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 معلومات عامة -3

 1313133367هي شركة مساهمة سعودية مسجلة مبوجب السجل التجاري رقم  ،(الشركة)شركة اخلليج للتدريب والتعليم 

 .يقع مكتب الشركة الرئيسي يف منطقة العليا، الرياض (.1882نوفمرب  24املوافق )هـ 1413 مجادى األوىل 33تاريخ ب

وتدريس  بتقديم خدمات التدريب يف جمال اإللكرتونيات واحلاسب اآللي وإقامة وإنشاء وإدارة املدارس والكافيرتياتالشركة تقوم 

من  اآلليعلقات احلاسب كافة متنة وتركيب برامج احلاسب اآللي وتشغيل وصيايزية وإقامة الدورات التدريبية واللغة االجنل

 .نظم االتصاالت ومراكز االتصال والدعم الفين تركيب شبكات وبنية حتتية و
 

 وال ي تقوم بتقديم خدمات التدريب األولية املوجزة املوحدةالقوائم املالية بأمساء الشركات التابعة املدرجة يف هذه  فيما يلي بيان

 :2316يناير  1و  2316ديسمرب  31و  2317مارس  31إن نسب امللكية أدناه هي كما يف  .واخلدمات املتعلقة بها
 

 الشركة
 

 بلد التسجيل
 نسبة امللكيـة

 املباشرة وغري املباشرة

 %83 اإلمارات العربية املتحدة  .(م.م.ذ –فاست لني كونسالتنسي منطقة حرة )  جمموعة األرض السريعة
 %57  مجهورية مصر العربية املعلومات تقنية شركة اخلليج للتدريب و

 %133 اإلمارات العربية املتحدة  .م.م.ذ –منطقة حرة  أكادمييترادينج أون الين 
 %63 اإلمارات العربية املتحدة (1)آرتس اإلستشارية  –إي 

 %83 اإلمارات العربية املتحدة الشركة التطبيقية خلدمات الوسائط الرقمية
 %51 اإلمارات العربية املتحدة ميدل إيست والشركات التابعة هلا فرانكلني كويفشركة 
 %133 املتحدة اململكة لينجيوفون مليتدشركة 

 %63 مجهورية مصر العربية  شركةجوبزيال لالستشارات العامة
  

 .وهي اآلن يف مرحلة التصفية آرتس اإلستشارية –إي توقفت العمليات التشغيلية يف شركة  (1)
 

، منشأة (املشروع)الشركة العاملية للتعليم والتدريب املشروع املشرتك بينها وبني من احلصص يف % 53كما متتلك الشركة ما نسبته 

هذا  ،مدارة بصورة مشرتكة، تقوم بتقديم خدمات التدريب يف جمال احلاسب اآللي واخلدمات اإللكرتونية املتعلقة بها وصيانتها

 .حتصيل الذمم املدينة القائمة يف املشروع والشركة اآلن بصددوقد توقفت العمليات التشغيلية يف املشروع 
  

 األولية املوجزة املوحدةأسس إعداد القوائم املالية  -7

 املعايري احملاسبية املطبقة 7-3

عيار احملاسبة الدولي رقم مل وفقًا 2317مارس  31ثالثة أشهر املنتهية يف لفرتة ال األولية املوجزة املوحدةالقوائم املالية مت اعداد لقد 

 .املعتمد يف اململكة العربية السعودية "ليةوالتقارير املالية األ" 34
  

جلميع الفرتات لغاية  وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعوديةبإعداد القوائم املالية تقوم اجملموعة كانت 

مارس  31إن هذه القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة للثالثة أشهر املنتهية يف  .2316ديسمرب  31ومتضمنًة السنة املنتهية يف 

وية ال ي جلزء من الفرتة ال ي تغطيها القوائم املالية السنهي أول قوائم مالية أولية موجزة موحدة تقوم اجملموعة بإعدادها  2317

دة من ستعد ألول مرة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى املعتم

الدولية تطبيق املعايري " 1قبل اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، وعليه، فقد مت تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة يف القوائم القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة إال أن  ."للتقارير املالية ألول مرة

 .2317ديسمرب  31الكاملة املتفقة مع املعايري أعاله، وال ي ستدرج يف القوائم املالية للسنة املنتهية يف املالية السنوية 
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 (تتمة) أسس إعداد القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة -7

 أساس القياس 7-7

الية بالقيمة العادلة من املوجودات اململبدأ الكلفة التارخيية باستثناء  وفقًاللمجموعة  األولية املوجزة املوحدةالقوائم املالية مت إعداد 

 .    وال ي تظهر بالقيمة العادلة خالل قائمة الدخل الشامل
 

 عملة التشغيل والعرض 7-1

 .للشركة الوظيفيةالعملة  وهو األولية املوجزة املوحدةالقوائم املالية  عرضإن الريال السعودي هو عملة 
 

 أسس توحيد القوائم املالية  7-7

األولية املوجزة املوحدة، قائمة الدخل  تشتمل القوائم املالية على قائمة املركز املالي األولية املوجزة املوحدة، قائمة الربح واخلسارة

األولية التدفقات النقدية قائمة و األولية املوجزة املوحدة املساهمني غريات يف حقوقالتقائمة  الشامل اآلخر األولية املوجزة املوحدة،

املوجزة املوحدة وكذلك اإليضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة للمجموعة، حيث تشتمل على موجودات ومطلوبات 

 .اجملموعةيشار إليهم معًا بوشركاتها التابعة  الشركة(. 1)اح رقم ونتائج أعمال الشركة والشركات التابعة هلا كما هو مبني يف إيض

 

تسيطر اجملموعة على الشركة عندما يكون هلا احلق يف اإليرادات . الشركات التابعة هي الشركات ال ي تسيطر عليها اجملموعة

يتم توحيد الشركات . حتكمها بالشركةاملختلفة نتيجة مشاركتها بالشركة وقدرتها على التأثري على هذه اإليرادات من خالل 

 .التابعة اعتبارًا من تاريخ سيطرة اجملموعة عليها وحلني التوقف عن ممارسة تلك السيطرة

 

يتم قياس تكلفة االستحواذ . تقوم اجملموعة باستخدام طريقة الشراء للمحاسبة عن جتميع العمليات عند انتقال السيطرة للمجموعة

تسجل زيادة تكلفة االستحواذ باإلضافة إىل القيمة العادلة حلقوق امللكية غري . ودات ال ي مت احلصول عليهابالقيمة العادلة للموج

تقاس حقوق امللكية . يف قائمة املركز املالي األولية املوجزة املوحدةاملسيطرة عن صايف املوجودات احملددة واملستحوذ عليها كشهرة 

يتم عرض احلصة يف الربح أو . موجودات الشركة املسيطر عليها  يف تاريخ االستحواذغري املسيطرة بنسبة حصتها من صايف 

األولية املوجزة  اخلسارة وصايف املوجودات غري اململوكة من قبل اجملموعة، ويتم إظهارها كبند مستقل يف قائمة الربح واخلسارة

 . زة املوحدةقائمة املركز املالي األولية املوج املوحدة وضمن حقوق امللكية يف

 

يتم . يتم استبعاد كل من املعامالت وكذلك األرصدة واألرباح واخلسائر غري احملققة الناجتة عن املعامالت بني شركات اجملموعة

تعد الشركة . تعديل السياسات احملاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات املتبعة من قبل اجملموعة

 .التابعة هلا قوائمها املالية لنفس الفرتةوالشركات 
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  السياسات احملاسبية اهلامة -1

 التقديرات  استخدام
والتقديرات واالفرتاضات ال ي تؤثر على مبالغ  األحكاماملالية املوحدة للمجموعة يتطلب من اإلدارة إجراء بعض  القوائمإعداد إن 

حول  إال أن عدم التأكد. احملتملة يف تاريخ التقرير لتزاماتاإليرادات واملصروفات واملوجودات واملطلوبات واإلفصاح عن اإل

املطلوبات املتأثرة يف  على القيمة الدفرتية للموجودات أو ًاجوهري تتطلب تعدياًلقد ؤدي إىل نتائج ياالفرتاضات والتقديرات قد 

 .الفرتات املستقبلية

فيما يلي االفرتاضات االساسية املتعلقة مبصادر التقديرات املستقبلية والرئيسية االخرى لعدم التأكد من التقديرات يف تاريخ اعداد 

لقيمة الدفرتية للموجودات او القوائم املالية، وال ي ميكن أن يكون هلا خماطر هامة تؤدي إىل اجراء تعديل جوهري او هام على ا

 :املطلوبات خالل السنة املالية الالحقة

 
 خزوناالخنفاض يف قيمة امل ( أ
، يتم إجراء تقدير لصايف القيمة ًاأو متقادم ًاقدمي املخزونصبح يوعندما . بالتكلفة أو صايف القيمة البيعية، أيهما أقل خمزونظهر ي

هلا لكنها تعترب قدمية أو متقادمة، فانه يتم تقديرها بشكل مجاعي وجينب خمصص بالنسبة للمبالغ غري اهلامة و. البيعية له

 .وعمره أو درجة تقادمه خزونحسب نوع امل

 

 االخنفاض يف الذمم املدينة  ( ب
بالنسبة لكل مبلغ من . يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم املدينة التجارية عند عدم إمكانية حتصيل املبلغ بالكامل

أما املبالغ ال ي ال تعترب هامة مبفردها ولكنها متأخرة . املبالغ اهلامة، يتم إجراء هذا التقدير على أساس كل مبلغ على حدة

 . م تقديرها بشكل مجاعي، وجينب خمصص حسب طول مدة التأخر يف السدادالسداد، فانه يت

 

 االخنفاض يف املمتلكات واملعدات واملوجودات غري امللموسة ( ج
للتأكد من وجود مؤشر أو دليل  مركز ماليلمجموعة بتاريخ اعداد كل قائمة للموجودات غري املالية ليتم مراجعة القيمة الدفرتية 

ويف حال . و عندما يكون مطلوبًا اجراء اختبار سنوي للتأكد من اخنفاض قيمة األصلأ ،فاض يف القيمةموضوعي على وقوع اخن

 الربح أو اخلسارةألصل ويتم اثبات خسارة االخنفاض يف قائمة لسرتداد الوجود مثل هذا املؤشر أو الدليل، تقدر القيمة القابلة ل

 .القيمة القابلة لالسرتداد لهاملوحدة عندما تزيد القيمة الدفرتية لألصل عن 

 

 األخرى االخنفاض يف املوجودات غري املالية ( د
يتم . تقوم اجملموعة بالتأكد من وجود مؤشرات على وقوع اخنفاض يف كافة املوجودات غري املالية بتاريخ إعداد كل قوائم مالية

إجراء اختبار للشهرة واملوجودات غري امللموسة األخرى ال ي ليس هلا عمر حمدد للتأكد من وجود اخنفاض يف قيمتها وذلك مرة 
وعند احتساب القيمة احلالية، تقوم االدارة بتقدير التدفقات النقدية . ك عند وجود مثل هذه املؤشراتواحدة يف السنة أو أكثر وذل

املستقبلية املتوقعة من األصل أو الوحدة املدرة للنقدية، واختيار معدل اخلصم املالئم الحتساب القيمة احلالية لتلك التدفقات 
 .النقدية

 

 ممتلكات واآلالت واملعدات واملوجودات غري امللموسةاألعمار اإلنتاجية املقدرة لل(  هـ
تقوم إدارة اجملموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واآلالت واملعدات واملوجودات غري امللموسة ألغراض احتساب 

تقوم . قع لألصل واالستهالك العاديحيدد هذا التقدير بعد األخذ بعني االعتبار االستخدام املتو. االستهالك واالطفاء، على التوالي

سنويًا ويتم تعديل قسط االستهالك واالطفاء املستقبلي يف حالة اعتقاد اإلدارة بأن والقيم املتبقية االدارة مبراجعة األعمار االنتاجية 

 .األعمار االنتاجية ختتلف عن التقديرات السابقة
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 (تتمة) السياسات احملاسبية اهلامة   -1

 تتمة - التقديرات استخدام

 تصنيف االستثمارات (   و
الربح أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل "عند شراء استثمار ما، جيب على اإلدارة أن تقرر فيما إذا كان من املراد تصنيفه كـ 

تنظر اإلدارة يف الغرض الرئيسي الذي اشرتيت من أجله والكيفية  وإلجراء ذلك،". قروض وسلف"أو " متاحة للبيع"أو  "اخلسارة

فيما إذا كان من الواجب قياسها الحقًا بالتكلفة أو القيمة العادلة  القرارحيدد هذا . ال ي تنوي إدارتها فيها، واالبالغ عن أدائها

 .ها يف قائمة الدخل أو مباشرة ضمن حقوق امللكيةوفيما إذا كانت التغريات يف القيمة العادلة لألدوات املالية يتم التصريح عن

 
 املخصصات (  ز

 كن قياسعلى اجملموعة ناجتة عن أحداث سابقة، مي( قانونية أو متوقعة)حالية يتم إثبات املخصصات عند وجود التزامات 
 .وحيتمل ظهور حاجة لتدفق منافع اقتصادية خارج اجملموعة لسداد االلتزام ،بشكل موثوق به هاتكاليف سداد

 
 غري متداولة أومتداولة كتصنيف املوجودات واملطلوبات 

 .غري متداول /تقوم اجملموعة بعرض املوجودات واملطلوبات يف قائمة املركز املالي على اساس متداول 

 :تصنف املوجودات كمتداولة عندما

  حتققها أو ينوى بيعها أو استهالكها خالل دورة تشغيلها العاديةيتوقع 

 بشكل رئيسي ألغراض املتاجرة ةعندما تكون مقتنا 

 يتوقع حتققها خالل اثين عشر شهرًا من تاريخ اعداد القوائم املالية  

 أو استخدامها لسداد مطلوبات لفرتة ال تقل عن اثين عشر شهرا من  اتكون نقدية أو شبه نقدية ما مل يتم تقييد تبادهل أن

 .تاريخ اعداد القوائم املالية

 .تصنف كافة املوجودات األخرى كغري متداولة
 
 :تصنف املطلوبات كمتداولة عندماو

 يتوقع سدادها خالل دورة تشغيلها العادية 

 عندما تكون مقتناه بشكل رئيسي ألغراض املتاجرة 

 تحق سدادها خالل اثين عشر شهرًا من تاريخ اعداد القوائم املاليةعندما يس 

 عدم وجود حقوق غري مشروطة لتأجيل سداد املطلوبات لفرتة ال تقل عن اثين عشر شهرًا من تاريخ اعداد القوائم املالية . 

 .تصنف كافة املطلوبات األخرى كغري متداولة

 
 املمتلكات واملعدات 

فيما عدا األراضي وال ي  ،اخنفاض يف قيمتهاوأي  املعدات، بالتكلفة التارخيية مطروحًا منها االستهالك املرتاكمو املمتلكاتتظهر 
 املمتلكاتاستهالك  يتم. حتت اإلنشاءال يتم استهالك على األراضي اململوكة واألعمال الرأمسالية . يتم اظهارها بالقيمة السوقية

تكلفة املواد والعمالة  األصل املصنعة داخليًاتشمل تكلفة . على العمر اإلنتاجي املقدر سط الثابتواملعدات األخرى مبوجب طريقة الق
املباشرة وأية تكاليف أخرى تعزى مباشرة إىل جتهيز األصل إىل حالة صاحلة للعمل املقصود منه، وتكاليف تفكيك وإزالة البنود 

يف مؤهل رتاض ال ي ميكن أن تنسب مباشرة إىل شراء أو بناء أو إنتاج أصل تدرج تكاليف االق. فيهواستعادة املوقع الذي كانوا 
تتم رمسلة الربجميات املشرتاة ال ي متثل جزءا ال يتجزأ من وظائف املعدات ذات الصلة كجزء من تلك . تكلفة ذلك األصل

 .املعدات
مسلة التحسينات ال ي تزيد، بصورة جوهرية، من يتم ر. املوحدة الربح أو اخلسارةحتمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة 

 .قيمة أو عمر األصل املعين
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 (باستثناء الشهرة)املوجودات غري امللموسة 

وبعد االثبات األولي هلا تقيد املوجودات . تقاس املوجودات غري امللموسة املشرتاة بصورة مستقلة عند االثبات األولي هلا بالتكلفة
 –ال يتم رمسلة املوجودات غري امللموسة املتحققة داخليًا . املرتاكم وخسائر االخنفاض املرتاكمة اإلطفاءغري امللموسة بالتكلفة ناقصًا 

 . خالل السنة ال ي تتكبد فيها املصاريف الربح أو اخلسارة املوحدةوتظهر املصاريف يف قائمة  –اء تكاليف التطوير املرمسلة باستثن

 .املدة( حمددة أو غري حمددة)حتدد األعمار االنتاجية للموجودات غري امللموسة كـ 

تطفأ املوجودات غري امللموسة ال ي هلا عمر حمدد على العمر االنتاجي املقدر هلا، ويتم مراجعتها للتأكد من وجود اخنفاض يف 
يتم مراجعة طريقة وفرتة إطفاء املوجودات غري امللموسة وال ي هلا عمر حمدد . قيمتها عند وجود دليل على االخنفاض يف قيمتها

 . هاية كل فرتة ماليةعلى األقل مرة واحدة يف ن

إن املوجودات غري امللموسة ال ي ليس هلا عمر حمدد ال تطفأ، وإمنا يتم اختبارها سنويًا كي يتم التأكد من وجود اخنفاض يف 
 يتم مراجعة العمر غري احملدد سنويًا للتأكد فيما اذا كان للعمر. قيمتها ، وذلك بشكل فردي أو على مستوى الوحدة املدرة للنقدية

 . من غري حمدد اىل حمدد على أساس مستقبلي اإلنتاجيويف حالة عدم وجود ذلك، يتم تغيري العمر . ما يؤيده

تقاس األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التوقف عن اثبات املوجودات غري امللموسة وذلك كفرق بني صايف متحصالت االستبعاد و 
 . املوحدة عند التوقف عن اثبات االصل الربح أو اخلسارةالقيمة الدفرتية لألصل ويتم اثباتها يف قائمة 

 تأخذ التغريات يف األعمار االنتاجية املتوقعة أو الطريقة املتوقعة الستنفاذ املنافع االقتصادية املستقبلية ال ي تضمنها األصل بعني
يتم اثبات . ات يف التقديرات احملاسبيةاالعتبار عند تعديل فرتة أو طريقة االطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغري

املوحدة ضمن فئة املصاريف ومبا يتماشى  الربح أو اخلسارةمصاريف اطفاء املوجودات غري امللموسة ال ي هلا عمر حمدد يف قائمة 
 . مع وظيفة املوجودات غري امللموسة

  
   املخزون

بالتكلفة أو املخزون قّوم ي .وال ي يتم توزيعها خالل الدورات التدريبيةيتكون املخزون بشكل رئيسي من الكتب واملناهج الدراسية 
 . حتدد التكلفة على أساس املتوسط املرجح. ، أيهما أقلالقابلة للتحققالقيمة صايف 

  
 االدوات املالية

 املوجودات املالية ( أ

 القياسو االثبات األولي

كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  38تصنف املوجودات املالية ال ي تقع ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي رقم 

حتى تاريخ االستحقاق او موجودات مالية معدة للبيع ، حسبما هو  ةاستثمارات مقتناأو قروض وذمم مدينة، أو الربح واخلسارة، 

 . د هذا التصنيف ملوجوداتها املالية عند االثبات األولي هلاتقوم اجملموعة بتحدي. مالئم

ويستثنى من ذلك املوجودات املالية املدرجة . يتم، يف االصل، اثبات كافة املوجودات املالية بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف املعاملة

 .الربح أو اخلسارةبالقيمة العادلة من خالل 

باجملموعة على األرصدة لدى البنوك والنقد يف الصندوق، والذمم املدينة، واملوجودات املالية تشتمل املوجودات املالية اخلاصة 

 .املتاحة للبيع املدرجة وغري مدرجة، واملبالغ املستحقة من جهات ذات عالقة
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 تتمة - االدوات املالية
 تتمة -املوجودات املالية  ( أ

 القياس الالحق 

 :االثبات الالحق للموجودات املالية على تصنيفها املذكور أدناه عتمدي

 املوجودات املالية املتاحة للبيع

كمتاحة للبيع أو مل يتم تصنيفها  حتديدهااملوجودات املالية املتاحة للبيع هي عبارة عن موجودات مالية غري مشتقة يتم 

، او موجودات مالية مقتناة حتى تاريخ االستحقاق، الربح أو اخلسارةكموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 . او قروض او ذمم مدينة

تدرج االرباح أو اخلسائر غري احملققة وبعد االثبات االولي هلا، تقاس املوجودات املالية املتاحة للبيع الحقًا بالقيمة العادلة، و

خر يف التغريات الرتاكمية الحتياطي القيمة العادلة حلني التوقف عن اثباتها، وعندئذ يتم اثبات الربح او اخلسارة آشامل  دخلك

وثوق بالتكلفة ناقصًا تقيد االستثمارات ال ي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة بشكل م. املوحدة الربح أو اخلسارةالرتاكمية يف قائمة 

 .خسائر االخنفاض يف القيمة، إن وجدت

 

 الذمم املدينة

تظهر الذمم املدينة بالرصيد املستحق، بعد خصم االيرادات املؤجلة ذات العالقة وبعد خصم املخصصات لقاء املبالغ املقدرة غري 

 .القابلة للتحصيل

جينب خمصص ". الذمم املدينة" رًا من تاريخ اعداد القوائم املالية يف اثين عشر شهفرتة تدرج الذمم املدينة ال ي تستحق خالل 

مقابل االخنفاض يف الذمم املدينة عند وجود دليل موضوعي بأن اجملموعة لن تكون قادرة على حتصيل كافة املبالغ املستحقة 

ختفض القيمة الدفرتية للذمم (. امةمثل احتمال افالس أو مواجهة املدين لصعوبات مالية ه) مبوجب شروط الفاتورة األصلية

يتم التوقف عن اثبات الذمم املدينة منخفضة القيمة عندما تعترب غري قابلة . املدينة من خالل استخدام حساب املخصص

 .للتحصيل

 

 التوقف عن اإلثبات  

 :عند( املتشابهأو أي جزء منها أو جمموعة من املوجودات املالية )يتم التوقف عن إثبات املوجودات املالية  

 انتهاء احلقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية . 

 أو التعهد بسداد التدفقات النقدية املستلمة بالكامل وبدون  وجوداتتنازل اجملموعة عن حقها باستالم التدفقات النقدية من امل

قيام اجملموعة بنقل كافة املنافع واملخاطر املصاحبة مللكية  (أ)أي تأخري إىل طرف آخر مبوجب ترتيبات فورية، وعند 

بتحويل السيطرة  ولكن وجوداتاجملموعة بنقل أو اإلبقاء على كافة املخاطر املصاحبة مللكية امل عدم قيام( ب)، و وجوداتامل

 .يهاعل

أو إبرام ترتيبات فورية، فانها تقوم بتقييم  اتوجودويف حالة قيام اجملموعة بالتنازل عن حقوقها الستالم التدفقات النقدية من امل

 .املدى الذي سيتم مبوجبه اإلبقاء على املخاطر واملنافع املصاحبة للملكية

أو عدم حتويل السيطرة على  لموجوداتويف حالة عدم قيام اجملموعة بالتنازل عن أو اإلبقاء على كافة املنافع واملخاطر املصاحبة ل

ويف مثل هذه احلالة، تقوم اجملموعة أيضًا . وجوداتبقدر ارتباط اجملموعة املستمر يف ذلك امل وجوداتامل، يتم إثبات وجوداتامل

واملطلوبات املصاحبة له بالشكل الذي يعكس احلقوق  ةاحملول وجوداتيتم قياس امل. موجوداتبإثبات املطلوبات املصاحبة لل

رتباط املستمر الذي يكون على شكل ضمان على املوجودات احملولة بالقيمة يتم قياس اال. واملطلوبات ال ي أبقت عليها اجملموعة

  .الدفرتية األصلية واحلد األقصى للمبلغ املطلوب دفعه من قبل اجملموعة، أيهما اقل
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 تتمة - االدوات املالية
 

 املطلوبات املالية ( ب

 القياسو االثبات األولي

كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  38تصنف املطلوبات املالية ال ي تقع ضمن نطاق املعيار احملاسيب الدولي رقم 

تقوم اجملموعة بتحديد تصنيف املطلوبات املالية عند . ، حسبما هو مالئمأو ذمم دائنة القروض وأاخلسارة،  وأالربح قائمة 

 . االثبات األولي هلا

يتم اظهارها بعد خصم تكاليف املعاملة والذمم الدائنة  األصل اثبات املطلوبات املالية بالقيمة العادلة ويف حالة القروض يتم يف

 .املتعلقة بها مباشرة

تشتمل املطلوبات املالية اخلاصة باجملموعة على الدائنني واملبالغ املستحقة الدفع واملبالغ املستحقة للجهات ذات العالقة، 

 .سابات املكشوفة لدى البنوك، والقروض ألجلواحل
 

 الالحق القياس

 :أدناه كما هو مبنيات املالية على تصنيفها طلوبالالحق للم القياس عتمدي
 

 اخلسارة وأالربح  قائمة املطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل

ألغراض املتاجرة  ةة على املطلوبات املالية املقتنااخلسار وأالربح  قائمة تشتمل املطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل

هذا ومل حتدد اجملموعة . الربح أو اخلسارةقائمة واملطلوبات املالية املخصصة عند االثبات األولي هلا بالقيمة العادلة من خالل 

 .أية مطلوبات من هذه الفئة
 

 القروض 

ويتم . معدل الفائدة الفعليطريقة الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام  عمولةيتم قياس القروض ال ي حتمل  بعد االعرتاف املبدئي،

املطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل  استبعادعندما يتم  ةاملوحد الربح أو اخلسارة قائمةإدراج األرباح واخلسائر يف 

 .الفائدة الفعلي

ال  ًاجزءتشكل والرسوم أو التكاليف ال ي  التحصلبعد األخذ بعني االعتبار أي خصم أو عالوة على يتم احتساب التكلفة املطفأة 

 .ةاملوحد الربح أو اخلسارة قائمةعدل الفائدة الفعلي يف تكاليف التمويل يف مبطفاء اإل إدراجيتم . الفائدة الفعلي معدليتجزأ من 

 

 التوقف عن االثبات

ويف حالة استبدال املطلوبات . يتم التوقف عن إثبات املطلوبات املالية عند تنفيذ االلتزام احملدد يف العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته

املالية احلالية بأخرى من نفس اجلهة املقرضة وبشروط خمتلفة متامًا، أو بتعديل شروط املطلوبات احلالية، فإنه يتم اعتبار هذا 

يدرج الفرق بني القيمة الدفرتية املعينة يف . التعديل كتوقف عن إثبات املطلوبات األصلية وإثبات املطلوبات اجلديدةالتبديل أو 

 .املوحدة الربح أو اخلسارةقائمة 

 

 مقاصة األدوات املالية ( ج

حق نظامي ملزم وعندما يكون هناك تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج الصايف يف قائمة املركز املالي املوحدة عند وجود 
 .نية لتسوية املوجودات مع املطلوبات على أساس الصايف أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات يف آن واحد
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 مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 
جينب خمصص ملكافأة نهاية اخلدمة املستحقة للموظفني عن فرتات خدمتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املالي املوحدة وفقًا لنظام 

 .ووفقًا ألنظمة البلدان ال ي تعمل فيها الشركات التابعة ي،العمل والعمال السعود

 يف للموظفني تستحق ال ي املستقبلية املنافع قيمة تقدير طريق عن احملددة املنافع خبطط املتعلق اجملموعة التزام احتساب يتم
 .احلالية القيمة إىل للوصول القيمة وخصم واملستقبلية الفرتات احلالية

 يتم. املستقبلية االلتزامات بهذه الوفاء بغرض للتكاليف الرئيسية العناصر حتديد عند تستخدم ال ي االفرتاضات اجملموعة تضع
 لتحديد تستخدم ال ي االفرتاضات تلك وتشمل جملموعةاملعني من قبل ا االكتواري اخلبري بالتنسيق مع االفرتاضات وضع هذه

 احملددة املنافع التزام باحتساب املعني االكتوارياخلبري  يقوم. باملطلوبات املتعلقة التمويل عناصر االعتيادية وكذلك اخلدمة تكلفة
 .االئتمان املتوقعةوحدة  طريقة باستخدام وذلك

 الشامل الدخل من ضمن مباشرة االكتوارية واخلسائر األرباح من تتكون ال ي احملددة املنافع التزامات تقييم بإعادة االعرتاف يتم
 الذي يستخدم اخلصم معدل تطبيق طريق عن للفرتة احملددة املنافع التزامات على الصايف الفائدة مصروف اجملموعة حتدد. اآلخر

 يطرأ على تغري أي باالعتبار باألخذ بعد فيما احملددة االلتزامات صايف السنوية الفرتة بداية عند احملدة املنافع التزامات قياس يف
الصايف  الفائدة مبصروف االعرتاف يتم. لاللتزامات واملدفوعات املساهمات نتيجة الفرتة خالل احملددة املنافع التزامات صايف

 .املوحدة األولية اخلسائر أو األرباح قائمة يف احملددة املنافع خبطط املتعلقة األخرى واملصروفات

 

 اإلحتياطي النظامي    
وجيوز للشركة التوقف . لتكوين اإلحتياطي النظاميدخل السنة صايف من % 13 مت حتويلطبقًا ألحكام نظام الشركات السعودي، 

 .إن اإلحتياطي غري قابل للتوزيع. رأس املال من% 33اإلحتياطي عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ جمموع 
 

 الزكاة وضريبة الدخل   
تعديالت  يتم تسجيل أية. لزكاة والدخل يف اململكة العربية السعوديةل اهليئة العامةيتم احتساب خمصص الزكاة وفقًا لتعليمات 

يف السنة ال ي يتم استالم الربط النهائي فيها، حيث يتم حينئذ تسوية املوحدة تنتج عن الربط النهائي للزكاة ضمن قائمة الدخل 
  .املخصص

حيمل . جتنب الشركات التابعة يف اخلارج خمصص لقاء اإللتزامات الضريبية، إن وجدت، طبقًا ألنظمة البلدان ال ي تعمل فيها
 .خمصص الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة

 
 

 إثبات اإليرادات  
يتم االعرتاف باإليرادات على  .متثل اإليرادات قيمة اخلدمات املقدمة من قبل اجملموعة خالل الفرتة بعد إستنزال أي خصومات

احلد الذي يكون فيه من احملتمل تدفق املنافع االقتصادية املستقبلية إىل اجملموعة وميكن قياس اإليراد بشكل موثوق بغض النظر 
س اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن املستلم أو املستحق، مع األخذ بعني االعتبار شروط الدفع احملددة يتم قيا. عن وقت السداد

 .تعاقديًا بعد استثناء أي ضرائب أو رسوم

 .يتم االعرتاف باإليرادات األخرى عند تقديم اخلدمات ذات العالقة، وتصنف كإيرادات أخرى يف قائمة الربح أو اخلسارة

رادات واملصروفات بالصايف فقط عند السماح بذلك مبوجب املعايري الدولية للتقارير املالية، أو عرض األرباح واخلسائر يتم عرض اإلي
   .الناجتة عن جمموعة معامالت متماثلة
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 (تتمة) السياسات احملاسبية اهلامة   -1

 اإلجيارات 
عند نشأة اإلجيار، أو القيمة السوقية العادلة لألصل عقود اإلجيار الرأمسالي بالقيمة احلالية للحد األدنى لدفعات اإلجيار  ترمسل

يتم جتزئة دفعات . ضمن املمتلكات واملعدات" موجودات مقتناة مبوجب عقود إجيار رأمسالي"ويتم اإلفصاح عنها كـ أيهما أقل 
حتمل . والنقص يف إلتزامات اإلجيار للوصول إىل معدل عائد ثابت على الرصيد املتبقي من اإللتزام اإلجيار بني تكاليف التمويل

أو العمر  تستهلك املوجودات املستأجرة املرمسلة على مدى فرتة اإلجيار .تكاليف التمويل على قائمة الدخل املوحدة مباشرة
 . اإلنتاجي املقدر لألصل، أيهما أقصر

ضات واملدفوعات مبوجب عقود اإلجيارات التشغيلية كدخل أو مصروف يف قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسط يتم إثبات املقبو
 .الثابت على مدى فرتة اإلجيار

 
 املصاريف 

إن مصاريف البيع والتسويق هي تلك املصاريف ال ي تتعلق بشكل خــاص مبندوبي املبيعات، والرتويج، والدعاية واإلعالن، 
 .يتم تبويب كافة املصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية .خمصص الديون املشكوك يف حتصيلهاباإلضافة إىل والتسويق، 

   

 العمالت األجنبية

 املعامالت
ويعاد حتويل . حتول املعامالت ال ي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث املعامالت

تدرج كافة . أرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة املركز املالي
 .ة الدخل املوحدةفروقات التحويل يف قائم

 
 حتويل العمالت األجنبية 

 ترتجم القوائم املالية لعمليات الشركات التابعة يف اخلارج لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ كل قائمة مركز مالي
ترتجم عناصر  .ح واخلسائرومبتوسط سعر التحويل لكل فرتة بالنسبة لإليرادات واملصاريف واألربا بالنسبة للموجودات واملطلوبات،

تدرج تسويات ترمجة العمالت األجنبية كبند  .، فيما عدا األرباح املبقاة، بسعر التحويل السائد عند نشوء كل عنصرمللكيةحقوق ا
 .مستقل ضمن حقوق املساهمني

 
 املعلومات القطاعية 

أو يقوم ببيع منتجات أو ( قطاع أعمال)دمات معينة من اجملموعة يقوم ببيع منتجات أو بتقديم خ ًاأساسي ًايعترب القطاع جزء
تتبع . القطاعات األخرى منافعه وخماطره عن منافع وخماطروختتلف ( قطاع جغرايف)بتقديم خدمات يف بيئة اقتصادية معينة 

 .اجملموعة قطاع األعمال نظرًا ملزاولة اجملموعة ملعظم نشاطها داخل اململكة العربية السعودية

 
 اجلديدة والتعديالت واملعايري الصادرة ومل يتم تطبيقهااملعايري  -7

 املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري والتفسريات

 :م، عند احلاجة2317يناير  1قامت اجملموعة بتطبيق املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري الدولية التالية واملطبقة بتاريخ 

 

 (2معيار احملاسبة الدولي تعديالت على )مبادرة اإلفصاح  (3

التعديالت االفصاحات ال ي متكن مستخدمي القوائم املالية من تقييم التغريات يف املطلوبات الناشئة عن أنشطة تتطلب 

 .التمويل وال ي تشمل كال من التغريات الناشئة عن التغريات يف التدفقات النقدية وغري النقدية

 

للتمويل وال ي متثل تغري غري  متثل تغريات يف التدفقات النقدية فقط، ما عدا التكلفة املدفوعة األنشطة التمويلية للمجموعة،

 .نقدي
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 (37الدولي تعديالت على معيار احملاسبة )إثبات املوجودات الضريبة املؤجلة للخسائر غري احملققة  (7

توضح التعديالت احملاسبة عن املوجودات الضريبة املؤجلة للخسائر غري احملققة على أدوات الدين ال ي مت قياسها بالقيمة 

 .العادلة

 

األولية املوجزة  ال حتتفظ اجملموعة بأية أدوات دين يتم قياسها بالقيمة العادلة، لذا فال يوجد تأثري على القوائم املالية

 .املوحدة

 

 37تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( 7136-7137دورة )التعديالت السنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية  (1

 "اإلفصاح عن احلقوق يف املنشآت األخرى"

بها توضح التعديالت حيث تنطبق متطلبات اإلفصاح عن احلقوق يف املنشآت األخرى، على احلقوق الي يتم تبويبها كمحتفظ 

 .للمجموعة األولية املوجزة املوحدة ال يؤثر التعديل على القوائم املالية. لغرض البيع

 

 املعايري الصادرة غري املطبقة

مع السماح بالتطبيق املبكر  م2318يناير  1فيما يلي بيان باملعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري ال ي يبدأ تاريخ تطبيقها بعد 

 :األولية املوجزة املوحدة ولكن مل تقم اجملموعة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم املالية

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء 38املعيار الدولي للتقرير املالي  (3

وحيل هذا املعيار حمل . اف باإليراداتإطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعرت 15ينشئ املعيار الدولي للتقرير املالي 

عقود " 11ومعيار احملاسبة الدولي " اإليرادات" 18إرشادات إثبات اإلرادات احلالي وتشمل معيار احملاسبة الدولي 

 ".برامج والء العميل" 13والتفسري الدولي " اإلنشاءات

 

 األدوات املالية 5املعيار الدولي للتقرير املالي  (7

. األدوات املالية 8م النسخة النهائية من املعيار الدولي للتقرير املالي 2314أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية يف يوليو 

 .مع السماح بالتطبيق املبكر 2318يناير  1ري مفعول املعيار للفرتات السنوية ال ي تبدأ من أو بعد يس

 

 املوجودات املالية –التصنيف  

ثالث فئات تصنيف وطريقة قياس جديدة للموجودات املالية تعكس منوذج األعمال ( 8الدولي للتقرير املالي  املعيار)يتضمن 

 .ال ي يتم إدارة املوجودات من خالله وخصائص تدفقاتها النقدية

 

امل اآلخر والقيمة املوجودات املالية ال ي تقاس بالتكلفة املطفأة، والقيمة العادلة من خالل الدخل الش: إن فئات التصنيف هي

احلالية للمحتفظ بها حتى تاريخ  38يستبعد هذا املعيار فئات معيار احملاسبة الدولي . العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

 .االستحقاق، والقروض والذمم املدينة واملتاحة للبيع

 

 ي يكون فيها األداة األساسية هي ملوجودات مالية ، فإن املشتقات املدجمة يف العقود ال8مبوجب املعيار الدولي للتقرير املالي 

 .من ذلك، يتم تقييم األداة املالية املختلطة ككل بغرض تصنيفهاوبدال . ضمن نطاق املعيار ال ميكن تقسيمها
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 املوجودات املالية وموجودات العقود –اإلخنفاض يف القيمة 

اخلسارة االئتمانية "بنموذج  38يف معيار احملاسبة الدولي " اخلسارة املتكبدة"منوذج  8يستبدل املعيار الدولي للتقرير املالي 

ذج اخلسارة وهذا يتطلب تقديرا كبريًا بشأن كيفية تأثري التغريات يف العوامل االقتصادية على منا". املستقبلية املتوقعة

سيتم تطبيق النموذج اجلديد لالخنفاض يف القيمة على . االئتمانية املتوقعة وال ي سيتم حتديدها على أساس االحتمال املرجح

املوجودات املالية ال ي تقاس بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ما عدا االستثمارات يف أدوات 

 .وكذلك على موجودات العقودحقوق امللكية 

 

 :، سيتم قياس خمصصات اخلسارة وفقًا ألحد األسس التالية8مبوجب املعيار الدولي للتقرير املالي  

االئتمانية املتوقعة عن أحداث التعثر يف السداد واحملتملة  ةتنتج هذه اخلسار. شهرًا 12اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى  -

 .اريخ التقريرشهرًا بعد ت 12خالل 

هي اخلسارة االئتمانية املتوقعة ال ي تنتج عن مجيع أحداث التعثر يف السداد . اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى العمر  -

 .على مدار العمر املتوقع لألداة املالية

 

يتم تطبيق القياس إذا زادت املخاطر االئتمانية للموجودات املالية بشكل  بالنسبة للخسارة االئتمانية املتوقعة على مدى العمر،

شهرًا إذا مل تزيد هذه  12كبري يف تاريخ التقرير منذ االعرتاف األولي هلا، ويطبق قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى 

الئتمانية بشكل كبري يف حالة أن تكون األداة معرضة جيوز للمنشأة حتديد عدم زيادة املخاطر ا. املخاطر االئتمانية بشكل كبري

إال أن قياس خسائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر يتم تطبيقه على الدوام للذمم . ملخاطر ائتمانية منخفضة يف تاريخ التقرير

السياسة أيضا للذمم املدينة  جيوز للمنشأة اختيار تطبيق هذه. املدينة التجارية وموجودات العقد بدون أي مكونات متويل هامة

 .وموجودات العقد مبكونات متويل هامة

 

 املطلوبات املالية –التصنيف 

بهدف تصنيف املطلوبات  38بشكل كبري باملتطلبات احلالية يف معيار احملاسبة الدولي  8حيتفظ املعيار الدولي للتقرير املالي 

 .املالية

 

فإن مجيع التغريات يف القيمة العادلة للمطلوبات املصنفة بالقيمة العادلة من  38إال أنه ومبوجب معيار احملاسبة الدولي 

عرض هذه  8خالل األرباح أو اخلسائر يتم االعرتاف بها يف األرباح أو اخلسائر بينما يتم مبوجب املعيار الدولي للتقرير املالي 

 :لة كما يليالتغريات يف القيمة العاد

 .مبلغ التغري يف القيمة العادلة املتعلق بالتغريات يف املخاطر االئتمانية للمطلوبات يتم عرضه يف الدخل الشامل اآلخر -

 .املبلغ املتبقي من التغري يف القيمة العادلة يتم عرضه يف األرباح أو اخلسائر -

 

 احملاسبة عن التحوط

مبدئيًا اختيار سياستها احملاسبية لالستمرار يف تطبيق متطلبات  8جيوز للمجموعة عند تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي 

 .8بداًل من املتطلبات الواردة يف املعيار الدولي للتقرير املالي  38حماسبة التحوط الواردة يف معيار احملاسبة الدولي 

من اجملموعة التأكد من عالقات حماسبة التحوط تتماشى مع أهداف واسرتاتيجيات  8سيتطلب املعيار الدولي للتقرير املالي 

كما يقدم املعيار الدولي للتقرير . إدارة  املخاطر يف اجملموعة وتطبيق نهج أكثر نوعية نظرة مستقبلية لتقييم فعالية التحوط

. بإعادة التوازن لعالقة التحوط ومينع عدم االستمرار االختياري للمحاسبة عن التحوط متطلبات جديدة تتعلق 8املالي 

إلدارة املخاطر ستكون مؤهلة للمحاسبة عن التحوط، ومبوجب النموذج اجلديد، من احملتمل أن أكثر اسرتاتيجيات 

 (.مالت األجنبيةما عدا خماطر الع)وبالتحديد تلك ال ي تتضمن حتوط عنصر خماطر للبند غري املالي 
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، فيما يتعلق جبميع حتوطات التدفقات النقدية، تصنف املبالغ املرتاكمة يف احتياطي  38مبوجب معيار احملاسبة الدولي 

دة تصنيف يف نفس الفرتة حيث أن التدفقات النقدية املتوقعة حتوط التدفقات النقدية إىل األرباح أو اخلسائر كتعديل إعا

، وفيما يتعلق بتحوطات التدفقات 8إال أنه مبوجب املعيار الدولي للتقرير املالي . املتحوط هلا تؤثر على األرباح أو اخلسائر

ملبالغ املرتاكمة يف احتياطي حتوط النقدية ملخاطر العمالت األجنبية املرتبطة بتوقع مشرتيات املوجودات غري املالية، فإن ا

التدفقات النقدية وتكلفة احتياطي التحوط سيتم إدراجها عوضا عن ذلك مباشرة يف التكلفة األولية  للموجودات غري املالية 

 .عند اثباتها

 

 االفصاحات

ن التحوط وخماطر افصاحات جديدة شاملة خاصة فيما يتعلق باحملاسبة ع 8املعيار الدولي للتقرير املالي سيتطلب 

 .االئتمان واخلسائر االئتمانية املتوقعة

 

 عقود اإلجيار 36املعيار الدولي للتقرير املالي  (1

يقوم . للمستأجرين منوذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإلجيار يف قائمة املركز املالي 16يقدم املعيار الدولي للتقرير املالي 

الذي ميثل حقه يف استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إىل التزام اإلجيار  ماالستخدااملستأجر باالعرتاف باألصل املتعلق حبق 

توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإلجيار قصرية األجل وعقود اإلجيار للموجودات . الذي ميثل التزامه بسداد دفعات اإلجيار

أي يستمر املؤجرون يف تصنيف  –لمعيار احلالي تبقى طريقة احملاسبة املتبعة من املؤجر مشابهة ل. ذات القيمة املنخفضة

 .عقود اإلجيار إىل عقود إجيار متويلي وتشغيلي

 

عقود  17حمل التوجيهات احلالية لعقود اإلجيار مبا يف ذلك معيار احملاسبة الدولي  16حيل املعيار الدولي للتقرير املالي 

عقود  15نطوي على عقد إجيار، وتفسري جلنة التفسريات الدولية حتديد ما إذا كان ترتيب ما ي 4اإلجيار، والتفسري الدولي 

تقويم جوهر املعامالت ال ي تأخذ الشكل القانوني لعقد  27اإلجيار التشغيلي احلوافز، وتفسري جلنة التفسريات الدولية 

 .اإلجيار

 

بالتطبيق املبكر للمنشآت ال ي تطبق م مع السماح 2318يناير  1يسري مفعول هذا املعيار للفرتات السنوية تبدأ من أو بعد 

 . 16اإليراد من العقود مع العمالء يف أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير املالي  15املعيار الدولي للتقرير املالي 

 

 حتديد ما إذا كان الرتتيب يتضمن عقد إجيار

 :، إختيار إما16املالي جيوز للمجموعة عند التحول إىل املعيار الدولي للتقرير 

 لعقد اإلجيار لكافة عقودها، أو 16تطبيق تعريف املعيار الدولي للتقرير املالي  -

 .تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد ميثل إجيار أو حيتوي على إجيار -
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 (تتمة)  املعايري اجلديدة والتعديالت واملعايري الصادرة ومل يتم تطبيقها   -7

 ( 7136-7137دورة )التعديالت السنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية  (7

، مت إلغاء شرط مضي الوق لإلعفاء عند "التطبيق األولي للمعايري الدولية للتقارير املالية" 1املعيار الدولي للتقرير املالي  -

 .م2318يناير  1يار قابل للتطبيق للفرتات ال ي تبدأ يف أو بعد تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية للمرة  األوىل، املع

، حيق للمشاريع املشرتكة "االستثمارات يف الشركات الزميلة واملشروعات املشرتكة" 18معيار احملاسبة الدولي  -

كة على أساس اختيار قياس استثماراتها يف الشركات الزميلة أو املشاريع املشرتالرأمسالية أو أي منشأة أخرى مماثلة 

  .حيق تطبيق هذا املعيار على أساس كل استثمار على حدى. القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

 

االستمرار يف تطبيق حماسبة القيمة العادلة على منشآتها التابعة  حيق للمنشآت املستثمرة خبالف املنشآت االستثمارية،

حيق تطبيق هذا املعيار بشكل منفصل على كل . واملطبقة بواسطة مستثمر يف شركة زميلة أو مستثمر يف مشروع مشرتك

م مع 2318يناير  1عد يتم تطبيق هذا املعيار للفرتات السنوية تبدأ من أو ب. استثمار يف شركة زميلة أو يف مشروع مشرتك

 .السماح بالتطبيق املبكر

 

 تعديالت أخرى (8

املعايري اجلديدة أو املعدلة الواردة أدناه مل تطبق بعد، كما ال يتوقع أن يكون هلا تأثري جوهري على القوائم املالية األولية 

 .املوجزة املوحدة للمجموعة

 (. 2تعديالت على معيار التقارير املالية الدولية )تصنيف وقياس املدفوعات احملسوبة على أساس السهم  -

تعديالت على معيار التقارير املالية )بيع أو مساهمة املوجودات بني مستثمر ما وشركته الزميلة أو املشروع املشرتك  -

 (.28ومعيار احملاسبة الدولي  13الدولية 

" عقود التأمني" 4تطبيق معيار التقارير املالية الدولية مع " األدوات املالية" 8تطبيق معيار التقارير املالية الدولية  -

، تتمثل التعديالت يف االستجابة ملالحظات جماالت األعمال خبصوص (4تعديالت على معيار التقارير املالية الدولية )

 .تأثريات تعدد تواريخ التطبيق

ال يتم حتويل املوجودات اململوكة إال  –( 43الدولية تعديالت على معيار التقارير املالية )حتويل املمتلكات االستثمارية  -

 .يف وجود دليل على تغري فعلي يف االستخدام فقط ال غري

وضح التفسري  –" املعامالت بالعملة األجنبية واملقدمات املدفوعة" 22 املعايري الدولية للتقارير املاليةتفسريات جلنة  -

 .تاريخ املعاملة املستخدم لتحديد سعر الصرف
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 ، صايفاملمتلكات واملعدات -8

لفرتة الثالثة أشهر  
 13املنتهية يف 

 7132مارس 
 ريال سعودي

للسنة املنتهية يف 
 2316 ديسمرب 31

 ريال سعودي
 618,883,563 653,575,518 يناير 1الرصيد يف 

 123,132,315 72,265,725 السنة/  إضافات خالل الفرتة
 (23,661,238) (6,113,755) السنة/  االستهالك للفرتة

 (36,522,835) - صايف القيمة الدفرتية للموجودات املستبعدة
 211,666,137 681,828,835 

 
 الذمم مدينة  -6

يناير  1، مليون ريال سعودي 233: 2316ديسمرب  31)مليون ريال  232أرصدة مببلغ  ذمم املدينة التجاريةيتضمن رصيد ال
مليون ريال سعودي  78مطلوب من جهات حكومية وشبه حكومية، منها أرصدة مببلغ ( مليون ريال سعودي 225: 2316

مليون  42: 2316يناير  1، مليون ريال سعودي 83: 2316ديسمرب  31) 2317مارس  31مستحقة ألكثر من سنة كما يف 
يف تقدير إدارة كما أنه و .تعتقد إدارة اجملموعة بدرجة عالية من الثقة أن حتصيل تلك املبالغ سيتم بالكامل .(ريال سعودي

ال تقوم اجملموعة . بالكامل ال ي مل جينب هلا خمصص للديون املشكوك يف حتصيلهاع حتصيل الذمم اجملموعة فإنه من املتوق
 .باحلصول على ضمانات مقابل هذه الذمم

 :خالل الفرتة، كانت احلركة على خمصص الذمم املشكوك يف حتصيلها كما يلي
لفرتة الثالثة أشهر  

 13املنتهية يف 
 7132مارس 

 ريال سعودي

للسنة املنتهية يف 
 2316 ديسمرب 31

 ريال سعودي
 13,118,333 31,131,187 يناير 1الرصيد يف 

 7,643,668 3,871,537 السنة/ جمنب خالل الفرتة 
 (7,446,315) (7,755,167) السنة/ مبالغ مشطوبة خالل الفرتة 

 2,188,717 13,313,354 

 

  املعامالت مع اجلهات ذات العالقة -2

 
 ذات العالقةاجلهات 

  
 طبيعة املعاملة

لفرتة الثالثة  
أشهر املنتهية يف 

 7132مارس  13
  ريال سعودي

لفرتة الثالثة 
أشهر املنتهية يف 

 2316مارس  31
 ريال سعودي

 285,333  758,111  إجيارات كمستأجر  شركات مملوكة من أعضاء جملس اإلدارة
 341,533  173,811  إجيارات كمؤجر  

 
املوحدة ضمن املوجودات األولية املوجزة إىل اجلهات ذات عالقة يف قائمة املركز املالي / مت عرض األرصدة املستحقة من 

 .واملطلوبات املتداولة على التوالي

األرصدة املستحقة يف نهاية إن . االعتياديةذات العالقة بشروط مماثلة لتلك ال ي تسود يف املعامالت  هاتاجل املعامالت معتتم 

 .ًانقدتسويتها  يتمو أسعار عموالت لكما أنها ال حتم هي أرصدة غري مضمونةكل سنة 

ل يتسجب اجملموعةتقم  ، مل2317مارس  31املنتهية يف  فرتةلل. من أو إىل اجلهات ذات العالقةهناك أي ضمانات  ال يوجد

كل  اخنفاض القيمة يتم عمل تقييم(. صفر: 2316) ذات عالقة جهاتستحقة من املبالغ باملقيمة الذمم املتعلقة لأي اخنفاض 

 .عالقةال اتذ اجلهةي تعمل فيها ذعالقة والسوق الال اتذ جهةسنة مالية عن طريق فحص املركز املالي لل
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 رأس املال -5

 13قيمة كل سهم ( مليون سهم 43: 2316ديسمرب  31) 2317مارس  31كما يف مليون سهم  43من يتكون رأس مال الشركة 
 .ريال سعودي

 
 التسهيالت البنكية -5

لتمويل على شكل خطابات ضمان وقروض قصرية األجل وطويلة األجل على تسهيالت من بنوك حملية  لشركةحصلت ا
مر وضمانات إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات أل. ومتويل توسعات الشركة يف املشاريع التعليميةمتطلبات رأس املال العامل 

 .شخصية من بعض املساهمني الرئيسيني، وتستحق عمولة وفقًا لألسعار التجارية السائدة
 

  االلتزامات مبوجب عقود إجيار رأمسالي   -31
 :متثل االلتزامات الناجتة عن اقتناء موجودات من خالل عقود إجيار رأمسالي، وتتكون هذه املوجودات من ما يليو 

 .سنوات 4-3مستأجرة ملدة  حاسب آلي وسياراتأجهزة  - أ

عملية بيع مبنى  2315سبتمرب  15أمتت الشركة بتاريخ مبنى مستأجر من خالل عملية بيع وإعادة استئجار، حيث  - ب
مليون ريال سعودي، لشركة  58,8 ما، والبالغة تكلفتهواألرض املقام عليها املبنى إداري حبي الغدير مبدينة الرياض

ون ريال سعودي، وذلك لتوفري السيولة الالزمة لتمويل توسعات الشركة يف املشاريع ملي 75منافع القابضة بقيمة 
هذا وقد مت تأجيل االعرتاف باملكاسب من بيع  .2334سنة تنتهي يف سنة  23ملدة التعليمية، وأعادت استئجار املبنى 

ة مبا يتناسب مع استهالك املبنى مليون ريال سعودي، ويتم إثباتها يف الفرتات الالحق 16املبنى، والبالغة حوالي 
كإجيار املبنى حيث مت تصنيف إجيار هذا وقد مت فصل اجلزء املتعلق باألرض عن اجلزء املتعلق باملبنى،  .املستأجر
 233,837مت االعرتاف مببلغ  .وإجيار األرض كإجيار تشغيلي( مليون ريال سعودي 48,7بقيمة حالية مببلغ ) رأمسالي

ريال  233,837: 2316)األولية املوجزة املوحدة للفرتة  الربح واخلسارةسعودي كمكاسب من بيع املبنى يف قائمة  ريال
 .(سعودي

بتوقيع عقد مع شركة حممد عبدالعزيز  2316أغسطس  25قامت الشركة بتاريخ مبنى مدارس مستأجرة يف الدمام، حيث   -ج
 كإجيار رأمسالياملبنى مت تصنيف إجيار وقد . سنة 23مدارس اإلشراق ملدة  الراجحي وأوالده لالستثمار، الستئجار مبنى

 .وإجيار األرض املقام عليها املبنى كإجيار تشغيلي( مليون ريال سعودي 17,8بقيمة حالية مببلغ )
 

 :، وبشكل إمجاليفيما يلي  بيان باحلد األدنى لدفعات اإلجيار للسنوات التالية لتاريخ املركز املالي
 
 

 السنة

عن استئجار 
أجهزة حاسب 

  آلي
عن استئجار 

 اجملموع  مباني
2317 884,351  4,471,848  8,165,711 
2318 714,388  5,333,443  6,177,575 
2318 212,223  5,333,443  8,877,661 
2323-2336 -  84,856,755  57,586,288 

 1,823,858  113,388,484  333,531,771 
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 منافع املوظفني -33

تدير اجملموعة برنامج منافع مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني غري احملمول، وفقًا ملتطلبات نظام العمل يف اململكة العربية 
السنة، واملبنية على افرتاضات اكتوارية / فيما يلي احلركة يف خمصص منافع مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني للفرتة . السعودية

 %:1,5، ومعدل زيادة فعلي يف الرواتب بواقع %2,5تخدام معدل خصم من أهمها اس

 
 

 السنة

لفرتة الثالثة 
أشهر املنتهية 

مارس  13يف 
7132 

  ريال سعودي

للسنة املنتهية 
 ديسمرب 31يف 

2316 
  ريال سعودي

لفرتة الثالثة 
أشهر املنتهية 

مارس  31يف 
2316 

 ريال سعودي
 47,423,473  47,423,473  71,513,317 يناير 1الرصيد يف 

 3,613,284  13,788,877  1,356,571 تكلفة اخلدمة والفائدة املتضمنة يف الربح أو اخلسارة
 -  (2,613,843)  - الربح االكتواري املتضمن يف الدخل الشامل 

 (2,433,355)  (14,833,273)  (1,871,256) السنة/ الدفعات خالل الفرتة 
 71,767,323  43,831,134  48,633,732 
 
 

 السهم  يةرحب -37

بقسمة الربح للفرتة العائد حلملة األسهم العادية يف الشركة األم على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية السهم  يةرحب احتسابمت 
العمليات املستمرة لعدم وجود مل يتم عرض رحبية السهم من . ال ينطبق ربح السهم املخفض على اجملموعة. القائمة خالل الفرتة

 .عمليات متوقفة خالل الفرتة
لفرتة الثالثة أشهر  

 13املنتهية يف 
 7132مارس 

 ريال سعودي

لفرتة الثالثة أشهر 
 31املنتهية يف 

 2316مارس 
 ريال سعودي

 2,582,862 6,122,117 الربح العائد ملساهمي الشركة
 43,333,333 71,111,111 متوسط عدد األسهم

 3,23 1,36 رحبية السهم

 
 املعلومات القطاعية      -31

 تتعلق املعلومات القطاعية بنشاطات وأعمال اجملموعة وال ي إعتمدتها إدارة اجملموعة كأساس إلعداد املعلومات املالية اخلاصة بها
 . تتم املعامالت بني القطاعات بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. ولتماشيها مع طرق إعداد التقارير الداخلية

تشتمل نتائج وموجودات القطاعات على بنود تتعلق بصورة مباشرة بقطاع معني وبنود ميكن توزيعها على القطاعات املختلفة وفق 
 .أسس معقولة

 :قطاعات األعمال الرئيسية التاليةتتكون اجملموعة من 
    

  احلاسب اآللي-  أ
وال ي ترتاوح مدتها من ثالثة أشهر  احلاسب اآلليخيدم قطاعي األفراد والشركات، ويشتمل قطاع األفراد على دورات   

احلاسب  إىل دبلومات السنتني، أما قطاع الشركات فيشمل مجيع الدورات املتقدمة يف الشبكات والربجمة وتطبيقات
منهجية وأنظمة شركة نيوهورايزن للحاسب اآللي العاملية وال ي متتلك الشركة حقوق هذه الربامج على تعتمد  .اآللي

  .امتيازها يف الشرق األوسط
 
  اللغة- ب  

يشتمل على برامج التدريب يف اللغة اإلجنليزية وهي مقسمة على ست مستويات وتقدم هذه الربامج على فرتات من   
منهجية أنظمة شركة دايراكت إجنليش العاملية للغة اإلجنليزية  هذه الربامج على تعتمد .هرين إىل أربعة عشر شهرش

 .وال ي متتلك الشركة حقوق امتيازها بالشرق األوسط
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     تتمة  – املعلومات القطاعية -31

 
  املشاريع التعليمية- ج 

تشغيل السنوات  هذا القطاع املشاريع التعليمية املتعلقة باجلامعات ووزارة الرتبية والتعليم مبا يف ذلك  شملي
التحضريية للعديد من اجلامعات السعودية ويرتكز العمل يف هذه املشاريع على توفري الكادر االكادميي للسنوات 

 .لشركة بإدارة هذه املوارد البشرية للجامعاتالتحضريية حسب معايري وأسس علمية تضعها اجلامعات وتقوم ا
 
  التدريب اإلداري واملالي- د  

املختلفة املتجددة عن طبيعة  إىل تزويد املتدربني باملعلومات واملهارات واألساليب واملالي التدريب اإلداريقطاع يهدف  
رات التطويرية يف اإلدارة والقيادة وتداول ويشمل ذلك الدو  أعماهلم املوكولة هلم وحتسني وتطوير مهاراتهم وقدراتهم،

 . من شركات عاملية اعتماداتاالنتاجية من خالل  وبالتالي رفع مستوي األداء والكفاءةاالسهم وغريها 
 

  مراكز االتصال- هـ 
 .يقدم هذا القطاع خدمات إدارة وتشغيل مراكز خدمات العمالء عرب اهلاتف لعدد من الشركات واهليئات  
 
  املدارس- و  
 .داخل اململكة العربية السعودية( بنات /بنني)ميثل هذا القطاع إنشاء وإدارة املدارس التعليمية اخلاصة   
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     تتمة  – املعلومات القطاعية   -31

 اللغة اآللي احلاسب 7132مارس  13
املشاريع 
 التعليمية

التدريب 
اإلداري 
 اإلمجالـي املدارس مراكز االتصال واملالي

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 
        

 362,866,252 72,167,217 21,687,133 31,576,517 35,531,881 31,177,117 71,568,155 اإليرادات

        
 6,113,755 7,177,577 271,117 651,118 571,585 615,676 3,177,276 استهالكات واطفاءات
 6,836,783 7,786,181 6,378,716 575,225 (3,111,551) (812,525) (3,767,785) الدخل قبل الزكاة  

 3,351,578,516 871,781,752 775,577,735 78,375,521 36,281,775 378,675,166 783,755,217 إمجالي املوجودات

 681,652,116 811,515,573 75,616,285 8,715,772 1,235,752 72,173,713 87,157,767 إمجالي املطلوبات

        
        أخرى

 72,265,725 73,328,618 7,157,652 121,662 167,632 3,328,255 7,755,317 رأمسالية مصاريف
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     تتمة  – املعلومات القطاعية -31

 اللغة اآللي احلاسب 2316مارس  31
املشاريع 
 التعليمية

التدريب 
اإلداري 
 اإلمجالـي املدارس مراكز االتصال واملالي

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 
        

 166,168,247 15,334,635 61,741,314 16,683,883 28,343,867 15,158,828 28,538,853 اإليرادات

        
 6,514,332 2,341,227 548,365 732,183 1,274,485 665,262 1,252,463 استهالكات واطفاءات
 8,451,844 1,477,186 4,231,164 1,588,666 622,386 538,535 22,337 الدخل قبل الزكاة  

 1,137,557,314 422,186,832 233,786,338 33,684,468 23,462,881 153,472,351 336,844,733 إمجالي املوجودات

 587,845,444 415,885,833 34,888,388 8,823,683 5,882,462 44,118,466 88,236,832 إمجالي املطلوبات

        
        أخرى

 18,138,725 16,624,156 347,173 133,344 86,686 653,223 1,333,438 مصاريف رأمسالية
 
 
 
 

 . عن املعلومات اخلاصة بكل منطقة جغرافية تتم فيها نشاطات اجملموعة اإلفصاحيرتكز نشاط اجملموعة، بشكل رئيسي، يف اململكة العربية السعودية، وعليه، فإنه من غري العملي 
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 ألول مرة  املعايري الدولية للتقارير املاليةاعتماد  -37

 2317مارس  31هذه القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة للثالثة أشهر املنتهية يف ، فإن 1-2كما هو مذكور يف اإليضاح رقم 
جلزء من الفرتة ال ي تغطيها القوائم املالية السنوية ال ي ستعد هي أول قوائم مالية أولية موجزة موحدة تقوم اجملموعة بإعدادها 

تمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى املعتمدة من قبل ألول مرة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املع
  .اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

املعتمدة لتقارير املالية الدولية لعايري املال ي تتوافق مع القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة  ادعدبإ موعةقامت اجملوفقًا لذلك، 
القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة إىل جنب مع  ، جنبًا2317مارس  31املعمول بها كما يف  ة العربية السعوديةيف اململك

وهو ، 2316يناير عام  1كما يف  للمجموعة قائمة املركز املالي االفتتاحيةمت إعداد و، 2316 مارس 31املنتهية يف  فرتةاملقارنة لل
يف إعادة  قامت بها اجملموعةالتعديالت الرئيسية ال ي  يضاحاال اشرح هذي. لتقارير املاليةالدولية لعايري املتاريخ التحول إىل 

املركز  قائمةوفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية، مبا يف ذلك قوائمها املالية املوحدة املعّدة صياغة 
 .2316 مارس 31املنتهية يف  فرتةوالقوائم املالية األولية املوجزة املوحدة لل 2316يناير  1كما يف  املوحدة املالي

 
 املطبقةاإلعفاءات 

تطبيق بأثر رجعي البعض اإلعفاءات من ب للمجموعة عند تطبيق املعايري ألول مرة (1)لتقارير املالية رقم الدولي لعيار امليسمح 
 :قامت اجملموعة بتطبيق االعفاءات التاليةوقد  .لتقارير املاليةالدولية لعيار امل مبوجبمن متطلبات معينة 

 
االستحواذ على الشركات التابعة  من أجلاألعمال  جتميع، (3)رقم  املعيار الدولي للتقارير املاليةتطبيق ب تقم اجملموعةمل  .1

الشركات الزميلة واملشاريع  ، أو االستحواذ على حصص يفاملعيار الدولي للتقارير املالية مبوجب أعمالال ي تعترب 
وفقًا  الدفرتية للموجودات و املطلوبات القيماء يعين أن عفاستخدام هذا اال. 2316يناير  1املشرتكة ال ي وقعت قبل 

 للتقارير ة الدوليايريمبوجب املع االعرتاف بهاملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية، املطلوب 
يتم . لمعايري الدولية للتقارير املاليةلالقياس وفقًا يتم بعد تاريخ االستحواذ، . التكلفة يف تاريخ االستحواذتعترب ، املالية

قائمة املركز املالي من  املالية للتقارير ة الدوليايريمبوجب املعبها لالعرتاف  الغري مؤهلةاستبعاد املوجودات واملطلوبات 
 املبالغ املعرتف بهامن ف أو استبعاد أي اعرتمل تقم اجملموعة باال. املالية للتقارير ة الدوليايريمعلل االفتتاحية املعدة وفقًا

 .املالية للتقارير ة الدوليايريعباملنتيجة ملتطلبات االعرتاف  سابقًا
احملاسبة املتعارف عليها يف وفقًا ملعايري للشهرة أيضا أن القيمة الدفرتية  (1)رقم  املعيار الدولي للتقارير املاليةيتطلب 

. املالية للتقارير ة الدوليايريمعلل قائمة املركز املالي االفتتاحية املعدة وفقًايف  درجاململكة العربية السعودية جيب أن ت
الدولي  ملعياروفقًا ال(. بصرف النظر عن التعديالت الخنفاض قيمة الشهرة واالعرتاف أو استبعاد املوجودات غري امللموسة)

املعايري الدولية للتقارير يف تاريخ التحول إىل  قامت اجملموعة باختبار اخنفاض القيمة للشهرة، (1)رقم  للتقارير املالية
 .2316يناير  1لشهرة يف جوهري لأي اخنفاض قيمة ليس هناك و. املالية

 
 

حتديد ما إذا كان ترتيب  (4)املالية رقم  للتقارير ة الدوليايريعجلنة تفسري املاالنتقالي يف تفسري  بندطبقت اجملموعة ال .2
 .التحولوفق الظروف كما يف تاريخ  عقودتقييم مجيع القامت بإجيار وعقد حيتوي على 

 
تكاليف االقرتاض  تقوم برمسلةو ،تكاليف االقرتاض (23)الدولي رقم  ةاالنتقالي يف معيار احملاسب بندطبقت اجملموعة ال .3

 املرمسلةتكاليف االقرتاض بإعادة عرض اجملموعة  تقم وباملثل، مل. تحولاملتعلقة جبميع املوجودات املؤهلة بعد تاريخ ال
املعايري املؤهلة قبل تاريخ التحول إىل  وجوداتعلى امل وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية،

 .للتقارير املاليةالدولية 
 

 تقديراتال .4
لنفس التقديرات مع تلك  2316ديسمرب  31ويف  2316يناير  1يف كما التقديرات فيما عدا ما هو موضح أدناه، تتفق 

 .التواريخ وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية
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 تتمة -ألول مرة  املعايري الدولية للتقارير املاليةاعتماد  -37
 (املعايري الدولية للتقارير املاليةتاريخ التحول إىل ) 2316يناير  1جمموعة التسوية حلقوق امللكية كما يف 

   
حسب املعايري 

 إعادة القياس السعودية

حسب املعايري 
 1الدولية كما يف 

 2316يناير 
 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي  إيضاح 

      املوجودات 
      املوجودات املتداولة

 76,152,173  26,387,341   نقد وما يف حكمه
 112,161,257  337,363,782   ذمم مدينة، صايف

 312,858,277  137,585,724   أرصدة مدينة أخرى
 33,581,277  11,853,744   خمزون

 8,353,511  5,181,833   املطلوب من جهات ذات عالقة
   458,178,381 - 785,325,153 

      املوجودات غري املتداولة 
 35,285,178  18,758,345   موجودات مالية متوفرة للبيع
 3,376,511  1,126,833   دفعة مقدمة لشراء استثمارات

 635,551,861 1,733,372 617,283,481  أ ممتلكات ومعدات، صايف
 18,723,513  35,471,831   موجودات غري ملموسة، صايف

   672,638,237 1,733,372 627,115,115 
 3,317,832,711 1,733,372 1,133,817,328   إمجالي املوجودات 

      
      حقوق امللكية واملطلوبات

      حقوق امللكية
      حقوق املساهمني

 711,111,111  433,333,333   رأس املال
 61,822,655  63,577,688   احتياطي نظامي

 85,265,255 (3,782,743) 62,562,538  أ،ب أرباح مبقاة
 (3,731,868)  (1,213,565)   تسويات ترمجة عمالت أجنبية   

 873,316,517 (3,782,743) 524,828,672    جمموع حقوق املساهمني
 33,785,761  11,458,263   امللكية غري املسيطرةحقوق 

 817,856,358 (3,782,743) 536,388,835   إمجالي حقوق امللكية
      

      املطلوبات
      املطلوبات املتداولة 

 81,727,532  53,474,817   بنوك دائنة
 365,111,111  168,333,333   قروض قصرية األجل

 51,185,757  83,358,484   قروض ألجل اجلزء املتداول من
 511,275  833,748   اجلزء املتداول  –مكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات ومعدات 

 1,757,551  3,482,883   د إجيار رأمساليومبوجب عق التزاماتمن  اجلزء املتداول
 15,818,826  38,535,576   دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 7,255,381  4,788,153   مبالغ مستحقة إىل جهات ذات عالقة
 1,156,331  3,386,113   خمصص الزكاة

   353,511,884 - 181,833,557 
      املطلوبات غري املتداولة

 337,181,155  114,353,388   قروض ألجل
 37,565,177  14,868,342   اجلزء غري املتداول –مكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات ومعدات 

 21,166,312  73,366,137   مبوجب عقود إجيار رأمسالي التزامات
 72,771,721 5,482,812 41,833,661  ب خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

   243,816,488 5,482,812 776,715,133 
 855,573,718 5,482,812 584,428,383   إمجالي املطلوبات

 3,317,832,711 1,733,372 1,133,817,328   إمجالي حقوق امللكية واملطلوبات 
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 تتمة -ألول مرة  املعايري الدولية للتقارير املاليةاعتماد    -37
 

  2316ديسمرب  31جمموعة التسوية حلقوق امللكية كما يف 
   

حسب املعايري 
 إعادة القياس السعودية

حسب املعايري 
 31الدولية كما يف 

 2316ديسمرب 
 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي  إيضاح 

      املوجودات 
      املوجودات املتداولة

 71,776,571  23,446,823   نقد وما يف حكمه
 165,617,586  368,632,856   ذمم مدينة، صايف

 1,571,821  3,843,573   أرصدة مدينة أخرى
 31,527,313  13,872,131   خمزون

 3,772,658  1,247,685   املطلوب من جهات ذات عالقة
   411,243,168 - 733,771,365 

      املوجودات غري املتداولة 
 35,285,178  18,758,345   موجودات مالية متوفرة للبيع

 653,575,518 1,656,836 683,271,888  أ ممتلكات ومعدات، صايف
 15,775,511  38,228,833   موجودات غري ملموسة، صايف

   737,263,744 1,656,836 215,532,651 
 3,381,361,575 1,656,836 1,148,533,812   إمجالي املوجودات 

      
      حقوق امللكية واملطلوبات

      حقوق امللكية
      حقوق املساهمني

 711,111,111  433,333,333   رأس املال
 62,517,572  67,832,827   احتياطي نظامي

 85,373,157 (2,737,613) 63,858,685  أ، ب أرباح مبقاه
 (3,331,275)  (1,113,748)   تسويات ترمجة عمالت أجنبية   

 877,571,361 (2,737,613) 527,677,773    جمموع حقوق املساهمني
 5,823,511  8,571,833   حقوق غري املسيطرين

 817,833,561 (2,737,613) 537,248,573   إمجالي حقوق امللكية
      

      املطلوبات
      املطلوبات املتداولة 

 16,626,762  36,676,467   بنوك دائنة
 711,111,111  233,333,333   قروض قصرية األجل

 76,352,763  46,187,461   قروض ألجل اجلزء املتداول من
 511,275  833,748   اجلزء املتداول  –مكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات ومعدات 

 7,677,886  2,624,556   د إجيار رأمساليومبوجب عق التزاماتمن  املتداول اجلزء
 17,585,518  34,858,835   دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 7,527,671  4,874,643   مبالغ مستحقة إىل جهات ذات عالقة
 1,267,356  3,764,186   خمصص الزكاة

   332,783,886 - 117,251,556 
      غري املتداولةاملطلوبات 

 361,337,161  163,112,363   قروض ألجل
 37,168,857  14,365,584   اجلزء غري املتداول –مكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات ومعدات 

 63,525,713  61,878,231   مبوجب عقود إجيار رأمسالي التزامات
 71,513,317 4,384,548 38,436,585  ب خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

   278,463,443 4,384,548 757,582,557 
 638,675,555 4,384,548 611,254,338   إمجالي املطلوبات

 3,381,361,575 1,656,836 1,148,533,812   إمجالي حقوق امللكية واملطلوبات 
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  2316 مارس 31املنتهية يف  لفرتة الثالثة أشهرجمموعة التسوية جملموع الدخل الشامل 

 إيضاح 

 

حسب املعايري 
 إعادة القياس السعودية

حسب املعايري 
لفرتة الدولية 

الثالثة أشهر 
 31املنتهية يف 

 2316مارس 

 
 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي  

 166,168,247  166,168,247   اإليرادات
 (133,878,747) (255,753) (133,622,887)  ب التكاليف املباشرة 

 35,288,533 (255,753) 35,545,253   إمجالي الربح 
      

      املصاريف
 (13,383,586)  (13,383,586)   بيع وتسويق 

 (14,323,378) (33,334) (13,883,344)  أ، ب عمومية وإدارية
 (24,113,874) (33,334) (24,383,843)   املصاريفإمجالي 

 11,175,526 (285,784) 11,461,313   الدخل من العمليات الرئيسية
      

 848,835  848,835   ، صايفإيرادات أخرى
 (3,573,517)  (3,573,517)   أعباء مالية

 8,451,844 (285,784) 8,737,728   والزكاة امللكية غري املسيطرةالدخل قبل حقوق 
       

 5,623  5,623    ةغري املسيطرامللكية حقوق 

 8,457,567 (285,784) 8,743,351   الدخل قبل الزكاة  
 (533,333)  (533,333)   الزكاة  

 7,857,567 (285,784) 8,243,351     السنةصايف دخل 
      بنود الدخل الشامل اآلخر
 (258,874) (258,874) -  ج ترمجة عمالت أجنبية   

 7,687,683 (545,658) 8,243,351   جمموع الدخل والدخل الشامل اآلخر

 

 املمتلكات واملعدات . أ
يف تاريخ كما . كبرية من بند املمتلكات واملعدات بشكل منفصلالاألجزاء أن تستهلك  (16)معيار احملاسبة الدولي رقم يتطلب 

مت فصل املباني إىل هيكل املباني واملصاعد وأجهزة التكييف الرئيسية وأخرىـ ونتج ، املعايري الدولية للتقارير املاليةالتحول إىل 
مببلغ  2316يناير  1عن إعادة احتساب االستهالك لكل منها على حدة اخنفاض يف االستهالك املرتاكم للفرتات حتى 

، وزيادة يف االستهالك للسنة (بنفس املبلغ 2316يناير  1وزيادة على رصيد األرباح املبقاة كما يف )ريال سعودي  1,733,372
ريال  13,784ريال سعودي، مت توزيعها بالتساوي ما بني األرباع، بواقع  43,136مببلغ  2316ديسمرب  31املنتهية يف 

 .2316مارس  31سعودي لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 
 

 املوظفني منافع . ب
باحتساب خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني وفقًا " منافع املوظفني" 18مت تطبيق متطلبات معيار احملاسبة الدولي رقم 

ريال  5,482,812مببلغ  2316يناير  1وقد نتج عن االحتساب زيادة يف رصيد املخصص كما يف . لالحتساب االكتواري
كما نتج عن الدراسة زيادة يف تكلفة اخلدمة وتكلفة (. بقاة يف ذلك التاريخ بنفس املبلغوختفيض على رصيد األرباح امل)سعودي 

وحيث مل تتغري . 2,613,843، وأرباح اكتوارية مببلغ 1,512,683مببلغ  2316ديسمرب  31الفائدة للسنة املنتهية يف 
، فلم تدرج أية 2316يناير  1تلك املستخدمة يف  عن 2316مارس  31االفرتاضات االكتوارية لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

ريال سعودي  275,333أرباح اكتوارية لفرتة الثالثة أشهر، إال أنه مت تسجيل زيادة يف تكلفة اخلدمة وتكلفة الفائدة مببلغ 
العمومية  ريال سعودي على املصاريف 18,253ريال سعودي على التكاليف املباشرة و 255,753لفرتة الثالثة أشهر، منها 

 .واإلدارية
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 ترمجة العمالت األجنبية . ج

بداًل من إدراجها يف  مت إدراج فروقات ترمجة العمالت األجنبية من ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر يف قائمة الدخل الشامل،

 .قائمة التغريات يف حقوق امللكية كما كان معمواًل به وفقًا للمعايري املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية
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