
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه 

  شركة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–جدة 

  

  

  

  التقارير المالية األولية وتقرير مراجعي الحسابات

  م٦٢٠٠م و٧٢٠٠ يونيو ٣٠كما في 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

  ـانعبداهللا ثويني الثني    طـالل أبوغـزاله وشركاه
  محاسبون قانونيون    محاسبون قانونيون

  )٣٢٠(ترخيص رقم     )٨١(ترخيص رقم 
  

  

  هـ١٤٢٨ جمادى الثاني ٢٤جدة في 

  م٢٠٠٧  يوليــــو  ٨الموافق 

  

  المساهمين           المحترمين/ السادة 

  شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه 

  شركة مساهمة سعودية
   المملكة العربية السعودية–جدة 

  

  الم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ، ،الس
  

كمـا هي عليـه فـي   ) شركة مساهمة سعودية(لقد فحصنا قائمة المركز المالي الموحد لشركة أحمد حسن فتيحي وشـركاه   

م وقائمة الدخل الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة لألشهر الستة المنتهية في ذلك التاريخ، والمعدة               ٢٠٠٧ يونيو   ٣٠

وكان فحصنا فحصاً محدوداً وفقاً لمعيـار فحـص         . ل الشركة، والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها         من قب 

ويتكون الفحص المحدود بصفة أساسية مـن       .  الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين       األوليةالتقارير المالية   

 من األشخاص المسؤولين في الـشركة عـن األمـور الماليـة       واالستفسارالمالية،  تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات      

 والتي تهـدف  –ويعد هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها               . المحاسبية

  . الرأي لذا فإننا لن نبدي مثل هذا-أساساً إلى إبداء الرأي في القوائم المالية ككل
  

وبناء على الفحص المحدود الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجود  أية تعديالت مهمة يتعين إدخالها على التقارير المالية األوليـة           

  .المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها
  

  عبداهللا ثويني الثنيـان    طـالل أبوغـزاله وشركاه
      
      

  عبداهللا ثويني الثنيان    وهيبعبدالقادر عبداهللا ال

  )٣٢٠( ترخيص رقم –محاسب قانوني     )٤٨( ترخيص رقم –محاسب قانوني 
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  شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه 

  شركة مساهمة سعودية
   المملكة العربية السعودية–جدة 

  قائمة المركز المالي الموحد
  )ةغير مدقق(

  
       يونيو٣٠كما في        يونيو٣٠كما في 

  االصــول    ٢    ٠  ٠   ٧      ٢    ٠  ٠   ٦
  االصـول المـتداولة     ريـال سعـودي      ريـال سعـودي
  )ب٢إيضاح ( نقد ونقد مماثل     ٣٣,٩٢١,٥١٤      ١٩٦,١٤٣,٤٣٩

  )ج٢ (إستثمارات قصيرة األجل    ٥٦,٦٠٥,٨٤٥      -
  ذمم وأرصدة مدينة أخرى    ٨,٤٣٣,٠٢٨      ١٣,٠٧٧,٢٩١

  ) د٢إيضاح (مخزون بالصافي      ٢٧٨,٢٥٠,٥٤٥      ٢٦٢,٨٢٥,٦١٤
   المتداولةاألصولمجموع     ٣٧٧,٢١٠,٩٣٢      ٤٧٢,٠٤٦,٣٤٤

   غير المتداولةاألصول          
  )ج٢إيضاح ( وأصول مالية بالصافي استثمارات    ١٠٠,٤٦٩,٦٥٧      ٣٨,٧٠١,١٢٨
  )ج ٢إيضاح ( أخرى استثمارات    ٩٦,٢٧٧,١٤٣      ٩٦,٢٧٧,١٤٣

  ) هـ٢إيضاح (صافي األصول الثابتة     ١١٦,٣٧٤,٥٠٥      ١٠٨,٠٦٧,٧٥٢
  )و٢إيضاح (صافي الشهرة     -      ١٧,٤٦٢,٥٦٩

  ) ز٢إيضاح (صافي مصروفات التأسيس     ١,٩٣٠,٩٨٩      ١,٢٠٨,٧٣٣
   غير المتداولةاألصولمجموع     ٣١٥,٠٥٢,٢٩٤      ٢٦١,٧١٧,٣٢٥
  األصولمجموع     ٦٩٢,٢٦٣,٢٢٦      ٧٣٣,٧٦٣,٦٦٩

  ينالخصوم وحقوق المساهم          
  الخصوم المتداولة          

  مرابحات إسالمية وتورق    ٣٦,٩٧٢,٧٣٨      ٥٥,٤٤٢,٩١٣
  ذمم وأرصدة دائنة أخرى    ٢٢,٦٢٤,٤٠٨      ٣٥,١٣٣,٥٨٦

  مصروفات مستحقة    ٢,٣٨٠,٣١٢      ٢,٨٤٤,٩١٠
  ) ح٢إيضاح (مخصص الزكاة     ٢,٦٦٠,٤٦٢      ٦,١٨١,٣٨١

  ةمجموع الخصوم المتداول    ٦٤,٦٣٧,٩٢٠      ٩٩,٦٠٢,٧٩٠
  الخصوم غير المتداولة          

  مخصص مكافأة ترك الخدمة    ٦,٣٢١,٩٠١      ٥,٩٤٤,٣٠٥
  مجموع الخصوم غير المتداولة     ٦,٣٢١,٩٠١      ٥,٩٤٤,٣٠٥

  مجموع الخصوم    ٧٠,٩٥٩,٨٢١      ١٠٥,٥٤٧,٠٩٥
  حقوق المساهمين           

  رأس المال المدفوع     ٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠      ٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠
  عالوة اإلصدار    ١٢٩,٢٦٨,٤٩٠      ١٢٩,٢٦٨,٤٩٠

   نظامي احتياطي    ٣٣,٠٣٣,٤٣٣      ٣٢,٧٠٠,٤٦٧
   عام احتياطي    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠

   غير محققهمجمع خسائر    )١٤,١٢٢,٠٠٢(      )٧,٢٤٥,١٨٥(
  مبقاةأرباح     ٣٨,١٢٣,٤٨٤      ٣٨,٤٩٢,٨٠٢

  مجموع حقوق المساهمين    ٦٢١,٣٠٣,٤٠٥      ٦٢٨,٢١٦,٥٧٤
  مجموع الخصوم وحقوق المساهمين    ٦٩٢,٢٦٣,٢٢٦      ٧٣٣,٧٦٣,٦٦٩

  
  " المالية القوائم تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه )٥(إلى رقم ) ١( من رقم إن اإليضاحات المرفقة" 
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  شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه 

  شركة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–جدة 

  قائمة الدخل الموحده

  )غير مدققه(
__________________________________________________________________________________  

  

 إبريل ١الفترة من     

   يونيو٣٠م حتى ٢٠٠٧

 إبريل ١الفترة من   

   يونيو٣٠م حتى ٢٠٠٦

 ٢٠٠٧ يناير ١الفترة من   

   يونيو٣٠حتى 

 ٢٠٠٦ يناير ١الفترة من   

   يونيو٣٠حتى 

    ٢   ٠ ٠  ٦    ٢   ٠ ٠  ٧    ٢   ٠ ٠  ٦    ٢   ٠ ٠  ٧  

  ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي    

  ٥٢,٨٦٧,١٥١    ٥٨,٨٨٣,٩٣٣    ٣٠,٩٨٢,١٢١    ٣٥,٥٩٨,٧٨٢    )ي٢إيضاح (المبيعات 

  )٣٠,٧٢٤,٨٠١(    )٣٣,٠٥٧,٥٠٥(    )١٧,١٩٤,٤٢٦(    )٢٠,٦٥٧,٨٩٥(    تكلفة المبيعات

  ٢٢,١٤٢,٣٥٠    ٢٥,٨٢٦,٤٢٨    ١٣,٧٨٧,٦٩٥    ١٤,٩٤٠,٨٨٧    مجمل الربح

  )١٠,٤٢٤,٦١٢(    )١٣,٢٨٩,٨٣٩(    )٦,٥٢٤,٢٣٣(    )٧,٥١٧,٤٤٦(    مصاريف البيع والتوزيع

  )٦,٩٩١,٨٢٨(    )٦,٤١١,٦٧٨(    )٤,٢٤٢,٣٣٣(    )٣,٣٧١,٠١٠(    المصاريف اإلدارية والعمومية

  )٣,٧٦١,٧٩٧(    )٣,٤٤٧,٦٦٠(    )١,٨٧٩,٥١١(    )١,٤٠٣,٦٢٨(    اإلستهالك واإلطفاء 

  ٩٦٤,١١٣    ٢,٦٧٧,٢٥١    ١,١٤١,٦١٨    ٢,٦٤٨,٨٠٣     التجاريربح النشاطصافي 

  ٤,١٧٦,٧٢٦    ١٥,٠٦٩,٣٤٤    ٦١٢,٧٦١    ١٣,٠٦٤,٢٤٠    إيرادات إستثمارات

  )٣١٧,٤١٤(    )٨٠١,٠٦٠(    )٢٨٧,٦٢٥(    )٤٩٤,٦٦٣(  مصاريف تمويلية

  -    )١٦,٥٨٨,٧٦٩(    -    )١٦,٥٨٨,٧٦٩(  إعادة تقييم الشهرة 

  ٦,٠٣٢,٤٦٢    )٧٤٤,٣٣٤(    ٢,٦٨٣,٩٦٩    )١٨٩,٧١١(  خرى متنوعةإيرادات أ) مصاريف(

  ١٠,٨٥٥,٨٨٧    )٣٨٧,٥٦٨(    ٤,١٥٠,٧٢٣    )١,٥٦٠,١٠٠(   الربح قبل الزكاة الشرعية)الخسارة (صافي

  )٣,١٥٠,٠٠٠(    )٢,٦٦٠,٠٠٠(    )١,٥٠٠,٠٠٠(    )١,٨٠٠,٠٠٠(    الزكاة الشرعية

  ٧,٧٠٥,٨٨٧    )٣,٠٤٧,٥٦٨(    ٢,٦٥٠,٧٢٣    )٣,٣٦٠,١٠٠(   الربح بعد الزكاة الشرعية)الخسارة (صافي

                  

   ريال٠,٢٠     ريال)٠,٠٨(     ريال٠,٠٧    ريال) ٠,٠٩(  )٤إيضاح رقم ( ربحية السهم ) خسارة(

  
  " المالية القوائم تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه )٥(إلى رقم ) ١( من رقم إن اإليضاحات المرفقة" 
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  كاه شركة أحمد حسن فتيحي وشر

  شركة مساهمة سعودية
   المملكة العربية السعودية–جدة 

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة
  )ةغير مدقق(

      م٢٠٠٧ يناير ١للفترة من       م٢٠٠٦ يناير ١للفترة من   
       يونيو٣٠حتى        يونيو٣٠حتى   
  ٢   ٠   ٠   ٧      ٢   ٠   ٠   ٦      
   نقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات ال    ريال سعودي      ريـال سعودي  
    بعد الزكاة الشرعية ربح الفترة)خسارة(صافي    )٣,٠٤٧,٥٦٨(      ٧,٧٠٥,٨٨٧  
   ربح الفترة إلى صافي )خسارة(التعديالت لتسوية صافي            

  األنشطة التشغيلية النقد المستخدم في
   أصول ثابتة وإطفاء مصروفات تأسيس استهالك    ٣,٤٤٧,٦٦٠      ٢,٨٨٦,٣١٩  
    الشهرة وإطفاءإعادة تقييم    ١٦,٥٨٨,٧٦٩      ٨٧٣,٧٩٨  
  إيرادات استثماراتإستبعاد     )١٥,٠٦٩,٣٤٤(      )٤,١٧٦,٧٢٦(  
  فروقات ترجمة عمالت أجنبية لشركات تابعه     ٣٣٣,٥٢١      ١,١٠٢,٥٤١  
  التغير في مخصص مكافاة ترك الخدمة    ١٩٩,٠٤٢      )٢٧,٠٩٥(  
   سابقة تعديالت سنوات    -      )٢٥٠,٥٢١(  
  مخصص الزكاة الشرعية     ٢,٦٦٠,٠٠٠      ٣,١٥٠,٠٠٠  
   والخصوم التشغيليةاألصولالتغيرات في             
  في الذمم واألرصدة المدينة األخرى) الزيادة(    )١,٢٠١,٧٣٦(      )٥,٩٦٨,٨١٤(  
   في المخزون السلعي بالصافي)الزيادة(    )٢١,١٨٧,٨٠٣(      )٣٧,٤٧٤,٥٦٨(  
  الزيادة في الذمم واألرصدة الدائنة األخرى    ٨,١٢٤,٣١٣      ١٧,١٩٥,١٨١  
  في مصروفات مستحقة) النقص(    )٣١٢,٤٧٣(      )٥٤,٧٠٨(  
   مدفوعةزكاة شرعية    )٧,٢٤٩,٧٥٧(      )١,٩٧٨,٦٠٤(  
  األنشطة التشغيلية صافي النقد المستخدم في    )١٦,٧١٥,٣٧٦(      )١٧,٠١٧,٣١٠(  
              
  شطة االستثماريةالتدفقات النقدية من األن            
   ثابتةأصول إضافات    )٦,٠٢٢,٧٨٨(      )٤,١١٣,٣٦٧(  
  التغير في مصاريف التأسيس    -      ٩٨٥,٨٤٨  
  المقبوض من أرباح استثمارات    ٢٤,٦٤٩,٤١٦      ٤٦٧,٣١٨  
  شراء إستثمارات وأصول مالية     -      )٣٢,٦٥٠,١٨١(  
  الزيادة في اإلستثمارات األخرى     -      )٢٨,٨٨٣,١٤٣(  
  األنشطة االستثمارية) المستخدم في (من النقد المتحقق صافي    ١٨,٦٢٦,٦٢٨      )٦٤,١٩٣,٥٢٥(  
              
  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية             
  مرابحات إسالمية وتورق في الزيادة    ٣٩٩,٩٩٨      ٢٧,٤٦٣,٨٤٨  
  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة     )٣٠٠,٠٠٠(      )٣٠٠,٠٠٠(  
                األنشطة التمويليةمن  النقد المتحقق صافي    ٩٩,٩٩٨      ٢٧,١٦٣,٨٤٨  
  صافي التغير في رصيد النقد والنقد المماثل     ٢,٠١١,٢٥٠      )٥٤,٠٤٦,٩٨٧(  
  رصيد النقد والنقد المماثل في بداية الفترة      ٣١,٩١٠,٢٦٤      ٢٥٠,١٩٠,٤٢٦  
  رصيد النقد والنقد المماثل في نهاية الفترة     ٣٣,٩٢١,٥١٤      ١٩٦,١٤٣,٤٣٩  

  
  معلومات إضافية ألنشطة غير نقدية            
   غير محققه متعلقة بإستثماراتخسائرمجمع     )٢,٩٧٠,٠٠٠(      )٧,١٢٩,٨٧٨(  

  " المالية القوائم تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه )٥(إلى رقم ) ١( من رقم إن اإليضاحات المرفقة" 
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  د حسن فتيحي وشركاه شركة أحم

  شركة مساهمة سعودية
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

      

  الكيان القانوني ونشاط الشركة -١

في مدينة جدة بموجـب الـسجل التجـاري رقـم           ) شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة    (سجلت شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه       
  .م٥/٢/١٩٩٢هـ الموافق ٢/٨/١٤١٢ بتاريخ ٤٠٣٠٠٨٥١٢٨

م بالموافقة على تحويل شركة أحمـد  ٧/١/١٩٩٨هـ الموافق ٩/٩/١٤١٨ بتاريخ ١٠٥٨وقد صدر قرار معالي وزير التجارة رقم    
     -:تتمثل أنشطة الشركة وكافة فروعها فيما يلي . حسن فتيحي وشركاه من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة

  .غات والمجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار الكريمةتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في المصو –
  .تجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات ومستحضرات التجميل –
  .تجارة الجملة والتجزئة في األواني المنزلية وأدوات المائدة والتحف والهدايا واألقمشة والملبوسات –
هزة الطبية واألطراف الصناعية وأجهـزة المعـوقين ولـوازم          تجارة الجملة والتجزئة في اآلالت الطبية والجراحية واألج        –

  .المستشفيات
  .إقامة وتنظيم إدارة المعارض المؤقتة والدائمة وخدماتها ومستلزماتها –
  .إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي –
  .واعها وإقامة وإنشاء المراكز التجارية وإدارتهاتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بأن –

  
  -:تشمل القوائم المالية المركز الرئيسي في جدة وجميع فروع الشركة التاليه 

  .هـ٢/٨/١٤١٢ بتاريخ ٨٥١٣٠مصنع فتيحي للمسكوكات والحلي بمركز فتيحي في جدة بموجب السجل التجاري رقم –
  .هـ٢/٨/١٤١٢ بتاريخ ٨٥١٣١اري رقم مركز فتيحي للجملة في جدة بموجب السجل التج –
  .هـ٢/٨/١٤١٢ بتاريخ ٨٥١٢٩فرع سوق الصاغة في جدة بموجب السجل التجاري رقم  –
  .هـ٢١/٣/١٤١٤ بتاريخ ١١٥٠٢٨مركز فتيحي في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  –
  .هـ١٢/١/١٤٢١ريخ  بتا١٢٩٩٥٩بموجب السجل التجاري رقم )  جدة–مارينا بي ( فرع مبنى جولري سنتر في جدة  –
  .هـ١٢/١١/١٤٢١ بتاريخ ١٣٢٧٣٠بموجب السجل التجاري رقم ) مس فتيحي (فرع مبنى جولري سنتر في جدة  –
  .هـ١١/٩/١٤٢٤ بتاريخ ١٤٥٤٤٧بموجب السجل التجاري رقم ) فتيحي مارت(فرع مركز سلطانه التجاري في جدة  –
    .هـ٢٥/٧/١٤٢٧ بتاريخ ١٠١٠٢٢٢٣٣٤ري رقم  فرع مركز العجالن التجاري في الرياض بموجب السجل التجا –

  :كما تشتمل القوائم المالية ايضاً وعلى أساس التوحيد القوائم المالية للشركات التابعه التاليه 
  النشاط    نسبة الملكية    بلد التأسيس    إسم الشركة

تجارة الجملـة والتجزئـة فـي         %١٠٠    سويسرا     شركة مارينا بي جنيف وفروعها-أ
ــصوغا ــوهرات الم ت والمج

والمعـادن الثمينــة واألحجــار  
  الكريمة

  ال تمارس نشاط    %١٠٠    اليشتنستاين  شركة مارينا بي كرييشن أية جي، فادوس-ب
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   السياسات المحاسبية الهامة – ٢
ة، وفيما يلي ملخـص     يتم إعداد القوائم المالية الموحده طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودي             

  .ألهم السياسات المحاسبية المتبعه من قبل الشركة
  
  : أسس توحيد القوائم المالية  –أ 

لقد تم إستبعاد كافـة     . أعاله) ١(تشتمل القوائم المالية على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعه المبينه في اإليضاح رقم              
  .ين الشركة األم وشركاتها التابعه عند إعداد القوائم المالية الموحدهاألرصدة والمعامالت الهامة المتبادلة ب

  
  النقد والنقد المماثل  –ب 

ألغراض إعداد قائمة التدفق النقدي يتضمن النقد والنقد المماثل أرصدة النقد في الصناديق وأرصدة النقد لدى البنوك غيـر                   
  .اإلستحقاق التي تقل عن ثالثة شهورمقيده اإلستخدام وأرصدة الودائع البنكية ذات تواريخ 

  
   اإلستثمارات –ج 

  -:تظهر اإلستثمارات كما يلي 
  

  .اإلستثمارات قصيرة األجل بالقيمة العادلة ويتم قيد التغير في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية في قائمة الدخل •
  -:قيمة العادلة عن القيمة الدفترية كما يلياإلستثمارات واألصول المالية بالقيمة العادلة، ويتم قيد التغير في ال •

في القيمة العادلة ضمن مجمع األرباح أو الخسائر غير المحققة الذي يظهر ضمن             ) الدائمة أو المؤقتة  (الزيادة    -
  .حقوق المساهمين

النقص المؤقت في القيمة العادلة ضمن مجمع األرباح أو الخسائر غير المحققه الذي يظهـر ضـمن حقـوق                     -
  .همينالمسا

    .النقص الدائم في القيمة العادلة ضمن قائمة الدخل  -
  .   اإلستثمارات األخرى على أساس التكلفة •

  
  المخزون السلعي –د 

  -:يظهر المخزون السلعي بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل ويتم التوصل إلى التكلفة كما يلي 
  

  .ةالمجوهرات بسعر التكلفة الفعلية لكل قطع •
المشغوالت الذهبية والمواد الخام من الذهب بالوزن واألحجار الكريمة والبضائع األخرى بالمراكز التجارية على أسـاس                 •

  .المتوسط المتحرك
  

  االصول الثابتة –هـ 

ويجري إحتساب اإلستهالك عليهـا بموجـب   . تظهر االصول الثابتة حسب صافي التكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم     

  . القسط الثابت على الفترة المقدرة ألعمارها اإلنتاجيةطريقة
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   الشهرة -و 

سـنة  ) ٤٠(م بطريقة القسط الثابت على مدى       ٢٠٠٧ مارس   ٣١لقد كانت سياسة الشركة المتبعه في إطفاء الشهرة حتى          
) ٢٠(سنة إلـى    ) ٤٠(لشهرة من   م بتعديل فترة إطفاء ا    ٢٠٠٢ يناير   ١إبتداءاً من تاريخ الشراء وقد قامت الشركة بتاريخ         

  .سنة
م اعتمدت الشركة معايير المحاسبة السعودية المعدله المتعلقة بإطفاء الشهرة والتي تعتمد أساسـاً              ١/٤/٢٠٠٧اعتباراً من   

  ).٣إيضاح  (–على إعادة تقييم الشهرة 
  

    مصروفات التأسيس –ز 
ه التجاري في جدة وفرع العليـا بالريـاض ويـتم           تمثل مصروفات تأسيس فرع مبنى جولري سنتر وفرع مركز سلطان         

  .إطفاؤها بموجب طريقة القسط الثابت على فترة خمسة سنوات من تاريخ بدء النشاط التجاري
  

      الزكاة الشرعية –ح 
يتم قياس واإلعتراف بمخصص الزكاة الشرعية في قائمة الدخل لكل فترة مالية على إنفراد وفقاً ألحكام وقواعد فريـضة                   

يسوى مخصص الزكاة في الفترة المالية التي يتم خاللهـا إعتمـاد الـربط     . لزكاة الشرعية في المملكة العربية السعودية     ا
الزكوي النهائي الصادر عن مصلحة الزكاة والدخل وتعالج الفروقات ما بين مخصص الزكاة والربط الزكـوي النهـائي                  

  .المالية التي يصدر فيها الربط الزكوي النهائيكتغيرات في التقديرات المحاسبية وتدرج في الفترة 
  

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة    –ط 
  .يتم اإلستدراك لتعويض نهاية الخدمة المترتب على الشركة بموجب أنظمة العمل في المملكة العربية السعودية

  
      تحقق اإليراد  -ي

  .يم البضاعة للعميليتحقق اإليراد عند إتمام عملية البيع وتحرير الفاتورة وتسل
 

       ترجمة العمالت االجنبية –ك
ويتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بإسـتخدام أسـعار            . تظهر القوائم المالية بالريال السعودي    

حـسب أسـعار    ويتم ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي         . الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت     
القوائم المالية للـشركات    . وتظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل         . الصرف السائدة في نهاية الفترة    

  -:التابعة المعده بعمالت أجنبية يتم ترجمتها كما يلي 
ـ               • ة الفتـرة      أرصدة األصول والخصوم وأرصدة التمويل طويل األجل على أساس سعر الصرف السائد في نهاي

  .المالية
  .    أرصدة بنود قائمة الدخل على أساس متوسط سعر الصرف خالل الفترة •

غير ) خسائر(تظهر الفروقات الناتجة عن ترجمة القوائم المالية للشركات التابعه المعده بعمالت أجنبية في بند مجمع أرباح                 
  . المساهمينمحققه عن ترجمة عمالت أجنبية لشركات تابعه الذي يظهر ضمن حقوق

  
   الشهرة  -٣

فقد اعتمدت الشركة أساس إعادة تقييم الشهرة بدالً من إطفاءها بطريقة القسط الثابت             ) و٢(كما هو مبين في اإليضاح      
سنة وعليه فقد تم إطفاء المبلغ المتبقي من الشهرة بالكامل خالل الفترة وقد ترتب على ذلك زيادة في                  ) ٢٠(على مدى   

 ريال سعودي بناءاً عليه إنخفض صافي ربح الفترة بنفس          ١٦,١٥١,٨٧٠رة للفترة الحالية بمبلغ     مصاريف إطفاء الشه  
  .المبلغ
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   ربحية السهم) خسارة(  -٤
  . سهم٣٨,٥٠٠,٠٠٠ الربح على عدد )الخسارة ( ربحية السهم بقسمة صافي)خسارة (تم إحتساب

  
  

  عــام  – ٥
  .ي القوائم المالية الموحدة إلى أقرب ريال سعودي  تم تقريب األرقام الواردة ف-أ      
  .المالية للفترة الحالية نة لتتالئم مع عرض أرقام القوائم تم إعادة تعديل وتصنيف بعض أرقام القوائم المالية المقار–ب        

  
  

 


