
 

 

 

 

 الكثيري اللابظتشزكت 

 (ضعىدًت شزكت مطاهمت)

ز مزاجع الحطاباث اإلاطتلل  اللىائم اإلاالُت اإلامجمعتوجلٍز

 8132دٌطمبر  13للطىت اإلاالُت اإلاىتهُت فى 



















 ششكة الكثيري القابضة 

  اهمة ظعودية()ششكة مع

 إيضاحات حول القوائم املالية املجمعة

 8133ديعمبر  13للعىة املىتهية في 

1 

 

 

 
 :الشزكت واليشاط( 3إًظاح : )
 

ملكرررة العشايرررة العرررعودية بموحرررر ال رررج  الح ررراسي س رررم بامل فررري الش رررا  )الشرررشكة(ي شررري شرررشكة معررراهمة ظرررعوديةي م رررجلة الكثيرررري اللابظرررتشرررزكت 

 .( م8113 أغعطغ 11هر )املوافق 3184 شعبان 84بحاس خ  3131800141

امي للشرشكة مرً شرشكة رات معرةولية محرذيد  إ ر  شرشكة معراهمة ظرثحو ر  الكيران الى( ثرم 333الح راس  يسظرخثماس س رم ) /بموحر  رشاس معرا ي يص رش 

 
 
 مً  ظعودية مقفلة إعحباسا

 
 .هر 3113حمادى آلاخش   83املوافق  م8132ماسط  81مً ثاس خ الحأشير بالححو   بال ج  الح اسي إعحباسا

م صذس  شاس م لغ هيةة العو  املالية باملوافقة عل  وشش  سصذاس الخاصة بالششكة يطرش  عرذد 8132مايو  32هر املوافق  3113شعبان  83بحاس خ 

 أظهمها بالعو  املواصي )همو(.ي ذ ثمد عملية الطش  عل  الىحو الحا ي : % م81,3ًظهم ثمث   334,111

 (  ظرررهم ظرررهم عرررادي مرررً أظرررهم املعررراهمين التررراليين ثمثررر  مرررا وعررر ح  114,011طرررش )مرررً أظرررهم الشرررشكة القائمرررة علررر  أن ثررروص  محح ررر ت 30 %

 الطش  عل  املعاهمين التاليين حعر وعر امللكية.

 (  ظهم عادي حذيذ114,011طش )  0ليمث  ص اد  عل  سأط املال التا ي بيعبة. % 

 س ال للعهم. 31ظهم بقيمة إظمية  1,314,011مقعم إ   س ال ظعودي  13,140,111صبح سأط مال الششكة أعملية الطش  بىاء  عل  

عررً س رال ظرعودي  1,824,111بمبلرر   م  رشست الجمعيررة العامرة غيرر العاديررة ص راد  سأط املرال 8133أغعرطغ  31هرر املوافررق  3114ري الحجرة  0بحراس خ 

 مرً مرً اسارا  املبقرا  بمبلر  0لكر  ) ( ظهم م اوي3مىح )طش ق 
 
 840,181س رال يمرً سححيراطي الىظرامي بمبلر   0,431,131( أظرهم يثرحم الض راد  دعمرا

 س ال يازلك يكون سأط املال عل  الىحو الحا ي :

 بعذ الض اد  الض اد   ب  الض اد  البيان

 139093711 0893911 133193111 ظهمعذد ا 

 31 31 31  يمة العهم

 1930973111 038993111 133191311  يمة سأط املال

 

 :الشزكت وشاط 

ة مرررً الشرررش ات الحابعرررة  لهرررا اي املشررراسكة فررري اداس  الشرررش ات هخرررشى الارررم جعررراهم فوهرررا يثررروفير الرررذعم الررر صم لهرررا يامرررح   حقرررو  امللكيرررة ال رررىاعي اداس 

  ي لغيرها.ءات هخترا  يالع مات الح اس ة يال ىاعية يحقو  همحياص يغيرها مً التقو  املعىو ة ياظحغ لها يثأحيرها للشش ات  الحابعة لها ابشا

 

 

 

 

 



 ششكة الكثيري القابضة

  )ششكة معاهمة ظعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املجمعة

 8133ديعمبر  13للعىة املىتهية في 

 

 

 

 التابعت والتراخُص الصىاعُتالشزكاث 

 

 حهة سصذاس س م ال ج  سظم الح اسي 

 الش ا  3131971131 % )ششكة شخص ياحذ(311 ششكة معاهذ  سمذاد املتذيد  مملوكة بيعبة

 الش ا  3131778198 % )ششكة شخص ياحذ(311ششكة أليان لل ىاعة مملوكة بيعبة 

 

ياليشرا  ث رييأ أصرىان مرً الخشظراهة ياظرمىد يالجرص أليان لل رىاعة هر بئظم  3111محشم  32( بحاس خ 318لذى الششكة ثشخيص صىاعي س م )

. 
 

 طعملت العزض واليشا

 

ب س ررال ثررم عررش  القرروائم املاليررة ايليررة املخح ررش  بالش ررال العررعودي يهررو العملررة الوشيفيررة يعملررة العررش  للشررشكة. ثررم ثقش ررر حميررأ اس ررام إ رر  أ ررش 

 ظعوديي ما لم يزكش خ ن رلك.



 ششكة الكثيري القابضة

  )ششكة معاهمة ظعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املجمعة

 8133ديعمبر  13للعىة املىتهية في 

 

 

 :  اإلاعاًير املحاضبُت اإلاطبلت( 8إًظاح : )

ز اإلااأوال :   لُت ألول مزة :جطبُم اإلاعاًير الذولُت إلعذاد التلاٍر

لية إلعذاد الحقاس ش إن ثطبيق املعايير الذيلية للحقاس ش املالية للمش  اي   يحذد سحشاءات الام ي ر عل  امليشأ  اثباعها عىذما جعحمذ املعايير الذي 

 (. 3املالية س م  املالية للمش  اي    أظاط إلعذاد القوائم املالية لألهذان العامة )املعياس الذي ي إلعذاد الحقاس ش

ي ائمرررة اسارررا  أي الخعرررائش يالرررذخ  الشرررام  آلاخرررش ايليرررة املررروحض   يالحرررذفقات الىقذيرررة  8133 ديعرررمبر 13ي إن  ائمرررة املشكرررض املرررا ي ايليرررة املررروحض  فررر

يوشرشها يفقرا للمعرايير الذيليرة للحقراس ش املاليرة  يالحغيرات فري حقرو  املعراهمين للفترر  املىتهيرة فري رلرك الحراس خ شري القروائم املاليرة اي ر  الارم ثرم إعرذادها

العررىة العرررابقةي الاررم ثررم إ شاسهرررا فرري اململكررة العشايرررة العررعودية يغيرهررا مرررً املعررايير ياحكررام الارررم أ شنهررا الهيةررة العرررعودية للمحاظرربين القرراهوهيين. فررري 

حقرراس ش املاليررة دظررح ذامات سداس  الذاخليررةي يلررم يررحم ثرروفير هررز  البياهررات  امررد الشررشكة بئعررذاد  وائمهررا املاليررة املذ قررة للمعررايير الذيليررة إلعررذاد ال

 املالية للمالكين أي اطشان الخاسحية مث  املعخثمش ً أي الذائىين . 

 :ز اإلاالُت اإلاطبلت ألول مزة  إلاعاًير التلاٍر
ً
 مطابلت اللىائم اإلاالُت وفلا

 

 للمعايير هزا سيضا  يهذن إ   عش  مطابقة ألسصذ  القوائ
 
الععودية خ ل العام العابق مقاسهة بىفغ م املالية للششكة الام ظبق إعذادها يفقا

 للمعايير الذيلية للحقاس ش املالية 
 
)ثاس خ ثحول الششكة إ   ششكة  8132ماسط  81يرلك لقائمة املشكض املا ي هفححاحية كما شي بحاس خ اسصذ  يفقا

إخح ن كزلك حقو  املعاهمين لىفغ الحواس خ يالام يحضح منها عذم يحود أي  8132ديعمبر  13ملا ي للششكة في معاهمة( يكزلك أسصذ  املشكض ا

 للمعايير الععودية مقاسهة باملعايير الذيلية للحقاس ش املالية 
 
يهخي ة ألن ثاس خ ثحول في أسصذ  القوائم املالية في الحواس خ املشاس إلوها ياملعذ  يفقا

 8132ماسط  81عش  فتر  املقاسهة لقائمة الذخ  ي ائمة الحذفقات الىقذية عً الفتر  مً فقذ ثم  8132ماسط  81ششكة معاهمة في  الششكة إ  

 . 8132 مبرديع 13حاى

 :8139مارص  81ت ألارصذة ؤلافتتاخُت لتدىل الشزكت إلى شزكت مطاهمت في طابل( : م3جذول ركم )

 8139دٌطمبر  13لطىت اإلالارهت في اإلاالي كش أرصذة اإلاز  ( : مطابلت8جذول ركم )

خ جدىل الشزكت إلى شزكت مطاهمت في 1جذول ركم )  .8139 طمبردٌ 13ختى  8139مارص  81( : مطابلت كائمت دخل الفترة مً جاٍر

 8139مارص  81( : مطابلت خلىق اإلاطاهمين ؤلافتتاخُت لتدىل الشزكت إلى شزكت مطاهمت في 7جذول ركم )

 8139دٌطمبر  13( : مطابلت خلىق اإلاطاهمين لطىت اإلالارهت في 1)جذول ركم 



 ششكة الكثيري القابضة

  )ششكة معاهمة ظعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املجمعة

 8133ديعمبر  13للعىة املىتهية في 

 

 

 

 

خ التدىل 3جذول ركم )  ملارهت بين اإلاعاًير الطعىدًت واإلاعاًير الذولُت : 8139/1/81( : مطابلت أرصذة اإلازكش اإلاالي ؤلافتتاخُت في جاٍر

 

 
 يفقا للمعايير

  أرش الححول  
 يفقا للمعايير

 
 الععودية

  
 الذيلية

 
 س ال ظعودي

 
 س ال ظعودي

 
 س ال ظعودي

 
 مذ قة

 
  

 
 غير مذ قة

 اإلاىجىداث
     

 88,104,113 ممحلكات يآدت يمعذات
 

1 
 

88,104,113 

 1 مشاسيأ ثحد الحىفيز
 

1 
 

1 

 88,104,113 مجمىع اإلاىجىداث غير اإلاتذاولت
 

1 
 

88,104,113 

 اإلاىجىداث اإلاتذاولت:
     

 31,840,303 م ضين
 

1 
 

31,840,303 

 31,318,103 رمم مذيىة
 

1 
 

31,318,103 

 031,401 معححق مً حهات رات ع  ة
 

1 
 

031,401 

 3,113,311 أسصذ  مذيىة أخشى 
 

1 
 

3,113,311 

 1   824,318 الىقذ يالىقذ املمار 
 

824,318 

 81,318,183 مجمىع اإلاىجىداث اإلاتذاولت
 

1 
 

81,318,183 

 7938133729 مجمىع اإلاىجىداث
 

1 
 

7938133729 

 خلىق اإلاطاهمين  واإلاطلىباث 
     

 خلىق اإلاطاهمين :
     

 82,111,111 سأط املال 
 

1 
 

82,111,111 

 88,011 اححياطي هظامي 
 

1 
 

88,011 

 1,010 سأط املال سضافي
 

1 
 

1,010 

 1 ع ي  سصذاس
 

1 
 

1 

 1 أساا  مبقا 
 

1 
 

1 

 82,182,333 إجمالي خلىق اإلاطاهمين 
 

1 
 

82,182,333 

  اإلاطلىباث غير اإلاتذاولت :
     

 11,101 م  ص مكافأ  نهاية الخذمة 
 

1 
 

11,101 

 8,114,340 الجضء غير املحذايل مً أيسا  الذفأ
 

1 
 

8,114,340 

 8,111,310 مجمىع اإلاطلىباث غير اإلاتذاولت
 

1 
 

8,111,310 

  اإلاطلىباث اإلاتذاولت :
     

 1,330,131 هيةجعهي ت إئحما
 

1 
 

1,330,131 

 31,401,811 رمم دائىة
 

1 
 

31,401,811 

 3,108,338 الجضء املحذايل مً أيسا  الذفأ
 

1 
 

3,108,338 

 138,441 أسصذ  دائىة أخشى 
 

1 
 

138,441 

 81,314 م  ص الض ا 
 

1 
 

81,314 

 34,311,011 مجمىع اإلاطلىباث اإلاتذاولت
 

1 
 

34,311,011 

 83,321,123 اتم مو  املطلوا
 

1 
 

83,321,123 

 7938133729 مجمىع اإلاطلىباث وخلىق اإلاطاهمين 
 

1 
 

7938133729 



 ششكة الكثيري القابضة

  )ششكة معاهمة ظعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املجمعة

 8133ديعمبر  13للعىة املىتهية في 

 

 

 

خ 8جذول ركم )  ملارهت بين اإلاعاًير الطعىدًت واإلاعاًير الذولُت : 8139/38/13( : مطابلت أرصذة اإلازكش اإلاالي ؤلافتتاخُت في جاٍر

 
 يفقا للمعايير

  أرش الححول  
 ريفقا للمعايي

 
 الععودية

  
 الذيلية

 
 س ال ظعودي

 
 س ال ظعودي

 
 س ال ظعودي

 
 مذ قة

 
  

 
 غير مذ قة

 اإلاىجىداث غير اإلاتذاولت :
     

 18,814,418 ممحلكات يآدت يمعذات
 

1 
 

18,814,418 

 1 مشاسيأ ثحد الحىفيز
 

1 
 

1 

 18,814,418 مجمىع اإلاىجىداث غير اإلاتذاولت
 

1 
 

18,814,418 

 اث اإلاتذاولت:اإلاىجىد
     

 1,410,024 م ضين
 

1 
 

1,410,024 

 81,113,121 رمم مذيىة
 

1 
 

81,113,121 

 311,111 معححق مً حهات رات ع  ة
 

1 
 

311,111 

 121,334 أسصذ  مذيىة أخشى 
 

1 
 

121,334 

 1   1,412,181 الىقذ يالىقذ املمار 
 

1,412,181 

 18,140,083 م مو  املوحودات املحذايلة
 

1 
 

18,140,083 

 9739113711 مجمىع اإلاىجىداث
 

1 
 

9739113711 

 خلىق اإلاطاهمين  واإلاطلىباث 
     

 خلىق اإلاطاهمين :
     

 13,140,111 سأط املال 
 

1 
 

13,140,111 

 132,131 اححياطي هظامي 
 

1 
 

132,131 

 803,313 سأط املال سضافي
 

1 
 

803,313 

 2,004,131 ع ي  سصذاس
 

1 
 

2,004,131 

 0,431,131 أساا  مبقا 
 

1 
 

0,431,131 

 10,321,132 إجمالي خلىق اإلاطاهمين 
 

1 
 

10,321,132 

  اإلاطلىباث غير اإلاتذاولت :
     

 301,833 م  ص مكافأ  نهاية الخذمة 
 

1 
 

301,833 

 1,213,338 الجضء غير املحذايل مً أيسا  الذفأ
 

1 
 

1,213,338 

 1,418,111 اإلاتذاولت مجمىع اإلاطلىباث غير 
 

1 
 

1,418,111 

  اإلاطلىباث اإلاتذاولت :
     

 3,031,134 جعهي ت إئحماهية
 

1 
 

3,031,134 

 3,110,008 رمم دائىة
 

1 
 

3,110,008 

 31,111,182 الجضء املحذايل مً أيسا  الذفأ
 

1 
 

31,111,182 

 3,111,438 أسصذ  دائىة أخشى 
 

1 
 

3,111,438 

 321,011 م  ص الض ا 
 

1 
 

321,011 

 83,401,131 مجمىع اإلاطلىباث اإلاتذاولت
 

1 
 

83,401,131 

 83,303,211 م مو  املطلواات
 

1 
 

83,303,211 

 9739113711 مجمىع اإلاطلىباث وخلىق اإلاطاهمين 
 

1 
 

9739113711 

 



 ششكة الكثيري القابضة

  )ششكة معاهمة ظعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املجمعة

 8133ديعمبر  13للعىة املىتهية في 

 

 

 

 

 ت بين اإلاعاًير الطعىدًت واإلاعاًير الذولُت :ملاره 8139دٌطمبر  13ختى  8139مارص  81( : مطابلت كائمت دخل الفترة مً 1جذول ركم )

      

 
 يفقا للمعايير

  أرش الححول  
 يفقا للمعايير

 
 الععودية

  
 الذيلية

 
 س ال ظعودي

 
 س ال ظعودي

 
 س ال ظعودي

 
 مذ قة

 
  

 
 غير مذ قة

 18,438,131 سيشادات
 

1 
 

18,438,131 

(13.814.418)  ثكلفة سيشادات  
 

1 
 

13.814.418) ) 

 33,228,138 إجمالي الزبذ
 

1 
 

33,228,138 

ف ألاعمال الزئِطُت:  مصاٍر
     

(3.213.323 م اس ف عمومية يإداس ة  ) 
 

1 
 

3.213.323) ) 

(8.881.413 إظته  ات ) 
 

1 
 

8.881.413) ) 

 2,313,111 صافي الذخل مً ألاعمال الزئِطُت
 

1 
 

2,313,111 

 هتائج ألاعمال ألاخزي :
     

(813.341 ء ثمو ليةأعبا ) 
 

1 
 

813.341) ) 

 8,431 إيشادات أخشى 
 

1 
 

8,431 

 1,383,211 صافي دخل الطىت / الفترة  
 

1 
 

1,383,211 

 الذخل الشامل آلاخز :
     

 1 الذخ  الشام  آلاخش للفتر 
 

1 
 

1 

 030723811 إجمالي الذخل الشامل 
 

1 
 

030723811 



 ششكة الكثيري القابضة

  )ششكة معاهمة ظعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املجمعة

 8133ديعمبر  13للعىة املىتهية في 

 

 

 

خ التدىل ( : مطابلت أرصذة خ7جذول ركم )  ملارهت بين اإلاعاًير الطعىدًت واإلاعاًير الذولُت : 8139/1/81لىق اإلاطاهمين في جاٍر

      

 
 يفقا للمعايير

  أرش الححول  
 يفقا للمعايير

 
 الععودية

  
 الذيلية

 
 س ال ظعودي

 
 س ال ظعودي

 
 س ال ظعودي

 
 مذ قة

 
  

 
 غير مذ قة

 خلىق اإلاطاهمين :
     

 82,111,111 سأط املال 
 

1 
 

82,111,111 

 88,011 اححياطي هظامي 
 

1 
 

88,011 

 1,010 سأط املال سضافي
 

1 
 

1,010 

 8931893333 إجمالي خلىق اإلاطاهمين 
 

1 
 

8931893333 

    

      

    
خ 1جذول ركم )  إلاعاًير الذولُت :ملارهت بين اإلاعاًير الطعىدًت وا 8139/38/13( : مطابلت أرصذة خلىق اإلاطاهمين في جاٍر

      

 
 يفقا للمعايير

  أرش الححول  
 يفقا للمعايير

 
 الععودية

  
 الذيلية

 
 س ال ظعودي

 
 س ال ظعودي

 
 س ال ظعودي

 
 مذ قة

 
  

 
 غير مذ قة

 خلىق اإلاطاهمين :
     

 13,140,111 سأط املال 
 

1 
 

13,140,111 

 132,131 اححياطي هظامي 
 

1 
 

132,131 

 803,313 سضافي سأط املال
 

1 
 

803,313 

 2,004,131 ع ي  سصذاس
 

1 
 

2,004,131 

 0,431,131 أساا  مبقا 
 

1 
 

0,431,131 

 7132903029 إجمالي خلىق اإلاطاهمين 
 

1 
 

7132903029 

 



 ششكة الكثيري القابضة

  )ششكة معاهمة ظعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املجمعة

 8133ديعمبر  13للعىة املىتهية في 

 

 

: اإلاعاًير الجذًذة والتعذًالث الجذًذةجاهُ
ً
 بعذ:ولم ٌطز مفعىلها لم ًتم جطبُلها  التي الصادرة ا

عقرود سي رراس ياملبرين أدهررا  ي ثحو رأ سداس  أن ثطبررق هررزا  31م الشرشكة بررالحطبيق املبكرش املعررمو  بر  للمعيرراس الرذي ي إلعررذاد الحقرراس ش املاليرة س ررم لرم ثقرر

 املعياسعل  البياهات املالية للششكة عىذما ي بح ظاسي املفعول.

 

ز اإلاالُت ركم )  ًجار( : علىد ؤلا 30اإلاعُار الذولي إلعذاد التلاٍر

( كيفية هعتراني القياط العش  يهف ا  عً عقود 31يحذد املعياس الذي ي إلعذاد الحقاس ش املالية س م )

سي اس. يقذم املعياس همورج محاظبم ياحذ ي يحطلر مً املعحأحش ً هعتران بموحودات يمطلواات حميأ عقود 

 أي أ    38سي اس إد إرا  اهد مذ  عقذ سي اس 
 
أي أن اص  موضو  العقذ رات  يمة مى فضة. يعحمش شهشا

املؤحش ً بح ييف عقود سي اسات كخشغيلية أي ثمو لية ضمً مفهوم املعياس الذي ي إلعذاد الحقاس ش املالية س م 

 ( . 32( املحعلق باملتاظبة للمؤحش دين جغيير حوهشي عً معياس املتاظبة الذي ي س م )31)

 

 8139ًىاًز  3

 

 لثرا
 
 مً  الام : املعايير الجذيذ  يالحعذي ت الجذيذ ا

 
 : 8133يىايش  3ثم ثطبيقها اعحباسا

هيررشادات مرررً العقرررود مرررأ العمررر ء ي  30هديات املاليرررة ياملعيرراس الرررذي ي للحقش رررش املرررا ي س رررم  4 امررد الشرررشكة بحطبيرررق املعيررراس الررذي ي للحقش رررش املرررا ي س رررم 

 مً 
 
 .   8133يىايش  3اعحباسا

 

 : ألادواث اإلاالُت 9عُار الذولي ركم اإلا

 
 

 اإلاىجىداث اإلاالُت: -التصيُف واللُاص 

ي يعحمذ ث ييف ي ياط املوحودات املالية عل  همورج اعمال يالحذفقات الىقذية املقذس . د يحم ف   أي مشحقات مضمىة في العقود يثؤخز ف

 هعحباس كك  في الح ييف. 

 
 

مان املحو عة عل  مذى عمش ادا  املالية إرا صادت م اطش هئحمان لحلك اديات بشك  كبير مىز هعتران املبذئي يحم ثكو ً م  ص خعائش هئح

 .30يكزلك باليعبة للموحودات الحعا ذية أي الزمم املذيىة الح اس ة الام د جشك  معاملة ثمو   يفقا للمعياس الذي ي للحقش ش املا ي 

 

 التدىل:

سحعي. لكً يمكً للشش ات هظحفاد  مً  بأرش 4 املا ي للحقش ش الذي ي املعياس ثطبيق مً الىاث ة املتاظ ية العياظات في الحغيرات ثطبيق يحم عاد 

 هه فا (. ي حم يشم ( يالقياط  في الح ييف بالحغيرات يحعلق فيما العابقة للفترات املقاسهة معلومات جعذي  بعذم لها يعمح الزي سعفاء

 املبقا  اساا  في املا ي للحقش ش الذي ي املعياس ثطبيق مً املالية الىاث ة ياملطلواات املالية للموحودات الذفترية القيم في بالفشي ات رانهعت

 .م8133  يىايش 3 في كما يهححياطيات
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 ألاجز اإلاترجب على جطبُم اإلاعُار:
 

فشي ات يحم الحأرير بها عل   4عياظات املتاظ ية هخي ة ثطبيق املعياس الذي ي للحقش ش املا ي لم يترثر عل  الحغييرات الام  امد بها الششكة عل  ال

 القوائم املالية للششكة . 

 ) هيشادات  مً العقود مأ العم ء(  30للحقش ش املا ي  املعياس الذي ي

العقود املبرمة مأ العم ء. يح  هرزا املعيراس محر  إسشرادات ثحقرق همورج ياحذ شام  دظح ذام  في محاظبة هيشادات الىاث ة عً  30يقذم املعياس 

 عقود املقايدت ي يالحفعيرات املحعلقة بها. -33هيشادات ي يمعياس املتاظبة الذي ي س م  -33هيشادات في املعياس املتاظبم الذي ي س م 

أن جعتررن براإليشادات مقابر  هقر  البضرائأ أي الخرذمات املقذمرة للعمر ء براملبل   هرو أن امليشرأ  ييب ري 30الهذن اظاس م للمعياس الذي ي للحقش رش املرا ي 

 الزي يعكغ الحعو ض املادي الزي ثحو ع  امليشأ  مقاب  ثلك العلأ أي الخذمات. 

طلبرررات املعيررراس الرررذي ي ثقررروم الشرررشكة برررادعتران بررراديشادات عىرررذ ح رررول العميررر  علررر  العررريطش  علررر  البضرررائأ يه رررشاس باظرررح مها بمرررا يحما ررر ى مرررأ مح

 . 30للحقش ش املا ي 

 

 ألاجز اإلاترجب على جطبُم اإلاعُار:

فشي ات يحم الحأرير بها عل   30لم يترثر عل  الحغييرات الام  امد بها الششكة عل  العياظات املتاظ ية هخي ة ثطبيق املعياس الذي ي للحقش ش املا ي 

 القوائم املالية للششكة . 

 

 :  فتراطاث املحاضبُت الهامت والتلذًزاث غير اإلاؤكذةلا ( 1إًظاح : )

يحطلر اظح ذام الحقذيشات يهفتراضات الام ثؤرش عل   يم املوحودات ياملطلواات امل جلةي  ايلية املخح ش  إن إعذاد القوائم املالية

يمبال  سيشادات يامل شيفات امل ش  عنها يسف ا  عً ملخح ش  اايلية  يسيضاحات عً املوحودات يهلتزامات املتحملة في ثاس خ القوائم املالية

ت ياحكام مبيية املطلواات املتحملة بحاس خ القوائم املالية يمبال  سيشادات يامل اس ف امل ش  عنها خ ل فتر  الحقش ش. بالشغم مً أن هز  الحقذيشا

 ياحذاذ الجاس ةي فئن الىحائج الفعلية يمكً أن  ث حلف عً هز  الحقذيشات.عل  أفض  املعلومات املحوفش  لذى سداس  بشأن العمليات 

لتالية شي إن هحكام الهامة الام اث زنها سداس  في ثطبيق العياظات املتاظ ية للششكة يامل ادس الشئيعية لعذم الحأكذ مً الحقذيشات للفتر  ا

 .8132ديعمبر  13ىتهية في هفغ احكام الام طبقد عل  القوائم املالية للعىة امل
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 ( ملخص ألهم الطُاضاث املحاضبُت  :7إًظاح : )

 ؤلاعذاد أضاص 7-3

 
 
 ألظراط سظرححقا  املتاظربم )الحقراس ش املاليرة ايليرة(  11للمعيراس املتاظربم الرذي ي س رم ثم إعذاد هز  القروائم املاليرة ايليرة املخح رش  يفقرا

 
ي ييفقرا

باظرررحءىاء هظررخثماسات يالارررم يرررحم  ياظرررها بالقيمررة العادلرررة مرررً خرر ل اسارررا  أي الخعرررائش ي يسعترررران الحكلفررة الحاس  يرررة  أي يمبرررذ يمفهرروم هظرررحمشاس ة

 .بمعححقات التزامات املىافأ املتذد  بالقيمة التالية لإللتزامات املعحقبيلة يائظح ذام طش قة املبل  املعححق حعر الوحذ 

 ت مً كبل الشزكت مىضحت أدهاه.إن الطُاضاث املحاضبُت اإلاتبع

 العزض -ألادواث اإلاالُت  7-8

 في الترثيبات الحعا ذية
 
 لألدا  املالية. يحم إربات املوحودات ياملطلواات املالية في  ائمة املشكض املا ي ايلية املخح ش  عىذما ث بح الششكة طشفا

 ( ملخص ألهم الطُاضاث املحاضبُت  )جتمت(:7إًظاح : )

 :التصيُف ر إلاالُتاإلاىجىداث ا

ي يعحمذ ث ييف ي ياط املوحودات املالية عل  همورج اعمال يالحذفقات الىقذية املقذس . د يحم ف   أي مشحقات مضمىة في العقود يثؤخز ف

 ة يحم  ياظها كما يلي:يهعحباس كك  في الح ييف. يحم ث ييف املوحودات املالية بشك  أظاس م ضمً فةات سئيع

 طفأ بالحكلفة امل 

 ( بالقيمة العادلة مً خ ل الذخ  الشام  آلاخشFVTOCI) 

  ( بالقيمة العادلة مً خ ل اساا  أي الخعائشFVTPL) 

 
 
مً معاملة ثمو  .  عىذ هعتران اي يي يحم اربات حميأ اصول املالية بععش معام نها يالام ثمث  القيمة العادلةي إد إرا  ان الترثير يحألف فعليا

 بالقيمة التالية للحذفقات املعحقبلية املخ ومة بععش الفائذ  العو يةيإر
 
ألدا   ا  ان الترثير يحألف مً معاملة ثمو  ي يحم  ياط البىذ مبذئيا

 ديً ممارلة.

ي( لقياط اديات بعذ هعتران اي يي يحم ثطبيق همورج الحكلفة املطفأ  )أي في بعض التادت همورج الحكلفة حعر طبيعة يغش  اص  املا 

 املالية اظاظيةي باظحءىاء هظخثماسات امل ىفة لغش  املحاحش  بالقيمة العادلة مً خ ل اساا  أي الخعائش.

  ياط املوحودات املالية الام يحم هعتران بها مبذئيا بالقيمة العادلة بالحكلفة املطفأ  عل  أظاط الخعاس  هئحماهية ا
 
 الحا ي:ملحو عة   يحم دحقا

 38خعائش هئحمان املحو عة الىاث ة عً احذاذ هفتراضية عل  اديات املالية املمكىة خ ل   -شهشا  38خعائش هئحمان املحو عة ملذ   -

 شهشا بعذ ثاس خ الحقش ش.

حذاذ هفتراضية املتحملة عل  مذى خعائش هئحمان املحو عة الام ثيحج عً حميأ ا   -خعائش هئحمان املحو عة مذى عمش ادا  املالية  -

 عمش ادا  املالية.

يحم ثكو ً م  ص خعائش هئحمان املحو عة عل  مذى عمش ادا  املالية إرا صادت م اطش هئحمان لحلك اديات بشك  كبير مىز  -

جشك  معاملة ثمو   يفقا للمعياس الذي ي هعتران املبذئي يكزلك باليعبة للموحودات الحعا ذية أي الزمم املذيىة الح اس ة الام د 

 .30للحقش ش املا ي 
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ىن وألارصذة اإلاذًىت ألاخزي:  اإلاذًىىن التجاٍر

س  ثمث  املبال  املعححقة مً العم ء عً البضاعة املباعة أي الخذمات املقذمة في ظيا  العم  املعحاد. يحم إربات املذيىون بقيمة الفاثو 

 املخ ص ألية
 
يحم إحشاء ثقذيش م  ص للذيون املشكو  في ثح يلها عىذما يكون هىا   مبال  مشكو  في ثح يلها. اصلية ها  ا

 شكو  حوهش ة بعذم إمكاهية ثح ي   ام  املبل . جشطر الذيون املعذيمة عىذما لم يعذ هىا  إمكاهية لحح يلها.

 الىلذًت وشبه الىلذًت:

 ييدائأ املشابحةي يفتر  اظححقا ها ر رة أشهش أي أ   مً ثاس خ ه حىاء. ثحألف الىقذية يشب  الىقذية مً الىقذ لذى البىك

 ( ملخص ألهم الطُاضاث املحاضبُت  )جتمت(:7إًظاح : )

 اهخفاض كُمت اإلاىجىداث اإلاالُت

ص  ما ي أي م موعة مً في نهاية    ظىة مالية ثقوم الششكة بئحشاء ثقييم ده فا  القيمة لححذيذ ما إرا  ان هىا  دلي  موضوعي عل  أن أ

ي خعاس  املوحودات املالية  ذ ثى فض  يمتها يإرا يحذ مث  هزا الذلي  ي يحم ثحذيذ القيمة القابلة ل ظترداد املقذس  لألص  ي حم هعتران بأ

 اه فا  في القيمة في  ائمة الشاح أي الخعاس  ايلية املخح ش . يحذد  يمة هه فا  في القيمة كما يلي:

 أية خعائش بال -أ 
 
يعبة للموحودات املذسحة بالقيمة العادلةي فئن هه فا  في القيمة يمث  الفش  ما بين الحكلفة يالقيمة العادلةي ها  ا

 في  ائمة اساا  أي الخعائش؛
 
 ل ه فا  في القيمة ثم إربانها ظابقا

ش  ما بين املبل  املذسج يالقيمة التالية للحذفقات الىقذية باليعبة للموحودات املذسحة بالحكلفةي فئن هه فا  في القيمة يمث  الف -ب 

 املعحقبلية املخ ومة حعر ظعش العو  التا ي للعائذ مً بىذ موحودات ما ي مشاب ؛

الىقذية باليعبة للموحودات املذسحة بالحكلفة املطفأ ي فئن هه فا  في القيمة يمث  الفش  ما بين املبل  املذسج يالقيمة التالية للحذفقات  -ج 

 املعحقبلية املخ ومة حعر ظعش العمولة الفعلية اصلية.

 

 لالتزاماث اإلاالُت:

 للترثيبات الحعا ذية يجشم  الذائىون ياملبال  املعححقة الذفأ يالقشي ي يحم هعتران ب ميأ هلتزام
 
 ث ىف هلتزامات املالية يفقا

 
ات املالية مبذئيا

 لإل
 
ربات اي  ي إربات ثكاليف املعام ت املباشش  بىاء  عل  الحكلفة املطفأ  باظح ذام معذل العمولة الفعلي عل  مذى بالقيمة العادلةي يحم دحقا

 عمش ادا  يثذسج في  ائمة اساا  أي الخعائش ايلية املخح ش .

شهش عل  ا   بعذ ثاس خ  ائمة  38الذفأ مذ  يحم ث ييف القشي  ضمً املطلواات املحذايلة إد إرا  ان لذى الششكة حق غير مششي  بحأحي  

 املشكض املا ي ايلية املخح ش .

 

 دائىىن ومبالغ مطتدلت:

اثير مً  ب  يحم إربات الذائىون الح اس ون لقاء املبال  الواحبة الذفأ في املعحقب  عً البضاعة يالخذمات املعحلمةي ظواء  ذمد أم لم ثقذم بها فو 

 املوسديً.
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عاث أ  رباح اإلاطاهمين جىَس

 ج ج  ثوصيعات أساا  املعاهمين كذائىون في الفتر  الام يحم اعحماد ثلك الحوصيعات مً  ب  حمعية املعاهمين. 

 

عواإلا متلكاث وآلاالث واإلاعذاثاإلا 7-1  :جدت التىفُذ شاَر

 املمحلكات يآلادت ياملعذات ثظهش 
 
 القيمة الحقذيش ة اه فا  في القيمةأي املتراكم ي  هظته  بالحكلفة ها  ا

 
. جعتهلك الحكلفة ها  ا

  بما يلي:قذس  املحبقية للممحلكات ياملعذات بطش قة القعط الثابد عل  مذى اعماس ههحاحية امل

 131 اإلاباوي% 

 31 آلاالث واإلاعذاث% 

 31 أجاث وججهيزاث% 

  31 خاضب آلي أجهشة% 

  81 ضُاراث% 

 

 

 

 

 املحاضبُت )جتمت(  :( ملخص ألهم الطُاضاث 7إًظاح : )

ع جدت التىفُذ: )جتمت( 7-1  اإلامتلكاث وآلاالث واإلاعذاث واإلاشاَر

 يمتها يرلك عىذما جشير احذاذ أي الحغيرات في الظشين إ   عذم  يحود اه فا  فيللحأكذ مً  للموحودات الثابحةيحم مشاحعة القيمة الذفترية 

ي ث فض  يمة املوحودات إ   ود مث  هزا الذلي  يص اد  القيمة الذفترية عً القيمة القابلة ل ظتردادإمكاهية اظترداد القيمة الذفترية. يفي حالة يح

 ثكاليف البيأ لألص  لقيمة العادلة مً بين ا كبريالام ثمث  القيمة االقيمة القابلة ل ظترداد 
 
التالية للحذفقات الىقذية للمىافأ  القيمة يأها  ا

 .  الشام خالذفي  ائمة  خعائش هه فا ثذسج . لك اص املعحقبلية املقذس  لز

أي الح لص مً أحذ اصول عل  أظاط الفش  بين صافي املت   مً سظخبعاد يالقيمة الذفترية  هظخبعاديحذد الشاح أي الخعاس  الىاحمة عً 

 .الذخ  الشام  ائمة لألص  ييعترن بها في 

 أيهما أ  ش.  يقة القعط الثابد عل  مذى العمش ههحاجي للححعيىات أي فتر  سي اسثطفأ ثحعيىات املباوي املعحأحش  بطش 

 . يحم سظملة الححعيىات الام ثض ذ ب وس  حوهش ة مً  يمة أي عمش اص  املعنم.الذخ  الشام   ائمة ثحم  م اس ف سص   يال ياهة عل  

ظته   في نهاية    ظىة مالية ي حخعر ثأرير أية جغيرات في الحقذيش عل  اظاط يحم مشاحعة القيم املحبقية يأعماس هظح ذام يطش قة ه 

 املعحقبلي.

برر ضرشيس ة ثقيذ املشاسيأ ثحرد الحىفيرز علر  أظراط ثكلفرة املرواد يالخرذمات الضرشيس ة إله راص املشراسيأ إضرافة إ ر  الشياثرر يالحكراليف اخرشى الارم جعح

وش مء مً أحل ي يالحكاليف غير املباشش  اخشى املحعلقة باملششي .بشك  خاص إلعذاد املششي  للغش  الز
ُ
 ي أ
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ل  7-7  جكالُف التمٍى

املطلروبي يحم سظملة ثكاليف الحمو   املحعلقة مباشش  بئوشاء اصول املؤهلةي يشي اصول الام ثحطلر فتر  صمىية طو لرة لح ربح حراهض  ل ظرح ذام 

ة املحعلقررة بئعررذاد اصرر  املؤهرر  للغررش  الررزي أوشرر مء مررً أحلرر . إن حميررأ ثكرراليف الحمو رر  اخررشى يرررحم يرلررك عىررذ اكحمررال  افررة اوشررطة الضررشيس 

(. لريغ لرذى الشرشكة أي ثكراليف مرً هرزا 81إربانها كم شين يثحم  عل   ائمة اساا  أي الخعائش في الفتر  الام حذرد فوها)معيراس املتاظربة الرذي ي 

 تالية.القبي  يحم سظملتها في الفتر  ال

 ملخشونا 7-1

جعررح ذم الشررشكة ي  بعررذ خ ررم املخ ررص ألي م ررضين محقررادم أي بطرريء التشكررةي املخررضين بالحكلفررة أي صررافي القيمررة املمكررً ثحقيقهررا أيهمررا أ رر  يظهررش

 حاليا طش قة املحوظط املشجح للحكلفة في ثقييم املخضيني يهو ما يعمح ب  املعياس.
 

 ي هظامياختُاط 7-0

 للماد  
 
% مً صافي الذخ  إ   هححياطي الىظامي. ي  وص للششكة الحو ف عً إحشاء 31الشش ات الععوديي يحم ثحو    مً هظام 380طبقا

 % مً سأط املال. إن هزا هححياطي غير  اب  للحوصيأ  أساا .11مث  هزا الححو   عىذما يبل  م مو  هزا هححياطي 
 

 مىافع اإلاىظفين ومكافأة نهاًت الخذمت 7-9

يالام جعحذعي حعابات إكحواس ة يثىح رش إلتزامرات الشرشكة للعامرالين ى الششكة أي إلتزامات ثحمث  في خطط مىافأ عاملين محذد  حيث د يوحذ لذ

يحعرررر املطبرررق باململكرررة ل افررري املىرررافأ   رررير  احررر  يمىرررافأ نهايرررة الحوشيرررف ي رررحم إحخعرررابها يثكرررو ً م   رررات ملقابلتهرررا حعرررر هظرررام العمررر  يالعمررر

 .يعلي  لم يحم الحأرير بأي فشي ات ية للقيمة التالية ملىافأ نهاية الخذمة ثبين عذم يحود ثأرير حوهشي التعابات املبذئ

 

 ( ملخص ألهم الطُاضاث املحاضبُت )جتمت(  :7إًظاح : )

 مخصص الشكاة 7-2

 ث ضأ الششكة للض ا  يفقا ألهظمة الهيةة العامة للض ا  يالذخ  في اململكة العشاية الععودية. 

 راف باإلًزاداث لاعت 7-9

يررحم هعتررران برراإليشادات عىررذ أداء ثمثرر  هيررشادات  يمررة فررواثير البضرراعة املرروسد  يالخررذمات املقذمررة مررً  برر  الشررشكة خرر ل الفتررر  املاليررة. 

هيرشادات ب روس   ي يأهر  يمكرً  يراط مبلر هلتزام أي عىذما ثيحق  العيطش  عل  العلأ أي الخذمات املىوطة بأداء الترزام معرين إ ر  العمير . 

 مورو  بها.

 زوفاثإلاصا 7-31

ث ررىف ثكرراليف سهحرراج يامل رراس ف املباشررش  يغيررر املباشررش  املحعلقررة باإلهحرراج كحكلفررة مبيعررات. ث ررىف  افررة امل رراس ف اخررشى كم رراس ف 

 .ية يجعو قيةية يإداس ة أي م اس ف بيععموم
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 العمالث ألاجىبُت 7-33

ت اخرررشى غيررر الش ررال العررعودي يفقررا ألظررعاس ال ررشن العرررائذ  فرري ثررواس خ ثلررك املعررام ت. فرري ثررراس خ يررحم ج ررجي  املعررام ت الاررم ثررحم بررالعم  

 الحقش رشي يرحم ثحو ر  املوحرودات ياملطلوارات الىقذيرة برالعم ت احى يرة إ ر  الش رال العرعودي بأظرعاس ال رشن العرائذ  فري رلرك الحراس خ. يررحم

ذسحررة بالقيمررة العادلررة ياملوحررودات املاليررة بررالعم ت  احى يررة بأظررعاس ال ررشن العررائذ  فرري ثحو رر  املوحررودات ياملطلواررات غيررر الىقذيررة امل

يرحم إعراد  ثحو ر  البىرود غيرر الىقذيرة الارم ثقراط بالحكلفرة الحاس  يرة بعملرة أحى يرة. يرحم هعترران بأسارا  أي د ثاس خ ثحذيذ القيمة العادلة.  

 .  الشام الذخال شن الىاث ة في  ائمة أظعاس خعائش 
 

 اإلاعلىماث اللطاعُت 7-38

 اململكة العشاية الععودية  دثوحذ لذى الششكة ثقاس ش  طاعية ث ييعية أي حغشافية هامة يديوحذ أي فشي  أي أوشطة خاسج
 

 كُاص اللُمت العادلت 7-31

 ررا  عررً القيمررة العادلررة يثرروفش إطرراسا يطبررق  يرراط القيمررة العادلررة علرري املعررايير الذيليررة للحقرراس ش املاليررة الاررم ثحطلررر أي جعررمح بقيرراط يهف

ييعرررررح ذم  (ظرررررعش الخرررررشيج)ياحرررررذا للحقررررراس ش املاليرررررة الذيليرررررة لقيررررراط القيمرررررة العادلرررررة. يحرررررذد املعيررررراس القيمرررررة العادلرررررة علررررر  أظررررراط مفهررررروم 

ين فرري العررو  الخعلعرر  الهشمرري للقيمررة العادلررة يالررزي ييررحج عىرر   يرراط  ررائم علرر  العررو  يلرريغ علرر  أظرراط كيرران علرر  افترررا  أن املشرراسك

 هعحياديرةعمرال ا . ثطبرق الشرشكة فري ظريا  ( 31عرذاد الحقراس ش املاليرة س رم إل املعيراس الرذي ي املثلر  ) ه ح راديةيعملون مً أح  م التهم 

معيررراس مثررر  القيمرررة العادلرررة للموحرررودات غيرررر املتققرررة فررري )   ياظرررات لهرررا بعرررض الخشررراب  مرررأ القيمرررة العادلرررة يلكنهرررا ليعرررد بالقيمرررة العادلرررة

 .(بالحكلفةاملخضين يالزي يقاط  8املتاظبة الذي ي 



شسهت الىثيري اللابضت

شسهت مظاهمت طعودًت

إًضاخاث خول اللوائم اإلااليت املجمعت

ؤلاجماليأجهصة خاطب آليأزار وججهيزاثآالث ومعداثطيازاثمباويأزاض ي

ال طعودي ال طعوديٍز ال طعوديٍز ال طعوديٍز ال طعوديٍز ال طعوديٍز ال طعوديٍز ٍز

:الخيلفت 

201808,456,2002,745,72936,465,807401,395233,26148,302,392 ًناًس 1زصيد 

الث واطدبعاداث 00(127,782)0127,78200جحٍى

0000000إطدبعاداث

5,500,0002,618,40092,9504,741,95434,41034,77013,022,484إضافاث خالٌ الظنت

20185,500,00011,202,3822,838,67941,207,761308,023268,03161,324,876 دٌظمبر 31زصيد 

:ؤلاطتهالن اإلاتراهم 

20180300,439608,5665,054,17672,39126,9186,062,490 ًناًس 1زصيد 

الث واطدبعاداث 00(31,726)031,72600جحٍى

0358,800562,8493,883,83343,61235,7764,884,870إطتهالن الظنت

20180690,9651,171,4158,938,00984,27762,69410,947,360 دٌظمبر 31زصيد 

20185,500,00010,511,4171,667,26432,269,752223,746205,33750,377,516 دٌظمبر 31في 

201708,155,7612,137,16331,411,631329,004206,34342,239,902 دٌظمس 31في 

201706,282,2161,903,78917,744,564223,55042,46426,196,583 مازض 20الخيلفت املحىلت في 

(3,837,522)(19,240)(50,226)(3,446,165)(276,974)(44,917)20170 مازض 20ؤلاطتهالن اإلاتراهم املحٌى في 

201706,237,2991,626,81514,298,399173,32423,22422,359,061 مازض 20الصافي في 

2018 دٌظمبر 31هما في 

:ممخلياث وآالث ومعداث : (5)إًضاح 

:اإلامخلياث وآلاالث واإلاعداث بالصافي



شسهت الىثيري اللابضت

شسهت مظاهمت طعودًت

إًضاخاث خول اللوائم اإلااليت املجمعت

2018 دٌظمبر 31هما في 

:املخصون  : (6)إًضاح زكم 

 مازض 20في 

201820172017

اٌ طعىدي اٌ طعىديٍز اٌ طعىديٍز ٍز

9,562,4906,793,30010,167,904مىاد أوليت ـ مصنع الخسطاهت

213,574112,279127,247كعع غياز

9,776,0646,905,57910,295,151ؤلاجمالي

:ذمم مدًىت  : (7)إًضاح زكم 

 مازض 20في 

201820172017

اٌ طعىدي اٌ طعىديٍز اٌ طعىديٍز ٍز

ىن 26,073,86119,933,71414,138,694عمالء ججاٍز

0417,0000عمالء بأوزاق كبض

2,733,221117,6563,657دفعاث ملدمت إلاىزدًن

28,807,08220,468,37014,142,351ؤلاجمالي

 دٌظمبر31في 

 دٌظمبر31في 



شسهت الىثيري اللابضت
شسهت مظاهمت طعىدًت

2018 دٌظمبر 31هما في 

:مظخدم من جهاث ذاث عالكت مدًىت  : (8)إًضاح 

الجهت ذاث العالكت
طبيعت 

العالكت

طبيعت 

اإلاعامالث

السصيد املحول 

 مازض 20في 

2017

زصيد 

2018/1/1

إجمالى الحسهت

اإلادًىت

إجمالى الحسهت

الدائىت
2018/12/31زصيد 

ال طعودي ال طعوديٍز ال طعوديٍز ال طعوديٍز ال طعوديٍز ٍز

تمظاهم/ العضى اإلانخدب مشعل دمحم هاصس الىثيري  516,950800,34033,928,04834,728,3880معامالث جاٍز

516,950800,34033,928,04834,728,3880ؤلاجمالي

ت جدذ الخىفير  : (9)إًضاح زكم  :جيلفت أعمال جاٍز

:أزصدة مدًىت أخسى  : (10)إًضاح زكم 

 مازض 20في 

201820172017

ال طعودي ال طعوديٍز ال طعوديٍز ٍز

318,706161,72578,073عهد وذمم عاملين
ً
ف مدفىعت ملدما 621,559136,158361,288مصاٍز

588,30001,000,000جأمين خعاباث ضمان وإعخماداث مظدندًت
075,936169,473أخسي

1,528,565373,8191,608,834ؤلاجمالي

إًضاحاث حٌى اللىائم اإلااليت املجمعت

خم جحدًد كيمت جلً اإلاعامالث بالليمت العادلت  :ًخم الخعامل مع ألاظساف ذاث العالكت في هعاق العمل ؤلاعخيادي للشسهت ٍو

ت جحذ الخنفير في كيمت اإلانصسف على أعماٌ جحذ الخنفير للغير لم ًخم إطخمالها أو إصداز فىاجير عنها بمبلغ  ل في 459,539جخمثل جيلفت ألاعماٌ الجاٍز 2018/12/31 ٍز

 دٌظمبر31في 



شسهت الىثيري اللابضت

شسهت مظاهمت طعودًت

إًضاخاث خول اللوائم اإلااليت املجمعت

2018 دٌظمبر 31هما في 

:عالوة ؤلاصداز  : (11)إًضاح زكم 

اٌ طعىدي ٍز

8,599,500عالوة ؤلاصداز

ف ؤلاصداز (1,040,417)مصاٍز

7,559,083صافي عالوة ؤلاصداز

:مخصص ميافأة نهاًت الخدمت  : (12)إًضاح زكم 

 مازض 20في 

201820172017

اٌ طعىدي اٌ طعىديٍز اٌ طعىديٍز ٍز

154,21834,65034,650الفترة/ زصيد أٌو العام

147,677119,5680املحمل على العام

301,895154,21834,650السصيد في نهاًت العام

 دٌظمبر31في 

اٌ طعىدي منها مبلغ 12,694,500 بلغذ اإلاخحصالث من عمليت ؤلاهخخاب 2017خالٌ العام اإلاالي  اٌ طعىدي أطهم4,095,000 ٍز  ٍز

ف ؤلاصداز من عالوة ؤلاصداز على النحى الخالي8,599,500زأض اإلااٌ والباقي عالوة إصداز بمبلغ  اٌ طعىدي وجم خصم مصاٍز : ٍز



شسهت الىثيري اللابضت

شسهت مظاهمت طعودًت

إًضاخاث خول اللوائم اإلااليت املجمعت

2018 دٌظمبر 31هما في 

:أوزاق الدفع  : (13)إًضاح زكم 

 مازض 20في 

201820172017

اٌ طعىدي اٌ طعىديٍز اٌ طعىديٍز ٍز

17,351,4393,361,3073,763,600الفترة/ زصيد أٌو العام 

53,358,46518,126,9970إضافاث خالٌ العام

(402,293)(4,136,865)(56,459,573)الفترة/ مظدد خالٌ العام 

14,250,33117,351,4393,361,307ؤلاجمالي

(1,352,112)(6,748,112)(14,250,331)الجصء اإلاخداٌو

010,603,3272,009,195الجصء غير اإلاخداول

:حظهيالث إئخماهيت  : (14)إًضاح زكم 

 مازض 20في 

201820172017

اٌ طعىدي اٌ طعىديٍز اٌ طعىديٍز ٍز

1,513,0194,185,3144,185,314زصيد أٌو الفترة

18,726,4156,012,4020إضافاث خالٌ الفترة

0(8,684,697)(9,798,393)مظدد خالٌ الفترة

10,441,0411,513,0194,185,314السصيد في آخس الفترة

جخمثل أوزاق الدفع في كيمت ألاكظاط اإلاظخحلت على الشسهت لشساء معداث ومىلداث وطيازاث من مىزدًن وواهذ الحسهت خالٌ الفترة

:على النحى الخالي 

 دٌظمبر31في 

اٌ طعىدي وواهذ الحسهت على النحى10,441,041أبسمذ الشسهت إجفاكيت حظهيالث إئخماهيت مع بنً محلي ملابل طنداث ألمس بمبلغ   ٍز

:الخالي 

 دٌظمبر31في 



شسهت الىثيري اللابضت

شسهت مظاهمت طعودًت

إًضاخاث خول اللوائم اإلااليت املجمعت

2018 دٌظمبر 31هما في 

:ذمم دائىت  : (15)إًضاح زكم 

 مازض 20في 

201820172017

اٌ طعىدي اٌ طعىديٍز اٌ طعىديٍز ٍز

10,976,9528,263,44013,672,357مىزدون

557,036402,112283,887عمالء دفعاث ملدمت

11,533,9888,665,55213,956,244ؤلاجمالي

:أزصدةدائىت أخسى  : (16)إًضاح زكم 

 مازض 20في 

201820172017

اٌ طعىدي اٌ طعىديٍز اٌ طعىديٍز ٍز

ف مظخحلت 376,640655,456188,737مصاٍز

211,590345,526124,257دائنىن مخنىعىن

588,2301,000,982312,994ؤلاجمالي

 دٌظمبر31في 

 دٌظمبر31في 



شسهت الىثيري اللابضت

شسهت مظاهمت طعودًت

إًضاخاث خول اللوائم اإلااليت املجمعت

2018 دٌظمبر 31هما في 

 :الصواة الشسعيت   : (17)إًضاح 

20182017

اٌ طعىدي اٌ طعىديٍز ٍز

:إخدظاب الصواه .أ

9,546,6056,821,733صافي السبح الدفتري

147,677119,568مخصص ميافأة نهاًت الخدمت 

9,694,2826,941,301صافي السبذ اإلاعدل

:وعاء الصواة .ب

9,694,2826,941,301صافي السبح اإلاعدٌ

:ًضاف

37,674,00031,395,000زأض اإلااٌ

687,38622,566ؤلاحخياظي النظامي

251,838251,838زأض ماٌ إضافي

7,559,0830عالوة ؤلاصداز

301,895154,218مخصص ميافأة نهاًت الخدمت 

لت ألاجل 010,603,327أوزاق دفع ظٍى

:ًدظم 

(42,239,902)(50,377,516)ممخلياث وآالث ومعداث

5,790,9687,128,348وعاء الصواة

اكع  242,357173,533من وعاء الصواة% 2.5الصواة بو

:واهذ خسهت املخصص على الىدو الخالي .ج

20182017

ال طعودي ال طعوديٍز ٍز

173,53323,869السصيد في بداًت الظنت

242,357173,533اإلايىن خالٌ الظنت

(23,869)(173,533)اإلاظدد خالٌ الظنت

242,357173,533السصيد في نهاًت الظىت

 دٌظمبر31للظىت اإلاىتهيت في 

 دٌظمبر31في 

ت وحصلذ الشسهت على شهادة حتى عام  2017جم جلدًم ؤلاكسازاث الصوٍى



شسهت الىثيري اللابضت

شسهت مظاهمت طعودًت

إًضاخاث خول اللوائم اإلااليت املجمعت

2018 دٌظمبر 31هما في 

:ؤلاًساداث  : (18)إًضاح زكم 

20182017

اٌ طعىدي اٌ طعىديٍز ٍز

18,062,15039,683,757مبيعاث الاطمنذ

28,614,0973,298,627اًساداث مصنع الخسطاهه 

3,809,8040مبيعاث البحص والسمل اإلاغظٌى 

307,5920إًساداث أخسي

50,793,64342,982,384ؤلاجمالي

:جيلفت ؤلاًساداث  : (19)إًضاح زكم 

20182017
اٌ طعىدي اٌ طعىديٍز ٍز

24,402,98228,632,794مىاد أوليت 

6,316,0191,650,255جيلفت زواجب واجىز 

ف حشغيل  3,901,454926,853مصاٍز

34,620,45531,209,902ؤلاجمالي

 دٌظمبر31عن الظىت اإلاىتهيت في 

 دٌظمبر31عن الظىت اإلاىتهيت في 



شسهت الىثيري اللابضت

شسهت مظاهمت طعودًت

إًضاخاث خول اللوائم اإلااليت املجمعت

2018 دٌظمبر 31هما في 

ت  : (20)إًضاح زكم  ف عموميت وإداٍز :مصاٍز

20182017

اٌ طعىدي اٌ طعىديٍز ٍز

207,097500,544زواجب وأجىز وما في حىمها

د وهاجف واجصاالث 16,07321,777بسق وبٍس

182,279491,288زطىم حيىميت

95,78759,443كسظاطيت ومعبىعاث

ف دعاًت وإعالن 21,2584,520مصاٍز

1,29734,847هلل واهخلاالث

131,159256,756إًجازاث

ف كىائم وهيئت طىق اإلااٌ واًداع 159,74260,274مصاٍز

ت 245,750115,000أحعاب مهنيت وإطدشاٍز

ف صياهت 148,8430مصاٍز

84,2650مخالفاث طائلين

ف طيازاث 6,9450مصاٍز

ف أخسي 5,326194,422مصاٍز

1,305,8211,738,871ؤلاجمالي

 دٌظمبر31عن الظىت اإلاىتهيت في 



 ششكة الكثيري القابضة

  )ششكة معاهمة ظعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املجمعة

 8133ديعمبر  13للعىة املىتهية في 

 

 

 :ربدُت الطهم( 83: ) إًظاح
 

 عل  املحوظط العل  أظاط صافي ساحية العهم  احخعابثم 
 
ي ان املحوظط املشجح الفتر  العىة / في نهايةالقائمة املشجح لعذد اظهم ذخ  مقعوما

 عل  الىحو الحا ي :

 : 8132 تالحالُالطىت  ًع

 

 ظهم  1,314,011   3/3/8133عذد اظهم في 

 ظهم 182,411   31/3/8133الض اد  إعحباسا مً 

 ظهم 1,212,111   عذد اظهم في نهاية العىة

 ضهم 131903292   اإلاتىضط اإلازجح لألضهم 

 

 : 8139دٌطمبر  13مارص ختى  81عً الفترة مً 

 

 ظهم  8,211,111   8132ماسط  81عذد اظهم في 

 ظهم 114,011   81/0/8132ض اد  إعحباسا مً ال

 ظهم 1,314,011   عذد اظهم في نهاية العىة

 ظهم 131703910   املحوظط املشجح لألظهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ششكة الكثيري القابضة

  )ششكة معاهمة ظعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املجمعة

 8133ديعمبر  13للعىة املىتهية في 

 

 

 

 :( إدارة املخاطز 88إًظاح: )
 

 لائتمان:مخاطز 

جعع  الششكة إ   إداس   ثكبذ الطشن آلاخش لخعاس  مالية. ثمث  م اطش هئحمان عذم مقذس  طشن ما عل  الوفاء بالتزاماث  مما يؤدي إ  

م اطش هئحمان فيما يحعلق بالبىو  مً خ ل الحعام  فقط مأ البىو  رات العمعة الطيبة يفيما يحعلق بالعم ء مً خ ل جعو ة 

املذيىة القائمة يثأكيذ املحابعة الذ يقة  حذيد هئحمان للعم ء افشاد يالت ول عل  ضماهات بىكية مً عم ء م حاس ً يمشا بة الزمم

 لحلك الزمم.

 :العمىالث الخاصتمخاطز أضعار 

أظعاس العمودت الخاصة في املخاطش الىاث ة عً ثزبزب  يمة أدا  مالية هخي ة للحغير في أظعاس العمودت العائذ  في م اطش  حعلقث

موحودانها املشثبطة بعمودت خاصة املحمثلة بودائأ املشابحة العو ي يث ضأ الششكة ملخاطش أظعاس العمودت الخاصة بشأن 

 .هئحماهيةيالخعهي ت 

 :مخاطز الطُىلت

م اطش العيولة شي م اطش أن ثواح  الششكة صعواة في حمأ اموال للوفاء بالتزامانها املشثبطة باألديات املالية.  ذ ثيحج م اطش 

ي بعشعة بمبل  يقاسب  يمح  العادلة. ثقوم الششكة بئداس  م اطش العيولة مً خ ل الحأكذ العيولة عً عذم القذس  عل  بيأ اص  املا 

يوما مً ثاس خ البيأ. يحم ظذاد الزمم الذائىة  11إ    11مً ثوفش الخعهي ت البىكية. ثحطلر ششي  مبيعات الششكة دفأ املبال  خ ل 

 يوما مً ثاس خ الششاء. 11إ    11عاد  خ ل 

 :عمالثمخاطز ال

. ث ضأ الششكة لحغيرات في أظعاس صشن العم ت احى يةثمث  م اطش العم ت الىاث ة عً ثزبزب  يمة اديات املالية هخي ة ا

ودي يالذيدس للحقلبات في أظعاس ال شن احىبم خ ل ديس  أعمالها العادية. لم ثقم الششكة بأية معام ت هامة بعم ت عذا الش ال العع

 .خ ل الفتر ياليوسي  امش كي

 

 ( إعادة جبىٍب :81إًظاح: )

 التالية. عىةاملقاسهة لححوافق مأ عش  يثبو ر الفتر  ثم إعاد  ثبو ر بعض أس ام 

 

 املجمعت :اعتماد اللىائم اإلاالُت ( 87إًظاح: )
 

 . هر 3771 حمادى الثاوي 2 قاملواف م  8139 فبرايش31  بحاس خ لإلصذاس  املخح ش  ايليةالقوائم املالية  هز  اعحمذت

 

 


