  أربا   باوزيعالزميلة خالل السنة أعلن  الشركة 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر -9

. مينا شيبكو المحدودة(شركة الشامل األخر مساثمرة في أوراق مالية غير مدرجة )لدى المجموعة إساثمارا  بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
.(13إيضا  ).  الموجودا ويام احديد القيمة العادلة بإساخدام صافي قيمة  1هذا اإلساثمار مصنف كمساوى إن 
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 مخزون -8

 1037 1038 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 2197749157 66.338.366  أخرىمخزون وقيع غيار ومواد مسا لكة 

 5891119512 18.661.830  مواد خام

 1398529237 10.808.633  بضاعة اامة الصنع

 3129125 841.808  بضاعة قيد الاصنيع

  86.166.186 35592719145 

 (3591539101) (10.161.031) 3-8 مخصص مخزون بيئ الحركة

  96.881.191 31095139054 

 

 كما يلي : ديسمبر 13بيئ الحركة خالل السنة المنا ية في  مخصص المخزون حركةإن  8-3

 

 1037ديسمبر  13 1038ديسمبر  13 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 790219311 36.163.108  الرصيد اإلفاااحي

 193009000 4.333.906 11 مخصص للسنة

 (391139815) -  شيب خالل السنة

  10.161.031 3591539101 

 

 ذمم مدينة تجارية -8

 

 1037 1038 إيضاح 

 )بالرياال  السعودية(  

 17193119417 103.819.119  ذمم مدينة اجارية

 (7091119117) (318.913.136) 3-1 انخفاض القيمةمخصص 

  341.384.011 10893179170 

 

 كما يلي : ديسمبر 13خالل السنة المنا ية في انخفاض القيمة حركة مخصص  8-3

 

 1037ديسمبر  13 1038ديسمبر  13  

 )بالرياال  السعودية(  

 4494019181 90.811.119  الرصيد اإلفاااحي

 - 68.600.101  1 مقر أثر ايبيق المعيار الدولي للاقرير المالي

 3898229433 18.116.181  مخصص للسنة

 (195519227) (8.814.689)  خالل السنةمخصص / شيب رد 

  318.913.136 7091119117 
 

 الذمم المدينة الاجارية كما يلي : أعمارإن احليل  8-1

 

 اإلجمالي 
مستحقة ولم  غير

 يوما   310-83 يوما   80-43 يوما   40-13 يوما 13 > تنخفض قيمتها
> 310 

 يوما  
        

 319.369.686 9.810.186 8.019.691 30.816.911 31.311.099 316.861.889 103.819.119 1038ديسمبر  13
 30191849150 3093149311 3794519027 1093259541 1293059331 1491079871 17193119417 1039ديسمبر  13

 

 .11المعلوما  حول اعرض المجموعة لمخاير اإلئامان ومخاير السوق ، وخسائر اإلنخفاض للذمم المدينة الاجارية موضحة في إيضا  إن 
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 أخرىدفعات، ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة  -30
  

 1038 1037 

الرياال  السعودية()ب   

 1491289778 11.634.886 دفعا  مقدمة إلى موردين

 298749000 4.896.000 يرف ثالثذمم مدينة من 

 491119512 6.168.969 مصاريف مدفوعة مقدما  

 - 3.160.418 صافي -القيمة المضافةضريبة 

 395239834 883.000 مساردة ودائع

 195319111 819.386 أخرىسكن الموظفين وسلف 

 3498839811 310.181 ميالبا  اأمين مساحقة

 293219112 9.880.894 أخرى

 64.403.916 2592119330 

 
 نقد وما في حكمه -33

 

 1037 1038 إيضاح 

السعودية(الرياال  )ب    

 1590739108 10.166.668 1-33 ةجاري ا حساب -نقد لدى البنوك 

 3729133 1.680.080  نقد بالصندوق

  11.866.418 1591589831 

 

 كل النقد وما في حكم  غير إافاقي  .إن  33-3

 

ن اية السرنة الماليرة . يعررض الجردول أدنراه افاصريل اافق المبال  المذكورة اعاله مع مبل  النقد المبين في قائمة الادفقا  النقدية في  33-1

 المبال  المدرجة بعمال  مخالفة :

 

 

 1038 1037 

الرياال  السعودية()ب   

 3394459745 8.113.663   سعودي

 192029511 9.388.900 دينار كوياي

 894729753 6.014.448 دينار جزائري

 3219820 (116.938) دوالر أمريكي

 329317 - اركيةليرة 

 3579137 311.168 أخرى

 10.166.668 1590739108 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع - 31

. 1031عام في المغرب. ومن الماوقع أن يام االنا اء من البيع في األجنبية الاابعة   اشركااسابعاد بإاإلدارة  اع د ،  1038في ديسمبر 

 .ا دهذه الموجو اسابعاد منال ياوقع المزيد من الخسائر 

 

 
كمحتفظ بها بغرض البيع مصنفة موجودات 31-3   

 1038 

الرياال  السعودية()ب   
  

 39.411.411 الممالكا  واآلال  والمعدا 

 18.866 موجودا  غير ملموسة

 3.109.446 أخرىمدفوعا  مقدمة وذمم مدينة 

 38.840.311 

  

  تم تصينفها كمحتفظ بها بغرض البيع موجوداتمباشرة بمرتبطة مطلوبات  31-1

 6.600.691 ائنون آخروندذمم دائنة اجارية و

 886.310 مصاريف مساحقة وميلوبا  أخرى
  

 4.186.901 مجموع المطلوبات

  

  صافي خسارة السنة من العمليات غير المستمرة  31-1

 1038 

الرياال  السعودية()ب   
  

 - ايرادا 

 (1.486.331) مصاريف

 (1.486.331) من العمليا  غير المسامرةخسارة ال

  

 

 رأس المال -31

 54090009000:  1037ديسررمبر  13مليررون   سررعودي ) 15490009000بلرر  رأس مررال الشررركة  ،1038ديسررمبر  13كمررا فرري 

   سعودي لكل س م .30س م ( بقيمة  5490009000: 1037ديسمبر  13س م ) 1594009000مليون   سعودي مقسمة إلى 

 

باخفريض  الشرركةعلى اوصية مجلس إدارة  1038ر بمسبا 30الغير عادية المنعقدة في  وافق المساهمون في إجاماع الجمعية العمومية

مرال إليفراء ال  سعودي وذلك لغرض إعادة هيكلة رأس  15490009000  سعودي إلى  54090009000رأس مال الشركة من 

إلررى سرر م  5490009000فقررد إنخفررض إجمررالي عرردد أسرر م الشررركة مررن  ،الخسررائر الماراكمررة للشررركة ودعررم نموهررا المسرراقبلي. وعليرر 

 مليون   سعودي. 154اء أس م، وبالاالي ام اخفيض رأس المال إلى وذلك عن يريق إلغ  س م 1594009000

 

   سعودي. 31  سعودي وفي ااريخ اعاماد القوائم المالية كان  35902كان  1038ديسمبر  13إن سعر الس م كما في  31-3

 

 نظامي إحتياطي -36

 .1038ديسمبر  13الخسائر الماراكمة كما في  إليفاءالماا   النظامي حاياييخالل السنة ، قرر المساهمون احويل اإل

 

 أخرىإحتياطيات  -36

إعادة  ااضمن هذه اإلحاياييا ، احايايي الاغير في القيمة العادلة للموجودا  المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر وربح )خسارة(

الارجمة نايجة لاوحيد القوائم المالية لشركا  اابعة أجنبية في ن اية السنة من عمال   إحاياييو ،موظفينقياس مزايا ن اية الخدمة لل

 العرض لدي م إلى ال  السعودي .

 



  الشركة السعودية لصناعة الورق
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 األجل ةطويلمتوسطة وض وقر -34

 1037 1038 إيضاح 

الرياال  السعودية()ب    

 5294719000 64.691.000 3-32 السعودي قروض صندوق الانمية الصناعية

 20191519132 664.818.311 1-32  اجارية بنوكقروض 

  401.600.311 25891139132 

 (30398439087) (383.800.960)  قروض يويلة االجل الماداول من اإلساحقاق 

  613.488.191 669.090.318 

 

 صندوق التنمية الصناعية السعوديقروض  34-3

. اايلرب من قبل الشركة وواحدة من شرركاا ا السرعودية الاابعرة صندوق الانمية الصناعية السعوديعلي ا من ام الحصول امثل قروض 

ربا  األ ا اوزيعووضع قيود على حفاظ على بعض المساويا  المالية للالاابعة والك الشركة من الشركة  اع دا القرض اافاقيا  بنود 

 السنوية. ا واإليجارالرأسمالية  اريفالمصو

 

 واآلال الكررا  برررهن المم مضررمونةوهرري علررى القرررض  برسرروم الحصررول ةحملررم إال أن ررا، ال احمررل هررذه القررروض أيررة نفقررا  ماليررة 

 قيمة الدفارية للقرض .للمساوي  الاابعةوالشركة لشركة ابوالمعدا  الخاصة 

 

 تجارية  بنوكقروض  34-1

عامرة و ساسري برال  السرعوديأبشركل  مقيمرة هرذه القرروضإن .  مرن بنروك اجاريرة ماعرددة اس يال  قرروضعلى  المجموعةحصل  

بنراء  علرى ، م 1038ديسرمبر  13اسراحقاقا  القرروض القائمرة فري  مجمروع. إن  نفقا  مالية على أسراس أسرعار السروق السرائدةباحمل 

 .  م1011حاى و م1038 موزعة خالل عام، جداول سداداا ا 

 

الحصرول علرى الموافقرة اايلرب  وكرذلكالماليرة  المسراويا مرن المجموعرة الحفراظ علرى بعرض  لربعض هرذه الاسر يال  الاع دا اايلب 

 .خرىالمسبقة من المقرضين لاوزيع أربا  ااجاوز بعض المبال  وبعض المايلبا  األ

 

 االخص المعلوما  في الجدول ادناه :

 
 

 معدل الفائدة اإلسمي

سنة 

 1037 1038 اإلستحقاق

الرياال  السعودية()ب     

 15194409814 160.610.000 11-1037 ٪194سايبور+  بنك اإلنماء

 3495329225 30.634.449 13-1037 ٪1سايبور+ بنك الجزيرة

 3590009000 4.441.000 31-1032 ٪1سايبور+ البنك العربي الويني

 8797359575 98.831.683 13-1038 ٪1سايبور+ بنك الراجحي 

 31891749152 316.163.131 11-1037 ٪1سايبور+ بنك الرياض

 1091129402 38.000.000 10-1032 ٪1سايبور+ البنك السعودي البريياني

 5294009000 66.188.390 31-1037 ٪1سايبور+ البنك السعودي لإلساثمار

 1491449513 10.866.683 13-1032 ٪1سايبور+ بنك سامبا

   664.818.311 20191519132 

 

 مليون   سعودي( . 833:  1037مليون   سعودي ) 834هذه القروض البنكية مضمونة بسندا  إذنية بمبل  

 

مليرون    150 : 1037مليرون   سرعودي ) 5294 ارم إعرادة هيكلرة بعرض القرروض مرن بنروك اجاريرة مخالفرة بمبلر  ،السنةخالل 

 .(سعودي

 

 .( 11إيضا  )المعلوما  حول اعرض المجموعة لمخاير أسعار الفائدة والسيولة مشمولة في إن 



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( األجل ةطويلمتوسطة وض وقر -34

 ملخص إستحقاقات القروض طويلة االجل  34-1

 

  1038 1037 

الرياال  السعودية()ب    

1038  - 30398439087 

1031  383.800.960 31197519703 

1010  311.844.680 31490119152 

1013  318.188.313 30791129187 

1011  306.968.493 31895359714 

1011  61.684.000 4194829000 

  401.600.311 25891139132 

 

دارة على ثقرة برأن إال أن اإلقروض الخاصة ب ا . بالحفاظ على نسب مالية معينة لبعض إافاقيا  ال الاع دا الازم المجموعة بمايلبا   لم

 .المجموعة سوف انجح في إعادة هيكلة الجزء الماداول من قروض ا الماوسية ويويلة األجل

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين -39

 

 كما يلي :هي  إللازاما  المزايا المحددةحركة القيمة الحالية إن 

 

 للسنة المنا ية في   للسنة المنتهية في      

 1037ديسمبر  13  1038ديسمبر  13     

الرياال  السعودية()ب       

 1392019011  38.619.496      اإلفاااحيالرصيد 

        :الربح او الخسارةلى قائمة ع محملال

 191779827  1.408.886     اكلفة خدمة حالية -

 8309331  936.106     اكلفة فوائد -

     1.116.088  590879180 

        :قائمة الدخل الشامل اآلخر لىع محملال

        إعادة قياس إلازاما  :

 395219711  (1.068.066)     إكاواري من اغيرا  في إفاراضا  ماليةخسارة  (ربح) -

 (395489118)  -     اسويا   -

     (1.068.066)  59115 

 (793279221)  (6.161.413)     السنةمكافآ  مدفوعة خالل 

 3894179275  36.661.309     الرصيد الخاامي

 

 :ا يليمك غير الممول المكافآ لبرنامج ديسمبر  13كما في الماوقعة  بموجب يريقة وحدة اإلئامانافاصيل الاقييم اإلكاواري إن  37-3

 

 للسنة المنا ية في  للسنة المنتهية في    

 1037ديسمبر  13 1038ديسمبر  13   

 ٪1974 ٪6.66   لازاما اإلمساخدم في حساب ال السنويخصم المعدل 

 ٪1900 ٪1.00   لازاما اإلمساخدم في حساب المعدل زيادة رااب 

 WHO SA16-75% SLIC (2001-05)-1   معدال  وفاة )من جدول الوفيا ( 

 ماوسي متوسط   دوران الموظفين )معدل السحب(معدل 
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 1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )تتمة( -39

 

 تحليل الحساسية 39-1

 خررىبقراء اإلفاراضرا  األضرا  اإلكاواريرة ذا  الصرلة ،  مرع إلرى واحردة مرن اإلفارا الاقريررالاغييرا  المعقولة المحاملة في ااريخ إن 

 المحددة بالمبال  الموضحة ادناه : ، قد اؤثر على إلازام المزاياثاباة

 

 1039ديسمبر  13  1038ديسمبر  13 

الرياال  السعودية()ب  الرياال  السعودية()ب    

 نقص  زيادة  نقص  زيادة 

 (٪3)حركة   (٪0.6)حركة  

 1095119585  3291089712  3291289211  3598439204 معدل خصم 

 3291789737  1095879435  3598119304  3291749217 معدل نمو رااب 

 

 ذمم دائنة تجارية -38

 

 1037 1038 إيضاح 

الرياال  السعودية()ب    

 1298849717 83.810.960  ج ا  ليس  ذا  عالقة

 398019114 6.464.064 10 ج ا  ذا  عالقة

  84.694.984 88.488.061 

 

 قروض قصيرة األجل -38

 

ارم الحصرول علير  مرن بنروك اجاريرة مسراندية  ا إعادة امويرل اعامراد ةمقابللالقروض على قروض قصيرة األجل وميلوبا  هذه اشامل 

 مالية بأسعار السوق السائدة الاي اعامد على معدل الفائدة بين البنوك. بمصاريفماعددة واحمل 

 

 مالية معينة. مساويا على الحفاظ  المجموعةالبنكية قصيرة األجل من  لقروضاايلب بعض اع دا  ا

 

مليرون  1951: 1037مليرون   سرعودي ) 191اس يال  امويل بنكية غيرر مسراخدمة بمبلر   1038ديسمبر  13لدى المجموعة كما في 

   سعودي(.

 

 أخرىومطلوبات  مصاريف مستحقة -10

 

  1038 1037 

الرياال  السعودية()ب    

 791319101 18.633.086  مصاريف مساحقة

 1198879028 36.993.694  مساحقة موظفينمكافآ  

 292809043 30.640.381  مصاريف امويلية

 3594819318 30.313.681  مساحقة وخصم مبيعا  مبيعا عموال  

 191129813 963.306  دفعا  مقدما  من عمالء

 1191189141 6.399.413  أخرى

  90.981.090 7891889521 
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 مخصص زكاة -13

 

 للوائح المالية السعودية .وفقا   للزكاة في المملكة العربية السعودية الشركةاخضع 

 

 العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي:( أ

 

  1038 1037 

الرياال  السعودية()ب    

 81293139731 911.380.998  موجودا  غير ماداولة 

 2197749157 66.338.366  قيع غيار آال  ومعدا  -مخزون 

 42494179801 619.163.698  ميلوبا  غير ماداولة

 11798759524 198.814.668  اإلفاااحي الملكيةرصيد حقوق 

 5597119817 333.996.189  صافي الخسارة المعدلة للسنة

 

 

 مخصص الزكاة : (ب

  1038 1037 

الرياال  السعودية()ب    

 395119142 6.483.131  يناير 3

 191579147 1.316.000  مخصص السنة

 592839131 9.836.131  ديسمبر 13

 

  ( موقف الربوطج

م  المجموعرة إقررار م ، قرد1032عامرة للزكراة والردخل فري الصرادر مرن ال يئرة ال 12014/1/3517إسانادا  إلرى مايلبرا  المنشرور رقرم 

الاابعة المملوكة  وغير المحليةناائج الشركة األم وشركاا ا المحلية  اجمعالمدققة ، والاى  المجمعةالزكاة الموحد على أساس القوائم المالية 

لومرا  لشرركاا ا م . باإلضرافة لرذلك ، المجموعرة سروف اقروم باسرليم إقررارا  المع1037ديسرمبر  13بالكامل للسرنة الماليرة المنا يرة فري 

 .المملوكة بالكامل لنفس السنة الاابعة

 

بمبلر  م 1007م حارى 1002ام إسراالم الربروي الن ائيرة للسرنوا  مرن م .1004أصدر  ال يئة العامة للزكاة والدخل الربوي الن ائية حاى 

م وحارى 1008للسرنوا  مرن بالسرنوا   . علرى مايلبرا  ال يئرة العامرة للزكراة والردخلوارم اقرديم إعارراض بنراء    سعودي  مليون 193

الرك اإلقررارا  .  وفقالمجموعة وأصدر  ش ادا  الزكاة  قبل م قبل  ال يئة العامة للزكاة والدخل اإلقرارا  الزكوية المقدمة من1037

  . يئة العامة للزكاة والدخلمن قبل ال لم اصدرالربوي الن ائية لالك السنوا   إال أن

 

 إيرادات -11

  1038 1037 

الرياال  السعودية()ب    

 57895319241 630.619.846  اصنيع

 1791189735 13.018.601  أخرىاجارة ، نقل و

  663.664.648 43498389171 

 

 

 

 

 

 



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(
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 1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 إيراداتتكلفة  -11

 1037 1038 إيضاح 

الرياال  السعودية()ب    

 15192819527 106.118.661  واغير في مناجا  اامة الصنعمواد خام ، مواد مسا لكة 

 5492719522 69.930.196 3-5 إسا الك

 1591709482 16.868.118   منافع

 1793319121 16.813.911  أخرىروااب ، أجور ومزايا موظفين 

 3497419117 31.119.834  صيانة

 - 4.666.069  خسارة انخفاض ممالكا  وآال  ومعدا 

 193009000 4.333.906 3-8 مخصص مخزون بيئ الحركة 

 2159553 1.888.349  ممالكا  ايجار 

 395779111 3.641.691 4 إيفاء

 891259117 4.138.984  أخرى

  668.181.880 11491749751 

    

 

 مصاريف عمومية وإدارية -16

 

 1037 1038 إيضاح 

الرياال  السعودية()ب    

 1295839773 16.314.944  أخرىروااب ، أجور ومزايا موظفين 

 194189427 4.944.419 3-5 اسا الك

 291419515 1.986.881  وإساشارا  م نيةقانونية ،  أاعاب

 393319581 3.846.888  اقنية معلوما  واصاال  إ

 - 3.986.006  ايجار

 7109247 3.146.681  مصاريف ورسوم حكومية

 1859052 848.661  وصيانةإصال  

 7519777 948.048  سفر 

 393149713 1.414.401  أخرى

  66.086.896 4091219412 

    

 

 وتوزيعمصاريف بيع  -16

 

  1038 1037 

الرياال  السعودية()ب    

 3291839417 10.868.446  أخرىروااب ، أجور ومزايا موظفين 

 3291889027 36.316.316  انقل واكاليف لوجساية

 3090129121 9.484.869  مصاريف اسويق

 397009110 1.148.130  إيجار سيارا  المبيعا 

 391179811 3.636.136  إيجار مساودع

 193519121 -  إساراايجية مصاريف خدما 

 191139418 4.113.998  أخرى

  61.946.068 4098719441 

    

 

 

 



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات حول 

 1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 تكاليف تمويل -14

  1038 1037 

الرياال  السعودية()ب    

    : ماعلقة بـ

 3197219511 18.033.881  قروض يويلة االجل -

 3793159131 4.109.610  قروض قصيرة األجل -

 790189071 6.111.888  أخرىرسوم بنكية ومصاريف 

  18.661.631 1791149517 

    

 

 أخرىمصاريف  -19

 

 1037 1038 إيضاح 

السعودية(الرياال  )ب    

 194429838 14.810.611 3-17 خسارة انخفاض ممالكا  ، آال  ومعدا 

 - 39.006.913 1-17 خسارة من اسابعاد صافي موجودا  شركة اابعة

 - (36.466.681)  رد رصيد دائنون

 597339451 -  شيب ذمم اأمين مدينة 

 190529012 (33.086.613)  أخرى

  19.386.113 191359111 

    

 .ى( أخرايرادا ) مصاريفك على الموجودا  غير المساخدمة على السا اليام احميل خسارة انخفاض القيمة وا 17-3

 

الشرركة موجرودا  شرركا ا الاابعرة المملوكرة بالكامرل فري اركيرا. بلر  صرافي  موجودا  صافيخالل السنة ، قام  المجموعة ببيع  17-1

مليون    37، مما أدى إلى خسارة بمبل  مليون   سعودي 32904البيع  ماحصال ، وبلغ  قيمة سعوديمليون    11904الاابعة 

 .سعودي

 

 خسارة السهم -18

 

يام احاساب نصيب الس م األساسي من الخسارة باقسيم الخسارة العائدة للمساهمين العاديين بالشركة على الماوسي المرجح لعدد األس م 

. بالنسبة لنصيب الس م المخفض من الخسارة،  يام اعديل الماوسي المرجح لعدد األس م العادية القائمة وذلك السنةالعادية القائمة خالل 

  احويل كافة األس م المعرضة للاخفيض إلى اس م عادية. إن نصيب الس م من الخسارة كما يلي:بإفاراض 
  

 1038 1037 

الرياال  السعودية()ب   
 (5791839015) (336.808.189) خسارة السنة

 (5791839015) (333.116.396) خسارة السنة من العمليا  المسامرة

 1594009000 16.600.000 الماوسي المرجح لعدد األس م القائمة 

 (3912) (6.48) سعودي( )  لخسارة السنة ة للس مضالمخفو الخسارة األساسية

 (3912) (6.66) سعودي( )  العمليا  المسامرة - للس ماألساسية والمخفضة الخسارة 
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 طاعات التشغيلق -18

 

  القطاعيالتقسيم أساس  أ(

هذه األقسام اقدم مناجرا  وخردما  مخالفرة، واردار إن . الاى اقدم اقارير عن اوهي قياعاا ا  ، ةيالاال ةيجيلدى المجموعة األقسام اإلساراا

 اسويقية مخالفة.ساليب أو مخالفة ألن ا اايلب اقنيا  مساقلبشكل 

 

عرامي فرى  الحد الكمي للقياعرا  الواجرب اقرديم اقرارير عن راساوفي إ والذي م اقرير عن يقدعمليا  كل قياع يصف  الملخص الاالي إن 

 .1037و  1038

 

 العمليات  عنها مفصحقطاعات 

 قوالور عجينة الورقشراء واصنيع واوزيع   . اصنيع

 جمع، فرز، نقل وضغي األوراق النفايا   .أخرىاجارة ونقل و

 

 .االقلعلى سنة ربع كل مرة الداخلية لكل قسم األدراة يقوم الرئيس الانفيذي للمجموعة بمراجعة اقارير 

 

عمليرا  نقرل المرواد الخرام المعراد اردويرها وخردما  الاوزيرع  الاكامرل. ويشرمل هرذا القياعين بين كال  الاكاملهناك مساويا  مافاواة من 

 .بح   بين القياعا  على أساس اجاري سعاراالالمشاركة، على الاوالي. يام احديد 

 

  م تقارير عنهاالتى يقدب( معلومات عن القطاعات 

 

أن كراة يرام إسراخدام ا لقيراس األداء حيرث اقرير عن  موضحة ادناه . خسرارة القيراع قبرل الز الاى يقدموما  المرابية بكل قياع المعلإن 

نفرس فري  الارى اعمرل خررىفي اقييم ناائج القياعرا  كرل علرى حردة بالنسربة للمنشرآ  األ اإلدارة اعاقد أن هذه المعلوما  هي االكثر أهمية

 الصناعا  .مجال 

 

   التى يجب تقديم تقارير عنهاالقطاعات   1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 االجمالى   أخرىتجارة ونقل و  تصنيع  

الرياال  السعودية()ب    

 908.811.641  66.408.644  466.136.884  خارجيةإيرادا  

 (348.149.086)  (11.680.041)  (366.989.013)  ة بين القياعا  ايرادا  مابادل

 663.664.648  13.018.601  630.619.846  ايرادا  قياعية

       

 (333.996.189)  (1.368.996)  (308.416.631)  قياع قبل الزكاةالخسارة 

 18.661.631  911.648  18.818.861  اكلفة امويل

 66.818.196  3.638.141  66.610.031  اسا الك وإيفاء

 3.068.996.649  84.031.399  891.941.180  قياعالموجودا  

 813.111.189  94.846.640  866.669.819  قياعالميلوبا  
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 )تتمة( طاعات التشغيلق -18

 

   التى يجب تقديم تقارير عنهاالقطاعات   1039ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 االجمالى   أخرىتجارة ونقل و  تصنيع  

الرياال  السعودية()ب    

 27197459182  4095529854  21191079553  خارجيةإيرادا  

 (34291149131)  (3190589310)  (35198879781)  ة بين القياعا  ايرادا  مابادل

 43498389171  1791189734  57895319248  ايرادا  قياعية

       

 (5597119817)  (198489843)  (5098759182)  قياع قبل الزكاةخسارة ال

 (1791149517)  (1179441)  (1792879874)  اكلفة امويل

 (4092719114)  (195719150)  (5791029184)  اسا الك وإيفاء

 3914197289021  30292449784  3935793319178  قياعالموجودا  

 17090519713  4191379314  13098119482  قياعالميلوبا  

 

 ( المعلومات الجغرافية ج

المملكرة العربيرة السرعودية، وبعرض دول مجلرس فرى  ارامي. ومع ذلرك، فرإن العمليرا  الرئيسرية لدوارة أعمال المجموعة على أساس ام إدا

 .خرىالاعاون الخليجي وبعض البلدان األ

 

 . األخرىبلدان الالشركة و منشأ وفقا  لبلدجموعة والموجودا  غير الماداولة يرادا  الماحلل إالمعلوما  الجغرافية  إن
    

 1037ديسمبر  13  1038ديسمبر  13 
الرياال  السعودية()ب ايرادات   

 50198459151  696.816.081 المملكة العربية السعودية 
 2891889201  61.838.868 دول مجلس الاعاون الخليجى 

 5192749418  13.931.614  أخرىبلدان 
 43498389171  663.664.648 االيراد الموحد

    موجودات غير متداولة 
 74594019870  904.198.163 المملكة  العربية السعودية 
 1098749110  8.198.061 دول مجلس الاعاون الخليجى 

 5098319411  8.611.186  أخرىبلدان 
 81293139731  911.380.998 موجودات غير متداولة موحدة 
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 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة -10

ومجلررس اإلدارة ومرروظفي اإلدارة الرئيسرريين . فرري سررياق األعمررال  الشررقيقةااكررون الج ررا  ذا  العالقررة مررن الشررركا  الاابعررة والشررركا  

دة اإلعايادية لألعمال ، ااعامل المجموعة مع ج اا ا ذا  العالقة . ااعلق الك المعامال  بالخدما  المقدمة والمسالمة والمصروفا  الماكب

ادلرة ويرام إعامراد شرروي واحكرام هرذه المعرامال  مرن قبرل نيابة عن الج ا  ذا  العالقة . اام المعامال  بشروي مافق علي را بصرورة ماب

 إدارة المجموعة .

 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 
 1037ديسمبر  13  1038ديسمبر  13   
الرياال  السعودية()ب     

 791429500  9.801.116   قصيرة االجل مكافأ 
 1139437  111.141   مكافأة ن اية الخدمة للموظفيين 

   8.316.488  891879137 

 

 . الخدمة المحددة مكافأة ما بعدالروااب والمزايا غير النقدية والمساهما  في خية على الرئيسيين للمجموعة  االدارةاعويض موظفي  ياضمن

 

 جهة ذات عالقة أخرىمعامالت 

 

 مع ج اا ا ذا  العالقة : ديسمبر كان لدى الشركة المعامال  ال امة الاالية 13( خالل السنة المنا ية في 3

 
1038:      

      

 الرصيد قيمة المعاملة المعاملةطبيعة  العالقة  عالقة جهة ذات

الرياال  السعودية()ب      
 4.183.360 شراء غاز شركة زميلة  شركة غاز الشرق

(592429052) 
 3.060.000 اوزيعا  أربا  مسالمة   
      

 - 360.000 أاعاب اساشارا  شريك  الماليةشركة فالكم للخدما  
      

1037:      
      

 293409778 شراء غاز شركة زميلة  شركة غاز الشرق
(398019114) 

 390509000 اوزيعا  أربا  مسالمة   
      
 

 عالقة ذمم دائنة تجارية لجهة ذات  

 

   1038 1037 

الرياال  السعودية()ب     

 398019114 6.464.064   الشرقشركة غاز 
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 قياس القيمة العادلة -13

 

برين المشراركين فري السروق فري  ةيرماظمعاملرة نالقيمة العادلة هي السعر الذي سيام إساالم  لبيرع أصرل أو المردفوع لاحويرل إلارزام فري إن 

عبرارة عرن منشرأة مسرامرة فري أعمال را ولريس هنالرك نيرة أو ميلرب  المجموعرةااريخ القياس. يساند اعريف القيمة العادلة إلى إفاراض أن 

 لاقليص حجم عملياا ا بشكل جوهري أو إجراء معاملة بشروي غير موااية .

 

، مجموعة ، سمسارماعاملة وبصورة مناظمة من بس ول مااحةي إذا كان  األسعار المدرجة مدرجة في سوق نشأداة ك اعابر األداة المالية

 بصورة مناظمة على أساس اجاري بح  . العاملةانظيمية ، وأن الك األسعار امثل معامال  السوق  هيئةصناعية ، خدمة اسعير أو 

 

بيانا  السوق الاري يمكرن مالحظا را قردر اإلمكران . يرام اصرنيف القريم العادلرة إلرى مسراويا   المجموعةعند قياس القيمة العادلة ، اساخدم 

 مخالفة في الاسلسل ال رمي للقيمة العادلة بناء  على المدخال  المساخدمة في أساليب الاقييم كما يلي :

 

كرن الوصرول إلي را فري الارى يميابقرة االم لميلوبرا واأ للموجرودا )غير معدلة( في األسواق النشرية  درجةمال: األسعار  المساوى االول

 .ااريخ القياس

المرردخال  خالفرا  لألسررعار غيررر المدرجرة والمضررمنة فرري المسراوى االول والاررى مررن الممكرن مالحظا ررا للموجررودا  أو :  الثرراني ىالمسراو

 الميلوبا  إما بصورة مباشرة )األسعار( أو غير مباشرة )مشاقة من االسعار( .

 )المدخال  غير الملحوظة( . اي يمكن مالحظا اوالميلوبا  الاى ال اساند على بيانا  السوق الأالمدخال  للموجودا  :  الثالث ىالمساو

 

الموجرودا  الماليرة باساثناء بالاكلفة الميفأة ،  للمجموعةام إدراج جميع األدوا  المالية  1037ديسمبر  13و 1038ديسمبر  13كما في 

العادلرة علرى أسراس هررم القيمرة  الثالرث مرنالعادلرة احر  المسراوى  مرةيبالق اسرجيل االاي ارم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

في قائمة المركرز المرالي الموحردة  خرىلكافة الموجودا  المالية والميلوبا  المالية األالدفارية ة إن القيم.   ظةحمالقابلة للمدخال  غير 

 . اقارب قيم ا العادلة

 

 إدارة المخاطر المالية -11

وإدارة رأس المال العامل ب دف الحفاظ على مزيج من مصادر مالية  اإلقاراضعملياا ا من خالل حقوق الملكية ،  بامويل المجموعة اقوم

لمخاير  جوهريعن االدوا  المالية محدودة حيث ال يوجد اعرض  النااجة، فإن مخاير المجموعة بصفة عامةمخالفة لاقليل المخاير . 

 األدوا  المالية للمجموعة كما يلي :إن االدوا  .  بالكالادفقا  النقدية واألسعار فيما ياعلق 

 

 االدوات المالية حسب الفئات

 ( موجودات مالية3)

 

 موجودات بالقيمة   

 العادلة من خالل  

 الربح والخسارة

 موجودات بالقيمة

 العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر

   

 التكلفة المطفأة المجموع 

الرياال  السعودية()ب   

     1038ديسمبر  13

العادلرررة مرررن  بالقيمرررة ماليرررةموجرررودا  

 3.049.041 - - 3.049.041 الدخل الشامل اآلخر خالل

 - - 341.384.011 341.384.011 اجاريةذمم مدينة 

 - - 36.949.368 36.949.368 ذمم مدينة أخرى

 - - 11.866.418 11.866.418 نقد وما في حكم 

 101.896.883 103.809.838 - 3.049.041 

     

     1039ديسمبر  13

العادلرررة مرررن  بالقيمرررة ماليرررةموجرررودا  

 395859410 - - 395859410 الدخل الشامل اآلخر خالل

 - - 10893179170 10893179170 ذمم مدينة اجارية

 - - 1091889471 1091889471 ذمم مدينة أخرى

 - - 1591589831 1591589831 نقد وما في حكم 

 12591319181 12198159721 - 395859410 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -11

 )تتمة( المالية حسب الفئاتاالدوات 

 ( مطلوبات مالية1)

 

     بالقيمة العادلة من خالل   

 المجموع  بالتكلفة المطفأة  الربح أو الخسارة  

الرياال  السعودية()ب    

       1038ديسمبر  13كما في 

 401.600.311  401.600.311  -  قروض يويلة االجل

 310.803.199  310.803.199  -  االجل قصيرةقروض 

 84.694.984  84.694.984  -  ذمم دائنة اجارية

 90.063.844  90.063.844  -  أخرىوميلوبا   مساحقا 

  -  880.810.143  880.810.143 

       

       1039ديسمبر  13كما في 

 25891139132  25891139132  -  قروض يويلة االجل

 31091519305  31091519305  -  االجل قصيرةقروض 

 1892889041  1892889041  -  ذمم دائنة اجارية

 7290239473  7290239473  -  أخرىوميلوبا   مساحقا 

  -  15592319151  15592319151 

 

 ألدوا  المالية :من اعرضة للمخاير الاالية م المجموعة

 

 مخاير اإلئامان .أ( 

 مخاير السيولة . ب(

 مخاير السوق . ج(

 . الاشغيلمخاير  د(

 

لمسرراعدة اإلدارة علررى انفيررذ  . املررة لوضررع واإلشررراف علررى إيررار إدارة المخرراير فرري المجموعررةاإلدارة المسررؤولية الكمجلررس احمررل ي

رنرامج إدارة ويركرز بمسئولياا ا اإلشرافية ، أصربح  اإلدارة مسرؤولة عرن احديرد ومراقبرة وإدارة اعررض المجموعرة للمخراير الماليرة . 

المحاملرة علرى األداء المرالي  خررىة األيلبالية ويسعى إلى اقليل اآلثار السالمخاير الشامل للمجموعة على عدم إمكانية الانبؤ باألسواق الم

 للمجموعة .

 

، مناسربة للمخرايرووضع حدود وضوابي لاحديد واحليل المخاير الاى اواج  ا المجموعة ، للمخاير إدارة المجموعة  سياسا ام وضع 

بشكل مناظم لاعكس الاغيرا  في ظروف السوق واألنظمة إدارة المخاير  سياسا الحدود . اام مراجعة  ذه ومراقبة المخاير واإللازام ب

بيئررة رقابيرة منضربية وبنرراءة  الحفراظ علرىإدارا را وإجراءاا را إلررى واردريب ا معررايير وأنشرية المجموعرة . وا ردف المجموعررة مرن خرالل 

 . يع الموظفين أدوارهم وإلازاماا ماوعب في ا جميس

 

لمخاير ، ومراجعة مدى كفاية إيار المجموعة لقيام اإلدارة بمراقبة اإلماثال لسياسا  وإجراءا  إدارة كيفية يشرف مجلس اإلدارة على 

 إدارة المخاير فيما ياعلق بالمخاير الاى اواج  ا المجموعة .
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -11

 

 أ( مخاطر اإلئتمان

نشرأ االاري و الاعاقديرة ، الوفاء بالازاماا  ل أو يرف مقابل لألداة المالية فييفشل عم إذاعبارة عن مخاير الخسارة المالية للمجموعة هي 

 . خرىالعمالء والذمم المدينة األبشكل أساسي من الذمم المدينة للمجموعة من 

 

امثل القيمة الدفارية للموجودا  المالية الحد األقصى للاعرض لمخاير اإلئامان . كان الحد األقصى للاعرض لمخاير اإلئامان في اراريخ 

 كما يلي : قائمة المركز المالي

 

   1038  1037 

الرياال  السعودية()ب     

 17193119417  10391179117   ذمم مدينة اجارية

 1590739108  1091459458   أرصدة لدى البنوك

   111.183.886  10191039404 

 

 الذمم المدينة التجارية

فري اإلعابرار أيضا  ، اأخذ اإلدارة لفردية لكل عميل . بالرغم من ذلكياأثر اعرض المجموعة لمخاير اإلئامان بشكل رئيسي بالخصائص ا

المرابية بالصرناعة والدولرة  الاخلف عن السدادمخاير عمالئ ا ، بما في ذلك العوامل الاى قد اؤثر على مخاير اإلئامان الخاصة بقاعدة 

 الاى يعمل في ا العمالء .

 

 المجموعرة لبنرودجردارة اإلئامانيرة قبرل اقرديم للاحليرل كرل عميرل جديرد بشركل فرردي   رابموجبيرام وضع  إدارة المجموعرة سياسرة إئامران 

. ااضرمن مراجعرة المجموعرة اقييمرا  خارجيرة ،إذا كانر  ماروفرة ، قروائم ماليرة ، معلومرا  عرن وكالرة يم القياسرية وشروي الردفع والاسرل

لكرل عميرل لكرل ربرع . أي  ا رالبيرع ويرام مراجعا حردوديرة . يرام احديرد يرة البنكجع  صناعية ، وفي بعض الحراال  المراإلئامان ، معلوما

 اايلب موافقة لجنة إدارة المخاير . الحدودمبيعا  ااجاوز الك 

 

فاررة سرداد مرن شر ر إلرى ثالثرة أشر ر  احديرداقوم المجموعة بالحد من اعرض ا لمخاير اإلئامران مرن الرذمم المدينرة الاجاريرة عرن يريرق 

 على الاوالي . والشركا  األفرادللعمالء من 

 

أوضاعا  اراقب المجموعة عن قرب البيئة اإلقاصادية في الشرق االوسي وااخذ إجراءا  للحد من اعرض ا للعمالء في البلدان الاى اش د 

 .غير مساقرة معينة إقاصادية 

 

 ية .اقوم المجموعة باكوين مخصص إنخفاض القيمة ويمثل اقديراا ا للخسائر الماكبدة فيما ياعلق بالذمم المدينة الاجار

 

 ديسمبر كان الحد األقصي لمخاير اإلئامان للذمم المدينة الاجارية حسب النياق الجغرافي كما يلي : 13في 

 

   1038  1037 

الرياال  السعودية()ب     

 14793019124  188.618.601   المملكة العربية السعودية

 3891519831  33.438.644   الكوي  

 190109031  3.409.806   الجزائر

 1729718  368.614   اإلمارا  العربية الماحدة 

 119875  11.818   األردن

 391219102  -   اركيا

   103.819.119  17193119417 



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -11

 

 )تتمة( الذمم المدينة التجارية

 كما يلي : اآلخرحسب نوع اليرف  خرىاألقصي لمخاير اإلئامان للذمم المدينة الاجارية والذمم المدينة األ، كان الحد ديسمبر 13في 
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الرياال  السعودية()ب     

 34198429181  380.139.843   عمالء الشركا 

 8191219210  83.861.618   عمالء البيع بالجملة 

 1497119120  18.111.898   عمالء الاجزئة

 1729718  616.090   أخرى

   103.819.119  17193119417 

 

 نقد وما في حكمه

 مالية ، والاى يام اصنيف ا كما يلي :إلحافاظ بالنقد وما في حكم  لدى بنوك ومؤسسا  يام ا

 

       تقييم  

قصير   

 األجل

طويل 

 1034ديسمبر  13  1038ديسمبر  13  وكالة التقييم  االجل

الرياال  السعودية()ب         

 5789131  -  موديز  1 -ب  1أ  البنك األول

 2709581  986.160  موديز  - 3أ  بنك الراجحي

 1159114  -  سي.آي ريان   أ 1أ  البنك العربي الويني

 2139811  -  فياش  أ- 1ف  بنك الجزيرة 

 789212  396.339  موديز  3-ب 3أ  البنك السعودي الفرنسي

 1419111  494.019  فياش  -أ 1ف  بنك اإلنماء

 497459310  4.116.866  فياش  -أ 3ف  البنك االهلي الاجاري

 193189503  908.888  فياش  -أ 1ف  بنك الرياض

 1419354  116.186  موديز  3-ب 3أ  البنك السعودي البريياني

 19500  -  موديز  1-ب 1أ  البنك السعودي لإلساثمار

 19500  68.110  موديز  3-ب 3أ  البنك السعودي األمريكي

 3398789022  33.680.408  -  - -  بنوك دعم أجنبية وغيرها

       10.166.668  1590739108 

 



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -11

 ب( مخاطر السيولة 

لاى يام اسويا ا وا المالية باإللازاما اإللازاما  المرابية ب في الوفاء لمصاعب المجموعة عن مخاير مواج ةهي عبارة مخاير السيولة 

اوفر السريولة الكافيرة أن را سرمرن بقردر اإلمكران  لاأكيردفري ان ج المجموعرة إلدارة السريولة أصل مالي آخر . يامثل نقد أو عن يريق اسليم 

إساحقاق ا ، في ظل الظروف العادية والصعبة ، بدون اكبد خسائر غير مقبولة أو المخايرة بإلحاق ضررر بسرمعة للوفاء باإللازاما  عند 

 المجموعة .

 

، ة وغيرر مخصرومةعرمجمالمبرال  إن . الموحردة القائمرة فري اراريخ قائمرة المركرز المراليفيما يلي اإلساحقاقا  الاعاقدية لإللازاما  الماليرة 

 ة .ئد الاعاقدية واسابعد أثر أافاقيا  المقاصشمل مدفوعا  الفواوا

 

 1038ديسمبر  13كما في 

 أقل من سنة واحدة القيمة الدفترية

 من سنة إلى 

 أكثر من خمسة سنوات خمسة سنوات

الرياال  السعودية()ب   

 - 613.488.191 383.800.960 401.600.311 قروض يويلة االجل

 - - 310.803.199 310.803.199 قروض قصيرة االجل

 - - 84.694.984 84.694.984 ذمم دائنة اجارية

 - - 90.063.844 90.063.844 أخرىوميلوبا   مصاريف مساحقة

 880.810.143 648.310.888 613.488.191 - 

 

 

 

 1039ديسمبر  13كما في 

 أقل من سنة واحدة القيمة الدفترية

 من سنة إلى 

 أكثر من خمسة سنوات خمسة سنوات

الرياال  السعودية()ب   

 - 48894709311 2091439087 25891139132 قروض يويلة االجل

 - - 31091519305 31091519305 قروض قصيرة االجل

 - - 1892889041 1892889041 ذمم دائنة اجارية

 - - 7290239473 7290239473 أخرىوميلوبا   مصاريف مساحقة

 15592319151 14290519835 48894709311 - 

 

 

 ج( مخاطر السوق

مخاير السوق هي مخاير الاغيرا  في معدل الفائدة السوقية وأسعار االس م وأسعار صرف العمال  االجنبية والفروقا  اإلئامانية )الاى 

. إحافاظ ا بأدوا  ماليرةإيرادا  المجموعة أو قيمة  سوف اؤثر علىال ااعلق بالاغيرا  في الوضع اإلئاماني للمصدر / الج ة المصدرة( 

 .ةعائد المخايروق ضمن حدود مقبولة ، مع احسين إن ال دف من إدارة مخاير السوق هو إدارة ومراقبة الاعرض لمخاير الس

 

 إدارة مخاطر سعر الفائدة

خاير أسعار الفائدة من إمكانية حدوث اغيرا  في أسعار الفائدة قد اؤثر على قيمة االدوا  المالية . لردى المجموعرة قرروض انشأ إدارة م

المركرز المرالي  قائمرة قروض ا . فري اراريخيويلة األجل وقصيرة االجل بأسعار ماغيرة . ااعرض المجموعة لمخاير أسعار الفائدة على 

 :كما يليفائدة ألدوا  المجموعة الاى احمل فوائد هي أسعار الفإن ملخص الموحدة 

 

 

 

 



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 

 1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -11

 )تتمة( مخاطر سعر الفائدة إدارة

 

  1038 1037 

 الرياال  السعودية(ب)  

    : أدوات ذات معدل ثابت

    مطلوبات مالية :

 25891139132 401.600.311  قروض يويلة االجل

 31091519305 310.803.199  قروض قصيرة االجل

  916.103.688 72198259110 

    

 االجنبيةإدارة مخاطر صرف العمالت 

في أسعار صررف العمرال  االجنبيرة . وانشرأ  ما نسبة للاغيرمخاير العمال  االجنبية هي مخاير اقلب قيمة الموجودا  المالية أو إلازام 

العمال  األجنبيرة . حاليرا  ، يقاصرر اعررض المجموعرة برام اربسربب المعرامال  الارى  وذمرم دائنرةمرم مدينرة ذ بشكل رئيسي في حالة وجرود

 ،والفروااير المسراحقة الردفع  القائمرة العمال  االجنبية على المبال  المدينة / الدائنة من / إلى المنشآ  االجنبية وخيابا  اإلعامراد لمخاير

دوالر أمريكري إلرى  3، والردوالر األمريكري . يرام حسراب الردوالر االمريكري بسرعر  اإلسارلينيوهي مقيمة بشكل رئيسي باليورو، الجني  

 سعودي .   1974

 

 د( مخاطر التشغيل

مخاير الاشغيل هي مخاير الخسارة المباشرة أو غيرر المباشررة النااجرة عرن مجموعرة واسرعة مرن األسرباب المرابيرة بالعمليرا  والاقنيرة 

مرن عوامرل المجموعرة أو خارجيرا  لردى مرزودي الخدمرة للمجموعرة ، و مرن خراللوالبنية الاحاية الداعمة ألنشية المجموعرة ، إمرا داخليرا  

 السوق والسريولة  مثرل الرك الارى انشرأ عرن المايلبرا  القانونيرة والانظيميرة والمعرايير المقبولرة عمومرا  و، مخاير اإلئامان بخالفخارجية 

 لسلوك الاشغيل . انشأ مخاير الاشغيل من جميع أنشية المجموعة .

 

ن الخسرائر الماليرة واألضررار بسرمعا ا مرع احقيرق أهرداف ا فري أن الحرد مر ةوازنرمخاير الاشغيلية من أجرل ما دف المجموعة إلى إدارة ال

بحة ، وإنااج مناجا  عالية الجودة واوليد عوائد للمساثمرين . اقع المسؤولية الرئيسرية عرن ايروير وانفيرذ الضروابي علرى ار ةأمنشاصبح 

 مخاير الاشغيل على عااق مجلس اإلدارة .

 

 هـ( إدارة مخاطر رأس المال

في اقرديم قدرا ا على اإلسامرار كمنشأة مسامرة حاى اامكن من اإلسامرار  حمايةإن ال دف الرئيسي للمجموعة من إدارة رأس المال هو 

 فوائد للمساهمين اآلخرين والحفاظ على قاعدة قوية لدعم الانمية المسادامة ألعمال ا .عوائد لحاملى االس م و

 

يريق مراقبة العائرد علرى صرافي الموجرودا  وإجرراء اعرديال  فري ضروء الاغيررا  فري الظرروف عن  مال اادير المجموعة هيكل رأس 

رأس المال ، قد اقوم المجموعة باعديل مبل  اوزيعرا  األربرا  المسراحقة للمسراهمين أو إصردار اسر م أو اعديل على  للحفاظاإلقاصادية . 

 جديدة .

 

العامرل ب ردف الحفراظ علرى مرزيج  مال رال حقروق الملكيرة ، القرروض وإدارة رأس اقوم المجموعة بامويرل مشرروعاا ا الاوسرعية مرن خرال

 .ألقصى درجة ممكنة مناسب بين مصادر مالية مخالفة لاقليل المخاير 

 

 ديسمبر كما يلي : 13في كما  معدال  اإلقراض
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 الرياال  السعودية(ب)  

 72198259110 916.103.688  قروض واس يال  احمل فائدة

 (1591589831) (11.866.418)  ناقصا  : نقد وما في حكم 

 75492349403 933.664.843  الدين

 18197389151 318.661.380  مجموع حقوق الملكية

 1.41 6.36  (مرةمعدل صافي الدين إلى حقوق الملكية )



  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 إيجارات تشغيلية -11

سيارا  .اإليجارا  ، بإساثناء األرض ، هي لفارة مخالفة ألراضي ، أج زة حاسب آلي ، آال  واأجير لدى المجموعة إيجارا  اشغيلية 

 .ازيد سنويا  لاعكس إيجارا  السوقاإليجار . دفعا  اإليجار إما ثاباة أو  ا اجديد اإليجارا  بعد فار ا سنة واحدة مع خيارأولية مدا ا 

 

ديسمبر هري كمرا  13قابلة لإللغاء كما في الالاشغيلية غير  فارا  اإليجارا الحد األدنى من اإليجارا  المساقبلية المساحقة الدفع بموجب 

 يلي :
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 الرياال  السعودية(ب)  

 1459000 801.100  خالل سنة واحدة

 198329000 1.880.000  بعد سنة وليس  أكثر من خمس سنوا 

 495029000 30.610.449  أكثر من خمس سنوا 

  36.131.849 3093729000 

 

 واإلرتباطات اإللتزامات -16

 

ارم إصردارها فري سرياق ضرمانا  بنكيرة يارئرة وعامراد إ خيابرا  إلازامرا  اامثرل فري المجموعرة كران لردى، 1038ديسرمبر  13 كما في

مليون   سعودي  3901مليون   سعودي( و  3098: 1037ديسمبر  13مليون   سعودي ) 3792 بمبل  األعمال الاجارية العادية

 .(مليون   سعودي 191: 1037ديسمبر 13)

 

 أحداث الحقة -16

قرد يكرون ل را ارأثير مرادي علرى  1038ديسرمبر  13فري  ن ايرة السرنة كرن هنالرك أي أحرداث الحقرة هامرة منرذلم ا ،وج ة نظر اإلدارة من 

 المركز المالي للمجموعة كما هو موضح في هذه القوائم المالية .

 

 أرقام المقارنة -14

 حاى ااوافق مع عرض السنة الحالية . 1037ام إعادة اصنيف بعض أرقام المقارنة لسنة 

 

 الموافقة على القوائم المالية الموحدة -19

رجررب  15الموافررق  1038مررارس  13امرر  الموافقررة علررى إصرردار هررذه القرروائم الماليررة الموحرردة بواسررية مجلررس إدارة المجموعررة فرري 

 هـ.3550

 

 

 

 


