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 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات التابعة لھا
 )سعوديةمساھمة (شركة 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في الثالثة لفترة 

 (لایر سعودي)
  
 التنظيم واألنشطة  - ١

سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية مساھمة ھي شركة ("الشركة") شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه 
  م).١٩٩٠مارس  ١٨ھـ (الموافق ١٤١٠شعبان  ٢٠بتاريخ  ١٠١٠٠٧٦٢٠٩السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

  
  يلي:ما فيوفقاً لنظامھا األساسي تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة 

  
 ائية واألطفال  الرجاليةالجملة والتجزئة في المالبس الجاھزة  تجارة ة واألحذيةوالنس  المنزلي واألثاث واألقمش

رات والعطور والمكتبي تحض راتھا والزينة التجميل وأدوات الطبيعية التجميل ومس تحض  والمجوھرات ومس

  .التقليدية

 وتجھيزاتھا الرياضية واألحذية الرياضية المالبس في والتجزئة الجملة تجارة.  

 غيل إدارة ريات مراكز وتش ية الطبية النظارات في والتجزئة الجملة وتجارة البص مس ات والش واألجھزة  والعدس

  .واكسسواراتھاالبصرية 

 التجارية الوكاالت.  

 نشاط وأعمال الشركة. لممارسة عليھا مباني وإقامة األراضي شراء  

 لھاأشكاوالجالبيات والطرح واأللبسة النسائية المطرزة بجميع  العباياتفي  والتجزئة الجملة وتجارة صناعة.  

 والحلي الذھبيةالجملة والتجزئة في الذھب والفضة والمجوھرات واألحجار الكريمة واأللماس والمشغوالت  تجارة 

  .الثمينة والمعادن

  االت وملحقاتھا وقطع غيارھا غيلھا عن طريق وكاالت تجارة الجملة والتجزئة في أجھزة االتص يانتھا وتش وص

 تجارية.

 .تجارة التجزئة في االطعمة الجاھزة المحفوظة 

  راء األجھزة والمعدات الالزمة تيراد المنتجات والمواد الغذائية وش غيل وإدارة المطاعم والمقاھي واس امتالك وتش

  لھا.

 المعدات الالزمة لھا.إمتالك وتشغيل وإدارة المراكز والمنشآت الترفيھية وشراء األجھزة و 
  

 أسس االعداد  -٢

  المعايير المحاسبية المطبقة  أ)

ً لمتطلبات معايير المحاسبة للتقارير المالية الھيئة  الصادرة عن األولية تم إعداد ھذه القوائم المالية األولية الموحدة وفقا
السعودية للمحاسبين القانونيين. تم عرض ھذه القوائم المالية األولية بطريقة موجزة ولذا فھي ال تتضمن كافة المعلومات 
التي يتم عرضھا في القوائم المالية السنوية، وعليه يجب قراءة ھذه القوائم المالية األولية الموحدة جنباً إلى جنب مع القوائم 

  م.  ٢٠١٦ مارس ٣١ية الموحدة السنوية للشركة للسنة المنتھية في المال

  القياس أسس  ب)

ً لمبدأ التكلفة التاريخية األولية الموحدة تم إعداد القوائم المالية  دوات المالية تاحة للبيع واألمباستثناء االستثمارات الوفقا
   .االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراريةوباستخدام مبدأ المشتقة والتي تظھر بالقيمة العادلة، 
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 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات التابعة لھا
 )سعوديةمساھمة (شركة 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  (لایر سعودي)
  
 أسس االعداد (يتبع)  -٢

 عملة العرض والنشاط  ج)

الغ للشركة. تم تقريب كافة المب والذي يمثل عملة النشاط األولية الموحدة باللایر السعوديالقوائم المالية ھذه عرض  يتم
  ألقرب لایر سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.

  أسس توحيد القوائم المالية  د)

  ومطلوبات ونتائج عمليات الشركة والشركات التابعة التالية:تتضمن ھذه القوائم المالية األولية الموحدة موجودات 

    

نسبة الملكية المباشرة وغير   

  المباشرة ٪

  م٢٠١٥   م٢٠١٦  بلد التأسيس    الشركة التابعة

  ١٠٠   ١٠٠  المملكة العربية السعودية  شركة الوحيدة للتجھيزات المحدودة والشركــات التابعة لھا (أ)

  ١٠٠   ١٠٠  المملكة العربية السعودية  القلم وشركاھا العالمية للتجارة والشركات التابعة لھا (ب)شركة ھيفاء بديع 

  ١٠٠   ١٠٠  المملكة العربية السعودية  الشركة السعودية للتجزئة المحدودة

  ١٠٠   ١٠٠  المملكة العربية السعودية  دودة والشركـــــــات التابعة لھا (ج)ــشركة وھبة التجارية المح

  ٨٥   ١٠٠   جمھورية كازاخستان  )دمجموعة كازاخستان (

  ٧٠   ٧٠  المملكة العربية السعودية  شركة الفريدة للوكاالت التجارية

  ٩٨   ٩٨   جمھورية مصر العربية  مجموعة مصر للتجزئة

  ٩٥   ٩٥  المملكة األردنية الھاشمية  التابعة (ھـ) تھاوشركمجموعة األردن للتجزئة 

  ١٠٠   ١٠٠  المملكة العربية السعودية  للمشاريع التجارية  نسكشركة 

  ١٠٠   -   إسبانيا مملكة  جلوبال ليفا  شركة
  

مباشرة بعض الشركات التابعة العاملة في  وغير مباشرة بصورة المحدودة، للتجھيزات الوحيدة شركة تمتلك  )أ(
 النشاط وعديمة راكدة أخرىوشركات تابعة أي إن سي)  –(عالمة تجارية  واإلمارات العربية المتحدة أذربيجان

 باستبعاد الشركة قامت ،م٢٠١٥مارس  ٣١الربع الرابع وللفترة المنتھية في . خالل المتحدة العربية اإلمارات في
  من حصتھا في شركاتھا التابعة في أذربيجان.  ٪٥

ة العاملة مباشرة بعض الشركات التابع وغير مباشرة صورةبشركة ھيفاء بديع القلم وشركاھا العالمية للتجارة،  تمتلك  )ب(
 وعديمة راكدة أخرى تابعةوشركات  البلقان، ودول والمغرب األمريكية المتحدة والواليات وأرمينياجورجيا  في

  .يطانيةالبر العذراء وجزر المتحدة العربية اإلمارات في النشاط

 لنشاطا وعديمة الراكدة التابعة الشركات بعض مباشرة وغير مباشرة بصورةشركة وھبة التجارية المحدودة،  تمتلك  )ج(
  . المتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية المملكة في

تمثل مجموعة كازاخستان ثالثة منشآت ھي شركة كازاخستان إلدارة التجزئة، وشركة كازاخستان لتجارة األزياء،   )د(
الربع  وخالل .بصورة مباشرة ٪٨٥ن كافة ھذه المنشآت كانت مملوكة بنسبة وشركة كازاخستان للموضة العالمية. إ

 بواقع المتبقية الملكيةاالستحواذ على نسبة  عملية الشركة، أكملت م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھية في الرابع وللفترة 
  من شركاء األقلية في مجموعة كازاخستان. ٪١٥
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 التابعة لھاشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات 
 )سعوديةمساھمة (شركة 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  (لایر سعودي)
  
 أسس االعداد (يتبع)  -٢

  أسس توحيد القوائم المالية (يتبع)  د)

الشركة تأسيس شركة في جمھورية العراق من خالل مجموعة  ، أكملتم٢٠١٥يونيو  ٣٠خالل الربع المنتھي في   (ھـ)
  األردن للتجزئة.

 حصصاشرة الملكية غير المب تمثل. والجملة التجزئة تجارة مزاولة في أعاله عةالشركات التاب لكافة الرئيسي النشاط يتمثل
  .بعضھا في التابعة الشركات ملكية

 عندما يكون لدى المجموعة القدرة على التحكموتتم السيطرة . مجموعةالالشركات التابعة ھي الشركات التي تسيطر عليھا 
بعين طرة، تؤخذ السيوعند تقييم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتھا. 

 ةلياالم لقوائماة في ــت التابعلة في الوقت الحاضر. يتم تضمين القوائم المالية للشركاـحقوق التصويت المحتماإلعتبار 
   إلى تاريخ التوقف عن السيطرة. بالسيطرة الموحدة من التاريخ الذي تبدأ فيه

ابعة في ــــــيتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة الناتجة بين الشركة والشركات التابعة وتلك التي تنشأ بين الشركات الت
ناتجة عن المعامالت ضمن المجموعة  غير محققة وخسائرأمكاسب  تم استبعاد أيإعداد ھذه البيانات المالية الموحدة. ي

   التوحيد. عند

حصتھا في  ةبنسب يتم قياسھاوالشركة  تملكھاالتي ال وفي الشركات التابعة، الحصة مثل ت حقوق الملكية غير المسيطرة
ع م يتم معاملتھا كالمعامالت غير المسيطرةالمعامالت مع حقوق الملكية صافي الموجودات المحددة للشركة التابعة. 

األطراف الخارجية للمجموعة. ان حصة شركاء حقوق الملكية غير المسيطرة من الخسائر التي تزيد عن حقوق الملكية 
غير المسيطرة في حقوق ملكية الشركة التابعة يتم توزيعھا مقابل حقوق الشركة باستثناء الحد الذي يكون فيه على شركاء 

  إضافي لتغطية الخسائر.  استثماروأن يكونوا قادرين على تقديم  ةملزم اتحقوق الملكية غير المسيطرة التزام

  استخدام األحكام والتقديرات  )ھـ

التقديرات واإلفتراضات التي األحكام وإستخدام من اإلدارة إن إعداد القوائم المالية األولية الموحدة من اإلدارة يتطلب 
ة والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعليوالمبالغ المبينة للموجودات تطبيق السياسات تؤثر على 

  عن ھذه التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. يتم إظھار أثر التعديالت التي تترتب عن مراجعة 
  التعديالت. التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بھذه

 وسياسات إدارة المخاطر السياسات المحاسبية الھامةملخص  -٣

تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة بواسطة المجموعة إلعداد ھذه القوائم المالية األولية الموحدة مع تلك المستخدمة في 
م. تم تطبيق ھذه السياسات المحاسبية ٢٠١٦ مارس ٣١إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 

  بصورة ثابتة لكافة الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالية األولية الموحدة.  

 النقد وما في حكمه  .أ

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى 
دون أي  للمجموعةة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل (ان وجدت) والمتاحة قصيرة األجل عالية السيول

  قيود.
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 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠المنتھية في الثالثة لفترة 

  (لایر سعودي)

 (يتبع)وسياسات إدارة المخاطر السياسات المحاسبية الھامة ملخص   -٣

  التجارية الذمم المدينة  .ب

بعد خصم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلھا. يتم تكوين  ةلغ األصليامبالبالتجارية تظھر الذمم المدينة 
المخصص مقابل الديون المشكوك في تحصيلھا عند وجود دليل موضوعي أن المجموعة لن تتمكن من تحصيل 

يتم شطب الديون المعدومة عند تحديدھا مقابل المخصصات  .المبالغ المستحقه وفقاً للشروط االصلية للذمم المدينة
  .بھاالمتعلقة 

يتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل األولية الموحدة وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبھا 
  .األولية الموحدة سابقاً تسجل في قائمة الدخل

 المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى  .ج

مبلغ األصلي بعد خصم مخصص بأي مبالغ غير قابلة تظھر المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى بال
للتحصيل. يتم إجراء تقييم للديون المشكوك في تحصيلھا عند عدم وجود احتمال بتحصيل كامل المبلغ. يتم شطب 

  الديون المعدومة عند تحديدھا.
 

  المخزون  .د

يقة ، أيھما أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس طرللتحققيتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة 
المتوسط المرجح. تتضمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدھا لشراء المخزون والتكاليف األخرى التي يتم تكبدھا من 

  أجل الوصول بالمخزون إلى الموقع بحالته الراھنة. 

ات ل السياق االعتيادي لألعمال بعد خصم مصروفمن سعر البيع التقديري خالللتحقق تتكون صافي القيمة القابلة 
  البيع والتوزيع. ويتم تكوين مخصص (عند اللزوم) للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

 االستثمارات  .ه

  استثمارات في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية

لمجموعة اھي تلك المنشآت التي تملك المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية ("الشركة المستثمر فيھا") الشركات 
فيھا تأثيرا جوھريا ولكن ليست حصة مسيطرة على سياساتھا التمويلية والتشغيلية. ويعتبر التأثير الجوھري قائماً 

. يتم االعتراف ق التصويت في المنشأة األخرىمن حقو ٪٥٠و ٪٢٠ما يتراوح بين المجموعة بشكل عام عندما تملك 
من القوائم المالية تتض المبدئي بالشركات المستمثر فيھا بالتكلفة ويتم المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق الملكية.

الموحدة حصة المجموعة في اإليرادات والمصروفات وحركة حقوق المليكة للشركات المستثمر فيھا من تاريخ بدء 
ھا في من الخسارة على حصتالمجموعة وعندما تزيد حصة عن التأثير الفعلي.  قفتاريخ التو ير الفعلي حتىالتأث

لصفر ويتم تنخفض إلى اللمجموعة االستثمار في الشركة المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية فإن القيمة الدفترية 
التزامات قانونية أو تعاقدية أو إذا دفعت أي مبالغ نيابة االستمرار بتحميل أي خسائر إضافية عندما تتكبد الشركة 

الحقاً صافي ربح يعادل صافي الخسارة المتكبدة خالل الفترة إذا حققت الشركة التابعة  عن الشركة المستثمر فيھا.
جموعة ة الميتم قيد حص حقوق الملكية. ةيتم إيقاف العمل بطريقة حقوق الملكية ومن ثم يتم استئناف تطبيق طريق

  الموحدة.األولية في أرباح أو خسائر الشركات التابعة في قائمة الدخل 
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 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

  (لایر سعودي)

 ملخص السياسات المحاسبية الھامة وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)  -٣

 االستثمارات (يتبع)  ه.

  استثمارات متاحة للبيع

من االستثمارات في األسھم المدرجة أو  ٪٢٠تتكون االستثمارات المتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصة تقل عن 
وال تمتلك المجموعة فيھا أي تأثير جوھري أو سيطرة. مقتناة بغرض المتاجرة غير المدرجة وھي ليست استثمارات 

 والحقاً يعاد قياسھا بالقيمة العادلة. يتم قيد أية تغيرات في القيمة العادلة ضمنبالتكلفة وتقيد ھذه االستثمارات مبدئياً 
واصل في أي انخفاض كبير ومتتحميل  حقوق الملكية كاحتياطي قيمة عادلة حتى يتم استبعاد تلك االستثمارات. يتم

، عند االستبعاد أو االنخفاض في القيمة الموحدة.األولية قائمة الدخل  علىقيمة االستثمارات المتاحة للبيع (إن وجد) 
  يتم ادراج األرباح أو الخسائر المسجلة سابقاً ضمن حقوق الملكية في قائمة الدخل األولية الموحدة للفترة.

فيه تلك  يمة العادلة لالستثمارات المتداولة في سوق مالي نشط بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجةيتم تحديد الق
اولة الموحدة. وبالنسبة لالستثمارات غير المتداألولية االستثمارات بنھاية يوم التداول في تاريخ قائمة المركز المالي 

ة غير المدرجة يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام في سوق مالي نشط، بما في ذلك االستثمارات في حقوق الملكي
  تقنيات تقييم معينة. وبخالف ذلك، تعتبر التكلفة ھي القيمة العادلة لھذه االستثمارات.  

 الممتلكات والمعدات  .و

يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستھالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة، ان 
وجدت. تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل. يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت مباشرة 

  زمة الستكمال تلك الموجودات وإعدادھا لالستخدامات المحدد لھا. لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمنية الال

يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات والمعدات. 
  عند تكبدھا.األولية الموحدة ويتم قيد جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل 

واحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية األولية الموحدة ھالك على قائمة الدخل ستيتم تحميل اإل
مار . وفيما يلي األعباستثناء األرض واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ المقدرة لكل بند من الممتلكات والمعدات

  :للممتلكات والمعداتاإلنتاجية المقدرة 

  سنوات        

  ٣٣        مباني

  ٨  تحسينات على عقارات مستأجرة

  ١٠    مفروشات ومعدات مكتبية

  ٤      سيارات

 الموجودات غير الملموسة  .ز

  الشھرة

في الفرق بين تكلفة الشركات المشتراة وحصة الشركة في صافي القيمة العادلة للموجودات القابلة تمثل الشھرة ت
   المشتراة بتاريخ االستحواذ. للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة العائدة للشركات

  

  



 

١٠ 

 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات التابعة لھا
 )سعوديةمساھمة (شركة 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  (لایر سعودي)

 وسياسات إدارة المخاطر (يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  -٣

 الموجودات غير الملموسة (يتبع)  ز.

 أو إذا كانت األحداث أوبصورة سنوية  تھاالنخفاض في قيمللتأكد من ايتم مراجعة الشھرة الناتجة عن االستحواذ 
خفيض تم توفي حال وجود ھذا المؤشر، يالتغيرات في الظروف تشير إلى احتمال االنخفاض في القيمة الدفترية. 

القيمة الدفترية للشھرة إلى القيمة المقدرة القابلة لالسترداد. وبعد االعتراف المبدئي للشھرة، تقاس الشھرة بالتكلفة 
  وال يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشھرة. بعد خصم الخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، ان وجدت.

  موجودات غير ملموسة أخرى  .ح

تمثل الموجودات غير الملموسة األخرى تكلفة تنفيذ برنامج الحاسب اآللي والخلو والعالمات التجارية والمصروفات 
  المؤجلة األخرى ويتم اطفاؤھا باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بھا. 

  ملموسة األخرى ھي كما يلي:إن الفترات المقدرة إلطفاء البنود الرئيسية للموجودات غير ال

  سنوات          

  ٢٥  تكلفة تنفيذ برنامج الحاسب اآللي

  ١٠        الخلو

  ٤    المصروفات المؤجلة

    ال يتم إطفاء العالمات التجارية ولكن يتم اختبارھا بشكل سنوي للتأكد من وجود انخفاض في قيمتھا.

  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة  .ط

يتم مراجعة الممتلكات والمعدات والموجودات غير المالية األخرى للتأكد من حدوث أي خسائر نتيجة االنخفاض 
في قيمتھا بصورة دورية أو عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة 

تھا جدت) بالقيمة التي تتجاوز فيھا القيمة الدفترية لألصل قيميتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة (إن ولالسترداد. 
القيمة القابلة لالسترداد ھي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالستخدام القابلة لالسترداد. 

أيھما أعلى. وألغراض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا حيث يوجد تدفقات 
  ألولية الموحدة.ا قائمة الدخلمة كمصروفات مباشرة في نقدية مستقلة قابلة للتحديد. يتم قيد خسائر االنخفاض في القي

  الذمم الدائنة التجارية والمستحقات  .ي

يتم اثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعھا في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بھا 
  من قبل المورد أم ال.

  المخصصات  .ك

التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن  المجموعةيجة ألحداث سابقة أن لدى يتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نت
  تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية ھذا االلتزام.

  

  

  



 

١١ 

 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات التابعة لھا
 )سعوديةمساھمة (شركة 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  (لایر سعودي)

 ملخص السياسات المحاسبية الھامة وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)  -٣

  زكاة وضريبة الدخلال  .ل

ساس ") وعلى أالھيئةالزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية (" ھيئةيتم تكوين مخصص للزكاة وفقاً ألنظمة 
مبدأ االستحقاق المحاسبي. يتم تحميل المخصص على قائمة الدخل األولية الموحدة. يتم إجراء تسويات للفروفات، 

  إن وجدت، الناتجة عن إجراء الربوط النھائية خالل السنة التي يتم فيھا إصدار مثل ھذه الربوط.

النسبة للشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية، يتم احتساب مخصص للضريبة وفقاً لألنظمة الضريبية ب
  المتبعة في البلدان التي تعمل فيھا تلك الشركات. ويتم تحميل المخصص على قائمة الدخل األولية الموحدة.

وذلك ات باستخدام طريقة المطلوبفي الخارج ابعة يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل المؤجلة المتعلقة بالشركات الت
بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية الموحدة بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات الفروقات المؤقتة لكافة 

  وقيمتھا الدفترية. 

في الفترة  تطبيقھا يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع
ً لألنظمة المرعية في  التي تتحقق فيھا تلك الموجودات المؤجلة أو تسدد فيھا تلك المطلوبات المؤجلة وذلك وفقا

  البلدان المعنية بتاريخ اعداد القوائم المالية األولية الموحدة.

ريبية قطاع ويتم ترحيل الموجودات الضيتم قيد موجودات ضريبة الدخل المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالست
غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح خاضعة للضريبة يمكن 
استخدامھا لقاء الفروقات الضريبية المؤقتة القابلة لالستقطاع والموجودات الضريبية غير المستخدمة المرحلة 

  ير المستخدمة المرحلة.والخسائر الضريبية غ

يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات ضريبة الدخل المؤجلة بتاريخ اعداد القوائم المالية األولية الموحدة ويتم 
تخفيضھا بالقدر الذي لم يعد فيه إمكانية الستعمالھا بشكل جزئي أو كلي وذلك لعدم وجود أرباح كافية خاضعة 

  للضريبة في المستقبل المنظور.

  .الھيئةيتم اقتطاع ضريبة االستقطاع، إن وجدت، وفقاً ألنظمة 

 مساھمات –االستثمارات العقارية   .م

إيرادات إيجارية لتحقيق مساھمات (مساھمات عقارية) ھي عقارات يتم االحتفاظ بھا إما  –االستثمارات العقارية 
بة يتم المحاسأو لرفع قيمة رأس المال أو كليھما ولكن ليس لبيعھا أو استخدامھا خالل السياق االعتيادي لألعمال. 

عن االستثمارات العقارية باستخدام نموذج التكلفة وتظھر بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض 
 ١٩ ـعلى مدار العمر اإلنتاجي المقدر ب ب االستھالك باستخدام طريقة القسط الثابتفي القيمة، إن وجدت. يتم احتسا

  سنة.

 توزيعات األرباح  .ن

يتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية بعد اإلعالن عنھا وإقرارھا من قبل مجلس اإلدارة. يتم تسجيل توزيعات 
  المساھمين.األرباح النھائية في الفترة التي يتم المصادقة عليھا من قبل 

  

  

  

  



 

١٢ 

 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات التابعة لھا
 )سعوديةمساھمة (شركة 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  (لایر سعودي)

 المخاطر (يتبع)ملخص السياسات المحاسبية الھامة وسياسات إدارة   -٣

 مكافأة نھاية الخدمة للموظفين  .س

 قائمة الدخل مل علىحوفقاً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية ويللموظفين مكافأة نھاية الخدمة  قيد استحقاقيتم 
ي حالة ف لمزايا المقررة التي يستحقھا الموظفالقيمة الحالية لم على أساس لتزااال اھذ احتسابويتم . األولية الموحدة

لدى الشركات التابعة العاملة في البلدان األجنبية برامج  .األولية الموحدة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي
  معاشات تقاعد للموظفين المؤھلين في تلك البلدان.

 تحقق اإليرادات  .ع

يتم ترة صافية من الحسومات وتتمثل المبيعات في القيمة المكتسبة للبضائع الموردة بواسطة المجموعة خالل الف
ة نية قياس قيمااثباتھا عند انتقال المخاطر والحوافز الھامة المصاحبة لملكية البضائع إلى المشتري وعند امك

  اإليرادات بصورة موثوقة والتي تتم عادة عند شحن البضائع للعمالء.

  موعة باستالمھا.يتم اثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عنھا أو عند نشوء الحق للمج

  يتم اثبات اإليرادات األخرى عند تحققھا.

 المصروفات  .ف

مصروفات البيع والتسويق ھي تلك المصروفات الناجمة عن جھود الشركة التي تقوم بھا إدارات التسويق والبيع 
مومية ع والتوزيع. ويتم تصنيف جميع المصروفات األخرى، باستثناء تكلفة المبيعات وأعباء التمويل، كمصروفات

وإدارية. ويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات 
  العمومية واإلدارية، عند اللزوم، على أساس ثابت.

 التشغيلي االيجار  .ص

ط الثابت على ة القسمتحصالت االيجار التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي كإيرادات باستخدام طريقيتم اثبات 
صروفات على كمالمدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي يتم تحميل مدى فترة عقود االيجار التشغيلي. 

  قائمة الدخل األولية الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقود االيجار التشغيلي.

 ترجمة العمالت األجنبية  .ق

  المعامالت واألرصدة

تلك  على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخاللایر السعودي المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى ترجمة يتم 
دي إلى اللایر السعوترجمتھا المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري 

رجمة ت. تدرج فروقات التحويل الناتجة عن األولية الموحدة لماليبأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز ا
  الموحدة للفترة الجارية.األولية العمالت األجنبية في قائمة الدخل 

  الشركات األجنبية التابعة والزميلة

يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الشركات التابعة وحصة صافي أصول المشاريع الجديدة بالعمالت األجنبية إلى 
للایر السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة. يتم تحويل عناصر حقوق ا

  الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة بسعر التحويل السائد عند نشوء كل عنصر. 
  



 

١٣ 

 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات التابعة لھا
 )سعوديةمساھمة (شركة 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  (لایر سعودي)

 ملخص السياسات المحاسبية الھامة وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)  -٣

 ترجمة العمالت األجنبية (يتبع)  ق.

  الشركات األجنبية التابعة والزميلة (يتبع)

ترجمة قائمة الدخل للشركات التابعة وحصة نتائج المشاريع الجديدة على أساس متوسط أسعار التحويل للفترة  يتم
  األولية.

يتم إدراج الفروقات الناتجة عن ترجمة القوائم المالية بالعمالت األجنبية تحت بند "احتياطي ترجمة عمالت أجنبية" 
حقوق المساھمين األولية الموحدة. في حالة الشركات التابعة الغير ضمن حقوق الملكية في قائمة التغيرات في 

  مملوكة بالكامل, يتم إدراج احتياطي ترجمة عمالت أجنبية الى حقوق الملكية غير المسيطرة تحت بند حقوق الملكية.

 التقارير القطاعية  .ر

مات تتعرض لمخاطر وعوائد قطاع األعمال ھو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خد
تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى. ويشمل القطاع الجغرافي تقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة 

  اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. 

 العمليات المتوقفة  .ش

من عمليات المجموعة وأعمالھا وتدفقاتھا النقدية والتي يمكن تمييزھا بوضوح عن بقية  العملية المتوقفة ھي عنصر
  المجموعة والتي:

  تمثل خط عمليات ھام منفصل أو منطقة جغرافية لألعمال.  -

  تمثل جزءاً من خطة منسقة منفردة للتخلص من الخط المنفصل لألعمال أو المنطقة الجغرافية للعمليات.  -

  بيعھا. إعادةتابعة مستحوذ عليھا بصورة حصرية مع احتمال تمثل شركة   -

  يحدث التصنيف كعملية متوقفة في الوقت المبكر لالستبعاد أو عندما تلبي العملية المعيار ليتم تصنيفھا كمتاحة للبيع.

عرض قائمة الدخل المقارنة كأن العملية قد توقفت من بداية فترة  إعادةعند تصنيف العملية كعملية متوقفة، يتم 
  المقارنة.

 المقاصة  .ت

ألولية االصافي في قائمة المركز المالي المبلغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج مقاصة بين مبالغ  إجراءتم ي
المجموعة عندما يكون لدى لك كذومقاصة لتلك المبالغ المدرجة  إجراءعند وجود حق نظامي ملزم الموحدة فقط 

  تسديد المطلوبات في آن واحد.لو بيع الموجودات أساس الصافي أنية لتسويتھا على 
  

 النتائج األولية -٤

تتأثر عمليات وإيرادات المجموعة وشركاتھا التابعة بالتغيرات الموسمية خالل السنة. وعليه، فإن نتائج عمليات الفترة 
   م قد ال تكون مؤشراً دقيقاً على النتائج الفعلية لكامل السنة.٢٠١٦يونيو  ٣٠المنتھية في األولية لفترة الثالثة أشھر 

  

  



 

١٤ 

 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات التابعة لھا
 )سعوديةمساھمة (شركة 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  (لایر سعودي)
  

 النقد وما في حكمه -٥

  م٢٠١٥  م٢٠١٦ 
 ٣٥٥٫٠٢٤٫٤١٦ ٣٥٣٫٧٥٤٫٧٧٨  نقد لدى البنوك

 ٥٩٫٠٤٢٫٩٧٩ ٨٧٫٥٢٦٫٨٢٠  نقد في الصندوق
  ٤١٤٫٠٦٧٫٣٩٥ ٤٤١٫٢٨١٫٥٩٨ 

 

  ومدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى تجارية ذمم مدينة -٦

  م٢٠١٥  م٢٠١٦ 
 ٢٧٨٫٠٧٧٫٤٩٥ ٤٤٨٫٩٤٦٫١٣٤  مدفوعات مقدمة

 ٢٨٠٫٧٧٤٫٤٠٩ ٢٦٣٫٠٣٢٫٨٩٥  دفعات مقدمة إلى الموردين والمقاولين
 ٨٤٫١٩١٫٦٨١ ٣٥٫٢٤٠٫٠٩٦  ذمم مدينة تجارية

 ٢٤٠٫٢٧٦٫٨٣٢ ١٥١٫٣٢٣٫٩٩١  موجودات متداولة أخرى
  ٨٨٣٫٣٢٠٫٤١٧ ٨٩٨٫٥٤٣٫١١٦ 

  
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا -٧

ي فموظفي اإلدارة العليا األطراف ذات العالقة من الشركات التابعة والشركات الزميلة والشقيقة والمساھمون وتتكون 
م مع األطراف ذات العالقة. يتم اعتماد شروط ٢٠١٦يونيو  ٣٠تعاملت المجموعة خالل الفترة المنتھية في المجموعة. 

ألعمالھا. وفيما يلي أھم المعامالت التي تمت مع األطراف ذات  ھذه المعامالت من قبل اإلدارة خالل السياق االعتيادي
  العالقة:

  م٢٠١٥  م٢٠١٦ 
    المعامالت:

 ١٨١٫٢٤١٫٥٠٢ ١٩٤٫٩٨٩٫٧٠٧  مدفوعات إيجار بما فيھا دفعات مقدمة
 ٥٫٩٩٨٫٠٤٨ ٦٫٨٠٤٫٥٦٨  رواتب ومزايا موظفي اإلدارة العليا 

 ٣٤٫٦٤٥٫٩٥٢ ١١٫٣٠٤٫٤٢٠  تجھيزات وتصاميم محالت وأعمال انشائية
 ٦٫٢٤٧٫٠٠٠ ٣٫٧٧٦٫٩٣٣  دفعات نيابة عن شركة زميلة

 ١٤٦٫٠٠٠ -  تعويضات ومزايا أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس
 ٣٫٠٦٧٫٩٨٧ ٨٥٢٫٧٥٧  طباعة وإعالن
 ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  إيرادات إيجار –إيرادات أخرى 

  

  

  

  

  

  
   



 

١٥ 

 والشركات التابعة لھا شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
 )سعوديةمساھمة (شركة 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  (لایر سعودي)

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا (يتبع)  -٧

  يونيو مما يلي: ٣٠كما في  تتكون المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
  

  م٢٠١٥    م٢٠١٦ العالقة طبيعة المعاملة  أطراف ذات عالقة
            

  ٢٦٠٫٩٢٧٫٥٤٤    ٢٩٨٫١٦٢٫٧٠١  شركة شقيقة  إيجار  شركة المراكز العربية
  ٦٦٫٩٨٦٫٨٩٢    ٨٧٫٦٠٤٫٦٢١  شركة شقيقة  أعمال انشائية  شركة فواز عبدالعزيز الحكير العقارية

  
  المحدودة ٤اف جي 

  
  مصروفات مدفوعة بالنيابة

شركة مستثمر فيھا 
  بطريقة حقوق الملكية

  
٢٤٫٥٦٦٫٣٢٤  

    
٢٠٫٧٨٩٫٣٩١  

  ٢٦٫٤٤٠٫٢٦٧    ٢٨٫٠٣٤٫٢٤٦  شركة شقيقة  إيجار  شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري
  

  إنترناشيونال شوب فيتيجز ليمتيد
  

  تجھيزات وتصماميم محالت
شركة مستثمر فيھا 

  الملكيةبطريقة حقوق 
  

٢٨٫٠٣٠٫٦٢٨  
    

٢٣٫٧٨٩٫٢٥٧  
  

  السعودية المحدودة بيربريشركة 
  

  خدمات ومدفوعات
شركة مستثمر فيھا 
  بطريقة حقوق الملكية

  
٢٫٢٦٦٫٦٠٤  

    
٥٫٤٧٠٫٥٩٦  

      ٤٠٤٫٤٠٣٫٩٤٧    ٤٦٨٫٦٦٥٫١٢٤  

  يونيو مما يلي: ٣٠يتكون المبلغ المستحق لطرف ذو عالقة كما في 
  

  ١٫٣٣٦٫٢٠٧    ١٫٢٩١٫٣٧١  شركة شقيقة  وإعالن طباعة  شركة ھاجن المحدودة

  
  

 استثمارات في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية -٨

  م٢٠١٥    م٢٠١٦  بلد التاسيس  ٪نسبة الملكية   
  ٣٧٫٨٩٢٫٩٤٤    ٣٧٫٨٩٢٫٩٤٤  االمارات العربية المتحدة  ٥١ )١-٨اح (إيض إنترناشيونال شوب فيتيجز ليمتيد

  ٣٧٫٤١٥٫٠٠٠    ٣٨٫٤١٢٫٢٣٩  المملكة العربية السعودية  ٢٥  )٢-٨(إيضاح  أموال الخليجية األولى
  ٣٢٫٨٤١٫٨٦٣    ٣٣٫٧٤٣٫١١٩  مملكة البحرين  ١٣٫٩  إنفستيت ريلتي (شركة مساھمة مقفلة)

  ٢٧٫٣٧٦٫٢٨٨    ٢٦٫٧١٧٫٥٣٨  المملكة العربية السعودية  ٢٥  شركة بيربري السعودية المحدودة
  ١٨٧٫٧٨٠    ٧١٫١٤٠  العربية المتحدةاالمارات   ٥٠  المحدودة ٤اف جي 

      ١٣٥٫٧١٣٫٨٧٥    ١٣٦٫٨٣٦٫٩٨٠  

م، قامت المجموعة بالمساھمة في تأسيس إنترناشيونل شوب فيتينجز ٢٠١٤مارس  ٣١خالل السنة المنتھية في   )١-٨(
ليميتد، شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في االمارات العربية المتحدة. يتمثل النشاط الرئيسي لھذه الشركة في 

موعة سيطرة إدارية فعالة على السياسات تصميم وتصنيع وبيع ديكورات ومستلزمات المعارض. ال تمارس المج
ثمر فيھا بطريقة مستالتشغيلية والمالية الخاصة بإنترناشيونال شوب فيتينجز ليميتد، وعليه تم اعتبارھا كشركة 

  والمحاسبة عنھا وفقاً لذلك.حقوق الملكية 

 ٪٢٥ة لھا باالستحواذ على م، قامت المجموعة ومن خالل شركة تابع٢٠١٥مارس  ٣١خالل السنة المنتھية في   )٢-٨(
من حقوق ملكية شركة أموال الخليجية األولى، شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية، 
والتي تم تأسيسھا فقط لغرض اإلستثمار وإمتالك حصص في شركة التجارة والتسويق المحدودة (يو مارك)، 

  شركة مساھمة سعودية مقفلة.

  

  

  
  

   



 

١٦ 

 فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات التابعة لھاشركة 
 )سعوديةمساھمة (شركة 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  (لایر سعودي)

 استثمارات متاحة للبيع -٩

من حقوق الملكية في شركة المركز ) ٪٩٫٣م: ٢٠١٥( ٪٩٫٣بنسبة تتمثل االستثمارات المتاحة للبيع في استثمارات 
لایر  ٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠م: ٢٠١٥لایر سعودي ( ٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠التجاري المحدودة ("الشركة المستثمر فيھا") بمبلغ 

 تم وقدسعودي). إن الشركة ليست مدرجة في سوق األسھم السعودية وعليه ال توجد أي مؤشرات خارجية للقيمة العادلة 
  اعتبار التكلفة كأنسب قياس للقيمة العادلة.

 دفعات مقدمة الستثمارات -١٠

لایر  ١٠٫٢٥٢٫٦١٦م: ٢٠١٥لایر سعودي ( ١٢٫٧٩٢٫٣٤١تتمثل الدفعات المقدمة الستثمارات في دفعات مقدمة بمبلغ 
. خالل أنشطتھا بعد سعودي) قامت بھا الشركة والشركات التابعة لھا في شركات متعددة وھي إما تحت التأسيس أو لم تبدأ

م: ال ٢٠١٥لایر سعودي ( ٤٠٧٫٢٥٩م، تم شطب دفعة مقدمة بمبلغ ٢٠١٦يونيو  ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  شيء).

 مساھمات -استثمارات عقارية  -١١

تتمثل المساھمات (المساھمات العقارية) التي قامت بھا الشركة في استثمارات في عقارات حيث أن حصة الشركة تبلغ 
) في مشروع المشاركة. إن المشروع ھو النشاء وإدارة مركز تجاري وفندق. يتم إطفاء ٪١٦٫٧م: ٢٠١٥( ٪١٦٫٧

  سنة والتي تمثل المدة القانونية لالستثمار. ١٩االستثمار على مدى فترة 

  يونيو: ٣٠فيما يلي بياناً بحركة االستثمارات العقارية للفترة المنتھية في 
  م٢٠١٥  م٢٠١٦ 

    التكلفة
 ١٠٤٫٢٥٢٫٢٧٤ ١٠٤٫٢٥٢٫٢٧٤  في بداية ونھاية الفترة

    
    اإلطفاء المتراكم
 ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  في بداية الفترة
 ١٫٢٥٠٫٠٠٠ ١٫٢٥٠٫٠٠٠  المحمل للفترة
 ٢٦٫٢٥٠٫٠٠٠ ٣١٫٢٥٠٫٠٠٠  في نھاية الفترة

 ٧٨٫٠٠٢٫٢٧٤ ٧٣٫٠٠٢٫٢٧٤  صافي القيمة الدفترية

 الشھرة -الموجودات غير الملموسة  -١٢

  م٢٠١٥    م٢٠١٦  إيضاح  
  ٤١٧٫٧٩٦٫٧٧٩    ٤١٧٫٧٩٦٫٧٧٩  ١-١٢  شركة نسك للمشاريع التجارية 
  ٦١٫٤٣٧٫٧٦٤    ٦١٫٤٣٧٫٧٦٤  ٢-١٢  شركة وھبة التجارية المحدودة

  ٩٫٨٤٩٫٧٤٢    ٥٫٨١٧٫١٠٩  ٣-١٢  شركة مودلز أون ھولدينج ليميتد 
  ٣١٩٫٥٠٨٫٦١٣    ٣١٩٫٥٠٨٫٦١٣  ٤-١٢  ماركة مانجو  –إستحواذ على أعمال 

    ٨٠٨٫٥٩٢٫٨٩٨    ٨٠٤٫٥٦٠٫٢٦٥  
   



 

١٧ 

 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات التابعة لھا
 )سعوديةمساھمة (شركة 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  (لایر سعودي)

  

 الشھرة (يتبع) –الموجودات غير الملموسة   -١٢

م)، أكملت المجموعة عملية االستحواذ على شركة ٢٠١٢سبتمبر  ٢٦ھـ (الموافق ١٤٣٣ذي القعدة  ١٠بتاريخ   ١-١٢
نسك للمشاريع التجارية، شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة بالمملكة العربية السعودية، وتقوم بتشغيل محالت 
بيع المالبس بالتجزئة في كافة أنحاء المملكة ولديھا حقوق امتياز في عدد من الماركات العالمية بما في ذلك 

  ستراديفيرس ومانجو وأوكيدي وومن سيكرت وجيري وبر وأيكس.

نسك للمشاريع التجارية من خالل تقديم عرض بمبلغ قدره شركة استحوذت الشركة على كامل الحصص في 
مليون لایر سعودي بعد خصم النقدية المستحوذ  ٦٦١٫٢بلغ صافي تكلفة اإلستحواذ  حيث سعودي مليون لایر ٧٣٠

مليون لایر  ١٣مليون لایر سعودي. تم تمويل عملية االستحواذ من خالل تمويل ذاتي قدره  ٦٨٫٨عليھا وقدرھا 
  ).١٤سعودي والرصيد المتبقي من خالل تمويل مرابحة (إيضاح 

االستحواذ محاسبياً باستخدام طريقة الشراء المحاسبية وبموجبھا تم توزيع العوض المدفوع  تمت معالجة عملية
على أساس القيم العادلة للموجودات المستحوذ عليھا والمطلوبات التي تم التعھد بھا كما تم تحديدھا من قبل 

ي ذلك بما ف -المستحوذ عليھا الطرفين. وقد تم تخصيص العوض المدفوع بالزيادة عن القيم العادلة للموجودات 
  والمطلوبات المتعھد بھا كشھرة. -الموجودات غير الملموسة القابلة للتمييز بشكل مستقل 

باالستحواذ على كامل الحصص في شركة وھبة التجارية المحدودة.  م٢٠٠٩قامت الشركة خالل شھر أبريل   ٢-١٢
لایر سعودي،  مليون ١١٨٫٦ات ھذه الشركة التابعة مبلغ وبتاريخ االستحواذ، بلغت القيمة العادلة لصافي موجود

لایر سعودي  ٦١٫٤٣٧٫٧٦٤لایر سعودي، وبالتالي نشأت شھرة قدرھا  مليون ١٨٠وتكلفة االستحواذ بمبلغ 
  كنتيجة لھذا االستحواذ.

كية شركة من حقوق مل ٪٥١، أكملت الشركة عملية االستحواذ على م٢٠١٦مارس  ٣١خالل السنة المنتھية في   ٣-١٢
بطريقة  ٪٥١مودلز أون ھولدينج ليميتد، المسجلة في إنجلترا وويلز، من خالل شركتھا التابعة المملوكة بنسبة 

غير مباشرة وھي شركة إكسبرس فاشن تريدنج ليميتد المسجلة في اإلمارات العربية المتحدة. بلغت تكلفة 
. تمت معالجة عملية اإلستحواذ )ون جنيه إسترلينيملي ٢مليون لایر سعودي (ما يعادل  ١٢٫٣اإلستحواذ مبلغ 

محاسبياً، باستخدام طريقة الشراء المحاسبية والتي بموجبھا تم توزيع تكلفة االستحواذ على أساس القيم العادلة 
المقدرة للموجودات المستحوذ عليھا والمطلوبات التي تم التعھد بھا كما تم تحديدھا من قبل الطرفين. وقد تم 

بما في ذلك الموجودات غير  -العوض المدفوع بالزيادة عن القيم العادلة للموجودات المستحوذ عليھا  تخصيص
  مليون لایر سعودي.  ٥٫٨والمطلوبات المتعھد بھا كشھرة بمبلغ  -الملموسة القابلة للتمييز بشكل مستقل 

بتوقيع إتفاقية مع مؤسسة مجموعة ال)، قامت م٢٠١٤سبتمبر  ١٥ھـ (الموافق ١٤٣٥ذي القعدة  ٢٠بتاريخ    ٤-١٢
مجموعة الدانة التجارية، مؤسسة فردية مسجلة في المملكة العربية السعودية، لإلستحواذ على أعمال أزياء التجزئة 

  وحقوق امتياز الماركة العالمية "مانجو" في المملكة العربية السعودية.

  ليون لایر سعودي. م ٣٧٨مبلغ المجموعة بلغت تكلفة اإلستحواذ المدفوعة من   

تمت معالجة عملية االستحواذ محاسبياً باستخدام طريقة الشراء المحاسبية وبموجبھا تم توزيع العوض المدفوع   
على أساس القيم العادلة للموجودات المستحوذ عليھا. وقد تم تخصيص العوض المدفوع بالزيادة عن القيم العادلة 

  للموجودات المستحوذ عليھا كشھرة. 

  

  

  

  



 

١٨ 

 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات التابعة لھا
 )سعوديةمساھمة (شركة 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  (لایر سعودي)

  

 قروض قصيرة األجل -١٣

مليون لایر  ١٫٦١٥من بنوك تجارية محلية وأجنبية بمبلغ قدره  على تسھيالت مرابحة قصيرة األجلالمجموعة حصلت 
، بلغ رصيد التسھيالت القائمة مبلغ م٢٠١٦ يونيو ٣٠مليون لایر سعودي). كما في  ١٫٥٧٧: م٢٠١٥ يونيو ٣٠سعودي (
سندات مليون لایر سعودي). إن ھذه التسھيالت مضمونة مقابل  ١٫٠٦١: م٢٠١٥ يونيو ٣٠مليون لایر سعودي ( ١٫٢٢٦

  .مجموعة وتم استخدامھا إلدارة رأس المال العاملألمر من ال

 قروض طويلة األجل -١٤

  تمويالت المرابحة  ١-١٤

  ١التسھيل 

)، احدى مؤسسات البنك الدولي، IFCقامت الشركة بتوقيع عقد تمويل مرابحة طويل األجل مع مؤسسة التمويل الدولية (
. خالل السنة المنتھية م٢٠١١اكتوبر  ١مليون لایر سعودي) بتاريخ  ١٨٧٫٥مليون دوالر امريكي (ما يعادل  ٥٠بقيمة 

مليون  ٢٥) على زيادة تمويل المرابحة بقيمة IFCمع مؤسسة التمويل الدولية (المجموعة ، اتفقت م٢٠١٣مارس  ٣١في 
ً لمليون لایر سعودي).  ٩٣٫٧٥دوالر امريكي (ما يعادل  شھر أس سنوات وستة مدة التمويل خمالتفاقية، تكون وطبقا
د. باستخدام كامل تسھيالت ھذا العقالمجموعة وبأقساط نصف سنوية متساوية. قامت أول دفعة ويبدأ سداده بعد سنتين من 

يحمل التمويل عمولة وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في لندن (اليبور) زائداً ھامش الربح المتفق عليه سنوياً. بلغ رصيد 
مليون لایر  ١٤٠٫٦: م٢٠١٥يونيو  ٣٠مليون لایر سعودي ( ٦٩٫٩مبلغ  م٢٠١٦يونيو  ٣٠كما في  ھذه التسھيالت

  سعودي).

  ٢التسھيل 

مليون لایر سعودي وذلك من أجل االستحواذ على مجموعة نسك للمشاريع  ٧١٧تم الحصول على قرض تجمع بنكي قدره 
). يتكون ھذا القرض من تمويل مرابحة طويل األجل من مجموعة سامبا المالية، وبنك الخليج ١ - ١٢التجارية (إيضاح 

تحق مدة تسھيل المرابحة خمس سنوات، يستكون الدولي، والبنك السعودي الھولندي. وطبقاً التفاقية قرض التجمع البنكي، 
، تم سداد م٢٠١٦ يونيو ٣٠. كما في م٢٠١٧بر وحتى اكتو م٢٠١٤السداد على ثمانية أقساط متساوية اعتباراً من مارس 

  .م٢٠١٤يونيو  ٤كامل رصيد ھذا التمويل بناءاً على إتفاقية تسھيل المرابحة الرئيسية األخيرة والموقعة في 

  ٣التسھيل 

 مليار لایر ١تمويل مرابحة طويل األجل ("اإلتفاقية") بقيمة  إتفاقيةبتوقيع المجموعة ، قامت م٢٠١٤يونيو  ٤بتاريخ 
حق السداد يستومدة تسھيل المرابحة سبع سنوات،  تكونسعودي مع عدد من البنوك المحلية واإلقليمية. وطبقاً لإلتفاقية، 

 يونيو ٣٠. تم استخدام كامل التسھيالت كما في م٢٠٢١وحتى يونيو  م٢٠١٥قسط متساوي اعتباراً من ديسمبر  ١٢على 
ً لم٢٠١٦ لمعدالت السائدة بين البنوك في السعودية (سايبور) زائداً الھامش المتفق . يحمل تسھيل المرابحة عمولة وفقا

: م٢٠١٥ يونيو ٣٠مليون لایر سعودي ( ٨٣٣٫٣مبلغ  م٢٠١٦ يونيو ٣٠عليه سنوياً. بلغ رصيد ھذه التسھيالت كما في 
  مليون لایر سعودي). ١٫٠٠٠

  ٤التسھيل 

مليون  ٧١٢٫٥تمويل مرابحة طويل األجل ("اإلتفاقية") بقيمة اتفاقية ، قامت الشركة بتوقيع م٢٠١٤أكتوبر  ١٦بتاريخ 
ً لإلتفاقية، أجنبي) مع بنك دوالر أمريكيمليون  ١٩٠(ما يعادل لایر سعويد  مدة تسھيل المرابحة خمس تكون . وطبقا

. إن التمويل م٢٠١٩وحتى اكتوبر  م٢٠١٦سداد على أقساط ربع سنوية متساوية اعتباراً من يناير اليستحق و ،سنوات
. يحمل ھذا التمويل التسھيل ا، تم استخدام كامل ھذم٢٠١٦ يونيو ٣٠. كما في المجموعةصادرة من سندات ألمر مضمون 

 التسھيل اعمولة وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في لندن (اليبور) زائداً ھامش الربح المتفق عليه سنوياً. بلغ رصيد ھذ
 مليون لایر سعودي). ٧١٢٫٥: م٢٠١٥ يونيو ٣٠مليون لایر سعودي ( ٦٢٣٫٤مبلغ  م٢٠١٦ يونيو ٣٠كما في 



 

١٩ 

 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات التابعة لھا
 )سعوديةمساھمة (شركة 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  (لایر سعودي)

 قروض طويلة األجل (يتبع)  -١٤

  تمويالت المرابحة (يتبع)  ١-١٤

  ٥التسھيل 

 ٢٤تسھيالت ("اإلتفاقية") والتي تم توقيعھا بتاريخ اتفاقية بتوقيع تعديل على المجموعة ، قامت م٢٠١٥أبريل  ١٣بتاريخ 
مليون لایر سعودي. يشتمل  ٣٣٥سعودي إلى  لایرمليون  ٢٣٥مع بنك محلي لزيادة قيمة التسھيالت من  م٢٠١٣ديسمبر 

مليون لایر سعودي كتمويل متوسط األجل. يستحق سداد التمويل المتوسط األجل  ١٠٠التعديل على اإلتفاقية على مبلغ 
ألمر . إن التسھيل مضمون بسندات م٢٠٢٠وحتى يناير  م٢٠١٥قسط ربع سنوي متساوي اعتباراً من أكتوبر  ١٨على 

كما في  التسھي ا، تم استخدام كامل التمويل المتوسط األجل. بلغ رصيد ھذم٢٠١٦يونيو ٣٠كة. كما في صادرة من الشر
  ).مليون لایر سعودي ١٠٠: م٢٠١٥ يونيو ٣٠مليون لایر سعودي ( ٨٣٫٩مبلغ  م٢٠١٦يونيو  ٣٠

  ٦التسھيل 

مليون  ٢٨١٫١تمويل مرابحة طويل األجل ("اإلتفاقية") بقيمة اتفاقية بتوقيع المجموعة ، قامت م٢٠١٥ديسمبر  ٢٨بتاريخ 
 ،مدة تسھيل المرابحة ستة سنواتتكون . وطبقاً لإلتفاقية، أجنبي) مع بنك درھم اماراتي ٢٧٥٫٦(ما يعادل لایر سعودي 

ن التمويل . إم٢٠٢١ديسمبر  ٢٨وحتى  م٢٠١٧يونيو  ٢٨سداد على أقساط نصف سنوية متساوية اعتباراً من اليستحق و
التسھيل. يحمل ھذا  ا، تم استخدام كامل ھذم٢٠١٦يونيو  ٣٠. كما في المجموعةصادرة من ألمر مضمون بسندات 

  التمويل عمولة وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في اإلمارات (إيبور) زائداً ھامش الربح المتفق عليه سنوياً.

بضرورة الحفاظ على بعض النسب المالية. تقوم مالية تضمنه تعھدات تتضمن إتفاقيات تمويل المرابحة، من ضمن ما ت
دائماً بالتأكد بأنھا ملتزمة بالتعھدات المنصوص عليھا في اتفاقيات القروض وفي حالة مخالفة أي من التعھدات المجموعة 

  .الجھة المقرضة المعنية من ةرسميموافقة بتسوية أوضاعھا مع البنوك المانحة والحصول على اإلدارة في أي وقت، تقوم 

تم اإلفصاح عن تسھيالت المرابحة أعاله بعد خصم األتعاب المقدمة غير المطفأة (بما في ذلك أتعاب االلتزام) البالغة 
  مليون لایر سعودي).  ٢٧٫٤: م٢٠١٥ يونيو ٣٠( م٢٠١٦يونيو  ٣٠مليون لایر سعودي كما في  ٢٤٫٨

  الصكوك  ٢-١٤

مليون لایر  ١مليون لایر سعودي بقيمة إسمية  ٥٠٠بإصدار صكوك بقيمة المجموعة ، قامت م٢٠١٤يونيو  ٢٤بتاريخ 
. تحمل ھذه الصكوك المصدرة عائد يحسب على أساس م٢٠١٩سعودي للصك بدون خصم او عالوة إصدار، تستحق في 

 .موجودات الصكوكسعر سايبور زائداً ھامش ربح ثابت يستحق على أساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من 
  

 خسائر من العمليات المتوقفة -١٥

م، قرر مجلس إدارة المجموعة استبعاد شركة جلوبال ليفا وشركاتھا، التابعة ٢٠١٦يونيو  ٣٠خالل الربع المنتھي في 
م. وعلى الرغم من أن بعض اإلجراءات اإلدارية المتعلقة ٢٠١٦يونيو  ٢٩تم تنفيذ اتفاقية البيع والشراء بتاريخ  وعليه

غير منفذة، إال أن المجموعة قد فقدت سلطتھا لتوجيه األنشطة المتعلقة باستبعاد الشركات، وعليه، بعملية االستبعاد ال تزال 
اإلفصاح عن نتائج عمليات شركة جلوبال ليفا وشركاتھا التابعة كـ"خسائر من قامت المجموعة بنقل حقوق اإلدارة. تم 

م والذي يمثل تاريخ االستبعاد. وفقاً ٢٠١٦يونيو  ٢٩العمليات المتوقفة" في ھذه القوائم المالية األولية الموحدة حتى تاريخ 
ادة تصنيف أرقام المقارنة واالفصاح عنھا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا بالمملكة العربية السعودية، فقد تم إع

  م.٢٠١٥كـ"خسائر من العمليات المتوقفة" في 

  

  

  



 

٢٠ 

 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات التابعة لھا
 )سعوديةمساھمة (شركة 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  (لایر سعودي)

 خسائر من العمليات المتوقفة (يتبع)  -١٥

  يونيو: ٣٠فيما يلي نتائج العمليات المتوقفة لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
٢٩أبريل حتى  ١من  

  م٢٠١٦يونيو 
 أبريل حتى ١من 
  م٢٠١٥يونيو  ٣٠

 ١٢٠٫٣٦٣٫١١٠ ٦١٫٢٤٣٫١٥٨  المبيعات
 )١٠٣٫٧٢٤٫١٩٠( )٩٣٫٠٥٨٫١٣٠(  التكاليف المباشرة

 )٢٠٫٤٠٨٫٥١٩( (١١٫٢٢٤.٠٤٥)  مصروفات بيع وتسويق
 )٢٠٫٣٣٢٫٦١٠( )١٤٫٩٦٥٫٣٩٤(  مصروفات عمومية وإدارية

 )٢٫٣٠٣٫٩٠٦( )٢٫٤٦١٫٢٤٣(  االستھالك واالطفاء
 )٦٣٠٫٣٢٧( )١٫٤٠٥٫٢٩٤(  نفقات تمويلية
 ٨٨٨٫٨٨٩ ٨٠٠  إيرادات أخرى

 ٧٫٠٢٤٫٣٠٢ ١٥٫٤٢٢٫٨٩٧  بعد خصم الضريبة المؤجلة ضريبة الدخل المحملة
 )١٩٫١٢٣٫٢٥١( )٤٦٫٤٤٧٫٢٥١(  الخسارة من العمليات المتوقفة

  )٠٫٠٩(  )٠٫٢٢(  )١٩(إيضاح  خسارة السھم من العمليات المتوقفة

      التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة
  ٤٩٫١٦٨٫٧٤٩  ١٨٫٥٠١٫٦٧٨  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  )٦٫٦٤٩٫٣٥٤(  )١٫٦٩٦٫٥٧٧(  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  -  )٧٫٧٧٦٫٥٦٧(  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

      فيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات المستبعدة:
يونيو  ٢٩كما في   الموجودات:

  م٢٠١٦
يونيو  ٣٠كما في 
  م٢٠١٥

  ٤٦٫٣١٨٫٣١٧  ١٤٫٤٤٣٫١١٣  النقد وما في حكمه
  ٩٧٫٥٩٢٫٨٢٠  ١٥٥٫٥١٠٫٦٨٦  الذمم المدينة التجارية والمدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى

  ١١٧٫٢١٢٫٢٢٣  ١٢٤٫٦٩٦٫٩٣٠  المخزون، صافي
  ٧١٫٦١٢٫٤٨١  ٦٨٫٠٥١٫٦٩٠  الممتلكات والمعدات، صافي

  ١٠٫٤٩٤٫٨٤٩ ١٤٫٢٤٣٫٧١١  غير ملموسة ، صافي أصول
  ٣٣٫٩٨٦٫٠٧٧  ٤٠٫٦١٤٫٦٣١  احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

  ٣٧٧٫٢١٦٫٧٦٧  ٤١٧٫٥٦٠٫٧٦١  إجمالي الموجودات

      المطلوبات
  ٢٠٫٦٨٩٫٠٤٢  ٣٢٫١٠٥٫٠٨٠  ذمم دائنة تجارية

  ٢٠٫١٠٩٫١٥٢  ٣٧٫٢٥٩٫٤٦٢  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
  ٤٠٫٧٩٨٫١٩٤  ٦٩٫٣٦٤٫٥٤٢  إجمالي المطلوبات

  ٣٣٦٫٤١٨٫٥٧٣  ٣٤٨٫١٩٦٫٢١٩  صافي الموجودات غير الموحدة
  -  ١٫٨٠٣٫٧٨١  المسجلة في القوائم المالية للشركة –الموجودات غير الملموسة 

  ٣٣٦٫٤١٨٫٥٧٣  ٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  

شركة جلوبال ليفا مع شركاتھا التابعة ("الشركات  ،باستبعاد شركتھا التابعةالمجموعة م، قامت ٢٠١٦يونيو  ٢٩بتاريخ   ١-١٥
يونيو  ٢٩ أقساط سنوية متساوية تبدأ من ٥مليون لایر سعودي يستحق على  ٣٧٥المستبعدة") وذلك لقاء مقابل مادي بمبلغ 

بھامش قدره مليون لایر سعودي  ٣٥٠ملية البيع بصافي قيمة دفترية للشركات المستبعدة بمبلغ م وما بعده. تمت ع٢٠١٧
مليون لایر سعودي للدفعات المؤجلة، وعليه لم يتم قيد أي ربح أو خسارة من عملية البيع. إن المقابل المادي لعملية البيع  ٢٥

  .المشتريةفي الشركة  %١٥مضمون من خالل ضمان شخصي من رئيس مجلس اإلدارة الذي يملك 



 

٢١ 

 ة لھاشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات التابع
 )سعوديةمساھمة (شركة 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  (لایر سعودي)

 الزكاة وضريبة الدخل -١٦

خ قائمة كما بتاريعلى أساس تقديري يتم تكوين مخصص الزكاة وضريبة الدخل ويحمل على قائمة الدخل األولية الموحدة 
  النھائي السنوي للزكاة وضريبة الدخل في نھاية السنة.المركز المالي األولية. يتم تعديل الفروقات الناتجة من االحتساب 

  الموقف الزكوي للشركة والشركات التابعة المحلية

 م٢٠١٦مارس  ٣١منتھية في مصلحة الزكاة والدخل لكافة السنوات حتى السنة الإلى قدمت الشركة اقراراتھا الزكوية 
مارس  ٣١إلى  م٢٠٠٨مارس  ٣١الشركة شھادة الزكاة. ال تزال اإلقرارات الزكوية للسنوات المنتھية من استلمت و

  قيد المراجعة من قبل المصلحة.  م٢٠١٦

 م٢٠٠٢مارس  ٣١، استلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات المنتھية في م٢٠١٢مارس  ٣١خالل السنة المنتھية في 
مليون لایر سعودي وقد اعترضت الشركة على بعض بنود تلك  ١٠والتي أظھرت مطالبات إضافية بمبلغ  م٢٠٠٧حتى 

بناءاً على ذلك قدمت الشركة خطاب ضمان بالمبلغ المعترض ومليون لایر سعودي.  ٤والتي تبلغ قيمتھا مبلغ الربوط 
مليون لایر  ٦المذكورة. كما تم تقديم إعتراض بشأن المبلغ المتبقي وقدره عليه واستلمت شھادات الزكاة النھائية للسنوات 

حيث ال يمكن تحديد نتائج  م٢٠١٦ يونيو ٣٠سعودي إلى مصلحة الزكاة والدخل والذي اليزال قيد الدراسة كما في 
ج يبة واثقين من النتائأنه ويناًء على حيثيات االعتراض، فإن اإلدارة ومستشاري الضراالعتراض في ھذه المرحلة. إال 

 لم يتم تكوين أي مخصص مقابل االلتزام اإلضافي الذي تم في ھذه القوائم المالية األوليةاإليجابية لالعتراض، وعليه 
  .الموحدة

  الموقف الضريبي للشركات التابعة في الخارج

ضريبية ، تم تقديم االقرارات الألمريكيةوالواليات المتحدة ا مصر والمغرب وأرمينيااألردن وبالنسبة للشركات التابعة في 
. بالنسبة للشركة التابعة في م٢٠١٥مارس  ٣١إلى السلطات الضريبية المعنية عن كافة السنوات حتى السنة المنتھية في 

. ال تزال اإلقرارات م٢٠١٤مارس  ٣١جورجيا، تم تقديم االقرارات الضريبية عن كافة السنوات حتى السنة المنتھية في 
ي كازاخستان بالنسبة للشركات التابعة ف الضريبية للشركات التابعة أعاله قيد المراجعة من قبل السلطات الضريبية المعنية.

وال تزال اإلقرارات  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١وأذربيجان ودول البلقان، تم تقديم اإلقرارات الضريبية حتى السنة المنتھية في 
ال يوجد أي ربوط سلبية متعلقة بضريبة الدخل في أي من طات الضريبية المعنية. الضريبية قيد المراجعة من قبل السل

  تابعة.الشركات ال

 رأس المال -١٧

لایر سعودي لكل منھا وھي  ١٠مليون حصة) بقيمة  ٢١٠م: ٢٠١٥مليون حصة ( ٢١٠يتكون رأس مال الشركة من 
  مليون لایر سعودي). ٢٫١٠٠م: ٢٠١٥مليون لایر سعودي ( ٢٫١٠٠مدفوعة بالكامل وصادرة بمبلغ 

 االحتياطيات -١٨

  احتياطي نظامي  ١-١٨

 ً النظامي  اإلحتياطيالسنة إلى  ربحمن صافي  ٪١٠، يجب على الشركة تحويل األساسي للشركةنظام لل وفقا
  من رأس المال. إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.  ٪٥٠حتى يبلغ ھذا االحتياطي 

  

  

  
 وشركاه والشركات التابعة لھاشركة فواز عبدالعزيز الحكير 

 )سعوديةمساھمة (شركة 



 

٢٢ 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  (لایر سعودي)

 االحتياطيات (يتبع)  -١٨

  ترجمة عمالت أجنبيةاحتياطي   ٢-١٨

في فروقات ناتجة عن ترجمة العمالت األجنبية بشأن المبالغ  يتمثل احتياطي ترجمة العمالت األجنبية
المستحقة من الشركات التابعة األجنبية وصافي استثمارات المجموعة في العمليات األجنبية وباألخص بلدان 

قامت المجموعة بعكس االحتياطيات ) وإسبانيا ومصر. CIS الكومونويلث - رابطة الدول المستقلة (دول
مليون لایر سعودي والمتعلقة باستبعاد الشركة التابعة وقامت بتسجيل خسارة إضافية بمبلغ  ٤٠٫٦البالغة 
مليون  ١١٫٢م: ٢٠١٥م (٢٠١٦يونيو  ٣٠مليون لایر سعودي خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في  ١٠٫٣

ربيجان ن وأذلایر سعودي) والمتعلقة بشكل رئيسي بالمبالغ المستحقة من الشركات التابعة في كازاخستا
إن سداد ھذه وجورجيا. إن ھذه المبالغ ھي جزء من صافي استثمارات الشركة في ھذه الشركات التابعة. 

  .المبالغ المستحقة لم يتم التخطيط له ومن غير المرجح أن يحدث في المستقبل القريب

 ربح السھم -١٩

يسية وصافي من العمليات الرئالربح بتقسيم الربح من العمليات الرئيسية وصافي  ربحتم إحتساب ربح السھم المتعلق بال
  مليون سھم). ٢١٠م: ٢٠١٥( مليون سھم ٢١٠والبالغ الفترة السنة على عدد األسھم العادية المصدرة خالل ربح 

 المعلومات القطاعية -٢٠

 المنتشرة تجزئةبال البيع معارض مختلف خالل من واألزياء المالبس ببيع رئيسي بشكل لھا التابعة والشركات الشركة تقوم
 في ئيسير بشكل العالمية، األسواق في التابعة شركاتھا بعض خالل من الشركة تعمل كما. السعودية العربية المملكة في

 المغربوجمھورية كازاخستان والواليات المتحدة األمريكية وجمھورية أذربيجان وجورجيا وأرمينيا و راألردن ومص
  ودول البلقان وجمھورية العراق واإلمارات العربية المتحدة وإنجلترا.

 ةجغرافي مناطق في واحد أعمال قطاع خالل من رئيسي بشكل أنشطتھا تمارس لھا التابعة والشركات الشركة أن حيث
  .فقط الجغرافية القطاعات عن القطاعية التقارير تقديم يتم فإنه مختلفة،

  :يلي كما الجغرافية القطاعات عن المختارة القطاعية المعلومات تقديم تم

  دولي  محلي  
معامالت القطاعات 
  اإلجمالي  التي تم استبعادھا

الرياالتبآالف  
  السعودية

 الرياالتبآالف
  السعودية

 الرياالت بآالف
  السعودية

 الرياالت بآالف
  السعودية

 م٢٠١٦يونيو٠٣المنتھية في  للفترةوفيكما
  مراجعة) (غير

          

  ٧٫٧٠٠٫٨٣٤   )١٫٦٤٧٫٥١٨(   ١٫٧٥٠٫٩٠٧   ٧٫٥٩٧٫٤٤٥  الموجودات إجمالي
  ٤٫٨٥٣٫٦٠٢   )١٫٦٤٧٫٥١٨(   ٢٫١٩٧٫٧٢٠   ٤٫٣٠٣٫٤٠٠  المطلوبات إجمالي
  ٢٫١٨٩٫٩٣١   )٧٫٠٦٠(   ٢٥٣٫٧٤٣   ١٫٩٤٣٫٢٤٨  المبيعات

  ٢١٢٫٦٢٤   )٢١(   )٢٢٫٠٦٩(   ٢٣٤٫٧١٤  /(الخسارة)صافي الربح
             
  م٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في للفترة وفي  كما

  (غير مراجعة)
           

  ٧٫٥٨٠٫٢٤١   )٢٫١٦٤٫٩٧٦(   ٢٫١٦٦٫١٢٧   ٧٫٥٧٩٫٠٩٠  الموجودات إجمالي
  ٥٫١٧٤٫٧٠٤   )٢٫٢٢٨٫٧٩٤(   ٢٫٥٦٩٫٤٨٦   ٤٫٨٣٤٫٠١٢  المطلوبات إجمالي
  ١٫٨٧٠٫٤١٢   (١٣١٫٤٧٥)   ٣٧٧٫٦١٠   ١٫٦٢٤٫٢٧٧  المبيعات

  ٢١٠٫٨٠٢   )٢٧(   )٣١٫٥١٢(   ٢٤٢٫٣٤١  /(الخسارة)صافي الربح

  
 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والشركات التابعة لھا

 )سعودية مقفلةمساھمة (شركة 



 

٢٣ 

 األولية الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  (لایر سعودي)

  

 المحتملة واالرتباطات الرأسماليةااللتزامات  -٢١

  الرأسمالية التالية: االرتباطاتالمحتملة و اإللتزاماتلدى الشركة والشركات التابعة لھا  كان، يونيو ٣٠في  كما
  م٢٠١٥ م٢٠١٦  

 ٩٨٧٫٠٣٤٫٤٠٣ ٩٤٨٫٠٨٩٫٨٩٢   واعتمادات ضمان خطابات

  ٢٠٢٫٠٧٦٫٦٤٩  ١٨٥٫٧٧٦٫٤٥٢   ممتلكات ومعدات –رأسمالية  ارتباطات

 أرقام المقارنة -٢٢

إن إعادة التصنيفات الرئيسية المتعلفة بعرض البنود المدرجة في "االستثمارات في الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق 
  الملكية وغيرھا" بناًء على طبيعتھا ھي:

  م٢٠١٥ م٢٠١٦  

 ٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠   استثمارات متاحة للبيع

  ١٠٫٢٥٢٫٦١٦  ١٢٫٧٩٢٫٣٤١   الستثماراتدفعات مقدمة 

  ٧٨٫٠٠٢٫٢٧٤  ٧٣٫٠٠٢٫٢٧٤   مساھمات –استثمارات عقارية 

 القوائم المالية األولية الموحدة اعتماد -٢٣

يوليو  ٢٦ھـ (الموافق ١٤٣٧شوال  ٢١تمت الموافقة على القوائم المالية األولية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  م).٢٠١٦


