
  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 العثيم عبد هللاشركة أسواق 

 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة( املختصرةالقوائم املالية األولية املوحدة 

 في تيناملنتهي أشهر  تسعةوال الثالثة أشهر  تيلفتر 

 م2019 سبتمبر  30 

 عن فحص املعلومات املالية االولية املوحدة املختصرةوتقرير 
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 شركة أسواق عبد هللا العثيم 

 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة( م2019 سبتمبر  30في  تيناملنتهي أشهر  تسعةوال  الثالثة أشهر  تيلفتر  املختصرة القوائم املالية األولية املوحدةفهرس 

 

 

 صفحـة

 2 عن فحص املعلومات املالية االولية املوحدة املختصرةتقرير  -

 3 املختصرةاملوحدة  األولية ليقائمة املركز املا -

 4 املختصرة املوحدةاألولية  الدخلقائمة  -

 5 املختصرةاملوحدة  األولية قائمة الدخل الشامل -

 6 املختصرةاملوحدة  األولية قائمة التغيرات في حقوق امللكية -

   7 املختصرةاملوحدة  األولية قائمة التدفقات النقدية -

 36 - 8  املختصرة املالية األولية املوحدة القوائمحول مختارة إيضاحات  -
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 شركة أسواق عبد هللا العثيم

 شركة مساهمة سعودية

  املختصرة  املوحدة ملركز املالى األوليةقائمة ا

 بالريال السعودي

 
 ايضاح

 كما في
 م2019 سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 كما في 
 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
 األصول 

 
  

 
 أصول غير متداولة

 
  

 
 1,459,117,727  1,452,666,741 6 معدات، صافيعقارات وآالت و 

 -  1,114,116,457 7 حق إستخدام األصول املستأجرة
 606,334,021  594,775,080 8 عقارات استثمارية، صافي

 5,914,554  4,565,887 9 أصول غير ملموسة، صافي
 250,461,747  266,665,415 10 استثمارات في شركات زميلة 

 9,833,133  9,783,212 11 الية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدوات حقوق أ
 مجموع األصول غير املتداولة

 
3,442,572,792  2,331,661,182 

 أصول متداولة
 

   
 مخزون، صافي

 
746,192,400  823,797,653 

 7,705,556  7,874,445   أصول مالية بالتكلفة املطفأة
 وم

 
 دينون آخرون، صافيدفعات مقدما

 
192,790,187  217,643,555 

 47,706,561  75,360,605  ذمم مدينة تجارية، صافي
 219,226,055  238,858,375 12 النقد وما في حكمه

 مجموع األصول املتداولة
 

1,261,076,012  1,316,079,380 
 مجموع األصول 

 
4,703,648,804  3,647,740,562 

 مللكيةااللتزامات وحقوق ا
 

   
 حقوق امللكية

 
   

 900,000,000  900,000,000  رأس املال املدفوع
 30,260,138  30,260,138 13 احتياطي نظامي

 ارباح مبقاة
 

558,813,815  738,600,887 
 احتياطي القيمة العادلة

 
(6,173,926)  (6,124,005) 

 فروقات ترجمة قوائم مالية لشركة تابعة في الخارج
 

(5,644,629)  (3,961,256) 
  الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة

 
(395,269)  976,226 

 مجموع حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة 
 

1,476,860,129  1,659,751,990 
 حقوق امللكية غير املسيطرة

 
42,831,261  39,696,754 

 مجموع حقوق امللكية
 

1,519,691,390  1,699,448,744 
 التزامات غير متداولة

 
   

 -  999,594,012  إلتزامات عقود اإليجار
 120,876,329  134,542,761 15 إلتزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 مجموع االلتزامات غير املتداولة
 

1,134,136,773  120,876,329 
 التزامات متداولة

 
   

 ذمم دائنة تجارية
 

1,288,882,899  1,410,155,294 
 -  171,941,828 14 قروض ومرابحات قصيرة االجل 

 -  170,975,192  إلتزامات عقود اإليجار
 مصروفات مستحقة ودائنون آخرون 

 
401,961,893  398,111,454 

 19,148,741  16,058,829 17 مخصص الزكاة
 مجموع االلتزامات املتداولة

 
2,049,820,641  1,827,415,489 

 االلتزامات مجموع
 

3,183,957,414  1,948,291,818 
 مجموع االلتزامات وحقوق امللكية

 
4,703,648,804  3,647,740,562 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة وتقرأ معها24( إلى )1املرفقة من ) املختارة إن اإليضاحات
 
 ( تشكل جزءا

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  ن املاليةنائب الرئيس التنفيذي للشؤو 
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 شركة أسواق عبدهللا العثيم

 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة( املختصرة املوحدة قائمة الدخل األولية

 بالريال السعودي

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة وتقرأ معها24( إلى )1املرفقة من ) املختارة إن اإليضاحات
 
 ( تشكل جزءا

 

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية

   

 

 

 

 

 

 
 

 سبتمبر 30أشهر املنتهية في  تسعةلفترة ال  سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 
 م2018   م2019  م2018  م2019 ايضاح

 5,565,419,434  6,068,609,303  1,744,686,181  1,937,352,002 19 صافي املبيعات

 (4,509,090,572)  (4,889,384,823)  (1,404,905,015)  (1,539,023,887)  تكلفة املبيعات

 1,056,328,862  1,179,224,480  339,781,166  398,328,115  مجمل الدخل

 58,116,853  60,406,747  18,728,419  20,071,526  ادات تأجير، صافيإير 

 2,339,333  1,652,334  454,061  634,079  عموالت بيع قسائم

 (864,271,276)  (924,306,798)  (290,621,725)  (305,364,705)  مصاريف بيعية وتسويقية

 (76,254,688)  (87,535,443)  (23,270,252)  (29,141,647)  مصاريف إدارية وعمومية

 الدخل من العمليات

 

84,527,368  45,071,669  229,441,320  176,259,084 

 الحصة في صافي أرباح الشركات الزميلة 
10 12,070,967  13,533,730 

 
27,784,907 

 
29,971,603 

ايرادات من أصول مالية بالتكلفة 

 194,446  494,702  املطفأة واخرى 

 

1,839,534 

 

433,909 

 -  (44,985,204)    (15,686,379)  فوائد إلتزامات عقود إستئجار

 (3,479,953)  (2,249,939)  (2,672,913)  (1,823,017)  صافي ،تكاليف التمويل 

 2,511,659  (31,627)  1,061,583  (1,331,445)  اخرى صافي ومصروفات ايرادات

 205,696,302  211,798,991  57,188,515  78,252,196  الدخل قبل الزكاة 

 (5,479,974)  (6,217,357)  (1,311,609)  (2,043,814) 17 الزكاة  

 دخل الفترة  صافي

 

76,208,382  55,876,906  205,581,634  200,216,328 

 
 

       

 الدخل العائد إلى 

 

       

 حقوق مساهمي الشركة 

 

75,381,526  54,311,001  202,447,127  195,680,135 

 حقوق امللكية غير املسيطرة 

 

826,856  1,565,905  3,134,507  4,536,193 

 
 

76,208,382  55,876,906  205,581,634  200,216,328 

 ربحية السهم

 

       

ربحية السهم األساسية واملخفضة من 

صافي دخل الفترة العائد ملساهمي 

 0.60  0.84 18 األمالشركة 

 

2,25 

 

2.17 
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 شركة أسواق عبد هللا العثيم

 شركة مساهمة سعودية

 ) غير مراجعة(املختصرة قائمة الدخل الشامل األولية املوحدة 

 بالريال السعودي

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة وتقرأ معها( تشكل ج24( إلى )1املرفقة من ) املختارة إن اإليضاحات
 
 زءا

 

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية

   

 

  

 

  

 لفترة الثالثة أشهر املنتهية في

  سبتمبر  30

 أشهر املنتهية في تسعةلفترة ال 

 سبتمبر 30

 

 م2018  م2019  م2018  م2019 إيضاح

         

 الفترة صافي دخل 

 

76,208,382  55,876,906  205,581,634  200,216,328 

  

       

 الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 

       

 بنود ال يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل

 

       

صافي التغير فى القيمة العادلة إلدوات حقوق امللكية 

 (1,680,353)  (49,921)  (691,048)  (311,360)   املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 448,839  2,697,094  994,352  1,466,366 15 املكاسب و )الخسائر( االكتوارية ملكافأة نهاية الخدمة

 بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل:

 

       

 فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 

(564,739)  30,625  (1,683,373)  47,508 

 للشركات الزميلةاآلخر لشامل الحصة في الدخل ا

 

(172,601)  
(32,960) 

 (1,399,845)  
(224,715) 

  الدخل الشامل اآلخر للفترة

 

417,666  300,969  (436,045)  (1,408,721) 

 

 

 

       

 إجمالي الدخل الشامل للفترة

 

76,626,048  56,177,875  205,145,589  198,807,607 

 ىالدخل الشامل العائد إل 

 

  
 

    

 حقوق مساهمي الشركة 

 

75,799,192  54,611,970  202,011,082  194,271,414 

 حقوق امللكية غير املسيطرة 

 

826,856  1,565,905  3,134,507  4,536,193 

  76,626,048  56,177,875  205,145,589  198,807,607 
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 شركة أسواق عبد هللا العثيم

 شركة مساهمة سعودية

 ) غير مراجعة( ةاملختصر  األولية املوحدة قائمة التغيرات في حقوق امللكية

 بالريال السعودي

   حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة  

 

 أرباح مبقاة احتياطي نظامي  رأس املال املدفوع

احتياطي القيمة 

 العادلة 

فروقات ترجمة القوائم 

فى املالية لشركة تابعة 

 الخارج

الحصة في الدخل 

الشامل اآلخر 

 للشركات الزميلة

 مجموع حقوق امللكية

 العائدة ملساهمي الشركة 

حقوق امللكية غير 

 املسيطرة

 مجموع

 حقوق امللكية

 م9201 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  تسعةاللفترة 

    
  

 1,699,448,744 39,696,754 1,659,751,990 976,226 (3,961,256) (6,124,005) 738,600,887 30,260,138 900,000,000 م )مراجعة(2019يناير  01في  كما الرصيد   

 (114,902,943) - (114,902,943) - - - (114,902,943) - - 16أثر تطبيق املعيار الدولى للتقرير املالى 

 1,584,545,801 39,696,754 1,544,849,047 976,226 (3,961,256) (6,124,005) 623,697,944 30,260,138 900,000,000 )معدل(2019يناير  01الرصيد كما فى 

 205,581,634 3,134,507 202,447,127 - - - 202,447,127 - - افي الدخل للفترةص

 (436,045) - (436,045) (1,399,845) (1,683,373) (49,921) 2,697,094 - - بنود الدخل الشامل اآلخر

 205,145,589 3,134,507 202,011,082 (1,399,845) (1,683,373) (49,921) 205,144,221 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 - - - 28,350 - - (28,350) - - الحصة فى الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة

 (270,000,000) - (270,000,000) - - - (270,000,000) - - (23توزيعات ارباح نقدية )إيضاح 

 1,519,691,390 42,831,261 1,476,860,129 (395,269) (5,644,629) (6,173,926) 558,813,815 30,260,138 900,000,000 م2019 سبتمبر  30الرصيد في 

          م8201 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  تسعةلفترة ال
 1.527.733.687 32.886.655 1.494.847.032 1.300.907 (4.015.275) (4.226.232) 939.269.282 112.518.350 450.000.000 م )مراجعة(2018يناير  01الرصيد في 

 200,216,328 4,536,193 195,680,135 - - - 195,680,135 - - صافي الدخل للفترة

 (1,408,721) - (1,408,721) (224,715) 47,508 (1,680,353) 448,839 - - بنود الدخل الشامل اآلخر

 198,807,607 4,536,193 194,271,414 (224,715) 47,508 (1,680,353) 196,128,974 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 - - - - - - (337,481,650) (112,518,350) 450,000,000 املحول الى رأس املال

 (135,000,000) - (135,000,000) - - - (135,000,000) - - (23توزيعات ارباح نقدية )إيضاح 

 1,591,541,294 37,422,848 1,554,118,446 1,076,192 (3,967,767) (5,906,585) 662,916,606 - 900,000,000 م2018 سبتمبر  30الرصيد في 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة وتقرأ معها24( إلى )1املرفقة من ) املختارة إن اإليضاحات
 
 ( تشكل جزءا

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية
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 كة أسواق عبد هللا العثيمشر 

 شركة مساهمة سعودية

 ) غير مراجعة(املختصرةاملوحدة  قائمة التدفقات النقدية األولية

 بالريال السعودي

 
 

 سبتمبر 30أشهر املنتهية في  تسعةلفترة ال

 م2018  م2019 األنشطة التشغيلية

 205,696,302   211,798,991 الدخل قبل الزكاة 
    تعديالت

 3,479,953   47,235,143 ، صافيليف التمويلتكا
 134,915,412  233,948,143 استهالكات وإطفاءات

 5,875,306  (1,281,705) مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة
 (479,859)   5,477,226 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 17,143.755   20,619,339 التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 410,465   306,342 ر بيع عقارات وآالت ومعداتخسائ

 90,555  (2,802,274) فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 (29,971,603)  (27,784,907) حصة الشركة في أرباح  شركات زميلة

 -  (1,839,534) ايرادات من أصول بالتكلفة املطفأة وأخرى 
    التغيرات في

 4,749,904   78,886,958 املخزون، صافي
 (25,906,377)  (33,131,270) ذمم مدينة تجارية

 ومدينون آخرون
 
 (61,924,347)  (33,149,701) دفعات مقدما

 12,181,430  (112,808,206) ذمم دائنة تجارية 
 45,520,244   3,850,439 دفعات مستحقة ودائنون آخرون

 
389,324,984   311,781,140 

 (13,093,642)  (9,307,269) الزكاة املدفوعة
 (2,990,735)  (4,255,813) مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة

 295,696,763   375,761,902 صافي التدفقات النقدية الناتجة من االنشطة التشغيلية

    األنشطة االستثمارية
 (166,224,273)  (121,541,028) إضافات على عقارات، آالت ومعدات

 (125,280,492)  (339,770) ثماريةإضافات على عقارات است
 953,451   729,510 املتحصل من بيع عقارات، آالت ومعدات

 (290,551,314)  (121,151,288) صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة االستثمارية

    األنشطة التمويلية
 694,723,816  669,615,301 املحصل من قروض ومرابحات

 (632,614,201)  (497,673,473) وض ومرابحاتاملسدد من قر 
 -  (89,684,979) املسدد من التزامات عقود ايجار 

 (3,965,176)  (47,235,143) تكاليف تمويل مدفوعة
 (135,000,000)  (270,000,000) توزيعات ارباح مدفوعة

 (76,855,561)  (234,978,294) صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة التمويلية

 (71,710,112)  19,632,320 صافي التغير في النقد وما في حكمه 
 263,952,447  219,226,055 حكمه في بداية الفترة يالنقد وما ف

 192,242,335  238,858,375 حكمه في نهاية الفترة يالنقد وما ف

 ال يت24( إلى )1املرفقة من ) املختارة إن اإليضاحات
 
 جزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة وتقرأ معها( تشكل جزءا

 

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية

 



 شركة أسواق عبد هللا العثيم

 شركة مساهمة سعودية

 م )غير مراجعة(2019 سبتمبر  30أشهر املنتهيتين في  تسعةت مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترتي الثالثة أشهر والإيضاحا

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 معلومات حول الشركة -1

ري رقم العثيم "الشركة" هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بمدينة الرياض بموجب السجل التجا عبد هللاإن شركة أسواق 

تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة  م.1980مايو  21املوافق  ـه1400رجب  7بتاريخ  1010031185

 م.2007سبتمبر  15املوافق ـ ه1428رمضان  3ق بتاريخ /227مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 

ئية واألسماك واللحوم والحاصالت الزراعية واملواش ي واألدوات املنزلية يتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في املواد الغذا

املطهية وغير املطهية وإدارة املراكز اإلعاشة ت وخدماواملخابز وتشغيل وصيانة األسواق املركزية واملجمعات التجارية وإقامة وإدارة 

والتصدير اإلستيراد لصالح الشركة وخدمات اإليجار بالبيع أو ها وإستثمار وشراء األراض ي إلقامة املباني عليها ، التدريبية والتعليمية

 .والتسويق للغير

 سهم بقيمة إسمية عشرة رياالت لكل سهم.( مليون 90) ريال سعودي مقسم الى ( مليون 900)لغ رأس مال الشركة يب

 .41700 ص.ب -حي الربوة الطريق الدائري الشرقي  -يقع املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 تبدأ السنة املالية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية.

  املسيطر عليها ويشار  التابعة أسواق عبد هللا العثيم وشركاتها لشركة املختصرة القوائم املالية األولية املوحدة تتضمن
 
بـ  إليهم معا

  "عةاملجمو "

 فيما يلي تفاصيل الشركات املسيطر عليها  من قبل الشركة: 

 النشاط الرئيس ي بلد التأسيس االسم

 نسبة امللكية %

 ديسمبر سبتمبر

 م2018 م2019

 100 100 تجارة الجملة والتجزئة اململكة العربية السعودية شركة هالي القابضة 

 100 100 تجارة الجملة والتجزئة لعربية السعوديةاململكة ا شركة املركز العالمي للتسويق 

 100 100 استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة اململكة العربية السعودية شركة الخدمات السبع 

 100 100 استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة اململكة العربية السعودية شركة بيت الوطن 

 100 100 املقاوالت العامة للمباني عربية السعوديةاململكة ال شركة مرافق التشغيل

 100 100 البيع بالجملة والبيع بالتجزئة جمهورية مصر العربية مصر–شركة أسواق عبدهللا العثيم 

 100 100 زراعة الخضراوات واألعالف اململكة العربية السعودية شركة ثمرات القصيم

 100 100 املقاوالت العامة وتشغيل املجمعات التجارية ديةاململكة العربية السعو  الجزيرة شرفات شركة

 68 68 تقديم الخدمات العمالية اململكة العربية السعودية شركة معين للموارد البشرية

 :القوائم املالية األولية املوحدة املختصرةوفيما يلي نبذة عن الشركات التابعة والتي تم توحيد أرصدتها )ضمها( في هذه  

 الي القابضةشركة ه

هـــ 1432رمضــان  9صــادر مــن مدينــة الريــاض بتــاريخ  1010314228شــركة ذات مســئولية محــدودة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 

م(، وتتمثـــل أنشـــطتها الرئيســـية فـــي املشـــاركة فـــي الشـــركات بنســـبة تمكجهـــا مـــن الســـيطرة عليهـــا، وتجـــارة الجملـــة 2011أغســـطس  9)املوافـــق 

لغذائية والدقيق واألرز واللحوم واألسماك واألواني املنزلية وخدمات الحاسب اآللي )نظم تطبيقيـة وقواعـد معلومـات(، والتجزئة في املواد ا

 وخدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة املراكز التدريبية والترفيهية وخدمات اإلعاشة املطهية وغير املطهية.

 

 



 شركة أسواق عبد هللا العثيم

 شركة مساهمة سعودية

 م )غير مراجعة(2019 سبتمبر  30أشهر املنتهيتين في  تسعةت مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترتي الثالثة أشهر والإيضاحا

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

9 

 شركة املركز العاملي للتسويق

هـــ، 1432رمضــان  9صــادر مــن مدينــة الريـاض بتــاريخ  1010314201ذات مســئولية محــدودة تعمـل بموجــب الســجل التجــاري رقـم  شـركة

م(، وتتمثـــل أنشـــطتها الرئيســـية فـــي املشـــاركة فـــي الشـــركات بنســـبة تمكجهـــا مـــن الســـيطرة عليهـــا، وتجـــارة الجملـــة 2011أغســـطس  9)املوافـــق 

األســـماك واألوانــــي املنزليـــة وقطـــع غيـــار الســـيارات وخــــدمات الحاســـب اآللـــي )نظـــم تطبيقيـــة وقواعــــد والتجزئـــة فـــي الـــدقيق واألرز واللحـــوم و 

 (، وخدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة املراكز التدريبية والترفيهية وخدمات اإلعاشة املطهية وغير املطهية.معلومات

 شركة الخدمات السبع

هــــ، 1433محــرم  2صــادر مـــن مدينــة الريــاض بتـــاريخ  1010320848بموجـــب الســجل التجــاري رقـــم  شــركة ذات مســئولية محـــدودة تعمــل

م(، وتتمثــــل أنشــــطتها الرئيســــية فــــي اســــتيراد وتصــــدير وتجــــارة الجملــــة والتجزئــــة فــــي املالبــــس الجــــاهزة واملالبــــس 2011نــــوفمبر  27)املوافــــق 

شــنو واملنتجــات الجلديـة ومــواد الـديكور واألســقف املسـتعارة وقطــع غيــار الرياضـية واملجــوهرات التقليديـة وأدوات الخياطــة والحقائـب وال

والحاصــالت الزراعيــة، وخــدمات االســتيراد والتصــدير والتســويق للغيــر وإقامــة املشــاريع الزراعيــة وإقامــة وإدارة وتشــغيل املخــابز  الســيارات

 واملقاهي.

 شركة بيت الوطن

هـــ 1433محــرم  2صــادر مــن مدينــة الريــاض بتــاريخ  1010320847لتجــاري رقــم الســجل ا 3شــركة ذات مســئولية محــدودة تعمــل بموجــب

م(، وتتمثل أنشـطتها الرئيسـية فـي اسـتيراد وتصـدير وتجـارة الجملـة والتجزئـة فـي الخضـراوات والفواكـه واألسـماك 2011نوفمبر  27)املوافق 

طحينيــة واملكرونــة واملشــروبات الغازيــة، وخــدمات االســتيراد واأللبــان واألجبــان ومشــتقات الحليــب والســمن الحيــواني والزيتــون والحــالوة ال

رميم( والتصـدير والتســويق للغيـر وصــيانة املراكـز التدريبيــة والترفيهيـة واملراكــز الرياضـية واملقــاوالت العامـة للمبــاني )إنشـاء وإصــالح وهـدم وتــ

 واإللكترونية. الكهربائيةواألعمال 

 شركة مرافق التشغيل

هـــ 1433محــرم  15صــادر مــن مدينــة الريــاض بتــاريخ  1010321917حــدودة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم شــركة ذات مســئولية م

م(، وتتمثــــل أنشــــطتها الرئيســــية فــــي املقــــاوالت العامــــة للمبــــاني وإنشــــاء وهــــدم وتــــرميم وأعمــــال الطــــرق والطــــرق 2011ديســــمبر  10)املوافــــق 

 سليح والنجارة.والجسور وأعمال الحفر وأعمال الت والشوارعالرئيسية 

 مصر –شركة أسواق عبدهللا العثيم 

هــــ 1432ذو الحجـــة  20صـــادر مـــن جمهوريـــة مصـــر العربيـــة بتـــاريخ  55010مصـــرية تعمـــل بموجـــب الســـجل التجـــاري رقـــم  مســـاهمةشـــركة 

 .م. تتمثل أنشطتها الرئيسية في البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة العامة2011نوفمبر  16املوافق 

 شركة ثمرات القصيم

هـــ، 1434رجــب  30صــادر مــن مدينــة الريــاض بتــاريخ  1010378315شــركة ذات مســئولية محــدودة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 

م(، وتتمثــــل أنشــــطتها الرئيســــية فــــي زراعــــة الخضــــراوات واألعــــالف وتربيــــة املاشــــية والــــدواجن، وخــــدمات االســــتيراد 2013يونيــــو  9)املوافــــق 

 وشراء األراض ي إلقامة مباني عليها وإستثمارها بالبيع أو اإليجار وإستغالل العقارات واألراض ي لصالح الشركة. للغير التسويق والتصدير و 

 شركة شرفات الجزيرة

هــــ، 1428صـــفر  2صـــادر مـــن مدينـــة الريـــاض بتـــاريخ  1010228732شـــركة ذات مســـئولية محـــدودة تعمـــل بموجـــب الســـجل التجـــاري رقـــم 

 في املقاوالت العامة وتشغيل املجمعات التجارية.الرئيسية  أنشطتهام(، وتتمثل 2007فمبر نو  19)املوافق 

 شركة ُمعين للموارد البشرية

م( فـــي 2015يونيـــو  23هــــ )املوافــق 1436رمضــان  6إن شــركة معـــين للمــوارد البشـــرية هــي شـــركة ســعودية مســـاهمة مقفلـــة مســجلة بتـــاريخ 

. وتتمثــــل أنشــــطتها الرئيســــية فــــي تقــــديم الخــــدمات العماليــــة فيمــــا يتعلــــق بالعمالــــة 1010435202مدينــــة الريــــاض بالســــجل التجــــاري رقــــم 

 16هــ، املوافــق 1436ذي الحجـة  23ش م م بتــاريخ  24املنزليـة والعمالـة فـي القطــاعين العـام والخـاص بموجــب تـرخيص وزارة العمـل رقـم 

  م.2015أكتوبر 



 شركة أسواق عبد هللا العثيم

 شركة مساهمة سعودية

 م )غير مراجعة(2019 سبتمبر  30أشهر املنتهيتين في  تسعةت مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترتي الثالثة أشهر والإيضاحا

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

10 

 اإلعدادأسس  -2

 بيان االلتزام2-1
 املــالي)املعيــار الــدولى للتقريــر  األولــى" املــالي( "التقريــر 34األوليــة املوحــدة املختصــرة وفقــا ملعيــار املحاســبة الــدولى رقــم )املاليــة أعــدت القــوائم 

 الذى يحدد الحد األدنى ملحتويات التقرير املالي األولى(.

 لتعمــــيم هيئــــة الســــوق املاليــــة مــــن خــــالل قرارهــــا بتــــاريخ 
 
علــــى املجموعــــة تطبيــــق نمــــوذج التكلفــــة لقيــــاس م ينبغــــي 2016أكتــــوبر  16وفقــــا

الث العقـــارات واآلالت واملعـــدات، والعقاريـــة االســـتثمارات، واملوجـــودات غيـــر امللموســـة عنـــد تطبيـــق املعـــايير الدوليـــة للتقريـــر املـــالي لفتـــرة الـــث

 سنوات التي تبدأ من تاريخ تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي. 
 

ولية املوحدة املختصـرة ال تشـمل جميـع اإليضـاحات والتـ  يـتم فـي العـادة إرفاقهـا مـع القـوائم املاليـة املوحـدة السـنوية إن القوائم املالية األ 

 م .2018ديسمبر  31ولذلك يجب قراءتها مع القوائم املالية املوحدة السنوية للشركة كما في 

يـــة األوليــــة املوحــــدة املختصـــرة )غيــــر املراجعــــة( تـــم اإلفصــــاح عجهــــا إن بعـــمل املعلومــــات وااليضـــاحات والتــــ  تعتبــــر مهمـــة لفهــــم القــــوائم املال

 (.24( الى )1بااليضاحات من )

 أساس القياس2-2
الي تم إعداد هذه القوائم املالية املوحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا البنود الهامة التالية الواردة في قائمة املركز امل

 املوحدة:

 ات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها بالقيمة العادلة.استثمارات في أدو  -

 مستحقات نهاية الخدمة للموظفين يتم قياسها بالقيمة الحالية لاللتزامات املستقبلية بإستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة.  -

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3

يــة املوحــدة بالريــال الســعودي، وهــي العملــة الوظيفيــة للشــركة وعملــة العــرض. وتــدرج جميــع املبــالغ فــي القــوائم املاليــة تعــرض القــوائم املال

 املوحدة بالريال السعودي، ما لم يذكر غير ذلك.
 

 قياس القيمة العادلة  2-4

بتاريخ  السوق  في املشاركين بين نظامية معاملة يف ما التزام لتحويل املدفوع أو ما أصل بيع نظير املقبوض السعر العادلة القيمة تمثل

 :إما االلتزام تحويل أو األصل بيع معاملة إجراء افتراض على العادلة القيمة قياس يستند القياس

 االلتزامات أو لألصول  الرئيس ي السوق  في. 

 االلتزامات أو لألصول  منفعة األسواق أكثر في الرئيسية، السوق  وجود عدم ظل في. 

 .املجموعة أمام متاحة فائدة األكثر أو الرئيسية السوق  تكون  نأ ويجب

أو  األصول  تسعير عند سيستخدمونها السوق  في املشاركين أن على افتراضات باستخدام االلتزامات أو لألصول  العادلة القيمة وتُقاُس 

 .اقتصادية منافع أفضل لتحقيق يسعون  السوق  في املشاركين أن فرضية وعلى االلتزامات

 أفضل وأعلى نحو على األصل باستخدام اقتصادية منافع تحقيق على السوق  في املشاركين قدرة مالي غير ألصل العادلة القيمة قياس ويراعي

 .ممكنة فائدة وأعلى أفضل نحو على األصل سيستخدم السوق  في آخر ملشارك بيعه طريق عن أو ممكنة فائدة

 املدخالت من االستفادة لتعظيم العادلة القيمة لقياس كافية بيانات توفر والتي للظروف ملالئمةا الفنية التقييم طرق  املجموعة وتستخدم

 .للمالحظة القابلة غير املدخالت استخدام وتقليل العالقة ذات القابلة للمالحظة

نة األخرى، فان قيمتها الدفترية تقارب بسبب االستحقاق قصير األجل لألدوات املالية مثل الذمم املدينة والدائنة واألرصدة املدينة والدائ

  ل كبير.القيمة العادلة بشك
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 السياسات املحاسبة بسبب تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي، والتفسيرات الجديدة أثر التغيرات في 2-5

 م:2019يناير   1والتى تسري من  فيما يلي  املعايير الجديدة، والتفسيرات والتعديالت الصادرة

 ( عقود اإليجار16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم " ). " 

  عدم التيقن حيال معالجة ضريبة الدخل- 23التفسير رقم 

 مع التعويمل السالب-9تقرير املالي تعديالت على  املعيار الدولي لل 
 
 خصائص املدفوعات مقدما

  الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة-28تعديالت على معيار املحاسبة الدولي 

  تعديالت الخطو او االقتناء او التسوية 19تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم " 

  محاسبة الشركة عن زيادة حصصها في العمليات املشتركة -الترتيبات املشتركة 11للتقرير املالي املعيار الدولي تحسينات على 

  تبعات ضرائب الدخل الناتجة من مدفوعات األدوات املالية املصنفة  -ضرائب الدخل12معيار املحاسبة الدولي تحسينات على

 كحقوق ملكية

  تكاليف االقتراض املؤهلة للرسملة  -قتراضتكاليف اال 23معيار املحاسبة الدولي تحسينات على 

  محاسبة الشركة عن زيادة حصصها في العمليات املشتركة  -تجميع األعمال 3املعيار الدولي للتقرير املالي تحسينات على 

 

أدناه(، أي  4يجار )إيضاح عقود اإل  - 16ليس للمعايير والتفسيرات والتعديالت املذكورة أعاله، بخالف  املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 املوحدة املختصرة للمجموعة. االولية تأثير جوهري على القوائم املالية

 فيما يلي  املعايير الجديدة، والتفسيرات الصادرة غير سارية بعد:

  م.2021يناير 01"عقود التأمين يسري على الفترة املحاسبية التي تبدأ في  17املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 
 

ه لم يدخل حيز التنفيذ بعد. ر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر لكنَّ ِّ
 
 ولم تعتمد  املجموعة التطبيق املبك

 

 التقديرات املحاسبية واالفتراضات الهامة  -3

  القوائم املالية األولية املوحدة املختصرةيتطلب إعداد 
 
 اململكة العربية السعوديةفي للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة وفقا

واإليضاحات املرفقة بجانب اإلفصاح عن  اللتزاماتوا واألصول  تؤثر في قيم اإليرادات واملصاريفأحكام وتقديرات وافتراضات  استعمال

 على الق االفتراضاترئة. إن عدم التيقن بخصوص هذه الطااإللتزامات 
 
 جوهريا

 
يم الدفترية والتقديرات قد يؤدي لنتائج تتطلب تعديال

 .املتأثرة في الفترات املستقبليةواإللتزامات  لألصول 

 قائمة املركز املالي األولية املوحدةفيما يلي االفتراضات األساسية املتعلقة باملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما في تاريخ 

الدفترية لألصول وااللتزامات خالل الفترة املالية التالية. هذا وتعتمد والتي تشكل مخاطر عالية قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القيم 

، وهذه االفتراضات القوائم املالية األولية املوحدة املختصرةفي افتراضاتها وتقديراتها على معايير متاحة لها عند إعداد املجموعة 

ومثل هذه التغيرات املجموعة لظروف الخارجة عن سيطرة والتقديرات حول التطورات املستقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات السوق وا

 .على االفتراضات يتم ايضاحها عند حدوثها

  

http://socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/16-IFRS-16.pdf.aspx
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 ملخص ألهم التقديرات والفرضيات املحاسبية املتبعة -أ

 واملعدات  واآلالت للعقارات اإلنتاجي العمر

  االستهالك احتساب اتلغاي واملعدات واآلالت للعقارات االنتاجية عماراأل  بتقديراملجموعة  دارةإ تقوم
 
 لهذه املتوقع االستخدام على اعتمادا

 في كان إذا املستقبلي االستهالكمصروف  تعديل ويتم، سنوي  بشكل االنتاجية عمارواأل  املتبقية القيمة بمراجعة دارةاإل  تقوم األصول.

 .السابقة التقديرات عن تختلف نتاجيةاإل  عماراأل  أن دارةاإل  اعتقاد

 ي لألصول غير امللموسة العمر اإلنتاج

تتمثل األصول غير امللموسة بالتكاليف املتكبدة للحصول على حقوق االنتفاع من مواقع عقارية ألسواق مستأجرة من املستأجر األصلي 

 )خلو( ويتم إطفاؤها على مدة عقود اإليجار.

 مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة

أو لإلسترداد كانت تكلفة املخزون غير قابلة القيمة القابلة للتحقق إذا صافي لى إزون تقوم اإلدارة بتقدير املخصص لتخفيمل قيمة املخ

سبب في انخفاض خرى تتة عوامل أيقل من التكلفة أو أان سعر البيع أتعر ض املخزون للتلف أو للتقادم بشكل كلي أو جزئي أو إذا ك

 عن القيمة الدفترية. لالستردادالقيمة القابلة 

 حوافز البيع

على املمارسة املعتادة والخبرة  ( بناء  اكتساب)الزبون والء  املتغير لحوافز البيع وفق برنامج باملقابل/البدليتم تقدير االلتزام املتعلق 

 تجاه العمالء.املجموعة إللتزام التقارير املالية ليعكس القيمة املحتملة إعداد عند اإللتزام ويتم مراجعة هذا ، للمجموعةالسابقة 

 حافز االضافي من املوردينال

 لحجم املشتريات مجهم خالل السنة املالية، وتقوم الشركة بإثبات هذه الحوافز 
 
قد تحصل الشركة على حوافز اضافية من املوردين تبعا

 للعقود املبرمة مع املوردين، 
 
في دراسة متغيرات ممارسة الحكم املنهي  ىوتعتمد إدارة الشركة علعند التحقق الفعلي لهذه الحوافز وفقا

 ولم يتم إثبات الحافز االضافي خالل الفترة .األوليةعند تقدير االعتراف بالحافز في تاريخ إعداد القوائم املالية  ينالسوق وسلوك املستهلك

 تحقق الحافز في نهاية السنة. توقعات بشأنالحالية وفقا لتقديرات االدارة  األولية

 لإلستردادالقيمة القابلة 

 .لألصول لتحديد فيما إذا كان هناك أي هبوط في قيمتهالإلسترداد اإلدارة بتقدير القيمة القابلة تقوم 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفينإلتزام 

التقييم بإستعمال مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب برنامج املكافآت املحددة غير املمولة ويتم قياسها إلتزام يتم تحديد تكلفة 

التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في املستقبل. وتشمل هذه اإلفتراضات اري. يشمل التقييم اإلكتواري العديد من اإلكتو 

 لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة اإلفتراضات 
 
تحديد معدل الخصم، والزيادات املستقبلية في الرواتب، ومعدل دوران العاملين. ونظرا

مرة في اإلفتراضات . لذا تتم مراجعة جميع اإلفتراضاتددة غير املمولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه املكافأة املحإلتزام األجل فإن 

 .السنة أو أكثر عند الضرورة

 

 مبدأ االستمرارية -ب

 ختصـرةالقـوائم املاليـة األوليـة املوحـدة امل. وعليـه، فقـد تـم إعـداد اإلسـتمرارعلـى  املجموعـةأي شك يذكر حول قـدرة املجموعة ليس لدى 

 .اإلستمراريةعلى أساس مبدأ 
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 التغيرات في السياسات املحاسبية الهامة   -4

ن السياسات املحاسبية املطبقة على هذه القوائم املالية االولية املوحدة املختصرة هي نفس تلك املطبقة إباستثناء ما تم ذكره ادناه، ف

م. من املتوقع ان التغيرات في السياسات املحاسبية سوف تنعكس على 2018سمبر دي 31على القوائم املالية للسنة السابقة املنتهية في 

 م.2019ديسمبر  31القوائم املالية السنوية املوحدة للسنة املنتهية في 

ا من  16قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  ن املعايير م. كما يوجد عدد آخر م2019يناير  1"عقود اإليجار "اعتبار 

ا من   م، لكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم املالية املوحدة املختصرة للمجموعة.2019يناير  1الجديدة التي تسري اعتبار 

ا، ونتيجة لذلك، اعترفت املجموعة،  16قدم املعيار الدولي للتقرير املالي رقم   ا واحد  "عقود االيجار" للمستأجرين نموذج محاسبي 

بأصول حق االستخدام التي تمثل حقها في استخدام األصول ذات الصلة باالضافة الي التزامات االيجار التي تمثل التزامها  كمستأجر،

 بسداد دفعات اإليجار. تظل محاسبة املؤجرين مماثلة للسياسات املحاسبة السابقة.

ر" باستخدام منهجية األثر الرجعي املعدل، والتي بموجبها يتم "عقود االيجا16قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

م. وبناء على ذلك، لم يتم تعديل القوائم 2019يناير  1االعتراف باألثر  املتراكم لتطبيق املعيار في األرباح املبقاه في تاريخ  التطبيق األولي 

 م. 2018املالية املعلنة لعام 

  الجديدة وطبيعة التغييرات التي طرأت على السياسات املحاسبية السابقة موضحة أدناه:تفاصيل السياسات املحاسبية الهامة 

 

 تعريف عقد االيجار  4-1

سابقا ، حددت املجموعة في بداية العقد ما إذا كان الترتيب يمثل عقد إيجار أو ينطوى على عقد إيجار بموجب تفسير لجنة تفسيرات 

 لتحديد ما إذا كان الترتيب يمثل عقد إيجار أو ينطوى على عقد إيجار . 4رقم   املالياملعايير الدولية للتقرير 

تقوم املجموعة اآلن بتقييم ما إذا كان العقد يمثل عقد إيجار أو ينطوى على عقد إيجار. بناء على التعريف الجديد لعقد االيجار 

إيجار إذا كان العقد يمنح حق السيطرة على أو أو ينطوى على عقد يمثل عقد إيجار ، العقد 16بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 استخدام األصول املحددة لفترة من الزمن نظير مقابل مالي.

 

 1عند التحول، تم قياس إلتزامات االيجار بالقيمة الحالية ملدفوعات االيجار املتبقية، مخصومة بمعدل االقتراض االضافي للمجموعة في 

منذ تاريخ بدء كل  16رقم  املاليقياس حق استخدام االصول بالقيمة الدفترية كما لو تم تطبيق املعيار الدولي للتقرير  م. يتم2019يناير 

 باستخدام معدل االقتراض االضافي للمستأجر في تاريخ التطبيق االولي
 
  .عقد إيجار ، مخصوما

 

 :16رقم  املاليي للتقرير استخدمت املجموعة االعفاءات التالية عند تطبيق املعيار الدول

  هشـ 12عدم االعتراف بحق استخدام االصول وإلتزامات االيجـار لعقـود االيجـار املتبقـى مجهـا أقـل مـن 
 
مـن مـدة االيجـار والعقـود التـ   را

 يكون فيها األصل محل العقد ذو قيمة منخفضة.

 التطبيق االولي استبعاد التكاليف املباشرة االولية من قياس حق استخدام االصول في تاريخ 

 عدم فصل العناصر غير التأجيرية وستقوم بد 
 
 من ذلك بالحساب عن عناصر التأجير وغير التأجير كعنصر تأجير واحد ال

 إستخدام االدراك املتأخر عند تحديد مدة عقد االيجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد االيجار 
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  ي تكون فيها الشركة كمستأجرعقود اإليجار الت 4-2

مهـا ملــا إذا كـان عقـد االيجـار قـد قــام يقامـت املجموعـة بتصـنيف عقـود االيجـار ســابق  علـى انهـا عقـود إيجـار تشــغيلي أو تمـويلي بنـاء  علـى تقي

بحــق إســتخدام األصــول  ، تعتــرف املجموعــة16رقــم  املــاليبنقــل جميــع مخــاطر ومزايــا امللكيــة إلــى حــد كبيــر. بموجــب املعيــار الــدولي للتقريــر 

  .وإلتزامات اإليجار ملعظم عقود اإليجار في قائمة املركز املالي

ومـــع ذلـــك ، فـــإن املجموعـــة قـــد اختـــارت عـــدم االعتـــراف بحـــق إســـتخدام االصـــول وإلتزامـــات االيجـــار لـــبعمل عقـــود االيجـــار قصـــيرة االجـــل 

العقــود كمصــروفات علــى أســاس القســو الثابــت علــى مــدى فتــرة  ومنخفضــة القيمــة. تعتــرف املجموعــة بمــدفوعات االيجــار املرتبطــة بهــذه

 االيجار.

 

 السياسات املحاسبية الهامة

  تعترف املجموعة بحق إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار.

 االســتهالك املتــراكم وأي خ
 
ا بالتكلفــة، وفعــد ذلــك بالتكلفــة ناقصــا ســائر انخفــاض فــي القيمــة، ويــتم تــم قيــاس حــق إســتخدام األصــول مبــدئي 

  .تعديله من أجل إعادة قياسات معينة إللتزامات االيجار

 

 بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء عقد اإليجار، ويـتم خصـمها باسـتخد
 
ام يتم قياس إلتزام اإليجار مبدئيا

، فباســتخدام معــدل اإلقتــراض اإلضــافي للمجموعــة.  الســعر يكــن باإلمكــان تحديــد ذلــك ســعر الفائــدة الضــمعي فــي عقــد اإليجــار أو ، إذا لــم 

  .بشكل عام ، تستخدم املجموعة معدل اإلقتراض اإلضافي كمعدل خصم

 مـن خـالل تكلفـة الفائـدة علـى إلتـزام اإليجـار ويـنخفمل بـدفع اإليجـار. يـتم إعـادة قيـاس اإللتـزام عنـدم
 
ا يكـون يتم زيادة إلتزام اإليجار الحقـا

هناك تغيير في مدفوعات االيجـار املسـتقبلية الناشـئة عـن تغييـر فـي مؤشـر أو معـدل ، أو تغييـر فـي تقـدير املبلـغ املتوقـع دفعـه بموجـب ضـمان 

 إلــى حــد معقــول ملمارســته أم
 
 القيمـة املتبقيــة، أو حســب اإلقتضــاء، التغييــرات فــي التقيــيم حــول مــا إذا كـان خيــار الشــراء أو التمديــد مؤكــدا

  .أن خيار اإلنهاء من املؤكد عدم ممارسته

 

 لتحديد مدة عقد اإليجار لبعمل عقود اإليجار والتي تكون فيها كمستأجر وتتضمن خيارات التجديـد. يـؤثر تقـدير 
 
طبقت املجموعة أحكاما

مقــدار إلتزامــات اإليجــار وحــق املجموعـة لدرجــة التأكــد مــن ممارســة مثــل هــذه الخيــارات علــى مــدة عقـد اإليجــار، ممــا يــؤثر بشــكل كبيــر علــى 

 إستخدام األصول املثبتة.

 

  عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة كمؤجر  4-3

ومــع ذلــك، عنــدما تكــون  . 17ال تختلــف السياســات املحاســبية املطبقــة علــى املجموعــة كمــؤجر عــن تلــك بموجــب معيــار املحاســبة الــدولي 

، يــتم تصــنيف عقــود اإلي
 
 وســيطا

 
جــار مــن البــاطن بــالرجوع الــى حــق إســتخدام االصــول الناشــ ر عــن عقــد اإليجــار الرئيســ ي، املجموعــة مــؤجرا

 ليس مع اإلشارة إلى االصل االساس ي.
 

ليس على املجموعـة إجـراء تعـديالت مهمـة لعقـود االيجـار التـي تكـون فيهـا كمـؤجر. ومـع  16رقم  املاليعند التحول إلى املعيار الدولي للتقرير 

" إيــرادات العقـــود" مــع العمـــالء لتخصـــيص املقابــل املـــالي فـــي العقــد لكـــل مـــن 15رقـــم  املـــالية املعيـــار الـــدولي للتقريــر ذلــك ، طبقـــت املجموعــ

 .عنصر التأجير و عنصر غير التأجير
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 م2019 سبتمبر  30االثر على قائمة املركز املالي كما في  4-4

 م.2019يناير  01كما في  بنود قائمة املركز املالي على  16يلخص الجدول التالي أثر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي 

 

 
وفق معيار  –األرصدة 

  17املحاسبى الدولى 

تعديل املعيار الدولي 

  16للتقرير املالي 

األرصدة بعد تطبيق املعيار 

 16 للتقرير املالى الدولى
      األصول 

 
       أصول غير متداولة

 1,026,638,307  1,026,638,307  -  حق إستخدام األصول املستأجرة

 240,280,356  (10,181,391)  250,461,747  استثمارات في شركات زميلة 

 1,266,918,663  1,016,456,916  250,461,747  األصول غير املتداولة مجموع

       أصول متداولة

 ومدينون آخرون، صافي
 
 157,969,841  (59,673,714)  217,643,555  دفعات مقدما

 157,969,841  (59,673,714)  217,643,555  مجموع األصول املتداولة

 1,424,888,504   956,783,202  468,105,302  مجموع األصول 

       االلتزامات وحقوق امللكية

       حقوق امللكية

 623,697,944  (114,902,943)  738,600,887  ارباح مبقاة

 623,697,944  (114,902,943)  738,600,887  حقوق امللكية وعمجم

       التزامات غير متداولة

 914,047,416  914,047,416  -  إلتزامات عقود االيجار

 914,047,416  914,047,416  -  االلتزامات غير املتداولة مجموع

       التزامات متداولة

 1,401,691,109  (8,464,185)  1,410,155,294  ذمم دائنة تجارية

 166,102,914  166,102,914  -  عقود اإليجار إلتزامات 

 1,567,794,023  157,638,729  1,410,155,294  مجموع االلتزامات املتداولة 

 االلتزامات وحقوق امللكية مجموع
 

2,148,756,181  956,783,202   3,105,539,383 
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 م2019 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  تسعةالالدخل االولية املوحدة عن فترة  ئمةااألثر على ق 4-5

 

 ملخص بأهم السياسات املحاسبية -5

م هــــي نفــــس 2019 ســــبتمبر  30املحاســــبية املســــتخدمة فــــي إعــــداد القــــوائم املاليــــة األوليــــة املوحــــدة املختصــــرة املرفقــــة كمــــا فــــي السياســــات 

السياســة الخاصــة بتطبيــق املعيــار الــدولي للتقريــر  ام. فيمــا عــد2018ديســمبر 31املوحــدة كمــا فــي  املــاليالسياســات املتبعــة فــي قائمــة املركــز 

وفيمــا يلــي أهــم السياسـات املحاســبية التــي اســتخدمتها املجموعــة فــي   )4اح إيضــ(ضــمن تفصـيال املشــار اليــه  يجــار""عقــود اال  16املـالي رقــم 

 :إعداد القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة

 

 أسس توحيد القوائم املالية .أ

م. 2018ديسمبر  31 ة الخاضعة لسيطرتها كما فيتشتمل القوائم املالية املوحدة للمجموعة على القوائم املالية للشركة والشركات التابع

 تتحقق السيطرة عندما تكون املجموعة معرضة لعوائد مختلفة، أو لديها الحق فيها، لقاء إرتباطها بالشركة املستثمر فيها، ولديها القدرة

تتحقق السيطرة للشركة على شركة على التأثير في هذه العوائد من خالل سيطرتها على الشركة املستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، 

 مستثمر فيها، فقو عند تحقق العناصر الثالثة التالية:

 

سلطة على الشركة املستثمر فيها )أي، وجود حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات األهمية الخاصة  -

 بالشركة املستثمر فيها(.

 ظير إرتباطها في الشركة املستثمر فيها.التعرض إلى عوائد مختلفة، أو الحق فيها، ن -

 القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة املستثمر فيها للتأثير على عوائدها. -

 

 

 

 
وفق معيار  –األرصدة 

  17املحاسبى الدولى 
تعديل املعيار الدولي للتقرير 

  16املالي 

األرصدة بعد تطبيق املعيار 

 16 للتقرير املالى الدولى
 6,068,609,303  -  6,068,609,303 صافي املبيعات

 (4,889,384,823)  -  (4,889,384,823) لفة املبيعاتتك

 1,179,224,480  -  1,179,224,480 مجمل الدخل

 60,406,747  6,439,128  53,967,619 إيرادات تأجير، صافي

 1,652,334    1,652,334 عموالت بيع قسائم

 (924,306,798)  22,897,407  (947,204,205) مصاريف بيعية وتسويقية

 (87,535,443)  323,049  (87,858,492) اريف إدارية وعموميةمص

 229,441,320  29,659,584  199,781,736 الدخل من العمليات

 27,784,907  58,188  27,726,719 الحصة في صافي أرباح الشركات الزميلة 

ايرادات من أصول مالية بالتكلفة املطفأة 

 1,839,534  -  1,839,534 واخرى 

 (44,985,204)  (44,985,204)  - ئد إلتزامات عقود إستئجارفوا

 (2,249,939)  -  (2,249,939) تكاليف تمويل، صافي 

 (31,627)  -  (31,627) إيرادات )مصروفات( أخرى، صافي 

 211,798,991  (15,267,432)  227,066,423 الدخل  قبل الزكاة 
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 لهذا االفتراض، وعندما يكون لدى املجموعة 
 
وفشكل عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن امتالك أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييدا

التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة املستثمر فيها، فإن املجموعة تأخذ بعين اإلعتبار كافة الحقائق أقل من األغلبية في حقوق 

 والظروف لتقويم ما إذا كانت لديها سلطة على الشركة املستثمر فيها، ويشمل ذلك:

 الترتيبات التعاقدية مع  حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة املستثمر فيها. -

 ة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.الحقوق الناتج -

 حقوق التصويت الخاصة بالشركة وأية حقوق تصويت محتملة. -

 

تقوم املجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت لديها سيطرة على الشركة املستثمر فيها إذا ما أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغير في 

كة املسيطر عليها عند بدء ممارسة السيطرة عليها ويتم التوقف عن ذلك عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يتم  توحيد الشر 

عند فقدان السيطرة على الشركة املسيطر عليها من قبل املجموعة. تدرج أصول وإلتزامات وإيرادات ومصاريف الشركة املستحوذ عليها 

 من
 
 إلى املجموعة ولحين فقدان مثل هذه السيطرة.تاريخ انتقال السيطرة   خالل السنة في القوائم املالية املوحدة اعتبارا

 

يعود الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى املساهمين في  الشركة وإلى حقوق امللكية غير املسيطرة حت  إذا ما 

، بمعع  أنه يتم قيد الخسائر على ا
 
 ىلو أدحصص غــير الـمسيطرة حت  و لأدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق امللكية غير املسيطرة عجزا

 عجز في رصيد الحصص غير املسيطرة. إلى ذلك

 

يتم إجراء التسويات على القوائم املالية املوحدة للشركات املسيطر عليها إذا تطلب األمر ذلك لتتماش   مع عند توحيد القوائم املالية 

ات وحقوق امللكية والدخل واملصاريف والتدفقات النقدية املتعلقة السياسات املحاسبية للشركة. يتم حذف كافة األصول واإللتزام

 . املجموعة بين شركات الداخلية باملعامالت

 

 تتم املحاسبة عن التغيرات في ملكية الشركة املسيطر عليها، التي ال ينجم عجها فقدان للسيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

 

 ، فإنها:فيها املستثمر في حالة فقدان املجموعة السيطرة على الشركة  

 

 .فيها املستثمر تقوم بالتوقف عن إثبات أصول والتزامات الشركة  -

 .تقوم بالتوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألية حقوق ملكية غير مسيطرة -

 .تقوم بالتوقف عن إثبات فروقات التحويل املتراكمة، املقيدة ضمن حقوق امللكية -

 .ملستلمتقوم بإثبات القيمة العادلة للعوض ا -

 .تقوم بإثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به -

 .تقوم بإثبات أي فائمل أو عجز في قائمة الدخل -

األرباح املبقاة،  إلى تحولها خر إلى قائمة الدخل أو تقوم بإعادة تصنيف حصتها من البنود املثبتة سابقا في بنود الدخل الشامل اآل  -

 .دولية أخرى وجب معايير بم إذا إقتض   األمر ذلك،
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 تصنيف األصول وااللتزامات إلى متداولة/غير متداولة .ب

 إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة. 
 
 تعرض املجموعة األصول وااللتزامات في قائمة املركز املالي املوحدة استنادا

 

 عندما:
 
 يكون األصل متداوال

 به بشكل أساس ي بغرض املتاجرة -
 
 يكون محتفظا

 بعد فترة أي تقرير مالييكون م -
 
 ن املتوقع تحققه خالل اثعي عشر شهرا

 يكون من املتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة تشغيل عادية -

 على األقل بعد  -
 
 من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لفترة اثعي عشر شهرا

 
يكون في صورة النقد وما في حكمه ما لم يكن مقيدا

 أي تقرير مالي. فترة

 تقوم املجموعة بتصنيف كافة األصول االخرى كأصول غير متداولة. 

 عندما:
 
 يكون االلتزام متداوال

 به بشكل أساس ي بغرض املتاجرة -
 
 يكون محتفظا

 يكون من املتوقع سداده في دورة تشغيل عادية -

 بعد فترة اي تقرير مالي -
 
 يكون مستحق السداد خالل اثعي عشر شهرا

 على األقل بعد فترة اي تقرير مالي.في حال -
 
 ة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثعي عشر شهرا

 

 يتم تصنيف كافة االلتزامات األخرى على أنها غير متداولة.

 

 األدوات املالية .ج

 وات حقوق ملكية ملنشاة أخرى.إن األداة املالية هي أية عقود ينشأ عجها أصول مالية ملنشاة ما والتزامات مالية أو أد

 في النصوص املجموعة بإثبات أصولها والتزاماتها املالية في قائمة املركز املالي املوحدة عندما وفقو عندما تصبح املجموعة تقوم 
 
طرفا

 ة.التعاقدية لألداة. ويتم إثبات الشراء أو البيع أو إلغاء اإلثبات باستخدام املحاسبة على أساس تاريخ املتاجر 

 

  املالية األصول  1.ج

أو  اآلخر عند اقتناء املجموعة ألصل مالي يتم تصنيف األصل املالي بالتكلفة املستنفدة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

قدي و )ب( خصائص التدفق الن بالقيمة العادلة من خالل الدخل على أساس كٍل من )أ( نموذج األعمال إلدارة مجموعة أصول مالية

  التعاقدي لألصل املالي.

 

 القياس األولي لألصل املالي

ل يقاس األصل املالي عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة مضاف إليه تكاليف املعاملة، باستثناء األصول املالية بالقيمة العادلة من خال

 الدخل والتي تقاس بالقيمة العادلة )بدون إضافة تكاليف املعاملة(.
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 ياس الالحق لألصل املاليالق

 بعد اإلثبات األولي تقوم املجموعة بالقياس الالحق لألصول املالية بناء  على الفئة التي صنفت ضمجها هذه األصول املالية كما يلي:

ستنفدة، إذا كان هدف املجموعة االحتفاظ بمجموعة أدوات دين مالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  -
ُ
في بالتكلفة امل

 .دفعات من أصل املبلغ والفائدة على املبلغ األصلي القائم -فقو-تواريخ محددة، والتي تعد  
 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا كان هدف املجموعة االحتفاظ بمجموعة أدوات دين مالية لتحصيل  -

لشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية، وأن ينشأ عن ا

عد 
ُ
 دفعات من أصل املبلغ والفائدة على املبلغ األصلي القائم. -فقو –ت

 
، إذا قامت املجموعة باستخدام خيار القياس هذا املتوفر في املعيار الدولي للتقرير اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  -

 ( "األدوات املالية".9املالي )
 

ستنفدة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  -
ُ
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل، ما لم يتم قياسه بالتكلفة امل

 
خل يتم قياس األصول املالية بالتكلفة املستنفدة بطريقة معدل العمولة الفعال، و يتم إدراج أرباح وخسائر االستبعاد في قائمة الد -

املوحدة عند إلغاء االعتراف بهذا األصل املالي. أما األصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة، فتقاس بالقيمة العادلة مع إظهار 

فروقات التقييم في قائمة الدخل، باستثناء األصول املالية والتي تختار املجموعة عند اإلثبات األولي قياسها بالقيمة العادلة من 

الشامل اآلخر، فإن فروقات التقييم تظهر ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر. كما يتم االعتراف بتوزيعات األرباح خالل الدخل 

 الناجمة عجها من خالل قائمة الدخل.

 

 إلغاء إثبات  االصل املالي

 تقوم املجموعة بإلغاء إثبات األصل املالي فقو عند:

 من األصل املالي، أوإنقضاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية  -
 

حويل الحقوق التعاقدية في أستالم التدفقات النقدية من األصل املالي وتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل ت -

 بدفع التدفقات 
 
 تعاقديا

 
املالي، أو اإلبقاء على الحقوق التعاقدية في أستالم التدفقات النقدية من األصل املالي مع تحمل التزاما

 أكثر من املستلمين وتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل املالي، أو النقدية إلى واحد، أو 
 

تحويل الحقوق التعاقدية في أستالم التدفقات النقدية من األصل املالي دون تحويل وال إبقاء ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت  -

 لي. أوملكية األصل املالي إذا لم تكن قد أبقت على السيطرة على األصل املا
 

 بأن تدفع التدفقات  -
 
 تعاقديا

 
اإلبقاء على الحقوق التعاقدية في أستالم التدفقات النقدية من األصل املالي، مع تحمل التزاما

النقدية إلى واحد أو أكثر من املستلمين دون تحويل وال إبقاء ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل املالي إذا لم تكن قد 

 يطرة على األصل املالي.أبقت على الس
 

ستلم )
ُ
 في تاريخ إلغاء اإلثبات( والعوض/ املقابل امل

 
بما في وعند إلغاء إثبات أصل مالي في مجمله، فإن الفرق بين القيمة الدفترية )ُمقاسا

 منه أي التزام جديد تم تحمله )يتم إثباته في قائمة الدخل(.
 
 ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحا
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 الهبوط في األصول املالية

يعتبر أي أصل مالي أو مجموعة من األصول املالية قد هبطت قيمته، فقو إذا وجد دليل موضوعي على حدوث هبوط نتيجة لوقوع 

ملقدرة حدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لتلك األصول )"حدث خسارة" متكبدة( وأن لهذا الحدث أثر على التدفقات النقدية املستقبلية ا

لألصل املالي أو مجموعة من األصول املالية والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق به. يشتمل الدليل املوضوعي على وقوع الهبوط على 

مؤشرات توحي بأن مقترض أو مجموعة من الجهات املقترضة تعاني من صعوبات مالية مهمة، أو اإلخفاق أو التأخر في سداد أصل املبلغ 

خاصة به، أو احتمالية اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود هبوط قابل أو العمولة ال

للقياس في التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مثل التغيرات في املتأخرات أو الظروف االقتصادية املرتبطة بحاالت اإلخفاق في 

 السداد.
 

 ت املاليةاإللتزاما  2ج.

ستنفدة.
ُ
 بالتكلفة امل

 
 تقوم املجموعة بتصنيف جميع اإللتزامات املالية على أنها يتم قياسها الحقا

 
 إلغاء إثبات اإللتزامات املالية

عنـدما يـتم  تقوم املجموعة بإزالة االلتزام املالي )أو جزء من االلتزام املالي( من قائمة مركزهـا املـالي عنـدما، وفقـو عنـدما، يـتم إطفـاؤه  أي

 سداد االلتزام املحدد في العقد أو يتم إلغاؤه أو انقضاؤه.
 

 عادة تصنيف األصول و اإللتزامات املاليةإ  3ج.

في حال قيام املجموعة بإعادة تصنيف أصل مالي، فإنها تطبـق إعـادة التصـنيف بـأثر مسـتقبلي مـن تـاريخ إعـادة التصـنيف، وال يـتم تعـديل 

في ذلك مكاسب وخسائر الهبـوط( أو عمولـة تـم إثباتهـا سـابقا، كمـا يمنـع إعـادة تصـنيف أي فئـة مـن اإللتزامـات  أية مكاسب أو خسائر )بما

 املالية من فئة إلى فئة أخرى.

 حقوق امللكية واالحتياطيات ومدفوعات توزيعات األرباح .د

 يمثل رأس املال القيمة االسمية لألسهم التي تم إصدارها.

 باح السنة الحالية والسنوات السابقة.تتضمن األرباح املبقاة أر 

ربح عند تسوية توزيع األصول غير النقدية، يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية لإللتزامات والقيمة الدفترية لألصول املوزعة في ال

 أو الخسارة.

 يتم تسجيل جميع املعامالت مع مالكي الشركة بشكل منفصل ضمن حقوق امللكية.

 ألرباح الى املساهمين توزيعات ا .ه

 
 
الشــركات باململكــة العربيــة الســعودية، يــتم لنظــام تســجل توزيعــات األربــاح إلــى مســاهمي الشــركة كــإلتزام عنــد إقــرار هــذه التوزيعــات. وفقــا

مي الشـركة إقرار التوزيعات عند اعتمادها مـن املسـاهمين أو التفـويمل مـن املسـاهمين الـى مجلـس اإلدارة بتوزيـع أربـاح مرحليـة علـى مسـاه

وتدفقاتها النقدية. ويخصم املبلغ املقابل مباشرة من حقوق  املاليبشكل نصف سنوي او رفع سنوي، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة 

 امللكية.

 ذمم مدينة تجارية .و

بات األولي للذمم تمثل املبالغ املستحقة من العمالء عن بيع بضائع أو خدمات منجزة ضمن النشاط االعتيادي للمجموعة، ويتم اإلث

 املدينة التجارية بالقيمة العادلة من خالل مبلغ املعاملة األصلي. والحقا لإلثبات األولي يتم قياسها بالتكلفة املستنفدة. 
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 وما في حكمه النقد .ز

ثالثة أشهر أو  يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة االجل ذات فترات استحقاق

 اقل من تاريخ )ربطها(.

 .البنوك لدى والنقد الخزينة والودائع تحت الطلب في النقد على وما في حكمه يشتمل النقد النقدية، فإن التدفقات قائمة ألغراض

 العقارات واآلالت واملعدات .ح

 االعتراف والقياس 1ح.

 ، بعد طرح االستهالك املتراكم وخسائر الهبوط في القيمة املتراكمة.تظهر بنود العقارات واآلالت واملعدات بالتكلفة التاريخية -

 تتضمن التكلفة املصاريف املرتبطة مباشرة باقتناء العقارات واآلالت واملعدات. -

 عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود العقارات واآلالت واملعدات يتم املحاسبة عجها كبنود منفصلة. -

الناتجة عن استبعاد بنود من العقارات واآلالت واملعدات بمقارنة أية مقبوضات من االستبعاد مع يتم تحديد املكاسب والخسائر  -

 القيمة الدفترية لتلك البنود وتسجل بالصافي في قائمة الدخل املوحدة.

 

 التكاليف الالحقة 2ح.

درجة لذلك البند إذا كان من املحتمل تكلفة الجزء املستبدل لبند من بنود العقارات واآلالت واملعدات ضمن القيمة امل تسجل -

تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس تكلفة ذلك الجزء بشكل موثوق، ويتم 

 شطب القيمة املدرجة للجزء القديم املستبدل.

غيل العقارات واآلالت واملعدات في قائمة الدخل تسجل التكاليف واملصاريف اليومية التي تتحملها املجموعة على صيانة وتش -

 املوحدة عند تكبدها.

 االستهالك 3ح.

بطريقة القسو الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لكل بند من  يتم االعتراف بمصروف االستهالك في قائمة الدخل الشامل املوحدة

تهالك األصول املقامة على أراض ي مستأجرة على مدة عقد اإليجار أو على بنود العقارات واآلالت واملعدات، باستثناء األراض ي. يتم اس

 لالستخدام 
 
األعمار اإلنتاجية لتلك األصول أيهما أقل. ويبدأ استهالك بنود العقارات واآلالت واملعدات عندما يكون األصل جاهزا

 بالطريقة املقصودة من قبل االدارة.

 
 

رات واآلالت واملعـدات واألعمـار االنتاجيـة خـالل السـنة الحاليـة هـي نفسـها السـنوات السـابقة وتفاصـيلها إن األعمار االنتاجيـة املقـدرة للعقـا

 كما يلي:

 األعمار اإلنتاجية )سنة(   البند 

 10   آالت ومعدات
 25 – 20   عقارات )مباني(

 7 – 5   سيارات

 7 – 5   أجهزة الحاسب اآللي
 7   أثاث ومفروشات

 10   عقارات مستأجرةتحسينات على 

عقارات، وآالت ومعدات في نهاية كل فترة مالية، وتقوم بالتعديل القيمة املتبقية لجميع بنود تقوم املجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية و 

 إذا لزم األمر.
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 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 4ح.

األعمال  استهالك يتم املباشرة. ال واملصروفات واملعدات نشاءاتاإل تكلفة وتتضمن بالتكلفة التنفيذ تحت األعمال الرأسمالية تظهر

 عقارات إلى تحويلها يتم استهالكها من قبل املجموعة عندما تصبح جاهزة لالستخدام حيث يتم سوف والتي التنفيذ تحت الرأسمالية

 وآالت ومعدات.

 

 العقارات االستثمارية .ط

إذا كان الغرض من االحتفاظ به هو )أ( كسب إيرادات إيجارية أو )ب( إلنماء رأس املال تصنف املجموعة األصل على أنه عقار استثماري 

أو )جـ( لكال الغرضين. وتظهر العقارات االستثمارية عند القياس األولي بالتكلفة شاملة النفقات املرتبطة مباشرة باقتناء العقار 

تكلفة حيث يتم طرح االستهالك املتراكم وخسائر الهبوط في القيمة االستثماري، وعند القياس الالحق تستخدم املجموعة نموذج ال

 املتراكمة، ويتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة بحسب متطلبات املعيار الدولي بتاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة.

قدر لكل بند من بنود العقارات تستخدم املجموعة طريقة القسو الثابت الستهالك العقارات االستثمارية وذلك على مدى العمر امل

االستثمارية كما ويتم استهالك األصول املقامة على أراض ي مستأجرة على مدة عقد اإليجار أو على األعمار اإلنتاجية لألصول أيهما اقل، 

 الشامل املوحدة.  ويسجل مصروف االستهالك في قائمة الدخل

 مالية غير أصول  قيمة في الهبوط .ي

ا ،املوحدة القوائم املالية حول  التقرير إعداد ريخبتا املجموعة، ري تج  انخفاض احتمالية على يدل مؤشر هناك كان إذا مما للتحقق تقييم 

ر السنوي، انخفاض القيمة اختبار إجراء األمر يستلزم عندما أو املؤشر هذا وجود حال وفي أصل ما. قيمة ِّ
 األصول  قيمة املجموعة تقد 

 مجها تكاليف اإلستبعاد وتحدد ا .لالسترداد القابلة
 
لقيمة القابلة لإلسترداد لألصل أو وحدة توليد النقد بالقيمة العادلة لألصل مطروحا

 وقيمة إستخدامه أيهما أكبر.

د القيمةوتح  أو أخرى  أصول  من املتحقق عن كبير حد إلى مستقلة نقدية تدفقات األصل يحقق لم ما األصول  ألحد لالسترداد القابلة دَّ

ة الوحدة أو لألصل الدفترية القيمة تجاوز  وعند .األصول  من مجموعة رَّ دِّ
ُ
 القيمة، منخفمل األصل يُعتبر لالسترداد، القابلة قيمته للنقد امل

مل إلى  لالسترداد.  القابلة قيمته ويخفَّ

َصم االستخدام، قيد القيمة تقييم وعند
ُ
 قبل ما خصم معدل باستخدام ةالحالي قيمها إلى التقديرية املستقبلية النقدية التدفقات تخ

 النخفاض املجموعة حسابات ويستند .لألصل املحددة واملخاطر لألموال الزمنية للقيمة الحالية السوق  تقييمات بحيث يعكس الضريبة

ة الوحدات من وحدة كل عن مستقلٍة  بصورةٍ  تَعد   التي املتوقعة، والحسابات املوازنات التفصيلية على القيمة رَّ دِّ
ُ
 للمجموعة للنقد امل

 .األصول  لها املخصص

 األصل وظيفة مع يتماش   وبما املصاريف فئات الدخل الشامل املوحدة ضمن قائمة في املستمرة العمليات في االنخفاض بخسائر ويعترف

 .قيمته الذي انخفضت

، األصل قيمة في االنخفاض عن الناشئة الخسارة قيد عكس تم وإذا
 
ة للوحدة )أو لألصل لدفتريةا القيمة زيادة تتم الحقا رَّ دِّ

ُ
إلى  للنقد( امل

د كانت التي الدفترية القيمة املزيدة الدفترية القيمة تتجاوز  أال على لالسترداد، القابلة املعدلة التقديرية القيمة  يتم لم لو فيما ستُحدَّ

ة للوحدة )أو األصل قيمة في االنخفاض عن ناشئة خسارة االثبات بأي رَّ دِّ
ُ
 قيد بعكس الفور  على يثبت السابقة. السنوات د( فيللنق امل

 قائمة الدخل. في القيمة في االنخفاض عن الخسارة الناشئة
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 األصول غير امللموسة .ك

يتم قياس األصول غير امللموسة املستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة في تاريخ االعتراف األولي. إن تكلفة األصول غير امللموسة 

في عملية تجميع أعمال هي القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وفعد اإلثبات األولي، تدرج األصول غير امللموسة بالتكلفة  املستحوذ عليها

، باستثناء تكاليف التطوير 
 
 اإلطفاء املتراكم وخسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت. إن األصول غير امللموسة املنتجة داخليا

 
ناقصا

تها ويتم إثباتها مصاريف في قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها، ويتم تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول غير امللموسة املرسملة، ال تتم رسمل

 لتكون إما محددة أو غير محددة.

وجود يتم إطفاء األصول غير امللموسة ذات األعمار املحددة على مدى العمر اإلنتاجي وتقوم املجموعة باالختبارات الالزمة للتأكد من 

انخفاض في قيمتها عند وجود مؤشر على أن األصول غير امللموسة قد انخفضت قيمتها. تتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لألصول غير 

هالك امللموسة ذات األعمار املحددة على األقل في نهاية كل فترة مالية. إن التغيرات في العمر اإلنتاجي املتوقع أو الطريقة املتوقعة الست

نافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة في األصل يتم املحاسبة عجها من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسب االقتضاء، وتعامل امل

كتغيرات في التقديرات املحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء لألصول غير امللموسة ذات األعمار االنتاجية املحددة في قائمة الدخل 

 ة املصاريف التي تتفق مع وظيفة األصول غير امللموسة.املوحدة ضمن فئ

يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات األصول غير ملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة 

 الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة الدخل املوحدة عندما يتم التوقف عن إثبات األصول.

ألصول غير امللموسة بالتكاليف املتكبدة للحصول على حقوق االنتفاع من مواقع عقارية ألسواق مستأجرة من املستأجر األصلي تتمثل ا

 مجها اإلطفاء املتراكم وخسائر الهبوط 
 
)خلو( ويتم إطفاؤها على مدة عقود اإليجار، وفعد اإلثبات األولي يتم قياسها بالتكلفة مطروحا

 املتراكمة.

عتراف بمصروف اإلطفاء في قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسو الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لكل بند من بنود يتم اال 

 األصول غير امللموسة. 
 
 الزميلة الشركات في االستثمارات .ل

 مهم عليها. هي الزميلة الشركة -
 
  منشأة يكون للمجموعة كمستثمر تأثيرا

٪ أو أكثر من القوة التصويتية للمنشأة املستثمر فيها، فإنه يفترض أن يكون 20اشر أو غير مباشر بـ منشأة  بشكل مب تحتفظ عندما -

  للمجموعة تأثير مهم، ما لم يكن من املمكن التدليل بشكل واضح  على أن هذا ليس هو الحال.
 تلك على مشتركة سيطرة أو سيطرة وليست بها تثمراملس للجهة والتشغيلية السياسات املالية في املشاركة على القدرة املهم هو التأثير -

  .السياسات
  .امللكية حقوق  طريقة بموجب الزميلة املنشأة في املجموعة استثمارات إثبات يتم -
من  املجموعةاألولي، ُيثبت االستثمار في منشأة زميلة بالتكلفة، وتتم زيادة أو تخفيمل القيمة الدفترية إلثبات نصيب  اإلثباتعند  -

من ربح أو خسارة املنشأة املستثمر فيها ضمن  املجموعةأو خسارة املنشأة املستثمر فيها بعد تاريخ االستحواذ. وُيثبت نصيب ربح 

ستلمة من املنشأة املستثمر فيها القيمة الدفترية لالستثمار. ويتضمن 
ُ
فمل توزيعات األرباح امل

َ
قائمة الدخل للمنشأة املستثمرة. وتخ

  .ثمر نصيبها من الدخل الشامل للمنشأة املستثمر فيهاالدخل الشامل للمست
من أرباح أو خسائر املنشأة الزميلة ضمن قائمة الدخل املوحدة خارج ربح التشغيل وتتمثل الحصة  املجموعةحصة  إظهار يتم   -

  املثبتة في الربح أو الخسارة بعد الضريبة والزكاة وحقوق امللكية للمالك اآلخرين للشركة الزميلة. 
  .السياسات املحاسبية نفس و باستخدام للشركة املالية السنة في نفس الزميلة القوائم املالية املوحدة للشركة إعداد يتم  -
 الشركة استثمارها في قيمة هبوط خسارة الحتساب ضرورة هنالك كان إذا ما بتحديد املجموعة امللكية، تقوم حقوق  طريقة تطبيق بعد -

 الشركة في الهبوط في قيمة االستثمار موضوعي على دليل هنالك كان إذا ما بتحديد مالية سنة كل نهاية في املجموعة الزميلة، تقوم

 القابلة القيمة بين الفرق  أنه على الهبوط ذلك باحتساب قيمة املجموعة في القيمة، تقوم الهبوط على دليل وجود حال الزميلة. في

 الشركة على املهم التأثير خسارة عند .الدخل املوحدة قائمة في بالخسارة ية، ويتم االعترافالدفتر  وقيمتها الزميلة للشركة لالسترداد

 الدفترية القيمة بين فروقات أية تسجيل ويتم  العادلة. بالقيمة على االستثمار بالعائد واالعتراف بقياس املجموعة الزميلة، تقوم

 .الدخل املوحدة قائمة في العادلة والقيمة لالستثمار
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 االيرادات .م

 إثبات إيرادات املبيعات 1م.

يتم قياس اإليرادات على أساس املبلغ املحدد في العقد مع العميل ويستثع  املبالغ التي تم تحصيلها نيابة عن طرف ثالث. تقوم 

ملبادىء في املعيار الدولي املجموعة بإثبات اإليرادات عندما تنتقل السيطرة على السلعة ويتم تأدية الخدمة إلى العمالء. ويتم تطبيق ا

 ( باستخدام الخطوات الخمس التالية:15للتقرير املالي رقم )

 

 تحديد العقد ويتم في الحاالت التالية: الخطوة األولى:

 .عند املوافقة على العقد واإللتزام به من قبل جميع األطراف 

 عند تحديد حقوق كل طرف 

 عند تعريف شروط الدفع 

  ن تجاري عندما يكون للعقد مضمو 

 عندما يكون العقد قابل للتحصيل 
 

تحديد إلتزام األداء ويتم بتحديد جميع السلع أو الخدمات املتفق عليها في العقد وتحدد ما إذا كانت ستحسب لكل الخطوة الثانية: 

 ت األخرى في العقد إذا كان: سلعة أو خدمة متفق عليها إلتزام أداء منفصل. تعتبر السلعة أو الخدمة متميزة ويتم فصلها عن اإللتزاما

  يمكن للعميل االستفادة من السلعة أو الخدمة بشكل منفصل أو مع موارد أخرى متاحة بسهولة للعميل 

 يتم تعريف السلعة أو الخدمة بشكل منفصل عن السلع أو الخدمات األخرى الواردة في العقد 
 

 وقعه املجموعة نظير بيع سلع أو تقديم خدمات متفق عليها إلى العمالء.تحديد سعر املعاملة، وهو املبلغ الذي تتالخطوة الثالثة: 
 

 تخصيص سعر املعاملة لكل إلتزام أداء ويتم على أساس سعر البيع املستقل للسلع أو الخدمات املقدمة للعميل.الخطوة الرابعة: 
 

 عة أو يتم تأديه الخدمة له.االعتراف باإليرادات ويتم ذلك عندما يسيطر العميل على السل الخطوة الخامسة:

 :يتم املحاسبة عن عقد مع عميل عند استيفاء جميع الضوابو التاليةوعليه 
 
، أو بشكل شفوي، أو وفقا ملمارسات تجارية معتادة أخرى( وان تكون ملتزمة بأداء  -

 
أطراف العقد قد اتفقت على العقد )خطيا

 التزاماتها.

 .لسلع أو الخدمات التي سيتم تحويلهايمكن تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق با -

 يمكن تحديد شروط السداد مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها. -

للعقد مضمون تجاري )أي أن يكون من املتوقع تغير املخاطر، أو توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية املستقبلية للمنشأة نتيجة  -

 للعقد(.

ن للمجموعة حق فيه في مقابل السلع أو الخدمات التي قامت بتحويلها إلى العميل. وعند إمكانية الحصول على العوض الذي سيكو  -

تقييم احتمالية تحصيل مبلغ العوض، فانه يؤخذ في الحسبان قدرة العميل ونيته في السداد عندما يصبح ذلك املبلغ مستحقا. كما 

 يؤخذ في الحسبان أن العوض قد يكون اقل من السعر املبين في العق
 
 .د إذا كان العوض متغيرا

بالتزام أداء عن طريق تحويل سلعة او خدمة متعهد بها الى العميل ويعد األصل بأن قد تم تحويله  ويتم اثبات االيراد عند الوفاء -

لى عندما يحصل العميل على السيطرة على ذلك األصل، وعند انشاء العقد يتم تحديد ما اذا كان الوفاء بالتزام األداء سيكون ع

 مدى زمعي او عند نقطة من الزمن.
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  الحوافز واملنافع األخرى من املوردين

 يتم االعتراف بإيراد رسوم االفتتاح املتفق عليها مع املوردين عند افتتاح الفرع ويتم تنزيلها من تكلفة البضاعة املباعة. -

حقاق حسب العقود املوقعة مع املوردين. وألغراض العرض يتم االعتراف بالحوافز واملنافع املكتسبة من املوردين على أساس االست -

 يتم تنزيل الحوافز واملنافع املكتسبة من تكلفة البضاعة املباعة. 

 

 اإليرادات األخرى  2م.

 ملدد عقود اإليجار. -
 
 تتحقق اإليرادات من اإليجارات على أساس االستحقاق وفقا

 .الدخل املوحدة قائمة في بها املستثمر العامة للشركات الجمعيات قبل من إقرارها املوزعة عند االرباح إيرادات يتم اثبات -

  األخرى  اإليرادات إثباتيتم  -
 
 للمعايير الدولية للتقرير املالي. ملبدأ وفقا

 
 االستحقاق وعندما تتحقق شروط اكتساب هذه اإليرادات وفقا

 

 برنامج والء الزبون )اكتساب(  3م.

اف بالعوض/املقابل املتغير للحوافز الناشئة عن برنامج والء الزبون )اكتساب(، حيث تقوم املجموعة تقوم املجموعة بتأجيل االعتر 

بتقدير هذا العوض بناء على املمارسة املعتادة والخبرة السابقة للشركة ومن ثم يتم االعتراف به كالتزام إلى حين استخدامه من قبل 

، ويجري تحويله إلى اإليراد في حال االستخدام أو انتهاء العمالء، حيث يتم تخفيمل إيراد املبيعات بمقد
 
 مؤجال

 
ار هذا االلتزام كونه إيرادا

 صالحية حق استخدام، مع االعتراف بتكلفة هذا اإليراد والتي تتمثل بالسلع التي استلمها العميل.

 املخزون وقطع الغيار .ن

 املخزون  1ن.

قق أيهما أقل، وتحدد التكلفة باستخدام املتوسو املرجح وتتضمن التكاليف التي تم يظهر املخزون بالتكلفة أو القيمة القابلة للتح

تكبدها حت  وصول املخزون إلى املستودعات. أما القيمة القابلة للتحقق فتتمثل بسعر البيع املتوقع في النشاط العادي للمجموعة 

 منه تكاليف البيع املتوقعة.
 
 مطروحا

 املخزون الزراعي  2ن.

اس املخزون الزراعي بالقيمة العادلة مطروحا مجها تكاليف البيع عند نقطة الحصاد، ويتم االسترشاد بآخر أسعار الشراء من كبار يتم قي

 املوردين للقطفات املشابهة واعتبار هذه األسعار على أنها القيمة العادلة.

 مخزون قطع الغيار  3ن.

ف قطع الغيار على تحمل تكاليف قطع الغيار لبند العقارات واآلالت  صن 
ُ
واملعدات في حال استيفائها لتعريفه وشروطه، وبخالف ذلك ت

 أنها مخزون.

 األصول غير املتداولة املحتفظ بها للبيع  .س

يتم تصنيف األصول غير املتداولة كأصول محتفظ بها للبيع إذا كان مبلغها الدفتري سيتم استرداده بشكل رئيس ي من خالل معاملة بيع 

 مجها  بدرجة الستخدام املستمر، وتكون معاملة البيع محتملةبدال من ا
 
عالية، وتدرج بالقيمة الدفترية أو بالقيمة العادلة مطروحا

 تكاليف البيع أيهما أقل ويتم إيقاف االستهالك.
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 املخصصات .ع

ملركز املالي ناشئة عن أحداث سابقة يتم االعتراف باملخصصات عندما يكون على الشركة التزامات )قانونية أو تعاقدية( بتاريخ قائمة ا

وأن تسديد االلتزامات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج ملنافع اقتصادية ويمكن قياس قيمته بشكل يعتمد عليه. ويتم تحديد 

 املخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود

 واملخاطر املحددة لذلك االلتزام.

 إلتزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين .ف

 لنظام العمل السعودي تقوم املجموعة بسداد مبالغ 
 
التزام مكافآت نهاية الخدمة هو خطة تدفع للموظفين بعد انتهاء خدماتهم. ووفقا

والراتب وسبب انتهاء الخدمة، وااللتزامات املعترف بها في  للموظفين عند انتهاء خدماتهم والتي تعتمد عادة على أساس سنوات الخدمة

الي، ويتم قائمة املركز املالي فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة تتمثل في القيمة الحالية اللتزامات املنافع املحددة بجهاية فترة التقرير امل

 من قبل اإلدارة باستخدام طريق
 
 ة الوحدة املتوقعة.احتساب التزام املنافع املحددة سنويا

يتم اثبات تكلفة الخدمات لخطة املنافع املحددة في قائمة الدخل املوحدة ضمن تكلفة منافع املوظفين، وتعكس هذه التكلفة الزيادة في 

 لها التغيرات والتخفيضات والتسويات على هذه امل
 
يتم و نافع، التزام املنافع املحددة الناتجة عن خدمة املوظف في السنة الحالية مضافا

 اثبات تكلفة الخدمة السابقة مباشرة في قائمة الدخل الشامل املوحدة.

ويتم تحديد القيمة الحالية إللتزامات املنافع املحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية الخارجة املستقبلية املقدرة باستخدام 

مة بالعملة التي تسدد بها املنافع والتي لها آجال تقارب إلتزامات  معدالت العمولة الفعالة على صكوك الشركات عالية الجودة واملقي 

املنفعة ذات الصلة، وفي حال عدم وجود سوق واسعة ملثل صكوك هذه الشركات يتم تطبيق أسعار سوق السندات الحكومية. ويتم 

فتراضات االكتوارية ضمن بند الدخل تحميل وقيد املكاسب والخسائر االكتوارية الناتجة من التسويات والتغييرات السابقة في اال 

 في قائمة الدخل والدخل الشامل في الفترة التي حدثت فيها.اآلخر الشامل 

 القروض طويلة األجل .ص

 قيد ويتم .الفعلية معدل العمولة طريقة باستخدام القروض على العموالت قيد ويتم املستلمة القيمة بصافي القروض تسجيل يتم

 لتمويل األعمال الرأسمالية األجل طويلة القروض على العموالت بها، أما استحقت التي الفترة خالل األجل يلةطو  القروض العموالت على

 .األعمال هذه مصاريف من كجزء رسملتها فيتم التنفيذ تحت

 االقتراض تكاليف .ق

شروط رسملة تكلفة االقتراض على أنها تتم رسملة تكاليف االقتراض التي تعود بشكل مباشر إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل ل

وقتا زمنيا طويال لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع. ويتم  -بالضرورة –جزء من تكلفة ذلك األصل، واألصول املؤهلة هي التي تتطلب 

 عة.إثبات تكاليف االقتراض األخرى على أنها مصروف في قائمة الدخل املوحدة في الفترة التي تحملتها فيها املجمو 

 ذمم دائنة ومستحقات .ر

 املورد. قبل من املطالبة بها تتم لم أو تمت سواء املستلمة للمخزون والخدمات املستقبل في السداد املستحقة االلتزامات إثبات يتم
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 ملعامالت بالعمالت األجنبيةا .ش

 ألسعار الصرف ال
 
سائدة بتاريخ هذه املعامالت. ويتم إعادة تحويل تقيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال السعودي وفقا

 ألسعار الصرف السائدة بذلك ا
 
لتاريخ. األصول وااللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة املالية إلى الريال السعودي وفقا

حويلها وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد أما البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية واملدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة ت

 قيمتها العادلة. إن البنود غير النقدية بالعمالت املدرجة على أساس التكلفة التاريخية ال يعاد تحويلها.

رة. أما فروق تدرج فروق التحويل الناتجة من تسويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل املوحدة للفت

فيتم إدراجها ضمن اآلخر التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كأدوات امللكية املصنفة كأصول مالية من خالل الدخل الشامل 

 في قائمة الدخل الشامل املوحدة. اآلخر التغيرات التراكمية في القيمة العادلة ضمن بند الدخل الشامل 

 ألسعار الصرف السائدة بتاريخ نهاية الفترة املالية. تتم ترجمة األصول وااللتزامات لل
 
شركات التابعة األجنبية إلى الريال السعودي وفقا

يتم ترجمة الدخل واملصروفات لكل من قائمة الدخل والدخل الشامل بأسعار الصرف في تواريخ املعامالت، ويتم إدراج فروق الترجمة 

ل الشامل اآلخر. ويتم إدراج هذه الفروق في قائمة الدخل املوحدة خالل الفترة التي تم الناتجة من التحويل مباشرة ضمن قائمة الدخ

استبعاد العمليات األجنبية فيها. يتم التعامل مع الشهرة والتغير في القيمة العادلة الناتجة عن عمليات شراء شركات اجنبية كأصول 

 السائدة بتاريخ التقرير املالي.والتزامات الشركات األجنبية ويتم ترجمتها بأسعار الصرف 

 القطاعات معلومات. .ت

  تشترك التي والعمليات األصول  من مجموعة يمثل األعمال قطاع
 
 تلك عن تختلف ملخاطر وعوائد خاضعة خدمات أو منتجات تقديم في معا

  قياسها يتم والتي أخرى  أعمال بقطاعات املتعلقة
 
 في يرتبو الجغرافي القطاع .التنفيذية دارةقبل اإل  من استعمالها يتم التي للتقارير وفقا

 .اقتصادية بيئات في عمل بقطاعات تلك املتعلقة عن تختلف وعوائد ملخاطر خاضعة محددة اقتصادية بيئة في خدمات أو منتجات تقديم

 املقاصة .ث

املالي املوحدة فقو عند وجود حق نظامي  ركزامل قائمة في الصافي املبلغ وإظهار املالية وااللتزامات املالية بين األصول  مقاصة إجراء يتم

ملزم لتسوية املبالغ املثبتة وعندما يكون هناك نية لتسوية األصول مع االلتزامات على أساس الصافي من أجل بيع األصول وتسديد 

 االلتزامات في آن واحد.

 الزكاة والضرائب .خ

عامة للزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية، وبالنسبة للشركات تخضع الشركة والشركات التابعة داخل اململكة ألنظمة الهيئة ال

التابعة خارج اململكة، تخضع ألنظمة الدولة التابعة لها. يتم االستدراك للزكاة وفقا ملبدأ االستحقاق. يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا 

 تحقق تلك الفروقات ويتم إثباتها في حينه. للوعاء الزكوي. يجري تسجيل أية فروقات بين املخصص والربو الجهائي عند
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 عقارات وآالت ومعدات، صافي -6

 

 عقارات

       

 أثاث ومفروشات أجهزة حاسب آلي ســيارات آالت ومعدات مبانــي أراض ي  

تحسينات على 
عقارات 
 مستأجرة

أعمال رأسمالية 
 املجمـوع تحت التنفيذ

          التكلفة

 2,425,032,246 63,368,978 311,119,746 270,961,275 178,538,559 115,444,367 503,263,020 513,224,507 469,111,794 م2019يناير 01كما في 

 121,541,028 43,064,504 1,058,180 18,054,383 14,045,915 3,814,119 18,580,285 8,890,779 14,032,863 اضافات 

 - (58,556,252) 13,963,724 4,878,098 3,334,055 - 2,078,534 34,301,841 - املحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 

 (7,526,257) (7,526,257) - - - - - - - املحول الى العقارات االستثمارية 

 (8,233,925) - (988,894) (1,649,215) (917,774) (867,400) (3,052,270) (758,372) - استبعادات 

 3,245,340 13,142 1,288,977 34,618 354,654 126,450 1,427,499 - - شركات تابعة اجنبيةفروق ترجمة قوائم مالية ل

 2,534,058,432 40,364,115 326,441,733 292,279,159 195,355,409 118,517,536 522,297,068 555,658,755 483,144,657 م2019 سبتمبر  30كما في 

          االستهالك املتراكم

 965,914,519 - 161,424,505 171,067,146 113,645,969 83,947,717 287,199,155 139,912,142 (*)8,717,885  م2019ناير ي01 فى كما

 121,157,917 - 19,964,644 23,293,701 19,018,954 7,565,428 32,843,383 18,471,807 - اضافات 

 (7,198,073) - (907,462) (1,261,515) (600,170) (827,474) (2,843,080) (758,372) - استبعادات 

 1,517,328 - 535,707 17,698 239,005 70,443 654,475 - - فروق ترجمة قوائم مالية لشركات تابعة اجنبية

 1,081,391,691 - 181,017,394 193,117,030 132,303,758 90,756,114 317,853,933 157,625,577 8,717,885 م2019سبتمبر  30كما في 

          صافي القيمة الدفترية

 1,452,666,741 40,364,115 145,424,339 99,162,129 63,051,651 27,761,422 204,443,135 398,033,178 474,426,772 م2019 سبتمبر  30كما في 

 

 ريال سعودي(. ألف 454م :  مبلغ 2018ديسمبر 31ريال سعودي ) صفر م مبلغ 2019 سبتمبر  30ما في قامت املجموعة برسملة تكاليف تمويلية على األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، وقد بلغت ك           -

 .2018يمثل الرصيد خسائر هبوط فى قيمة عقارات واالالت ومعدات خالل عام  .        *
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 حق إستخدام األصول  -7

 االجمالي  أراض ي  مباني  

       التكلفة

 -  -  -  م2019يناير  01

 1,550,188,161  106,326,365  1,443,861,796  16ر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي أث

 1,550,188,161  106,326,365  1,443,861,796  م )معدل(2019يناير  01كما فى 

 185,986,497  -  185,986,497  إضافات 

 (13,387,522)  -  (13,387,522)  استبعادات

 3,129,156  -  3,129,156  فروق ترجمة 

 1,725,916,292  106,326,365  1,619,589,927  م2019 سبتمبر  30

       

       االستهالك املتراكم

 523,549,854  68,748,087  454,801,767  م2019يناير  01

 92,016,591  3,457,312  88,559,279  املحمل للفترة 

 (4,487,941)  -  (4,487,941)  االستبعادات 

 721,331  -  721,331  فروق ترجمة 

 611,799,835  72,205,399  539,594,436  م2019 سبتمبر  30

 1,114,116,457  34,120,966  1,079,995,491  2019 سبتمبر  30صافي القيمة الدفترية كما فى 

 

 عقارات استثمارية، صافي -8

وتأجيرهـــا للغيـــر  لالســـتثمار املخصصـــة و  املقامـــة عليهـــاوكـــذلك األراضـــ ي  عـــارض واملبـــانيفـــي املجمعـــات التجاريـــة وامل االســـتثماريةالعقـــارات تتمثــل 

 كما يلي: عليها وكانت الحركة، بصفة أساسية

 م2018ديسمبر  31   م2019 سبتمبر  30 

    التكلفة

 671,125,868  796,826,323 الرصيد كما في بداية الفترة /السنة

 125,700,455  339,770 اضافات خالل الفترة/ السنة

 -  7,526,257 )أعمال رأسمالية تحت التنفيذ( عقارات وآالت ومعداتاملحول من  

 796,826,323  804,692,350 الرصيد كما في نهاية الفترة/السنة

    

    االستهالك املتراكم

 165,413,081  190,492,302 الرصيد كما في بداية الفترة/السنة

 25,079,221  19,424,968 سنةإستهالك الفترة /ال

 190,492,302  209,917,270 الرصيد كما في نهاية الفترة/السنة

 606,334,021  594,775,080 في نهاية الفترة/السنة الدفترية صافي القيمة 
 

 895,8م: 2018ســــمبر دي 31)مليــــون ريــــال ســــعودي  902,7م مبلــــغ 2019 ســــبتمبر  30بلغــــت القيمــــة العادلــــة للعقــــارات االســــتثمارية كمــــا فــــي 

مة من قبل خبيـر مؤهل و مستقل كما في تاريخ القـوائم مليون ريال سعودي مقي   703,7مجها عقارات استثمارية بمبلغ ، مليون ريال سعودي(

فتهـــا وبـــين عــدم وجـــود تغيــــر جــوهري بـــين تكل تـــرى اإلدارةتقييمهـــا بالتكلفــة حيـــث ســعودي تـــم مليـــون ريـــال  199املاليــة الحاليـــة وأخـــرى بمبلــغ 

 القيمة العادلة ولذلك اعتبـرت اإلدارة القيمة العادلة لها تساوي التكلفة.
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 م العقاري :فيما يلي البيانات الخاصة باملقي  

 شركة اوالت للتقييم العقاري   االسم 

 مين املعتمدين عضوية الهيئة السعودية للمقي    املؤهالت

 121000397  رقم الترخيص
 

 صافي، أصول غير ملموسة -9

التكــاليف املتكبــدة للحصــول علــى حقــوق اإلنتفــاع مــن مواقــع عقاريــة ألســواق مســتأجرة مــن املســتأجر فــي قيمــة ر امللموســة ـتتمثــل األصــول غيــ

 سنة وكانت الحركة كما يلي: 15إلى  10األصلي )خلو( ويتم إطفاؤها على مدة عقود اإليجار التي تتراوح من 

 م2018ديسمبر  31  م2019 سبتمبر  30 

   التكلفة
 

 19,597,230  19,597,230 الرصيد كما في بداية الفترة/السنة

 19,597,230  19,597,230 الرصيد كما في نهاية الفترة/السنة

    االطفاء املتراكم

 11,884,449  13,682,676 الرصيد كما في بداية الفترة/السنة
 1,798,227  1,348,667 االطفاء املحمل على الفترة/السنة

 13,682,676  15.031,343 الرصيد كما في نهاية الفترة/السنة

 5,914,554  4,565,887 صافي القيمة الدفترية للفترة/السنة

 

 في شركات زميلة استثمارات -10

 كية : وتم املحاسبة عجها بطريقة حقوق املل القوائم املالية األولية املوحدة املختصرةفيما يلي بيانات الشركات املدرجة في 

 نسبة امللكية    

 م2018ديسمبر  31  م2019 سبتمبر  30  مكان التأسيس اسم الشركة الزميلة

 %13,653  %13,653  اململكة العربية السعودية  (1شركة عبد هللا العثيم لالستثمار )

 %25  %25  اململكة العربية السعودية  شركة الوسطى للخدمات الغذائية 

 %55  %55  اململكة العربية السعودية  (2عات الغذائية )شركة الرياض للصنا

 

واســتثمارها بــالبيع او االيجــار لصــالح الشــركة  ي( تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة والشــركات التابعــة لهــا فــي شــراء األراضــ ي إلقامــة املبــان1)

الترفيهية وانشـاء وتشـغيل صـاالت ومـدن االلعـاب واصـدار نـوع مـن وادارة وصيانة وتطوير العقار وإدارة املجمعات واملراكز التجارية والعقارية و 

ادوات الــدين القابلــة للتــداول بمــا فــي ذلــك الصــكوك، وقــد تــم تصــنيفه علــى انــه اســتثمار فــي شــركة زميلــة نظــرا لوجــود تــاثير مهــم علــى الشــركة 

 وهي التمثيل في مجلس االدارة، ووجود معامالت ذات اهمية نسبية.
 

واســــتثمارها لصــــالح الشــــركة وتشــــغيل  إلقامــــة املبــــانى واملنشــــآت الصــــناعية عليهــــا يطة الرئيســــية للشــــركة فــــي شــــراء األراضــــ ( تتمثــــل األنشــــ2)

وصــــيانة وتطــــوير املصــــانع للغيــــر وتســــويق املنتجــــات الغذائيــــة واالســــتهالكية ومــــا يلــــزم مــــن انشــــاء محــــالت وأســــواق أو املشــــاركة فيهــــا واســــتيراد 

وقد تم تصنيفه على انـه اسـتثمار فـي شـركة زميلـة نظـرا لوجـود تـاثير مهـم علـى الشـركة )ولـيس سـيطرة(  تهالكية،وتصدير املواد الغذائية واالس

 على قرارات الشركة.
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 السنة / الفترةملخص حركة االستثمار خالل  -أ

 م2018ديسمبر  31  م2019 سبتمبر  30  البيــــــــــــــــــــان

 228,118,858  250,461,747  الرصيد االفتتاحي
 36,321,420  26,385,062  الحصة في صافي أرباح شركات زميلة

 (13,653,850)  -  )إستبعادات(  
 -  (10,181,394)   املبقاةااليجار على االرباح  16الحصة من أثر تطبيق معيار رقم 

 (324,681)  -  الحصة في فروق ترجمة العمالت األجنبية 

  266,665,415  250,461,747 

 

 فيما يلي أرصدة االستثمارات في الشركات الزميلة و    -ب
 

 م2018ديسمبر  31  م2019 سبتمبر  30 اسم الشركة الزميلة

 191,633,276  206,393,495 شركة عبد هللا العثيم لالستثمار 
 22,480,119  22,373,384 شركة الوسطى للخدمات الغذائية 
 36,348,352  37,898,536 شركة الرياض للصناعات الغذائية 

 266,665,415  250,461,747 
 

 اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل أدوات حقوق ملكية -11

 م2018ديسمبر  31  م2019 سبتمبر  30 

 10,499,997  10,499,997 في اسهم مدرجة  -أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة 

 5,457,141  5,457,141 في اسهم غير مدرجة  -أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة 

 15,957,138  15,957,138 املجموع
 (4,312,292)  (4,268,652) في اسهم مدرجة  –إحتياطي القيمة العادلة 
 (1,811,713)  (1,905,274) في اسهم غير مدرجة  –إحتياطي القيمة العادلة 

 (6,124,005)  (6,173,926) املجموع

 9,833,133  9,783,212 الصافي

 النقد وما في حكمه -12

 م2018ديسمبر  31  م2019 سبتمبر  30 

 36,305,362  42,083,016 نقد بالصندوق 
 182,920,693  196,775,359 أرصدة لدى بنوك 

 238,858,375  219,226,055 

 

 احتياطي نظامي -13

 تحويل بموجب عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات في اململكة العربية السعودية، 
 
٪ من صافي الربح إلى 10يتوجب على الشركة سنويا

٪ من رأس مال الشركة. إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على املساهمين، إال أنه يمكن استخدام 30االحتياطي النظامي حت  يبلغ 

  االحتياطي النظامي ملقابلة خسائر الشركة أو لزيادة رأس مالها.
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 رة االجل قصي مرابحاتقروض و  -14

 البنكية )مرابحة( خالل التسهيالت باسم شركة أسواق عبد هللا العثيم، تستحق ألمر بسند اإلسالمية )مرابحة( مضمونة البنكية التسهيالت

المية اإلس البنكية التسهيالت بلغت متجددة )دوارة( وتستخدم لتمويل رأس املال العامل. طبيعة ذات الغالب عام وأرصدتها في نع قلات تفتر 

 
ُ
 440م : 2018ديسمبر  31) مليون ريال سعودي 1,153مبلغ م 2019 سبتمبر   30 كما في ستخدم)مرابحة( املتاحة لالستخدام ولكجها لم ت

  مليون ريال سعودي(.
 

 لتزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفينإ -15

 

 م2018ديسمبر  31  م2019 سبتمبر  30

 103,270,184  120,876,329 رصيد أول الفترة/السنة

 20,748,992  20,619,339 تكلفة الخدمة وتكلفة معامل الخصم الفترة/السنة

 (3,598,324)  (4,255,813) املدفوع خالل الفترة/السنة

 455,477  (2,697,094) من إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمةخسائر أكتوارية )أرباح(/

 

134,542,761  120,876,329 

 

 ة ذات العالق الجهات -16

واالداريين وأعضاء مجلس اإلدارة والتابعة  الزميلةوالشركات  ملعامالت التي تمت مع الشركة اتمثل املعامالت مع جهات ذات عالقة 

وكانت التعامالت مع  سياسة لألسعار وشروط املعامالت مع الجهات ذات العالقة. املجموعةدارة وقد اقرت إ، املجموعةين في الرئيسي

 .مخزونالقة تتمثل بشكل رئيس ي في إيرادات ومصاريف إيجار ومشتريات ذات الع الجهات

 طبيعة العالقة الجهة ذات العالقة
 مساهم مؤسس شركة العثيم القابضة

 شركة زميلة شركة عبد هللا العثيم لالستثمار 
 شركة الوسطى للخدمات الغذائية

 
 

 شركة زميلة

 شركة زميلة شركة الرياض للصناعات الغذائية

 إدارةمجلس  ذو عالقة بأحد أعضاء املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 شركة تابعة لشركة زميلة  شركة نهج الخيال التجارية 

 عالقة بأحد التنفيذيين ذو  مصر -شركة مساندة للتوظيف وإلحاق العمالة  بالداخل 

 ذو عالقة برئيس مجلس إدارة شركة داني التجارية

 إدارة املجموعة دارة وكبار التنفيذيينأعضاء مجلس اإل 

 م2019 سبتمبر  30في أشهر املنتهية  تسعةاللفترة  مع الجهات ذات العالقة باملعامالتفيما يلي بيان 

 خدمات عمالة  بضاعةمشتريات  عقود تأجير عقود إستئجار الجهات ذات عالقة
 198,243 - 532,538 82,500 شركة العثيم القابضة

 576,310 - 27,916,593 10,565,678  العثيم لالستثمار شركة عبد هللا

 - - 450,000 - شركة الوسطى للخدمات الغذائية 

 1,544,372 97,635,754 - - شركة الرياض للصناعات الغذائية

 - - - 4,289,725 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 1,124,831 - 116,025 - شركة نهج الخيال التجارية

-شركة مساندة للتوظيف والحاق العمالة بالداخل 

 4,880,158 - - - مصر

 - - 504,750 - شركة داني التجارية
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 م. 2018 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  تسعةالفيما يلي بيان باملعامالت مع الجهات ذات العالقة لفترة 

 ت عمالة خدما بضاعةمشتريات  عقود تأجير عقود إستئجار الجهات ذات عالقة
 195,595 - 532,537 82,500 شركة العثيم القابضة

 - - 27,916,593 10,553,678 شركة عبد هللا العثيم لالستثمار 
 - - 450,000 - شركة الوسطى للخدمات الغذائية 
 1,980,614 96,730,584 - 113,348 شركة الرياض للصناعات الغذائية

 - - - 4,289,725 ةاملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعي
 - - 136,500 - شركة نهج الخيال التجارية

شركة مساندة للتوظيف والحاق العمالة 
 6,857,793 - - - مصر-بالداخل 

 - - 306,099 - شركة داني التجارية

 الفترةفيما يلي بيان بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين التي تمت خالل 

 
 لدخل املحمل على ا

 م2018 سبتمبر  30  م2019 سبتمبر  30
 13,361,297  12,689,958 مزايا قصيرة األجل

 206,201  206,201 مزايا ما بعد التوظيف

 12,896,159  13,567,498 
 

 وفيما يلي بيان بأرصدة املستحق من واملستحق إلى جهات ذات عالقة 

 عالقة  املستحق من جهات ذات

 املستحق إلى جهات ذات عالقة 

 
 م2018ديسمبر  31  م2019 سبتمبر  30

 28,198,046  18,089,081 شركة الرياض للصناعات الغذائية 

 -  3,085,067 شركة عبد هللا العثيم لالستثمار

 136,575  130,432 مصر-شركة مساندة للتوظيف والحاق العمالة بالداخل 

 
21,304,580  28,334,621 

 

 مخصص الزكاة  -17

ة والـــدخل باململكـــة العربيـــة تحســـب الزكـــاة علـــى أســـاس صـــافي الـــدخل املعـــدل أو وعـــاء الزكـــاة، أيهمـــا أعلـــى طبقـــا ألنظمـــة الهيئـــة العامـــة للزكـــا

 .الحالية على أساس طريقة صافي الدخل املعدل الفترةالسعودية، تم إحتساب الزكاة في 

 
 م2018ديسمبر  31  م2019 سبتمبر  30

 23,080,746  19,148,741 رصيد بداية الفترة/ السنة 

 9,161,637  6,217,357 املكون خالل الفترة/ السنة 

 (13,093,642)  (9,307,269) ة/السنة املسدد خالل الفتر 

 19,148,741  16,058,829 رصيد نهاية الفترة/ السنة

 ، وسددت اإللتزامات الزكوية بموجبها. م2018قدمت الشركة إقراراتها الزكوية املوحدة عن جميع السنوات حت  عام  -

  م ولم يصدر الربو حت  تاريخه.2013م و2012ئي للعامين تم مخاطبة الهيئة إلنهاء وضع الشركة الزكوي وإصدار الربو الزكوي الجها -

 
 م2018ديسمبر  31  م2019 سبتمبر  30

 13,653,850  324,326 شركة عبد هللا العثيم لالستثمار 

 3,230,629  2,352,505 شركة الرياض للصناعات الغذائية 

 
2,676,831  16,884,479 
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 ربحية السهم األساسية واملخفضة من صافي الدخل العائد ملساهمي الشركة  -18

م 2018 ،م2019 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةالتم احتساب ربح السهم الخاص بأرباح وخسائر حملة األسهم العادية للشركة لفترة 

. ربحية السهم املخفضة هو نفس ربحية السهم األساسية ألن الشركة الفتراتاملرجح لعدد األسهم القائمة خالل تلك على أساس املتوسو 

 ربحية السهم األساسية واملخفضة من صافي الدخل العائد ملساهمي الشركة:بيان وفيما يلى ، ليس لديها أية أدوات مخفضة مصدرة

 

 سبتمبر 30أشهر املنتهية فى  تسعةلفترة ال  بتمبرس 30لفترة الثالثة أشهر املنتهية فى  

 

 م2018  م2019  م2018  م2019

 195,680,135  202,447,127  54,311,001  75,381,526 صافي دخل الفترة

 90,000,000  90,000,000  90,000,000  90,000,000 املتوسو املرجح لعدد األسهم 

خل الربح األساس ي واملخفمل للسهم من صافي د

 0,60  0,84 الفترة

 

2,25 

 

2,17 

 

 معلومات قطاعية -19

، نشاطها في اململكة العربية السعودية الشركةوتمارس  في تجارة التجزئة والجملة باملواد الغذائية تتركز النشاطات الرئيسية للمجموعة

ت من قبل . ويتم مراجعة نتائج القطاعاالشركة لغرض استثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح، التجارية تأجير املجمعاتباإلضافة إلى قطاع 

وااللتزامات وفقا لنفس األسس املحاسبية املتبعة في اعداد البيانات  واألصول ويتم قياس اإليرادات واالرباح  ،الرئيس التنفيذي للشركة

 .املوحدةاملالية 

 
كمــا  م2019  ســبتمبر  30فــي املنتهيــة  أشــهر  ةتســعاللفتــرة  تــم تلخــيص بعــو املعلومــات املختــارة لكــل قطــاع مــن قطاعــات األعمــال -أ

 يلي:

 البند

تجارة التجزئة 

 املجموع أخرى  العقار والتأجير  والجملة

 1,452,666,741 17,696,027 - 1,434,970,714 عقارات وآالت ومعدات، صافي

 594,775,080 - 594,775,080 - ، صافيالعقارات االستثمارية

 1,114,116,457 - 39,654,698 1,074,461,759 املستأجرةحق استخدام األصول 

 4,565,887 - - 4,565,887 أصول غير ملموسة، صافي

 4,703,648,804 499,411,753 645,645,114 3,558,591,937 مجموع األصول  

 3,183,957,414 83,556,439 87,005,305 3,013,395,670 مجموع االلتزامات 

 6,068,609,303 180,845,840 - 5,887,763,463 املبيعات خارج املجموعة 

 55,837,876 54,292,876 1,545,000 - مبيعات وإيرادات بين القطاعات 

 99,243,278 - 99,243,278 - إيرادات تأجير خارج املجموعة 

 5611,241,283, 34,699,563 60,406,747 1,146,177,251 اجمالي الدخل وعموالت البيع و إيرادات التأجير بالصافي

 229,441,320 3,256,753 60,406,747 165,777,820 الدخل التشغيلي
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 كما يلي على املناطق الجغرافية  وإيراد تأجير والجملة  يراد مبيعات التجزئةتوزيع إ -ب

 

 االلتزامات املحتملة واالرتباطات الرأسمالية -20

 يوجد على املجموعة االلتزامات املحتملة واالرتباطات الرأسمالية التالية:

 م2018ديسمبر  31  م2019 سبتمبر  30 البيان

 50,239,361  22,430,687 اعتمادات مستندية 

 64,070,653  55,708,280 خطابات ضمان

 71,668,757  55,281,687 ال رأسمالية تحت التنفيذ التزامات رأسمالية عن أعم

 

 إدارة املخاطر  -األدوات املالية  -21

بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الــــدخل دوات حقـــوق ملكيـــة للشـــركة بشــــكل أساســـ ي مـــن أتتكـــون األدوات املاليـــة املقيـــدة فـــي قائمـــة املركـــز املـــالي 

، ونقـــد ومــا فـــي حكمــه، وقـــروض ومرابحــات، وذمـــم دائنــة تجاريـــة، ة بالتكلفــة ، وأصــول ماليـــ أخـــرونالشــامل، وذمـــم مدينــة تجاريـــة ومــدينون 

 ودفعات مستحقة ودائنون أخرون.

 سعر الصرف األجنبي

م تنتج مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمـة األدوات املاليـة نتيجـة للتغيـر فـي أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة. لـم تقـ

ليــات ذات أهميـة نســبية بـالعمالت عـدا الريــال السـعودي، الــدوالر األمريكـي. وحيـث أن ســعر صـرف الريــال السـعودي مثبــت املجموعـة بأيـة عم

د مقابــل الــدوالر األمريكــي، فــإن املعــامالت الــدوالر األمريكــي ال تمثــل مخــاطر عمــالت هامــة. تراقــب إدارة املجموعــة أســعار صــرف العمــالت وتعتقــ

 ية.أن مخاطر العمالت غير جوهر 

 مخاطر االئتمان

ملاليـة تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد املجموعـة خسـارة ماليـة. إن األدوات ا

املجموعــة بإيــداع الخاصــة باملجموعــة التــي يمكــن أن تتعــرض ملخــاطر االئتمــان تتضــمن بشــكل أســاس النقديــة بــالبنوك والــذمم املدينــة. تقــوم 

أموالها في مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة ائتمانية عالية كما أن لدى املجموعة سياسة بخصوص حجم األموال املودعـة فـي كـل مصـرف 

املدينـة وال تتوقع اإلدارة وجود مخاطر ائتمان هامة تنتج مـن ذلـك. كمـا ال تتوقـع اإلدارة أن تتعـرض ملخـاطر ائتمـان هامـة مـن الـذمم التجاريـة 

 ألن لديها قاعدة عريضة من العمالء التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنهـا تقـوم بمراقبـة الـذمم املدينـة القائمـة دو 
 
 نظرا

 
ريـا

 باإلضافة إلى وجود ضمانات مقدمة من العمالء لتغطية أية مديونيات متوقع عدم تحصيلها.
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 املنطقة الجغرافية

ة التجزئة تجار 

 أخرى  النسبة % تأجير النسبة % والجملة

النسبة 

% 

 %100 180,845,843 %49.5 49,205,947 %64.2 3,775,560,024 السعودية -املنطقة الوسطى

 - - %42,4 42,030,318 %9,5 558,766,998 السعودية  -املنطقة الشرقية

 - - %2,9 2,910,085 %13 766,881,559 السعودية  -املنطقة الجنوبية

 - - %3 2,933,943 %7,3 431,879,778 السعودية  -املنطقة الشمالية

 - - %1,7 1,654,198 %3.6 213,289,091 السعودية  -املنطقة الغربية

 - - %0,5 508,788 %2,4 141,386,010 جمهورية مصر العربية

 %100 180,845,843 %100 99,243,279 %100 5,887,763,460 االجمالي
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 مخاطر السيولة

عــدم قــدرة املجموعــة علــى مقابلــة التزاماتهــا املتعلقــة بااللتزامــات املاليــة حــال اســتحقاقها. تــتم مراقبــة احتياجــات  تتمثــل مخــاطر الســيولة فــي

يــة السـيولة علــى أســاس شــهري وتعمـل اإلدارة علــى التأكــد مــن تــوفر أمـوال كافيــة ملقابلــة أيــة التزامــات عنـد اســتحقاقها. تتكــون االلتزامــات املال

ومســتحقات وأرصــدة دائنــة أخــرى، تعمــل املجموعــة علــى الحــد مــن مخــاطر الســيولة عــن طريــق التأكــد مــن تــوفر  للشــركة مــن الــذمم الدائنــة

 تسهيالت بنكية، باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء وفترات سداد أرصدة املوردين واألرصدة الدائنة األخرى.

  

 القيمة العادلة

يمة التي سيتم استالمها لبيع أحد األصول، أو دفعها لتحويل أي من االلتزامات ضمن معامالت منتظمة بين إن القيمة العادلة هي الق

يف املتعاملين بالسوق في تاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن ان تنشأ الفروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. ويتم تعر 

 ستند على السوق واالفتراضات التي يستخدمها املشاركون في السوق.القيمة العادلة من خالل القياس امل
 

 تعتبر اإلدارة ان القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املالية قصيرة األجل تقارب قيمتها الدفترية وذلك لقصر آجال استحقاقاتها. -

لدفترية وذلك الن معدل العمولة على هذه القروض قدرت اإلدارة أن القيمة العادلة لقروض ومرابحات طويلة األجل تقارب قيمتها ا -

 مع تغير معدل العمولة السوقي.
 
 يتغير دوريا

تتضمن األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل صناديق استثمارية متداولة مقاسة حسب سعر اإلغالق املعلن في  -

 (.1السوق املالية )مستوى القيمة العادلة رقم 

األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل استثمارات في شركات غير مدرجة، وقد تم تقدير القيمة كما تتضمن  -

 (.3العادلة على أساس صافي قيمة األصول املعدلة وذلك من واقع آخر بيانات مالية متاحة )مستوى القيمة العادلة رقم 
 

  مخاطر سعر االقتراض

، العمولة ألصولها والتزاماتها املالية ذات املعدالت املتغيرة سعر معدالت في التغيرات نتيجة القيمة في التغيرات اطرملخ املالية األدوات تتعرض

 م لم يكن لدى املجموعة أرصدة قروض.2018ديسمبر  31وكما في 

 

 أرقام املقارنة -22

 الحالية . الفترةلقد تم إعادة تبويب بعمل أرقام املقارنة لتتوافق مع تبويب 
 

 توزيعات األرباح -23

علــــى توصــــية مجلــــس االدارة بتوزيـــع أربــــاح نقديــــة علــــى   2019ابريـــل  18العامــــة للمســــاهمين فـــى اجتماعهــــا املنعقــــد بتــــاريخ  الجمعيــــة وافقـــت

وتـم  مليـون ريـال سـعودي 270ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلـغ وقـدرة  3م بواقع 2018ديسمبر  31 املنتهية فى  املالية عن السنةاملساهمين 

 مليون ريال سعودي(. 135: 2018) 2019 يالثانالسداد خالل الرفع 

 

 القوائم املالية األولية املوحدة املختصرةعتماد إ -24
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