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20172016

( السعوديةبالرياالت  ) 

)غير مراجعة()غير مراجعة(

480,589,418471,425,144مبيعات

10,801,418 10,877,784أجيرايرادات ت

 482,226,562 491,467,202مجموع االيرادات

(370,072,540)(379,266,159)المبيعاتتكلفة 

112,154,022 112,201,043اجمالي الربح

(83,422,230)(86,407,696)مصاريف بيع وادارية وعمومية

 (440,354)440,135 أخرى  (خسائرارباح )

26,233,48228,291,438 الربح التشغيلي

(2,116,343)(3,037,719) مصاريف مالية

23,195,76326,175,095الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل االجنبية

(679,387)(604,022)الزكاة وضريبة الدخل 

22,591,74125,495,708 صافي الدخل للفترة

العائدة لـ :

22,527,31725,453,057 المساهمين في الشركة

64,42442,651حقوق الملكية غير المسيطرة

22,591,74125,495,708

:  االساسي والمخفض منربح السهم 

0.580.63 الربح التشغيلي

0.500.57صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة

.تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
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يناير 1ديسمبر 31مارس 31

201720162016 ايضاح

 (بالرياالت السعودية) 

)مراجعة( )مراجعة()غير مراجعة( الموجودات

 موجودات متداولة

29,753,47616,684,229 13,507,666 نقد وما في حكمه

6,602,7595,664,292 6,914,728االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة

57,661,45031,661,043 56,374,674 مدينون تجاريون

37,927,40150,126,168 52,791,381 مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

553,825,348530,491,458485,805,645 مخزون

683,413,797662,436,544589,941,377 متداولة المجموع الموجودات 

 موجودات غير متداولة

1,257,8291,257,829 1,257,829 استثمار متاح للبيع

1,665,7783,075,556 1,491,667 ايجار مدفوع مقدما 

29,908,72626,376,600 29,862,250 عقارات استثمارية

824,932,922816,423,707690,680,754 عقارات ومعدات

856,6641,170,816 1,146,339 موجودات غير ملموسة

858,691,007850,112,704722,561,555غير متداولة المجموع الموجودات 

1,542,104,8041,512,549,2481,312,502,932 مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق الملكية

 مطلوبات متداولة

3344,929,790366,056,998332,254,008 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

237,996,199178,000,000105,608,485 قروض قصيرة األجل

121,384,846121,333,33366,585,317الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

6,519,0158,154,715 5,977,332 الجزء المتداول من إيرادات مؤجلة

3,842,2003,886,993 4,446,222 زكاة وضريبة دخل مستحقة

714,734,389675,751,546516,489,518 مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة 

123,177,880155,817,949213,075,415 قروض طويلة األجل

388,119469,868- إيرادات مؤجلة

46,458,93238,455,727 47,468,092 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

170,645,972202,665,000252,001,010مجموع المطلوبات غير المتداولة

885,380,361878,416,546768,490,528 مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

450,000,000450,000,000350,000,000 رأس المال

85,567,15076,444,837 85,567,150 احتياطي نظامي

120,925,04398,397,726116,651,127 أرباح مبقاة

656,492,193633,964,876543,095,964 لمساهمي الشركةمجموع حقوق المساهمين العائدة 

232,250167,826916,440   حقوق الملكية غير المسيطرة

634,132,702544,012,404  656,724,443    مجموع حقوق الملكية

1,312,502,932 1,512,549,248  1,542,104,804   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

.تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
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العائدة لمساهمي الشركة

رأس المال  

زيادة مقترحة  

في رأس المال 

احتياطي  

المجموع  أرباح مبقاة  نظامي 

حقوق  

الملكية غير 

المسيطرة 

مجموع حقوق  

الملكية 

)بالرياالت السعودية(

2017:  

633,964,876167,826634,132,702 85,567,15098,397,726-450,000,000 2017يناير  1ما في ك

22,527,31722,527,31764,42422,591,741   -  -   -   ترة دخل الف

22,527,31722,527,31764,42422,591,741   -       -   -  مجموع الدخل الشامل

85,567,150120,925,043656,492,193232,250656,724,443-450,000,000 2017مارس  31كما في 

2016:  

76,444,837116,651,127543,095,964916,440544,012,404-350,000,000 2016يناير  1كما في 

25,453,05725,453,05742,65125,495,708   -      -   -  ترةدخل الف

25,453,05742,65125,495,708 25,453,057   -      -   -   مجموع الدخل الشامل

   -       -   - (100,000,000)   - 100,000,000-توزيعات أرباح مقترحة

350,000,000100,000,00076,444,83742,104,184568,549,021959,091569,508,112 2016مارس  31كما في 

تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.



الشركة السعودية للتسويق )أسواق المزرعة( 

 )شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية االولية الموجزة الموحدة

مارس  31لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

- 5 -

20172016

 )بالرياالت السعودية(

)مراجعة()غير مراجعة(

 األنشطة التشغيلية

22,591,74125,495,708 للفترة الدخلصافي 

تعديالت لبنود غير نقدية:

11,975,66410,371,162 استهالك 

89,664157,849 إطفاء أصول غير ملموسة

1,009,1601,726,157 مخصص مكافات نهاية الخدمة

174,111375,000 إطفاء ايجار مدفوع مقدما 

(2,094)(55,782)الربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

3,037,7192,116,343 مصاريف مالية

604,022679,387 الزكاة وضريبة الدخل المحملة

39,426,29940,919,512

 تغيرات في رأس المال العامل:

 245,935(311,969)االستشارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة

 (9,473,035)(13,577,204) مدينون ومدفوعات مقدمة

(26,274,858)(23,333,890) مخزون

 21,289,630(21,127,208)دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 (5,969,550)(929,802) ايرادات مؤجلة

(19,853,774)20,737,634

(2,116,343) (3,037,719) مصاريف مالية مدفوعة

18,621,291(22,891,493) صافي النقد )المستخدم في( من االنشطة التشغيلية

 األنشطة االستثمارية

(38,212,863)(20,495,709) شراء ممتلكات ومعدات

 80,610 113,088 المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

 (229,700)(379,339) إضافات على موجودات غير ملموسة

(38,361,953)(20,761,960)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

 األنشطة التمويلية

 32,468,580 59,996,199 قصيرة األجلالتغير في قروض 

(15,396,992)(32,588,556) التغير في قروض طويلة األجل

27,407,64317,071,588صافي النقد الناتج عن األنشطة التمويلية

(2,669,074)(16,245,810) صافي التغير في النقد وما في حكمه

29,753,47616,684,229 الفترة النقد وما في حكمه كما في بداية

13,507,66614,015,155النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة

 : المعامالت غير النقدية

100,000,000-زيادة مقترحة لرأس المال من األرباح المبقاة

من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة. تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ
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 معلومات عامة -1

 

المملكة في م سررعودية مسررجلة في مدينة الدمامسرراهمة إن الشررركة السررعودية للتسررويق )أسررواق المزرعة( )"الشررركة"( هي شررركة 
 م(.1978ديسمبر  3هـ )الموافق 1399محرم  2وتاريخ  2050006430العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 

 م.2014يناير  24 منذ في سوق األسهم السعوديةمتداولة أسهم الشركة 
 

 ولدى الشركة الشركات التابعة التالية:
 

 بلد التأسيس نسبة الملكية الفعلية اسم الشركة التابعة
   

 المملكة العربية السعودية %90,00 شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة
 الجمهورية اللبنانية %90,95 التابعةالشركة السعودية للتسويق والتجارة ش م ل )القابضة( وشركتها 

   
 النشاطات التالية: المشار اليهم مجتمعين بـ )"المجموعة"( تزاول الشركة وشركاتها التابعة

 
 تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية واألواني المنزلية ولعب األطفال واألقمشة والملبوسات واألدوات المكتبية.  -
 التسويق لحساب الغير وإدارة وتشغيل المخابز.تقديم خدمات  -
 إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي وتقديم الوجبات السريعة والمشروبات الباردة والساخنة. -
 تأسيس وادارة وتشغيل المراكز الترفيهية. -
 

 م. 2017مايو  9وافق مجلس إدارة الشركة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة بتاريخ  
 

 السياسات المحاسبية المهمة -2
 
 اإلعدادأساس  2-1

 

من قبل (: "القوائم المالية االولية" المعتمد 34الموحدة وفقاً لمعيار المحاسرررررربة الدولي رقم ) تم اعداد القوائم المالية االولية الموجزة
 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
الموجزة الموحدة على كافة المعلومات واالفصررراحات المطلوبة في القوائم المالية السرررنوية، وينبغي  االوليةال تشرررتمل القوائم المالية 

بعد االخذ باالعتبار السياسات المحاسبية الجديدة  2016ديسمبر  31ان تقرأ مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 
 .4-2ي الواردة في ايضاح المعايير الدولية للتقرير المال واثر التحول الى 3-2الواردة في ايضاح 

 
طبقاً لمعايير المحاسررررربة  2016ديسرررررمبر  31تم اعداد القوائم المالية للمجموعة لجميع الفترات السرررررابقة وحتى السرررررنة المنتهية في 

للفترة االولية ئم المالية الموجزة الموحدة . ان هذه القوا)"المعايير المحلية"( المتعارف عليها سرررررابقاً في المملكة العربية السرررررعودية
مالي 2017مارس  31المنتهية في  ية للتقرير ال لدول قا للمعايير ا عدادها وف با قامت المجموعة  ية  مال )"المعايير  هي اول قوائم 

 . 4-2. ان المعلومات حول تبني المعايير الدولية للتقرير المالي من قبل المجموعة مشار اليها في ايضاح الدولية"(
 

( "إتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة"، ان السررررررياسرررررررات 1كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 2017ديسرررمبر  31كما في  الفعالةتتناسرررب مع المعايير  االولية لية الموجزة الموحدةالمحاسررربية المطبقة لغرض اعداد القوائم الما

وهو تاريخ اول قوائم مالية سررنوية سرريتم اعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. لم تقم المجموعة بتطبيق مبكر الي معايير او 
 ما في ذلك التاريخ.تفسيرات او تعديالت اخرى صادرة ولكن غير واجبة التطبيق ك

 
االستثمارات بغرض المتاجرة واالستثمارات تم اعداد القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة على اساس التكلفة التاريخية، باستثناء 

 .الموجزة الموحدة بالريال السعوديالتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. يتم عرض القوائم المالية االولية  المتاحة للبيع
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة -2
 
 أساس التوحيد 2-2

 
 م. 2017مارس  31تشتمل القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة على القوائم المالية االولية للشركة وشركاتها التابعة كما في 

 

تتحقق السررريطرة عندما تصررربح المجموعة عرضرررة او لها الحق في الحصرررول على العوائد المتغيرة نتيجة مشررراركتها في الشرررركة 
القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسرررة نفوذها على الشرررركة المسرررتثمر بها. وبشررركل  المسرررتثمر بها، ولدى المجموعة

 كان لدى المجموعة: –وفقط اذا  –خاص فإن المجموعة تسيطر على المنشأة المستثمر بها اذا 
 
 لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالمنشأةنفوذ على المنشأة المستثمر بها )مثل: وجود حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالية  - 

 المستثمر بها(.   
 حقوق في الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع المنشأة المستثمر بها. اوالتعرض لمخاطر  - 
 القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة المستثمر بها في التأثير على عوائدها. - 
 

البية حقوق التصررويت سررتؤدي الى السرريطرة. ومن اجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون بشرركل عام، هناك افتراض ان حيازة غ
لدى المجموعة مسررررتوى اقل من غالبية حقوق التصررررويت او حقوق مشررررابهة في الشررررركة المسررررتثمر بها، فإن المجموعة تأخذ في 

سيطرة على المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق  االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما اذا كان لدى المجموعة
 والظروف تشمل ما يلي:

 
 الترتيب التعاقدي مع االخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها. - 
 الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية االخرى. - 
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. - 
 

شارت الحقائق والظروف ان هناك  شأة المستثمر بها ام ال اذا ما ا سيطرة على المن تقوم المجموعة باعادة تقييم ما اذا كانت تمارس 
تغيراً على عنصرررر او اكثر من العناصرررر الثالثة للسررريطرة. يبدا توحيد الشرررركة التابعة اعتباراً من تاريخ سررريطرة المجموعة على 

حتى زوال السرريطرة على الشررركة التابعة. يتم ادراج الموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصررروفات الشررركة التابعة وتسررتمر 
او المباعة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ انتقال السيطرة الى المجموعة  المستحوذ عليهاالخاصة بالشركة التابعة 

 كة التابعة.وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشر
 

غير  على حقوق الملكيةوالمساهمين في الشركة  علىيتم توزيع الربح او الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل الموحدة 
 . هذا التوزيع عجز نتج عن ان المسيطرة حتى و

 
سررررياسرررراتها المحاسرررربية والسررررياسررررات عند اللزوم، يتم اجراء التعديالت على القوائم المالية للشررررركات التابعة من اجل التوفيق بين 

للمجموعة. يتم اسررررررتبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية وااليرادات والمصررررررروفات والتدفقات النقدية  المحاسرررررربية
 المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

 
ركة تابعة ال يؤدي الى فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. وفيما اذا فقدت المجموعة يتم احتساب اي تغير في حصة التملك في ش

 السيطرة على شركة تابعة فانها تقوم بـ :
 
 .الشركة التابعة مطلوباتهرة( و)بما فيها الش بموجودات الغاء االعتراف -
 غير المسيطرة. بالقيمة الدفترية ألية حقوق ملكية الغاء االعتراف - 
 االثر المتراكم لفروقات ترجمة العمالت المقيد في حقوق الملكية.ب الغاء االعتراف - 
 االعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم. - 
 االعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المتبقي. - 
 االعتراف بأي فائض او عجز في قائمة االرباح والخسائر. - 
كما هو  العناصررر المقيدة سررابقا في الدخل الشررامل االخر الى قائمة الدخل او االرباح المبقاة،اعادة تصررنيف حصررة الشررركة من  - 

 مناسب، كما هو مطلوب في حال قامت المجموعة باستبعاد الموجودات او المطلوبات بشكل مباشر.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة -2
 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية 2-3
 

 المجموعة: ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة التي استخدمتهافيما يلي 
 
 تحقق اإليرادات 2-3-1

يتحقق االيراد عند احتمال تدفق منافع اقتصرررادية للمجموعة. ويمكن قياس االيراد بصرررورة سرررليمة بغض النظر عن تاريخ تحصررريل 
القبض بعد االخذ في االعتبار شررروط الدفع الواردة في االرتباطات االيراد. يقاس االيراد بالقيمة العادلة للمبلغ المسررتلم او مسررتحق 

التعاقدية، مع اسرررررتبعاد الضررررررائب او الرسررررروم. تدرس المجموعة ترتيبات االيرادات للتحقق من معايير محددة لتحديد ما اذا كانت 
وفيما يلي  يرادات الخاصررررررة بها.المجموعة تعمل كوكيل او اصرررررريل. لقد حددت المجموعة انها تعمل كأصرررررريل في كل ترتيبات اال

 الشروط الواجب استيفاؤها قبل تحقق االيراد:
 

 مبيعات البضائع
لهذه المبيعات من مسررررؤولية المجموعة الى  مخاطر ومكاسررررب الملكية الجوهريةتتحقق االيرادات من مبيعات البضررررائع عند انتقال 

ي. يتم قياس االيرادات الناتجة عن بيع البضررررائع بالقيمة العادلة مسررررؤولية المشررررتري، ويتم ذلك عادة عند تسررررليم المبيعات للمشررررتر
 للمقابل المستلم او المستحق القبض بالصافي من مخصص المرتجعات والخصم التجاري وخصم الكميات. 

 
 إيرادات اإليجار

 يفراجها إدطريقة القسررررررط الثابت على مدى فترات اإليجار ويتم غيلي بيرادات اإليجار الناتجة عن عقود التأجير التشررررررإتحقق ت
 .غيليةلدخل حسب طبيعتها التشفي قائمة ااإليرادات 

 

 توزيعات االرباح من االستثمارات المتاحة للبيع
ذلك عادة  تتتحقق ايرادات توزيعات االرباح من االسررررتثمارات المتاحة للبيع عند نشرررروء حق المجموعة في اسررررتالم المبلغ ، ويكون

 عند موافقة الشركاء على توزيع االرباح.
 

 المصاريف 2-3-2
االدارية والعمومية باستخدام عوامل البيع و مصاريف ل ثابت على المصاريف المباشرة ويتم توزيع جميع مصاريف التشغيل بشك

 توزيع ثابتة يتم تحديدها بما يتناسب مع انشطة المجموعة.
 

 الزكاة وضريبة الدخل 2-3-3
 

 الزكاة
يجنب مخصرررررص للزكاة للشرررررركة وشرررررركاتها التابعة السرررررعودية وفقا لالنظمة المعمول بها في المملكة العربية السرررررعودية . يحمل 

 المخصص على قائمة الدخل .
 

 ضريبة الدخل الحالية
. يتم استخدام الجهات المتخصصةتقاس موجودات ومطلوبات ضريبة  الدخل للفترة الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده او سداده الى 

معدالت الضرررررررائب وقوانينها السررررررارية او الواقعية في تاريخ اعداد المركز المالي في الدول حيو تعمل المجموعة وتولد الدخل 
 الخاضع للضريبة.

 
وق الملكية وليس على قائمة المتعلقة بالعناصر المقيدة مباشرة في حقوق الملكية يتم قيدها على حق الحالية فيما يتعلق بضريبة الدخل

. تقوم االدارة بتقييم االوضاع المأخوذة في االقرارات الضريبية بشكل دوري فيما يتعلق بالحاالت الخاضعة لتفسيرات وتقوم الدخل
 بتكوين مخصصات عند الحاجة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3
 

 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( 2-3-3
 

 الضريبة المؤجلة
يتم تقدير الضرررررائب المؤجلة باسررررتخدام طريقة المطلوبات على الفروق المؤقتة بين االسرررراس الضررررريبي للموجودات والمطلوبات 

 وقيمتها الدفترية حسب القوائم المالية في تاريخ اعداد المركز المالي .
 

 المؤقتة باستثناء الحاالت االتية: الضريبية اتيتم االعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروق
 
شهرة او الصل او التزام في معاملة خالف تجميع االعمال وال تؤثر  - ضريبي المؤجل عن االثبات االولي لل شأ االلتزام ال    -اذا ن

      على الربح المحاسبي او الربح او الخسارة للضريبة. -في وقت المعاملة
المؤقتة الخاضررعة للضررريبة المتعلقة باالسررتثمارات في الشررركات التابعة او الشررركات الزميلة او المشرراريع المشررتركة،  اتالفروق -

المؤقتة ال تنعكس في المسررررررتقبل  اتالمؤقتة ويكون من المحتمل ان الفروق اتعندما يمكن السرررررريطرة على توقيت عكس الفروق
 القريب.

 
المؤقتة المسموح بخصمها والخصومات الضريبية غير المستخدمة  اتالمؤجلة لجميع الفروق يتم االعتراف بالموجودات الضريبية

 المؤقتة من الربح الضريبي باستثناء: اتالذي يمكن عنده خصم هذه الفروق الحداو الخسائر الضريبية غير المستخدمة الى 
مها من االعتراف االولى باصررل او التزام في معاملة المؤقتة المسررموح بخصرر اتاذا نشررأ اصررل الضررريبة المؤجل المتعلق بالفروق -

 على الربح المحاسبي او الربح او الخسائر الخاضعة للضريبة . –في وقت المعاملة  -خالف تجميع االعمال وال تؤثر
المؤقتة المسررموح بخصررمها المتعلقة باالسررتثمارات في الشررركات التابعة او الشررركات الزميلة او المشرراريع  اتفيما يتعلق بالفروق -

المؤقتة في المستقبل القريب ، وهناك ربح  اتالمشتركة، تتحقق موجودات ضرائب الدخل المؤجلة فقط عند احتمال عكس الفروق
 خاضع للضريبة ينتج عن استخدام الفروق المؤقتة.

 
 ليس من المحتملمراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ اعداد كل مركز مالي وتخفض الى الحد الذي  يتم

توافر ما يكفي من الربح الخاضرررع للضرررريبة بما يسرررمح باسرررتخدام جزء او جميع الموجودات الضرررريبية المؤجلة . يعاد تقييم  عنده
 ليس من المحتمل عندهبها في تاريخ اعداد كل مركز مالي ، ويتم االعتراف بها الى الحد الذي  الموجودات المؤجلة غير المعترف

 تغطية الموجودات الضريبية المؤجلة من االرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة.
 

ي يتحقق فيها االصل او تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة المتوقع سريانها في الفترة الت
 يسوى االلتزام بناءا على نسب الضرائب )وقوانين الضرائب( السارية المفعول في تاريخ اعداد المركز المالي .

 
يتم ادراج الضررررريبة الجارية والمؤجلة كايراد او مصررررروف في قائمة الدخل الشررررامل للفترة .الضررررريبة الجارية والمؤجلة المتعلقة 

 جل مباشرة ضمن حقوق الملكية . يتم تسجيلها مباشرة ضمن حقوق الملكية.بمعاملة او حدث يس
 

يتم مقاصرررررة موجودات ومطلوبات الضررررررائب المؤجلة اذا منح القانون حق اسرررررتخدام الموجودات الضرررررريبية المتداولة في سرررررداد 
الجهة لضررررريبة امام نفس مطلوبات ضرررررائب الدخل المتداولة وكانت ضرررررائب الدخل المؤجلة تخص نفس المنشررررأة الخاضررررعة  ل

 المختصة.
 

في ذلك التاريخ تفي بمعايير االعتراف المسررتقل  ولكنها الالتي يتم الحصررول عليها نتيجة لعمليات تجميع االعمال  المنافع الضررريبية
توافر معلومة جديدة او وقوع تغيير في الحقائق . ويعامل التعديل بصفته انخفاض في الشهرة  عند فترة الحقةيتم االعتراف بها في 

 )طالما ال يتجاوز رصيد الشهرة( في حالة حصوله خالل فترة القياس ، او في قائمة الدخل.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3
 

 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( 2-3-3
 

 المبيعات والقيمة المضافةضرائب 
يتم االعتراف بااليرادات والمصرررروفات والموجودات بالصرررافي من قيمة ضررررائب المبيعات والقيمة المضرررافة باسرررتثناء الحاالت 

 االتية:
 
الحالة اذا استحقت ضرائب المبيعات على اقتناء موجودات او خدمات ال يتم استردادها من الجهة المختصة بالضرائب، وفي هذه  -

 يعترف بضرائب المبيعات كجزء من تكلفة شراء االصول او جزء من بند المصروفات بحسب الحالة.
 تظهر الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضرائب المبيعات والقيمة المضافة. -

المختصررة بالضرررائب ضررمن الذمم الجهة  –او دفعه الى  -ويتم تسررجيل صررافي الضرررائب على المبيعات الذي يمكن اسررترداده من
 المدينة والدائنة في قائمة مركز المالي .

 
 النقد وما في حكمه 2-3-4

 
يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك وفي الصرررررندوق والودائع قصررررريرة االجل والتي لها تواريخ 

 أو أقل والتي ليست معرضة لمخاطر تغير في القيمة جوهرية.  اشهرثالثة لاستحقاق أصلية 
 

وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة يتكون النقد وما في حكمه من نقد وودائع قصرررررريرة االجل كما هي معرفة اعاله 
 لنقد للمجموعة.مخصوما منها أرصدة السحب على المكشوف من البنوك حيو انها تعتبر جزءا ال يتجزأ من إدارة ا

 
 االعتراف االولي والقياس الالحق -األدوات المالية  2-3-5

 
 األداة المالية تمثل العقود التي ينتج عنها موجودات مالية لمنشأة ما ومطلوبات مالية او أداة ملكية لمنشأة أخرى.

 
 ( الموجودات المالية1

 االعتراف االولي والقياس
قروض  وا الدخلبصررررفتها موجودات مالية مسررررجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة عند االعتراف االولي تصررررنف األدوات المالية 

موجودات مالية متاحة للبيع او كمشررتقات مالية تسررتخدم كأدوات لتغطية  وااسررتثمارات محتفظ بها لتاريخ االسررتحقاق  واوذمم مدينة 
 ف موجوداتها المالية عند االعتراف االولي.المخاطر الفعلية عند الحاجة. وتحدد المجموعة تصني

 
قيد الموجودات المالية عدم بجميع الموجودات المالية بالقيمة العادلة مضرررررررافا اليها تكاليف المعاملة في حالة  يتم االعتراف اوليا

 بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.
 

 القياس الالحق
 المالية على تبويبها على النحو التالي :حق للموجودات اليعتمد القياس ال

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

تتضررررررمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على الموجودات المالية ألغراض المتاجرة والموجودات المالية 
يتم تصررنيف الموجودات المالية كموجودات مالية بغرض المعترف بها عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

 بغرض بيعها في االجل القريب. المتاجرة اذا تم شرائها
 

قائمة الدخل في قائمة المركز المالي بقيمتها العادلة مع تحميل التغيرات في  خالل يتم تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
 القيمة العادلة في قائمة الدخل.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3
 

 االعتراف االولي والقياس الالحق )تتمة( -األدوات المالية  2-3-5
 

 القروض والذمم المدينة
تعتبر القروض والذمم المدينة من الموجودات المالية غير المشررتقة و لها مدفوعات ثابتة  ان هذه الفئة هي االكثر مالئمة للمجموعة.

ودات المالية بالقيمة المطفأة باسررتخدام سررعر او يمكن تحديدها وغير مدرجة في سرروق نشررطة، وبعد القياس االولي، تقاس تلك الموج
الفائدة الفعلي ناقصررا الهبوط في القيمة. عند احتسرراب القيمة المطفأة يؤخذ باالعتبار أي خصررم او عالوة اقتناء والرسرروم والتكاليف 

قائمة الدخل كتكاليف تمويل  وهي جزء ال يتجزأ من سرعر الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف بالخسرائر الناتجة عن الهبوط في القيمة في
 ومصاريف بيع للذمم المدينة.

 
 االستثمارات المتاحة للبيع 

تتضرررمن االسرررتثمارات المتاحة للبيع على أدوات حقوق ملكية . اسرررتثمارات حقوق الملكية المصرررنفة باعتبارها متاحة للبيع هي غير 
 العادلة من خالل قائمة الدخل .تلك المحتجزة لغرض المتاجرة او المصنفة كموجودات بالقيمة 

 
بعد القياس المبدئي ، تقاس االسرتثمارات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح أو الخسرائر غير المحققة ضرمن 

د بيع تلك االستثمارات الدخل الشامل اآلخر كاحتياطي تقييم استثمار في أوراق مالية متاحة للبيع حتى يتم بيع تلك االستثمارات ، عن
 يتم تحويل االحتياطي من الدخل الشامل اآلخر الى قائمة الدخل.

 
تقوم المجموعة بتقييم ما اذا كانت ال تزال قادرة ولديها النية على بيع موجوداتها المالية المتاحة للبيع في المسررررررتقبل القريب . في 

ت المالية بسرربب أسررواق غير نشررطة مما أدى الى تغير نية اإلدارة لبيعها حالة عدم اسررتطاعة المجموعة المتاجرة في تلك الموجودا
 في المستقبل القريب يجوز للمجموعة اختيار إعادة تبويب تلك الموجودات المالية في ظروف نادرة .

 
  استبعاد الموجودات المالية

 هة ان امكن( في الحاالت اآلتية :يتم استبعاد الموجودات المالية )او جزء منها او مجموعة موجودات مالية متشاب
 انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل . او -
قيام المجموعة بتحويل حقوقها باسررررررتالم تدفقات نقدية من األصررررررل أو التزمت بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير الى  -

بصررررررورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصررررررة طرف ثالو من خالل اتفاقية "تحويل " وسررررررواء )أ( حولت المجموعة 
باألصررل أو )ب( ان المجموعة لم تحول أو تحتفظ بصررورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصررة باألصررل اال انها حولت 

 حقها في السيطرة عليه.
 

تحويل ولم تقم بتحويل او االحتفاظ  اذا قامت المجموعة بتحويل حقوقها باسررررررتالم التدفقات النقدية من األصررررررل أو دخلت في اتفاقية
بصررورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصررل ولم تحول سرريطرتها على األصررل ، يتم االعتراف باألصررل الى المدى 
الذي تسررررررتمر عالقة المجموعة به. في تلك الحالة تقوم المجموعة باالعتراف أيضرررررررا بالمطلوبات المرتبطة . وتقاس المطلوبات 

 لمرتبطة واألصل المتحول على أساس يعكس الحقوق والمطلوبات التي احتفظت بها المجموعة .ا
 

ويقاس اسرتمرار العالقة الذي يتخذ شركل ضرمان على األصرل المحول بالقيمة الدفترية األصرلية لألصرل وأقصرى مبلغ يمكن مطالبة 
 المجموعة بسداده ، ايهما أقل .

 
 مالية( الهبوط في قيمة الموجودات ال2

في تاريخ اعداد القوائم المالية ، تقوم المجموعة بتقدير ما اذا كان هناك دليال موضرروعيا على أن أصررل مالي محدد أو مجموعة من 
الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها . ويتقرر أن أصل معين أو مجموعة من الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها فقط في حالة 

نخفاض قيمة األصل نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف األولي باألصل )حدث خسارة( ويكون وجود دليل موضوعي على ا
لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل المالي او مجموعة الموجودات المالية يمكن تقييمه بصورة 

مؤشرررررررات تعرض مدين او مجموعة من المدينين الى صررررررعوبات مالية يعتمد عليها . ومن األدلة الموضرررررروعية النخفاض القيمة 
جوهرية ، او وقوع اهمال او تقصير في سداد الفائدة او اصل المبلغ ، او احتمال افالس المقترض او إعادة هيكلته ماليا ، او وجود 

وقعة من مجموعة الموجودات المالية منذ واضررحة تشررير الى وجود انخفاض يمكن قياسرره في التدفقات النقدية المسررتقبلية المت بيانات
 االعتراف األولي لهذه الموجودات مثل التغيرات في المتأخرات او الظروف االقتصادية التي ترتبط بالتعثر.
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 االعتراف االولي والقياس الالحق )تتمة( -األدوات المالية  2-3-5
 

 )تتمة( قيمة الموجودات المالية ( الهبوط في2
 

 االستثمارات المتاحة للبيع
 هبوطبالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع تقوم المجموعة في تاريخ اعداد القوائم المالية بتقييم ما اذا كان هناك دليل موضوعي على 

 قيمة استثمار معين او مجموعة من االستثمارات.
 

وهري جلدليل الموضوعي يتضمن انخفاض في ادوات حقوق الملكية المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع فان ا ستثماراتإلبالنسبة ل
مستمر للقيمة العادلة لهذه االستثمارات عن تكلفتها. يتم تحديد "االنخفاض الجوهري" مقابل القيمة االصلية لالستثمار و"مستمر" و

دائم في القيمة، يتم اسررررررتبعاد  هبوطدون القيمة االصررررررلية. وفي حالة وجود دليل على  مقابل المدة التي بقيت خاللها القيمة العادلة
القيمة لهذا  هبوط فيالتي تحتسرب بالفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلة الحالية مخصروما منها اية خسرارة  –الخسرارة المتراكمة 

الشررررامل اآلخر ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل. وال يمكن رد من الدخل  – االصررررل المالي سرررربق االعتراف بها في قائمة الدخل
في قيمة استثمارات حقوق الملكية من خالل قائمة الدخل ويتم االعتراف بالزيادة في القيمة العادلة لالستثمار مباشرة  الهبوطخسائر 

 ضمن الدخل الشامل اآلخر.
 
، ضرررررمن امور اخرى، الفترة ة. تأخذ االدارة في عين االعتبارت االدار" و"مسرررررتمراً" يخضرررررع لتقديرايعد "جوهريا   ان تحديد ما 

  والمدى الذي كانت فيه القيمة العادلة دون التكلفة.
 
 ( المطلوبات المالية3
 

 االعتراف االولي والقياس
الدخل او كقروض ومديونيات او كمشرررتقات مالية  ة بالقيمة العادلة من خالل قائمةتصرررنف المطلوبات المالية مبدئيا كمطلوبات مالي

 مخصصة لتغطية االستثمارات كغطاء فعلي بحسب طبيعتها.
 

يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية بصررورة مبدئية بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والسررلف بالصررافي من تكاليف المعامالت 
 المرتبطة مباشرة بها.

 
 ة للمجموعة الذمم الدائنة التجارية والقروض.وتتضمن المطلوبات المالي

 
 القياس الالحق

 يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها على النحو التالي:
 

 القروض
بعد االعتراف االولي تقاس القروض التي تحمل العمولة بالتكلفة المطفأة باسررررررتخدام طريقة سررررررعر الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف 

 سائر في قائمة الدخل عند سداد المطلوبات، كذلك من خالل عملية اطفاء معدل العمولة الفعلية.باالرباح او الخ
 

تحسب التكلفة المطفأة بعد االخذ بعين االعتبار العالوة او الخصم عند الشراء وكذلك االتعاب او التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ 
 عمولة الفعلية كتكاليف تمويلية في قائمة الدخل.من معدل العمولة الفعلية. يدرج اطفاء معدل ال

 
 ان هذه الفئة تنطبق عادة على القروض التي تحمل فائدة.

 
 استبعاد المطلوبات المالية

عندما يتم اسررررررتبدال احد  يتم اسررررررتبعاد المطلوبات المالية عندما يتم سررررررداد االلتزام او الغاؤه او انتهاء االلتزام بموجب المطلوبات.
المطلوبات المالية بآخر من نفس المقرض بشررررررروط مختلفة جوهريا او ان شررررررروط المطلوبات القائمة تم تغييرها جوهرياً، عندئذ 

في القيمة  بالفرقيعامل ذلك التعديل او االسرررررتبدال باعتباره اسرررررتبعاد للمطلوبات االصرررررلية واالعتراف بمطلوبات جديدة ويعترف 
 ة المعنية في قائمة الدخل.الدفتري
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 ( المقاصة4

يتم اجراء مقاصرررررة بين الموجودات والمطلوبات المالية مع اظهار صرررررافي المبلغ في قائمة المركز المالي في حال وجود حق يكفله 
 بالصافي او تحقق وتسوية الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت. توافر النية الى التسويةن لمقاصة المبالغ المعترف بها، والقانو

 
 اإليجارات 2-3-6

يعتمد تحديد ما إذا كان أي اتفاق يمثل أو يتضررررررمن إيجار على جوهر االتفاق في تاريخ بدايته. يمثل االتفاق أو يتضررررررمن إيجار إذا 
ق يحول حق استخدام أصل او موجودات معينة حتى لو لم يكن اعتمد الوفاء به على استخدام أصل أو موجودات معينة، او أن االتفا

 هذا الحق مذكور صراحة في العقد.
 

وفقاً للمعيار  2016يناير  1، فأن تاريخ بدأ العقد يتم االفتراض على انه  2016يناير  1بالنسرررررربة للترتيبات المتعاقد عليها قبل 
 (.1الدولي للتقرير المالي )

 
 المجموعة كمستأجر 

في بداية االسررررتئجار، يتم رسررررملة التأجير التمويلي الذي بناءا عليه تنتقل إلى المجموعة بصررررورة جوهرية جميع المخاطر والمزايا 
يع المرتبطة بتملك البند المستأجر بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أيهما أقل. ويتم توز

ار باستخدام سعر الفائدة السائد بين أعباء )مصروفات( التمويل واالنخفاض في التزام اإليجار للتوصل إلى سعر ثابت دفعات اإليج
 التمويل في قائمة الدخل. بمصروفاتللفائدة على الرصيد المتبقي من االلتزام. ويتم االعتراف 

 
بحصول المجموعة  معقولإال أنه في حالة عدم وجود تأكيد  يتم استهالك الموجودات المستأجرة على مدار العمر اإلنتاجي لألصل

 على الملكية في نهاية فترة اإليجار يتم استهالك األصل على مدار العمر اإلنتاجي التقديري لألصل أو فترة اإليجار أيهما أقصر.
 

فترة  مدىالقسرررط الثابت على االرباح والخسرررائر على أسررراس  ار التشرررغيلي كمصرررروفات في قائمةيتم االعتراف بمدفوعات اإليج
 اإليجار. 

  
 المجموعة كمؤجر

يتم تبويب اجمالي المبالغ المدينة بموجب عقود ايجار تمويلية مطروحا منها االيرادات المالية الغير مكتسبة في قائمة المركز المالي 
 ة الدخل.كصافي استثمار في ايجار تمويلي. ويتم قيد االيرادات المالية كايرادات اخرى في قائم

 
يتم اضرررافة اتعاب المفاوضرررات والترتيبات المباشررررة المبدئية الى قيمة االصرررل المؤجر ويتم االعتراف بها على مدار عقد االيجار 

 يتم االعتراف بااليجارات المحتملة كايرادات في الفترة التي تستحق بها. .على االساس المستخدم لالعتراف بايرادات التأجير
 

 المخزون 2-3-7
 

 يظهر المخزون بسعر التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل.
 
 تتضمن تكلفة جلب المنتج الى حالته ووضعه الحالي تكلفة الشراء والرسوم الجمركية وتكلفة الشحن والتأمين.  -
 
 .تتمثل القيمة القابلة للتحقق في سعر البيع ضمن ظروف تجارية اعتيادية ناقصاً تكلفة البيع -
 

 العقارات االستثمارية 2-3-8
وبعد االعتراف االولي، ،  بالتكلفة شرررررراملة تكاليف المعامالت. وبعد اإلثبات االولي بالعقارات االسررررررتثماريةيتم االعتراف االولي 

 تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي هبوط في القيمة.
 

عند اسررررتبعادها بصررررورة دائمة من االسررررتخدام، أو عند عدم توقع اية فوائد اقتصررررادية  بالعقارات االسررررتثماريةألغاء االعتراف يتم 
 . يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لالصل في قائمة الدخل للفترة التي يتم فيها االستبعاد.منها مستقبلية

 
 فقط عند وجود تغير في االستخدام. االستثماريةالعقارات يتم التحويل الى )او من( 
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 عقارات ومعدات 2-3-9

. راكمة للهبوط في القيمة ان وجدتيتم تسرررررجيل العقارات والمعدات بالتكلفة مخصررررروما منها االسرررررتهالك المتراكم والخسرررررائر المت
تتضرررمن التكلفة تكلفة الجزء المسرررتبدل من العقارات والمعدات وتكاليف اإلقتراض لمشرررروعات االنشررراءات طويلة األجل في حالة 
الوفاء باشتراطات اإلعتراف. عندما يتم استبدال اجزاء هامة من العقارات والمعدات على فترات معينة، تقوم المجموعة باالعتراف 

ودات فردية ذات عمر انتاجي محدد واسررررررتهالك محدد. ويتم اإلعتراف بجميع تكاليف اإلصررررررالح بتلك األجزاء باعتبارها موج
تقيد االراضرررري والمباني بالتكلفة ويخصررررم منها االسررررتهالك المتراكم للمباني واي  عند تكبدها. الدخلوالصرررريانة األخرى في قائمة 

 خسائر هبوط في القيمة.
 

 على اساس القسط الثابت على مدار العمر االنتاجي المقدر للموجودات كالتالي: يتم احتساب اإلستهالك
 سنة 50الى  10: وتحسينات على المأجور مباني  - 
 سنة 20الى  3:  التخزين الباردمعدات  - 
 سنوات 20الى  3االثاث والتركيبات والمعدات المكتبية :  - 
 سنوات 10الى  4السيارات:  - 
 

االعتراف بأي بند من بنود العقارات والمعدات عند اسرررررتبعاده أو عند عدم توقع الحصرررررول على أي منافع اقتصرررررادية من يتم الغاء 
اسررتخدامه أو بيعه في المسررتقبل. يتم تسررجيل أي ربح أو خسررارة تنشررأ عن اسررتبعاد األصررل )تحسررب بالفرق بين صررافي متحصررالت 

 لدخل عند استبعاد األصل.االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة ا
 

في نهاية كل فترة مالية ويتم إجراء التعديالت  والمعداتيتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية، وطرق اسررررتهالك العقارات 
 على أساس مستقبلي، إذا تطلب األمر. 

 
 تكاليف االقتراض 2-3-10

يتم االعتراف بتكاليف االقتراض المرتبطة مباشرررة باقتناء أو إنشرراء أو إنتاج أصررل معين يسررتغرق بالضرررورة فترة زمنية إلعداده 
لالسرررتخدام أو البيع كجزء من تكلفة ذلك األصرررل. ويتم تسرررجيل جميع التكاليف األخرى كمصرررروفات في فترة اسرررتحقاقها. وتتمثل 

 ائدة وغيرها من التكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بعملية إقتراض األموال.تكاليف االقتراض في تكاليف الف
 

 تجميع االعمال والشهرة 2-3-11
تتم المحاسررربة عن عمليات تجميع االعمال باسرررتخدام طريقة االسرررتحواذ. تقاس تكلفة االسرررتحواذ باجمالي المبلغ المحول والذي يتم 

اريخ االسررتحواذ ومبلغ حقوق الملكية غير المسرريطرة في الشررركة المسررتحوذ عليها. بالنسرربة لكل عملية من قياسررة بالقيمة العادلة بت
عمليات تجميع االعمال، تقوم المجموعة بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بنسبة حصتهم في صافي 

 ليف االستحواذ المتكبدة كمصاريف وتدرج ضمن المصاريف االدارية.الموجودات المحددة للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكا
 

وعند قيام المجموعة باالسررررررتحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من اجل التصررررررنيف 
بتاريخ االسررتحواذ. ويتضررمن ذلك فصرل والتخصرريص المالئم لها وفقاً للشررروط التعاقدية والظروف االقتصررادية واالوضرراع السررائدة 

 المشتقات المدرجة ضمن االدوات المالية االخرى في العقود الرئيسية العائدة للشركة المستحوذ عليها.
 

 العوضالمحتمل الذي سررررريتم تحويله من قبل الشرررررركة المسرررررتحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االسرررررتحواذ. يتم قياس  العوضيتم اثبات 
اليتم اعادة تقييم  ، وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل .او مطلوبات بالقيمة العادلة كموجودات  المحتمل المصررررررنف

 كحقوق ملكية ويتم قيد التسويات الالحقة ضمن حقوق الملكية. العوض المحتمل المصنف
 

يتم في االصررررررل ، قياس الشررررررهرة بالتكلفة )والتي تمثل الزيادة في اجمالي المبلغ المحول عن صررررررافي الموجودات المحددة التي تم 
االسرررتحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها(. وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصرررافي الموجودات المسرررتحوذ عليها عن اجمالي 

جموعة باعادة تقديرها للتأكد من قيامها بصرررورة صرررحيحة بتحديد كافة الموجودات المسرررتحوذ عليها وكافة المبلغ المحول، تقوم الم
المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة االجراءات المسرررتخدمة في قياس المبالغ المراد اثباتها بتاريخ االسرررتحواذ. واذا مازال ينتج 

ادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن اجمالي المبلغ المحول، يتم اثبات االرباح في عن اعادة التقدير هذا زيادة في القيمة الع
 قائمة الدخل .
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 )تتمة( تجميع االعمال والشهرة 2-3-11
 

للتأكد من وجود هبوط في القيمة، تخصص الشهرة تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر الهبوط المتراكمة. ولغرض اجراء االختبار 
الى كل وحده او مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي  –اعتبارا من تاريخ االسرررررتحواذ  –المسرررررتحوذ عليها عند تجميع االعمال 

لمسرتحوذ يتوقع بأن تسرتفيد من تجميع االعمال، بصررف النظر عما اذا خصرصرت موجودات او مطلوبات اخرى خاصرة بالشرركة ا
 عليها الى تلك الوحدات.

 
يتم ادراج الشرررهرة المتعلقة  وعند تخصررريص الشرررهرة الى الوحدة المنتجة للنقد واسرررتبعاد جزء من العملية ضرررمن تلك الوحدة، عنئذ

بالعملية المسررتبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد ارباح او خسررائر االسررتبعاد. تقاس الشررهرة المسررتبعدة في مثل هذه الحاالت 
 على اساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المنتجة للنقد.

 
 الملموسة الموجودات غير 2-3-12

يتم قياس الموجودات غير الملموسة المقتناة بصورة منفردة عند االعتراف االولي بالتكلفة. وتعتبر تكلفة الموجودات غير الملموسة 
التي تم اقتنررائهررا بنرراءا على تجميع االعمررال هي القيمررة العررادلرة في تراريخ االقتنرراء. وبعررد االعتراف االولي، تقيررد الموجودات غير 

ان وجدت. اما الموجودات غير الملموسررررة  –ة بالتكلفة ناقصررررا أي إطفاء متراكم واي خسررررائر متراكمة للهبوط في القيمة الملموسرررر
 المطورة داخليا  فال يتم رسملتها وتدرج المصروفات في قائمة  الدخل في عند تكبدها.

 
 ة محددة او لمدة غير محددة. يتم تقدير االعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة بفترة زمني

 
بالنسرررربة للموجودات غير الملموسررررة ذات العمر اإلنتاجي المحدد فيتم اطفاؤها على مدار فترة العمر اإلنتاجي االقتصررررادي لها ويتم 

جودات غير تقييم الهبوط في القيمة عند وجود مؤشر على احتمال الهبوط في القيمة. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للمو
الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل فترة مالية. وتحسب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع او الطريقة 

وتعامل  –وفق الحاجة  –المتوقعة إلطفاء المزايا االقتصرررررادية المسرررررتقبلية المتضرررررمنة في األصرررررل بتغيير فترة او طريقة اإلطفاء 
التقديرات المحاسربية. ويتم االعتراف بمصرروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسرة ذات العمر اإلنتاجي المحدد في  كتغيرات في

 قائمة الدخل ضمن المصروفات التي تتناسب مع وظيفة األصل غير الملموس.
 

سبة للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد فال يتم اطفاؤها بل يتم  سنويا بالن اختبارها لقياس الهبوط في القيمة 
سواءا بصورة منفردة او على مستوى الوحدات المنتجة للنقد. ويتم مراجعة تقييم العمر غير المحدد لألصل سنويا لتحديد فيما اذا ما 

ر العمر اإلنتاجي الى زال السرررررتخدام العمر اإلنتاجي غير المحدد ما يبرره. وفي حالة عدم اسرررررتمرار هذه المبررات يتم تغيير تقدي
 عمر انتاجي محدد على أساس مستقبلي.

 
ستبعاد الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية  شئة من ا تقاس األرباح او الخسائر النا

 لألصل ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل عند استبعاد األصل.
 
 الموجودات غير الماليةالهبوط في قيمة  2-3-13

 
تقوم المجموعة في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشررررر على هبوط قيمة أصررررل. وفي حالة وجود أي مؤشررررر 

لألصررل. وتتمثل  على ذلك، أو عند الحاجة إلى إجراء اختبار سررنوي لهبوط قيمة األصررل تقوم المجموعة بتقدير القيمة االسررتردادية
القيمة االسرررتردادية لألصرررل في القيمة العادلة لألصرررل أو وحدة توليد النقد ناقصرررا تكلفة البيع أو القيمة قيد االسرررتخدام لألصرررل أيهما 
أعلى، وتحدد لألصرررل المفرد ما لم يكن األصرررل يتولد عنه تدفقات نقدية مسرررتقلة بشررركل كبير عن النفقات المتولدة من موجودات أو 

وعات أخرى من الموجودات. وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصررررل أو وحدة توليد النقد القيمة االسررررتردادية لألصررررل يتعين مجم
 تخفيض قيمة األصل وتخفض قيمته إلى القيمة االستردادية له. 

 
باسررتخدام سررعر الخصررم قبل الضررريبة بما  وعند تحديد القيمة قيد االسررتخدام، يتم خصررم التدفقات النقدية المسررتقبلية إلى القيمة الحالية

يعكس التقديرات السرررروقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصررررل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع، 
حقق من هذه القيم بمقارنتها عند توافرها، أو يتم اسررتخدام نموذج التقييم المناسررب. ويتم الت –يتم مراعاة المعامالت السرروقية الحديثة 

بمضرراعفات التقييم وأسررعار األسررهم المدرجة للشررركات التابعة المطروحة للتداول للجمهور أو من خالل أي مؤشرررات أخرى للقيمة 
 العادلة. 
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 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية )تتمة( 2-3-13
تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة توليد  موازناتوعة في حساب الهبوط في القيمة على تعتمد المجم

نقد بالمجموعة التي يتم تخصررريص الموجودات الفردية لها. وعادة ما تغطي هذه الميزانيات التفصررريلية والحسرررابات التقديرية خمس 
معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المسررررتقبلية للمشررررروع بعد السررررنة لتغطية فترات أطول، يتم حسرررراب  سررررنوات.
 الخامسة.

 
يات المسررررررتمرة  في قائمة الدخل في بند  –بما في ذلك هبوط قيمة البضرررررررائع  –يتم االعتراف بخسرررررررائر الهبوط في القيمة للعمل

 المصروفات التي تتفق مع وظيفة األصل الذي تهبط قيمته.
 

 الشهرة
يتم اختبار هبوط قيمة الشرررهرة سرررنويا عند كل نهاية سرررنة مالية وعند وجود مؤشررررات على ان القيمة الدفترية معرضرررة للهبوط في 

يتم تحديد الهبوط في قيمة الشررررهرة عن طريق تقييم القيمة االسررررتردادية لكل وحدة مولدة للنقد مرتبطة بشررررهرة )او مجموعة  القيمة.
تكون القيمة االسرررتردادية للوحدة المدرة للنقد اقل من قيمتها الدفترية، يتم االعتراف بخسرررائر هبوط في  وحدات مدرة للنقد(. وعندما

 القيمة. ال يتم عكس خسائر هبوط قيمة الشهرة الحقا. 
 

 المخصصات 2-3-14
سررابقة، وأنه من المحتمل يتم إثبات المخصررصررات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو ضررمنية( على المجموعة ناتجة عن أحداث 

ان يتطلب األمر اسررتخدام الموارد التي تتضررمن المنافع االقتصررادية لسررداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشرركل موثوق به. 
 وفي الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة اسررترداد بعض أو كل المخصررصررات، على سرربيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم اثبات
المبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في 

 قائمة الدخل بعد خصم أية مبالغ مستردة.
 

لذي يعكس، وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، فإنه يتم خصرررم المخصرررصرررات باسرررتخدام معدل ما قبل الضرررريبة الحالي وا
عندما يكون ذلك مالئًما، المخاطر المصرراحبة لذلك االلتزام. وعند اسررتخدام الخصررم، يتم اثبات الزيادة في المخصررص نتيجة مرور 

 الوقت كتكاليف تمويلية.
 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين 2-3-15
لكل برنامج  باسررررررتخدام طريقة وحدة االئتمان يتم تحديد تكلفة المنافع للموظفين بموجب برامج المنافع المحددة بشرررررركل منفصررررررل 

 المخططة. 
 

إعادة القياس، والتي تتألف من المكاسررررررب والخسررررررائر اإلكتوارية، يتم االعتراف بها على الفور في قائمة المركز المالي وضررررررمن 
في قائمة الدخل في الفترات األرباح المبقاة من خالل الدخل الشررررررامل اآلخر في فترة حدوثها. ال يتم إعادة تصررررررنيف إعادة القياس 

 الالحقة. 
 

 يتم تسجيل تكاليف الخدمات السابقة في قائمة الدخل إما:
 

 و امج أو تاريخ خفض مدة البرنامج، بتاريخ تعديل البرن -
 بتاريخ قيام المجموعة بتسجيل تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة. أيهما يقع أواًل.  -
 

معدل الخصرررم على صرررافي التزام أو أصرررل برنامج المنافع المحددة. تقوم المجموعة بتسرررجيل يتم احتسررراب صرررافي الفائدة بتطبيق 
التغيرات التالية في التزام المنافع المحددة تحت بند "تكلفة المبيعات" و "مصررراريف إدارية"، و"مصررراريف بيع وتوزيع" في قائمة 

 الدخل )حسب الوظيفة(:
 
سابقة، واألرباح والخسائر المتعلقة بخفض مدة البرنامج تكاليف الخدمة وتتألف من تكاليف الخدمة  - الحالية، وتكاليف الخدمة ال

 أو التسويات غير الروتينية.
 صافي مصروف أو ايراد الفائدة. -
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 احتياطي نظامي 2-3-16
 

من ربحها للسررنة لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  % 10تماشرريا مع نظام الشررركات السررعودي، تقوم الشررركة بتحويل 
 من راس المال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كارباح. % 30
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات الى متداول او غير متداول 2-3-17
 

غير متداول. يتم تصنيف االصل ضمن  تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على اساس متداول او
 الموجودات المتداولة في حالة:

 
 توقع تحقق االصل او هناك نية لبيعه او استهالكه خالل دورة العمل العادية  -
 محتفظ باالصل بشكل رئيسي من اجل المتاجرة -
 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، او 12توقع تحقق االصل خالل  -
سوية التزام ما خالل  هحكمكونه نقداً او في  - ستخدامه لت شهراً على االقل من تاريخ  12اال اذا كان محظوراً تبادل االصل او ا

 المركز المالي. قائمة
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات االخرى كموجودات غير متداولة.
 

 يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة:
 
 لعمل العادية توقع تسوية االلتزام خالل دورة ا -
 محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من اجل المتاجرة -
 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي او 12توقع تسوية االلتزام خالل  -
 شهراً على االقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي. 12عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة  -
 

 االلتزامات االخرى كمطلوبات غير متداولة.تقوم المجموعة بتصنيف جميع 
 

 يتم تصنيف موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
 

 قياس القيمة العادلة 2-3-18
 

بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة  كاالستثمارات  بغرض المتاجرة واالستثمارات المتاحة للبيعتقوم المجموعة بقياس االدوات المالية 
 مركز مالي.

 
سوية مطلوبات بين طرفين بموجب معاملة تتم على  سداده عند ت ستالمه عند بيع موجودات او  القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن ا

 مطلوبات ستتم اما:اسس تجارية بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض ان معاملة بيع الموجودات او تحويل ال
 
 في السوق الرئيسي لهذه الموجودات او المطلوبات، او - 
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في اكثر االسواق منفعة للموجودات او المطلوبات. - 
 

 ان السوق الرئيسي او االكثر منفعة يجب ان تكون قابلة للوصول اليها من قبل المجموعة.
 

لموجودات او المطلوبات باسررررررتخدام االفتراضررررررات التي قد يسررررررتخدمها المتعاملين في السرررررروق عند تسررررررعير تقاس القيمة العادلة ل
 الموجودات والمطلوبات، بافتراض انهم يسعون لما يحقق افضل المصالح االقتصادية لهم.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3
 
 )تتمة( قياس القيمة العادلة 2-3-18

 
قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية، يتم االخذ في االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من عند 

االصل عن طريق االستخدام االفضل واالقصى له او عن طريق بيعه لمتعاملين اخرين في السوق يستخدمون االصل على النحو 
 االفضل وبأقصى حد.

 
جموعة طرق التقييم المناسررربة للظروفا والتي تكون البيانات الالزمة لها لقياس القيمة العادلة متوفرة، والتي تمكن من تسرررتخدم الم

 اقصى استغالل للمدخالت التي يمكن مالحظتهاا وتمكن من اقل استخدام للمدخالت التي اليمكن مالحظتها.
 

يمة العادلة او االفصررراح عنها في القوائم المالية وفقا للتسرررلسرررل الهرمي تصرررنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسرررها بالق
 لمستويات القيمة العادلةا وهي مذكورة ادناه على اساس مدخالت المستوى االدنىا الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

 
 مماثلة.المستوى االول: االسعار المتداولة )الغير معدلة( في سوق نشط لموجودات او مطلوبات  - 
المستوى الثاني: طرق قياس تكون مدخالت المستوى االدنى لهاا والهامة لقياس القيمة العادلةا يمكن مالحظتها بصورة مباشرة  - 

 او غير مباشرة.
 المستوى الثالو: طرق قياس تكون مدخالت المستوى االدنى لهاا والهامة لقياس القيمة العادلةا غير قابلة للمالحظة. - 
 

بة للموجودات والمطلوبات التي يتم اثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشرررركل متكرر، تحدد المجموعة ما اذا تم التحويل بالنسرررر
بين مسرررتويات التسرررلسرررل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصرررنيف )على أسررراس المسرررتوى االدنى للمدخالتا والهامة لقياس القيمة 

 فترة مالية.العادلة ككل( في نهاية كل 
 

على سبيل المثال، االستثمارات المتاحة  تحدد ادارة المجموعة السياسات واالجراءات للقياس المتكرر والغير متكرر للقيمة العادلة.
 للبيع.

 
تقييمها طبقا بتاريخ اعداد كل قوائم مالية، تقوم االدارة بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يجب اعادة قياسررها او 

للسياسات المحاسبية للمجموعة. وألغراض هذا التحليل، تقوم االدارة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في اخر تقييم عن 
 طريق مطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات االخرى ذات العالقة.

 
في القيمة العادلة لكل أصررررررل ومطلوب مع مصررررررادر خارجية ذات عالقة للتأكد من ان التغيير كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير 

 منطقي.
تقوم االدارةا بشكل سنويا بتقديم نتائج التقييم الى مراجعي الحسابات المستقلين للمجموعة. ويشمل ذلك مناقشة االفتراضات الهامة 

 المستخدمة في عمليات التقييم.
 

لقيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على اسرررررراس طبيعة وخصررررررائص ولغرض االفصرررررراح عن ا
 ومخاطر الموجودات والمطلوبات ومستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبين اعاله.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-3
 
 العمالت االجنبية 2-3-19

تعرض المجموعة القوائم المالية بالريال السرررررعودي وهي العملة التشرررررغيلية للشرررررركة . تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية لكل 
منشررأة ضررمن المجموعةا ويتم قياس البنود المتضررمنة في قوائمها المالية بهذه العملة. تسررتخدم المجموعة طريقة التوحيد المباشرررةا 

جنبيةاتعكس االرباح اوالخسررررائر المعاد تصررررنيفها الى الربح أو الخسررررارة المبلغ الناتج عن اسررررتخدام هذه وعند اسررررتبعاد عمليات ا
 الطريقة.

 
 المعامالت واالرصدة 

تسجل المعامالت بالعملة االجنبية مبدئيا من قبل منشآت المجموعة بالسعر السائد للعملة الوظيفية لكل منشأة في التاريخ التي تكون 
 المعاملة مؤهلة لالعتراف.فيه 

 
ويتم اعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية القائمة بالعمالت االجنبية الى العملة الوظيفية بالسررررررعر السررررررائد في تاريخ اعداد 

 القوائم المالية. وتسجل جميع الفروق الناشئة من التسويات او المعامالت على البنود النقدية على الربح او الخسارة.
 يتم ترجمة البنود غير النقدية التي تم قياس التكلفة التاريخية لها بعملة اجنبية بسررعر العملة السررائد في تاريخ المعامالت أسرراسررا. أما
ديد البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية التي تم قياس القيمة العادلة لها بعملة اجنبية فيتم ترجمتها بسررعر العملة السررائد في تاريخ تح

 يمتها العادلة. يتم معاملة االرباح او الخسررررررائر الناتجة عن ترجمة البنود الغير النقدية التي تم قياسررررررها بالقيمة العادلة بالتوافق معق
االعتراف باالرباح والخسرررررررائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لذلك البند. أي أن فروقات الترجمة للبنود التي يتم االعتراف 

والبنود التي يتم االعتراف  ،سائر قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل االخر يتم االعتراف بها في الدخل الشامل االخربارباح وخ
 .قائمة الدخليتم االعتراف بها في  قائمة الدخلبارباح وخسائر قيمتها العادلة في 

 
تعديالت قيمة عادلة على القيمة الدفترية للموجودات  وأي 2016يناير  1أي شرررهرة تنشرررأ عن االسرررتحواذ على عمليات أجنبية بعد 

ويتم ترجمتها بالسرررعر السرررائد في تاريخ  ،والمطلوبات الناتجة عن االسرررتحواذ تعامل بصرررفتها موجودات ومطلوبات لعمليات أجنبية
فقد قامت المجموعة بمعاملة الشهرة  ،تاريخ تحول المجموعة للمعايير الدولية للتقرير المالي ،2016يناير  1القوائم المالية. أما قبل 

واي تعديالت قيمة عادلة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن االستحواذ بصفتها موجودات ومطلوبات للشركة. 
 جمة اضافية. وبالتالي ال تنتج فروقات تر ،فان هذه الموجودات والمطلوبات غير نقدية وتظهر أساسا بعملة الشركة الوظيفية ،وعليه

   
 شركات المجموعة 

عند التوحيد يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية الى الريال السرررررعودي بسرررررعر التحويل السرررررائد في تاريخ اعداد 
ات العملة القوائم المالية، ويتم ترجمة قائمة االرباح والخسرررررائر بسرررررعر التحويل السرررررائد في تاريخ المعامالت. يتم االعتراف بفروق

الناشررئة من الترجمة مباشرررة في قائمة الدخل الشررامل. وعند اسررتبعاد احدى العمليات األجنبية فيتم االعتراف بالجزء المتعلق بها من 
 الدخل الشامل االخر في قائمة الدخل.

 
 المعلومات القطاعية 2-3-20

خدمات )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في  القطاع هو جزء يمكن تمييزه من المجموعة يقوم إما بتقديم منتجات أو
 بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي(ا ويكون معرضا لمخاطر ومنافع تختلف تلك التي تتعرض لها القطاعات االخرى. 
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة 2-4
 

هي أول قوائم مرراليررة تقوم المجموعررة  2017مررارس  31إن هررذه القوائم المرراليررة المرحليررة الموجزة الموحرردة للفترة المنتهيررة في 

 بإعدادها بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي. قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية عن جميع الفترات السررررررابقة بما فيها

 بما يتوافق مع المعايير المحلية.  2016ديسمبر  31 السنة المنتهية في

 

، 2017ديسررررررمبر  31ولذلك، قامت المجموعة بإعداد قوائم مالية موحدة تتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي الفعالة بتاريخ 

، 2016مارس  31هية في ولفترة الثالثة أشررررررهر المنت 2016يناير  1و 2016ديسررررررمبر  31بما في ذلك فترات المقارنة كما في 

وذلك كما هو مبين في ايضررراح ملخص السرررياسرررات المحاسررربية المهمة. إلعداد هذه القوائم المالية، قامت المجموعة بإعداد مركزها 

وهو تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. يقدم هذا اإليضررررررراح شرررررررحا ألهم  2016يناير  1المالي الموحد كما في 

الت التي قامت بها المجموعة لتعديل قوائمها المالية السرررررررابقة المتوافقة مع المعايير المحلية بما فيها قائمة المركز المالي التعدي

والقائمتين الموحدتين للدخل الشررررامل والتدفقات النقدية لفترة الثالثة أشررررهر  2016ديسررررمبر  31و 2016يناير  1الموحدة كما في 

 . 2016ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2016مارس  31المنتهية في 
 

 اإلعفاءات المطبقة 

لدولي معياراليتيح  مالي )لل ا مالي ألول مرة بعض اإلعفاءات من تطبيق بعض 1تقرير ال ية للتقرير ال لدول ( لمن يطبق المعايير ا

 متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي. 

 

 قامت المجموعة باستخدام اإلعفاءات التالية:  

 

( على عمليات اإلسررررررتحواذ على شررررررركات تابعة والتي حدثت قبل 3لم تقم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ) -

ات والمطلوبات . إن اسررتخدام هذا اإلعفاء يعني أن القيم الدفترية المعدة حسررب المعايير المحلية للموجود2016يناير  1تاريخ 

المؤهلة لالعتراف حسرررررررب المعايير الدولية للتقرير المالي تمثل تكلفتها المفترضرررررررة في تاريخ اإلسررررررتحواذ. يتم قياس هذه 

الموجودات والمطلوبات بعد تاريخ اإلستحواذ بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي. وبالنسبة للموجودات والمطلوبات 

تراف حسررررررب المعايير الدولية للتقرير المالي، فقد تم إلغاء اإلعتراف بها في قائمة المركز المالي اإلفتتاحية الغير مؤهلة لإلع

 المتوافقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي.

   

سبة الدولي ) - اإلستحواذ ( بأثر رجعي على تعديالت القيمة العادلة الناتجة من عمليات 21لم تقم المجموعة بتطبيق معيار المحا

التي حدثت قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. يتم معاملة هذه التعديالت للقيم العادلة على أنها موجودات 

ومطلوبات متعلقة بالشررركة بدال من كونها موجودات ومطلوبات متعلقة بالمنشررأة المسررتحوذ عليها. ولذلك فإن هذه الموجودات 

 ر عناصر غير نقدية مسجلة بالعملة الوظيفية للشركة  وال ينتج عنها أي فروقات ترجمة عملة إضافية. والمطلوبات تعتب

 

( " تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" حيو 4قامت المجموعة بتطبيق إرشادات التحول في التفسير الدولي ) -

 قامت بدراسة جميع الترتيبات بناء على الظروف الموجودة بتاريخ التحول. 

 

قتراض" وقامت برسرررررملة تكاليف ( "تكاليف اإل23قامت المجموعة بتطبيق إرشرررررادات التحول في معيار المحاسررررربة الدولي ) -

اإلقتراض على الموجودات المؤهلة بعد تاريخ التحول ولم تقم بتعديل تكاليف اإلقتراض المرسررررررملة على الموجودات المؤهلة 

 حسب المعايير المحلية قبل تاريخ التحول. 

 

 التقديرات

مع التقديرات التي تم اتخاذها حسرررب المعايير تتوافق  2016ديسرررمبر  31و 2016مارس  31و 2016يناير  1إن التتقديرات في 

المحلية باستثناء التعديالت المطلوبة نتيجة للتغير في السياسات المحاسبية وباستثناء تقدير مخصص نهاية الخدمة للموظفين حيو 

 يؤدي استخدام المعايير المحلية إلى تقديرات مغايرة. 

 

إن التقديرات المسرررتخدمة من قبل اإلدارة إلظهار هذه المبالغ بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي تعكس الظروف كما في 

 . 2016ديسمبر  31و 2016مارس  31و 2016يناير  1
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 )تتمة( تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة 2-4
 

 :المالي()تاريخ التحول للمعايير الدولية للتقرير  2016يناير  1تسوية حقوق الملكية كما في 

     

 

 المعايير الدولية كما في    

 2016يناير  1  تعديالت  المعايير المحلية  يضاحا    

 )بالرياالت السعودية(      

         الموجودات 

         موجودات متداولة 

 16,684,229     -  16,684,229    نقد وما في حكمه 

 5,664,292     -  5,664,292  االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة 

 31,661,043     -  31,661,043    تجاريونمدينون  

 50,126,168     -  50,126,168   مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 485,805,645     -  485,805,645    مخزون 

 589,941,377     -  589,941,377   متداولة المجموع الموجودات  
           

    موجودات غير متداولة 
 

 
 

 
 

 1,257,829  (539,070)  1,796,899  أ  استثمار متاح للبيع 

 3,075,556     -  3,075,556    ايجار مدفوع مقدما  

 26,376,600     -  26,376,600    عقارات استثمارية 

 690,680,754     -  690,680,754   عقارات ومعدات 

 1,170,816     -  1,170,816    موجودات غير ملموسة 

 722,561,555  (539,070)  723,100,625   متداولة المجموع الموجودات غير  

 1,312,502,932  (539,070)  1,313,042,002    مجموع الموجودات 
 

 
    

 
 

 
 

 

   المطلوبات وحقوق الملكية 

 

 

 

 

 

    مطلوبات متداولة 

 

 

 

 

 

 332,254,008  6,000,000  326,254,008  ب دائنون ومبالغ مستحقة الدفع  

 105,608,485     -  105,608,485    قروض قصيرة األجل 

 66,585,317     -  66,585,317  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

 8,154,715     -  8,154,715   الجزء المتداول من إيرادات مؤجلة 

 3,886,993     -  3,886,993   زكاة وضريبة دخل مستحقة 

 516,489,518  6,000,000  510,489,518   مجموع المطلوبات المتداولة 
           

   المطلوبات غير المتداولة  
 

 
 

 
 

 213,075,415     -  213,075,415    قروض طويلة األجل 

 469,868     -  469,868    إيرادات مؤجلة 

 38,455,727  292,979  38,162,748  ج مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 252,001,010  292,979  251,708,031   مجموع المطلوبات غير المتداولة 

 768,490,528  6,292,979  762,197,549    مجموع المطلوبات 
          

    حقوق المساهمين 
 

 
 

 
 

 350,000,000     -  350,000,000    رأس المال 

 76,444,837     -  76,444,837    احتياطي نظامي 

 116,651,127  (6,832,049)  123,483,176  أ، ب، ج  أرباح مبقاة 

 543,095,964  (6,832,049)  549,928,013 مجموع حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة 

 916,440     -  916,440   حقوق الملكية غير المسيطرة 

  550,844,453    مجموع حقوق الملكية 
(6,832,049) 

 544,012,404 

 1,312,502,932  (539,070)  1,313,042,002   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
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 )تتمة( تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة 2-4
 

 : 2016مارس  31تسوية حقوق الملكية كما في 

    

 

 المعايير الدولية كما في    

يضاحا     
 

 2016مارس  31  تعديالت  المعايير المحلية

    

 
 )بالرياالت السعودية(

         الموجودات

         موجودات متداولة
 14,015,155     -  14,015,155    نقد وما في حكمه

 5,418,357     -  5,418,357  االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة

 42,821,210     -  42,821,210   مدينون تجاريون

 48,439,036     -  48,439,036   مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 512,080,503     -  512,080,503    مخزون

 622,774,261     -  622,774,261   متداولة المجموع الموجودات 
          

         موجودات غير متداولة
 1,257,829  (539,070)  1,796,899  أ  استثمار متاح للبيع

 2,700,556     -  2,700,556    ايجار مدفوع مقدما 

 30,048,152     -  30,048,152    عقارات استثمارية

 714,772,387     -  714,772,387   عقارات ومعدات

 1,242,667     -  1,242,667    موجودات غير ملموسة

 750,021,591  (539,070)  750,560,661   متداولة المجموع الموجودات غير 

 1,372,795,852  (539,070)  1,373,334,922    مجموع الموجودات
          

        المطلوبات وحقوق الملكية

         مطلوبات متداولة
 353,543,638  6,000,000  347,543,638  ب دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

 138,077,065     -  138,077,065    قروض قصيرة األجل

 87,062,126     -  87,062,126  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 2,205,602     -  2,205,602   المتداول من إيرادات مؤجلةالجزء 

 4,566,380     -  4,566,380   زكاة وضريبة دخل مستحقة

 585,454,811  6,000,000  579,454,811   مجموع المطلوبات المتداولة

          
        المطلوبات غير المتداولة 

 177,201,614     -  177,201,614    قروض طويلة األجل

 449,431     -  449,431    إيرادات مؤجلة

 40,181,884  292,979  39,888,905  ج مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 217,832,929  292,979  217,539,950   مجموع المطلوبات غير المتداولة

 803,287,740  6,292,979  796,994,761    مجموع المطلوبات
  

         المساهمينحقوق 
 350,000,000     -  350,000,000    رأس المال

 100,000,000     -  100,000,000   زيادة مقترحة لرأس المال

 76,444,837     -  76,444,837    احتياطي نظامي

 42,104,184  (6,832,049)  48,936,233  أ، ب، ج  أرباح مبقاة

 568,549,021  (6,832,049)  575,381,070  لمساهمي الشركة مجموع حقوق المساهمين العائدة

 959,091     -  959,091   حقوق الملكية غير المسيطرة

 569,508,112  (6,832,049)  576,340,161    مجموع حقوق الملكية

 1,372,795,852  (539,070)  1,373,334,922   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 )تتمة( المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةتطبيق  2-4
 

 : 2016ديسمبر  31تسوية حقوق الملكية كما في       

    

 

 المعايير الدولية كما في    

 2016ديسمبر  31  تعديالت  المعايير المحلية إيضاح    

    

 
( الرياالت السعوديةب ) 

         الموجودات

         موجودات متداولة
 29,753,476     -  29,753,476    نقد وما في حكمه

 6,602,759     -  6,602,759  االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة

 57,661,450     -  57,661,450    ذمم مدينة

 37,927,401     -  37,927,401   مدينة أخرى مدفوعات مقدمة وذمم

 530,491,458     -  530,491,458    مخزون

 662,436,544     -  662,436,544   متداولة المجموع الموجودات 
          

        موجودات غير متداولة
 1,257,829  (539,070)  1,796,899 أ   استثمار متاح للبيع

 1,665,778     -  1,665,778    ايجار مدفوع مقدما 

 29,908,726     -  29,908,726    عقارات استثمارية

 816,423,707     -  816,423,707   عقارات ومعدات

 856,664     -  856,664    موجودات غير ملموسة

 850,112,704  (539,070)  850,651,774   متداولة المجموع الموجودات غير 

 1,512,549,248  (539,070)  1,513,088,318    مجموع الموجودات

          
        المطلوبات وحقوق الملكية

         مطلوبات متداولة
 366,056,998  6,000,000  360,056,998 ب  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

 178,000,000     -  178,000,000    قروض قصيرة األجل

 121,333,333     -  121,333,333  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 6,519,015     -  6,519,015   الجزء المتداول من إيرادات مؤجلة

 3,842,200     -  3,842,200   زكاة وضريبة دخل مستحقة

 675,751,546  6,000,000  669,751,546   مجموع المطلوبات المتداولة

          
        المطلوبات غير المتداولة 

 155,817,949     -  155,817,949    قروض طويلة األجل

 388,119     -  388,119    إيرادات مؤجلة

 46,458,932  647,197  45,811,735 ج  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 202,665,000  647,197  202,017,803   مجموع المطلوبات غير المتداولة

 878,416,546  6,647,197  871,769,349    مجموع المطلوبات

  
         حقوق المساهمين

 450,000,000     -  450,000,000    رأس المال

 85,567,150     -  85,567,150    احتياطي نظامي

 98,397,726  (7,186,267)  105,583,993 أ، ب، ج   أرباح مبقاة

 633,964,876  (7,186,267)  641,151,143  مجموع حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة

 167,826     -  167,826   حقوق الملكية غير المسيطرة

 634,132,702  (7,186,267)  641,318,969    مجموع حقوق الملكية

 1,512,549,248  (539,070)  1,513,088,318   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 )تتمة( تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة 2-4
 

 :2016مارس  31تسوية مجموع الدخل الشامل لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 31لم ينتج عن التحول من المعايير المحلية الى المعايير الدولية اي اثر على مجموع الدخل الشامل في فترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 .2016مارس 

 

 :2016ديسمبر  31ي تسوية مجموع الدخل الشامل للسنة المنتهية ف

     

 

    

 المعايير الدولية 

 في للسنة المنتهية

 ديسمبر 31

 إيضاح    
 

 2016  تعديالت  المعايير المحلية

     

 
( الرياالت السعوديةب ) 

           

 1,899,900,318   -  1,899,900,318    مبيعات  

 29,303,381   -  29,303,381   تأجيرايرادات  

 1,929,203,699   -  1,929,203,699    مجموع االيرادات 

 
  

        

 (1,496,362,999)   -  (1,496,362,999)    االيرادات تكلفة 

 432,840,700   -  432,840,700    ارباح اخرى 

 
  

        

 (330,038,116)  (354,218)  (329,683,898)  ج مصاريف بيع و ادارية وعمومية 

 1,708,277   -  1,708,277    ارباح اخرى 

 104,510,861  (354,218)  104,865,079    الربح التشغيلي 

 
  

        

 (9,464,668)   -  (9,464,668)    مصاريف مالية 

 95,046,193  (354,218)  95,400,411  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل  

 
  

        

 (4,163,025)   -  (4,163,025)    الزكاة وضريبة الدخل  

 90,883,168  (354,218)  91,237,386   ومجموع الدخل الشامل للسنةصافي الدخل  

 

 
 

        

         العائدة لـ : 

 

 
 90,868,912  (354,218)  91,223,130   المساهمين في الشركة

 

 
 14,256   -  14,256  حقوق الملكية غير المسيطرة

 
  

   91,237,386  (354,218)  90,883,168 
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 : )تتمة( تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة 2-4

 

ومجموع الدخل الشامل  2016ديسمبر  31و 2016مارس  31و 2016يناير  1إيضاحات حول تسويات حقوق الملكية كما في 

 :2016ديسمبر  31لمنتهية في سنة الل

 

 استثمارات متاحة للبيع -أ

للتقرير ية بالتكلفة. وفقا للمعايير الدول ثمارات المتاحة للبيع غير المدرجة، قامت المجموعة بقياس االستللمعايير المحليةوفقا 

ستثمارات المتاحة للبيع سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة بالقيمة العادلة. وبناء على ذلك، اعتمدت ال، يتم قياس االمالي

مارس  31و  2016يناير  1ستثمارات المتاحة للبيع في مستقل لتقدير القيمة العادلة لال المجموعة على تقرير تقييم أعده مقيم

لبيع في هذه التواريخ أن القيمة العادلة ستثمارات المتاحة لاال اتضح من تقييم. 2017مارس  31و  2016ديسمبر  31و  2016

ً ومستمراً نخفاض لاير سعودي. اعتبرت االدارة هذا اال 539.070 ا الدفترية بمبلغستثمارات أقل من قيمتهلهذه اال  جوهريا

 .2016يناير  1رباح المبقاة كما في وبالتالي تم تحميله على األ

 

 التزامات محتملة -ب

الزكاة أو ضريبة  نتهاء من ربط، قامت المجموعة بإدراج مخصصات إضافية قد تصبح مستحقة عند االوفقاً للمعايير المحلية

عتراف ، يجب على المجموعة اال37ولي رقم . بموجب المعيار المحاسبي الدلدخل في الفترة التي يتم فيها االنتهاء من الربطا

جديدة للفترات السابقة. وبناء عليه، قامت المجموعة نتيجة ربوط  االضافية المتوقعة ضريبة الدخلوزكاة للبمخصص 

تبار المتوسط المرجح لحساب مختلف السيناريوهات مليون لاير سعودي بعد االخذ بعين االع 6بمبلغ مخصص ب باالعتراف

 واحتماالتها للوصول إلى النتيجة المتوقعة.

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -ج

تزام طريق احتساب االلدمة للموظفين عن نهاية الخ بإدراج التكاليف المتعلقة بمكافأة ، قامت المجموعةوفقاً للمعايير المحلية

، يتم الدولية للتقرير الماليجميع العقود من قبل المجموعة. وفقا للمعايير  انهاءفرض بباستخدام مستويات الرواتب الحالية و

 2016يناير  1ضافي كما في . تم االعتراف بالتزام ااالئتمان المخططةة الخدمة باستخدام طريقة وحدة نهايفأة اعتراف بمكالا

ضافية للسنة المنتهية الخدمة والفوائد اإل االعتراف بتكاليفوتم  المبقاةرباح لاير سعودي بالكامل مقابل األ 292,979بمبلغ 

 .قائمة الدخللاير سعودي في  354،218والبالغة  2016ديسمبر  31في 
 

 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع  -3
 

 يناير 1  ديسمبر 31  مارس 31     

     2017  2016  2016 

  (بالرياالت السعودية)      
          

 291,800,274  334,193,212  331,439,490    دائنون

 34,771,533  28,625,280  11,325,930    مصاريف مستحقة

 5,682,201  3,238,506  2,164,370    أخرى

     344,929,790  366,056,998  332,254,008 
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 معلومات عن القطاعات -4
 

 :كما يلي تنقسم المجموعة إلى قطاع أعمال واحد وقطاعين جغرافيين قطاع التجزئة وألغراض اإلدارة،  تعمل المجموعة في

 

 رافيةالمعلومات الجغ

 

 :2017مارس  31في ية هلفترة المنتولكما في 

 

 

   

المملكة العربية 
 المجموع  لبنان جمهوية  السعودية 

 

 

   ( الت السعوديةابالري  ) 
     

 
 

 
 

 

 491,467,202  2,571,239  488,895,963   اإليرادات 

 26.233.482  (970,469)  27.203.951   األرباح )الخسائر( التشغيلية 

 22,591,741  (965,045)  23,556,786   صافي الدخل )الخسارة( 

 1,542,104,804  127,702,154  1,414,402,650   مجموع الموجودات 

 885,380,361  4,710,221  880,670,140   مجموع المطلوبات 
 

 

 :2016مارس  31لفترة المنتهية في لوكما في 
  

   

المملكة العربية 
  المجموع  جمهوية لبنان  السعودية 

   ( الت السعوديةابالري  ) 
    

 
 

 
 

 

 482,226,562  3,674,291  478,552,271   اإليرادات

 28.291.438  (990,272)  29.281.710   األرباح )الخسائر( التشغيلية

 25,495,708  (993,595)  26,489,303   صافي الدخل )الخسارة(

 1,372,795,852  132,433,070  1,240,362,782   مجموع الموجودات

 803,287,740  5,876,390  797,411,350   مجموع المطلوبات
 

 

 


