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 النشاطات  10
 

إن الشركة السعودٌة للتسوٌق )أسواق المزرعة( )"الشركة"( هً شركة مساهمة سعودٌة مسجلة فً مدٌنة الدمام بالمملكة العربٌة 
 م(. 191ٔدٌسمبر  ٖهـ )الموافق 11ٖٔمحرم  ٕوتارٌخ  ٖٕٓٗٙٓٓٓ٘ٓالسعودٌة بموجب السجل التجاري رقم 

 
 لدى الشركة الشركات التابعة التالٌة: 

   
 الموقع % نسبة الملكية الفعلية اسم الشركة التابعة

   
 المملكة العربٌة السعودٌة %ٓٓ.1ٓ شركة الٌنابٌع الصافٌة للوكاالت والتجارة المحدودة

 الجمهورٌة اللبنانٌة %11.1٘ الشركة السعودٌة للتسوٌق والتجارة ش م ل )القابضة( وشركتها التابعة
 

لٌة الموحدة.  ٌُشار إلى الشركة وشركاتها التابعة مًعا بـ )"المجموعة"( فً هذه القوائم المالٌة األوَّ
 

 تزاول الشركة وشركاتها التابعة النشاطات التالٌة:
 
 والملبوسات واألدوات المكتبٌة،تجارة الجملة والتجزئة فً المواد الغذائٌة واألوانً المنزلٌة ولعب األطفال واألقمشة  -
 تقدٌم خدمات التسوٌق لحساب الغٌر وإدارة وتشغٌل المخابز، -
 إدارة وتشغٌل المطاعم والمقاهً وتقدٌم الوجبات السرٌعة والمشروبات الباردة والساخنة. -
 

   أساس اإلعداد 10
 

ج العملٌات الخاصة بالشركة السعودٌة للتسوٌق )أسواق تتضمن هذه القوائم المالٌة األولٌة الموحدة األصول والمطلوبات ونتائ
( أعاله.  والشركة التابعة هً تلك التً تمتلك ٔالمزرعة( )"الشركة"( وشركاتها التابعة كما هً مفصح عنها فً إٌضاح )

ل الذي له حق % فً رأس المآ٘المجموعة فٌها بشكل مباشر أو غٌر مباشر استثماًرا طوٌل األجل ٌمثل حصة بنسبة أكثر من 
ً تمارس المجموعة علٌها سٌطرة. وٌتم توحٌد القوائم المالٌة للشركة التابعة ابتداًء من تارٌخ حصول المجموعة  التصوٌت أو تلك الت

ئم المالٌة على السٌطرة حتى انقطاع هذه السٌطرة. وُتعّد القوائم المالٌة األولٌة الموحدة بناًء على القوائم المالٌة األولٌة للشركة والقوا
باتبـاع  األولٌة لشركاتها التابعة، كل على ِحدة. وُتعدُّ القوائم المالٌة األولٌة للشركات التابعة لنفس فترة إعداد القوائم المالٌة للشركة
ر غٌر سٌاسات محاسبٌة ثابتة.  وُتحذف بالكامل كافة األرصدة واإلٌرادات والمصارٌف فٌما بٌن المجموعة وكذلك األرباح والخسائ

 المحققة الناتجة عن المعامالت فٌما بٌن المجموعة.
 

تمثل الحصص غٌر المسٌطرة نسبة الربح أو الخسارة وصافً األصول التً ال تملكها المجموعة وُتْدَرج بشكل مستقل فً قائمة 
 الدخل األولٌة الموحدة، وبعد حساب حقوق الملكٌة العائدة للمساهمٌن فً الشركة، فً قائمة المركز المالً األولٌة الموحدة. 

 
   ةالسياسات المحاسبية الهام 10

 
ً بٌ ً المملكة العربٌة السعودٌة. ونورد فٌما ٌل انا بأهم أِعّدت القوائم المالٌة األولٌة الموحدة وفًقا للمعاٌٌر المحاسبٌة المتعارف علٌها ف

 السٌاسات المحاسبٌة المتبعة:
 

 الُعرف المحاسبي
لة لتتضمن قٌاس االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة ُتعّد القوائم المالٌة األولٌة الموحدة وفًقا لمبدأ التكلفة التارٌخٌة، معد

 بالقٌمة العادلة.
 

 استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية
ٌتطلب إعداد القوائم المالٌة األولٌة الموحدة، طبقا للمبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها، استخدام التقدٌرات واألحكام التً تؤثر على 

طلوبات المصرح بها واإلفصاح عن األصول والمطلوبات المحتملة فً تارٌخ القوائم المالٌة األولٌة الموحدة مبالغ األصول والم
 ومبالغ اإلٌرادات والمصارٌف المصرح عنها خالل فترة القوائم المالٌة.
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 مدينون
ٌَجري تقدٌر الدٌون  المشكوك تدرج الحسابات المدٌنة بالمبلغ األصلً للفاتورة ناقًصا المخصص ألي مبالغ غٌر قابلة للتحصٌل. و

 فً تحصٌلها عندما ٌصبح من غٌر المحتمل تحصٌل كامل المبلغ. وتشطب الدٌون المعدومة عند تكبدها.
 

 مخزون
ٌُّهما أقل.  وتمثل التكالٌف تلك المصارٌف المتكبَّدة للوصول بكل منتج إلى موقعه الر اهن ٌُدَرج المخزون بالتكلفة أو القٌمة السوقٌة، أ

 بة بناء على تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرّجح.وحالته الراهنة والمحتس
 

 استثمارات
 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

إن االستثمارات فً األوراق المالٌة القابلة للتداول الفوري التً ٌتم شراؤها بغرض المتاجرة ُتدَرج بالقٌمة السوقٌة ضمن األصول 
ٌّر ل التغ ٌَّد أو ُتحمَّ  ات فً القٌمة السوقٌة على قائمة الدخل األولٌة الموحدة. المتداولة.  وُتق

 
ح.  ُتحتسب تكلفة البٌع الجزئً لالستثمارات باستخدام طرٌقة المتوسط المرجَّ

 
 استثمار متاح  للبٌع

ٌمثل هذا البند االستثمار فً أسهم شركة غٌر ُمدَرجة فً السوق المالٌة والتً ال ٌتم شراؤها لغرض االحتفاظ بها حتى تارٌخ 
ٌُصنَّف كل استثمار على حدة إّما ضمن األصول  االستحقاق وال ألغراض المتاجرة. وُتدرج هذه االستثمارات بالقٌمة العادلة. و

لٌة  المتداولة أو غٌر المتداولة بناًء على نٌة اإلدارة باستبعاد االستثمارات خالل سنة واحدة من تارٌخ قائمة المركز المالً األوَّ
ل ً حقوق المساهمٌن األوَّ ً القٌمة العادلة على قائمة التغٌرات ف ً وقت الحق، على التوالً. وُتقٌد أو ُتحّمل التغٌرات ف ٌة الموحدة أو ف

ُد القٌمة القابلة لالسترداد الُمقََّدَرة من هذه الموحدة. وفً حال وجود دلٌل موض وعً على إمكانٌة انخفاض قٌمة االستثمارات، ُتَحدَّ
ٌُْعَتَرف بأي خسارة ناشئة عن االنخفاض فً القٌمة والمتمثلة فً الفرق بٌن القٌمة القابلة لالسترداد والقٌمة الدفترٌ ة االستثمارات، و

لٌة الموحدة. د القٌمة العادلة بناًء على القٌمة السوقٌة فً حالة وجود سوق حرة، وإال اعُتبرت التكلفة بمثابة  فً قائمة الدخل األوَّ وُتحدَّ
ٌُعتَرف باإلٌرادات من االستثمارات على أساس توزٌعات األرباح المقبوضة أو المستحقة القبض.   القٌمة العادلة. و

 
ح.ُتحتسب تكلفة البٌع الجزئً لالستثمارات باستخدام طرٌ  قة المتوسط المرجَّ

 
 ممتلكات ومعدات

ُتدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض فً القٌمة. ال تستهلك تكلفة األراضً المملوكة 
األعمار اإلنتاجٌة واألعمال اإلنشائٌة قٌد التنفٌذ. وُتْسَتهلُك تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى بطرٌقة القسط الثابت على مدى 

َرة لألصول.  الُمَقدَّ
 

ُتطفأ التحسٌنات على األصول وفقا لطرٌقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجٌة للتحسٌنات أو األصول ذات العالقة، أٌهما 
 أقصر.

 
لٌة الموحدة. وُتَرْسَملُ التحسٌنات التً من شأنها زٌادة قٌمة األصول ذات  ُتحّمل مصارٌف اإلصالح والصٌانة على قائمة الدخل األوَّ

 العالقة أو إطالة أعمارها بشكل جوهري. 
 

 أصول غير ملموسة
 ُتعتبر التكالٌف ذات المنافع المستقبلٌة الطوٌلة األجل كأصول غٌر ملموسة، وُتطفأ على مدى فترة االنتفاع الُمقّدرة لها.

 
 االنخفاض في قيمة األصول غير المتداولة

تقٌٌما للتحقق مما إذا كان هنالك أٌة مؤشرات تدل على االنخفاض فً قٌمة جمٌع األصول غٌر المتداولة بتارٌخ ُتجري المجموعة 
ٌُعتبر األصـل منخفض القٌمة حٌن تتجاوز القٌمة الدفترٌة لألصل القٌمة القابلة لالسترداد  لٌة موحدة. و كل قائمة مركز مالً أوَّ

القٌمة الدفترٌة لألصـل إلى القٌمة القابلة لالسترداد المقدرة وٌعترف بالتخفٌض فً القٌمة المقدرة. وفً هذه الحالة، ٌتم تخفٌض 
لٌة الموحدة للفترة.   كخسارة ناشئة عن االنخفاض فً القٌمة فً قائمة الدخل األوَّ

 
 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

ٌتم االعتراف بااللتزامات بشأن المبالغ التً ٌتعٌن دفعها مستقبال لقاء البضائع المستلمة أو الخدمات التً التً تحصل علٌها 
 المجموعة، سواء أصدر المورد فواتٌر بها أم ال.    



 الشركة السعىدية للتسىيق )أسىاق المزرعة( وشركاتها التابعة

 )شركة مساهمة سعىدية(

 )تتمة(إيضاحات حىل القىائم المالية األولية المىحدة )غير المدققة( 

 6132مارس  13كما في 
 

8 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 10
 

 مخصصات
ٌتم االعتراف بالمخصصات عندما ٌكون على المجموعة التزام )نظامً أو ضمنً( نتٌجة لحدث سابق، وتكون تكالٌف تسوٌة هذا 

 االلتزام محتملة وٌمكن قٌاسها بشكل موثوق.
 

 مكافآت نهاية خدمة للموظفين
ٌُجّنـب مخصص للمبالغ المستحقة الدفع للموظفٌن وفًقا لعقود التوظٌف لتعوٌضهم عن فترات خدمتهم المتجمعة كما بتارٌخ قائمة 

لٌة الموحدة.  المركز المالً األوَّ
 

 زكاة وضريبة دخل
ٌُجنَّب أًٌضا مخصص لضرٌبة الدخل األجنبٌة وفقا  تخضع المجموعة لألنظمة الزكوٌة المعمول بها فً المملكة العربٌة السعودٌة. و

ٌُجّنب مخصص للزكاة وضرٌبة الدخل فً القوائم  لمصالح الضرائب األجنبٌة التً تعمل بها الشركة األجنبٌة التابعة للمجموعة. 
لٌة بناء على حصة الفترة من الز كاة / ضرٌبة الدخل التقدٌرٌة عن السنة ككل. أّما المبالغ اإلضافٌة، إن ُوجدت، التً قد المالٌة األوَّ

ل بمجرد تحدٌدها. وتمثل الزكاة وضرٌبة الدخل األجنبٌة  ُتصبح مستحقة عند استكمال الموقف الزكوي والضرٌبً، فإنها ُتسجَّ
المجموعة وحصتها من ضرٌبة الدخل األجنبٌة الخاصة بالشركة التابعة الُمحّملة فً القوائم المالٌة األولٌة الموحدة الزكاة الخاصة ب

 األجنبٌة. وُتدرج ضرٌبة الدخل، المستَحقة على شركاء حصص األقلٌة فً الشركة التابعة، ضمن الحصص غٌر المسٌطرة.
 

 االعتراف باإليرادات
 مبٌعات

ٌُعترف باإلٌرادات من بٌع تمثل المبٌعات قٌمة فواتٌر البضاعة الموّردة والخدمات المقدمة  من ِقبل المجموعة خالل السنة. و
البضاعة عند انتقال المخاطر والمنافع الهامة المتعلقة بملكٌة البضاعة إلى المشتري بحٌث تكون قٌمة اإلٌرادات قابلة للقٌاس بشكل 

ٌُعترف باإلٌرادات من تقدٌم الخدمات  عند تنفٌذ الخدمات المتعاقد علٌها. موثوق، وذلك عادة عند تسلٌم البضاعة للعمٌل.  و
 

 إٌرادات جوندوال وإٌرادات إٌجار
 ٌُعترف بإٌرادات جوندوال وإٌرادات اإلٌجار بطرٌقة القسط الثابت على مدى فترة اتفاقٌة اإلٌجار. 

 
 مصاريف

مخصص الدٌون المشكوك فً إن مصارٌف البٌع والتوزٌع هً تلك التً تتعلق على وجه التحدٌد بمنافذ البٌع وموظفً المبٌعات و
تحصٌلها والدعاٌة واإلعالن. ُتصنَّف كافة المصارٌف األخرى، باستثناء التكالٌف المباشرة وتكالٌف التموٌل واالستهالك، 

 كمصارٌف عمومٌة وإدارٌة.
 

ٌُظهر هذا الخصم ٌُمثُِّل خصم السداد المبكر الخصم المقدم للعمالء مقابل سداد األرصدة المستحقة منهم خالل تارٌخ االس تحقاق، و
 ِضْمن مصارٌف البٌع والتوزٌع فً قائمة الدخل الموحدة.

 
 عمالت أجنبية

 معامالت
تسجل المعامالت التً تتم بالعمالت األجنبٌة بالرٌاالت السعودٌة حسب أسعار التحوٌل السائدة وقت حدوث المعامالت. وٌعاد 

بالعمالت األجنبٌة بأسعار التحوٌل السائدة بتارٌخ قائمة المركز المالً األولٌة  تحوٌل أرصدة األصول والمطلوبات النقدٌة المسجلة
لٌة الموحدة.  الموحدة. وُتدرج كافة فروقات التحوٌل فً قائمة الدخل األوَّ

 
 ترجمة عمالت أجنبٌة

لٌة موحدة بالنسبة تترجم القوائم المالٌة للعملٌات األجنبٌة لرٌاالت سعودٌة باستخدام أسعار التحوٌل بتارٌخ كل ق ائمة مركز مالً أوَّ
لألصول والمطلوبات، وبمتوسط سعر التحوٌل لكل فترة بالنسبة لإلٌرادات والمصارٌف واألرباح والخسائر. وتترجم عناصر 

 حقوق الملكٌة، فٌما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحوٌل السائد عند نشوء كل عنصر. 
 

 عقود إيجار تشغيلي
لٌة الموحدة وفقا لطرٌقة القسط الثابت على مدى فترة عقد  ٌُعترف بدفعات عقود اإلٌجار التشغٌلً كمصروف فً قائمة الدخل األوَّ

 اإلٌجار.
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 ربحية السهم
ح لعدد األسهم القائمة فً  ُتحَتسب ربحٌة السهم العائدة للعملٌات الرئٌسٌة بقسمة الدخل من العملٌات الرئٌسٌة على المتوسط المرجَّ

 نهاٌة الفترة. 
  

ح لعدد األسهم القائمة فً نهاٌة الفترة.ُتحَتسب ربحٌة السهم الع  ائدة لصافً الدخل بقسمة صافً دخل الفترة على المتوسط المرجَّ
 

 التقارير القطاعية
ٌمثل القطاع وحدة قابلة للتمٌٌز فً المجموعة حٌث تزاول هذه الوحدة إما تقدٌم منتجات أو خدمات )قطاع األعمال(، أو تقدٌم 
منتجات أو خدمات فً نطاق بٌئة اقتصادٌة محددة )القطاع الجغرافً( على أن ٌكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه المختلفة عن 

 مخاطر ومنافع القطاعات األخرى.  
 

 نتائج الفترة األولية
أجرت المجموعة كافة التعدٌالت الالزمة التً تعد هامة إلظهار المركز المالً األولً الموحد ونتائج العملٌات األولٌة الموحدة 

لٌة الموحدة أساسا دقٌقا للنتائج الفعلٌة عن  السنة ككل. بصورة عادلة من كافة النواحً الجوهرٌة. وقد ال تعتبر النتائج المالٌة األوَّ
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مارس  ٖٔكما فً  ملٌون لاير سعودي  9.ٔٔأصدرت البنوك التً تتعامل معها المجموعة، بالنٌابة عنها، ضمانات سداد بقٌمة 
ملٌون لاير  1.٘ ملٌون لاير سعودي(.  لدى المجموعة التزامات رأسمالٌة مستقبلٌة بقٌمة 9.ٕٔ: ٕ٘ٔٓمارس  ٖٔ) ٕٙٔٓ
 ملٌون لاير سعودي( تتعلق بإنشاء مستودع جدٌد وفروع جدٌدة. 9.9ٔ: ٕ٘ٔٓمارس  ٖٔ) ٕٙٔٓمارس  ٖٔكما فً  سعودي

 
 المعلومات القطاعية 10

 
 القطاعات الجغرافية

ا مع إجراءات إصدار التقرٌر القطاعً الداخلً الخاص بالمجموعة، لدى المجموعة قطاعٌن جغرافٌٌن. ًٌ وفٌما ٌلً إٌرادات  تماش
 المجموعة وربحها اإلجمالً وصافً أصولها حسب القطاعٌن الجغرافٌٌن:

    
 اإلجمالي الجمهورٌة اللبنانٌة المملكة العربٌة السعودٌة 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

    0102مارس  00كما في 
 060,002,020  1ٕٔ,9ٗٙ,ٖ  9ٕٔ,ٕ٘٘,91ٗ  إيرادات

 067،007،80  (9ٕٕ،11ٓ) ٗٙٓ،1،9ٕٕٕ  من العمليات الرئيسية )الخسارة( الدخل
 0,0،0,000,800  9ٓٓ,ٖٖٗ,ٕٖٔ  1ٓٔ,1ٕ٘,ٕٓٗ,ٔ  إجمالي األصول

 8278807،20،  1ٖٓ,19ٙ,٘  9ٖٔ،1ٔٔ،91ٔ  إجمالي المطلوبات
 

    ٕ٘ٔٓمارس  ٖٔكما فً 
 11ٔ,1ٙٗ,٘٘ٗ  1ٗٗ,1ٗٙ,ٖ  ٕٖ٘,ٔٗٙ,ٔ٘ٗ  إٌرادات
 9ٙٗ,ٙٓٙ,ٕٖ  (ٗٔ٘,ٙ٘) 91ٕ,ٖٙٙ,ٕٖ  من العملٌات الرئٌسٌة)الخسارة( الدخل 

 19ٕ,191,ٕ٘ٔ,ٔ  9ٙٓ,1ٙ9,ٖ٘ٔ  1ٕٔ,٘ٓٓ,9ٔٓ,ٔ  إجمالً األصول
 11,1ٕ٘ٓ,ٕٙٙ  91ٙ,ٖٖٔ,1  ٗ٘ٓ,9,1٘1ٔٙ  إجمالً المطلوبات

    



 )أسىاق المزرعة( وشركاتها التابعةالشركة السعىدية للتسىيق 

 )شركة مساهمة سعىدية(

 )تتمة(إيضاحات حىل القىائم المالية األولية المىحدة )غير المدققة( 

 6132مارس  13كما في 
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حتى  1ٕٓٓ. ولم ُتصَدر بعد الربوط عن األعوام من 1ٕٓٓتم االتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوٌة حتى عام 
ٕٓٔٗ. 

 
الوعاء الزكوي بناًء على فهم الشركة لألنظمة الزكوٌة المعمول بها فً المملكة العربٌة السعودٌة. وتخضع األنظمة الزكوٌة احتسب 

فً المملكة العربٌة السعودٌة لتفسٌرات متباٌنة، ومن المتوقع اإلعالن عن األنظمة الزكوٌة الجدٌدة فً الوقت المناسب. وقد تختلف 
 لمصلحة عن اإلقرارات المقدمة من الشركة.الربوط التً ستصدرها ا

 
 زيادة مقترحة في رأس المال ،1

 
ملٌون  ٖ٘م(، بزٌادة رأسمال الشركة من ٕٙٔٓفبراٌر  9ٔهــ )الموافق 9ٖٗٔجمادى األولى  1أوصى مجلس اإلدارة، بتارٌخ 

 ٓٓٔ( وذلك من خالل رسملة مبلغ ملٌون لاير سعودي ٓ٘ٗملٌون سهم )بقٌمة  ٘ٗملٌون لاير سعودي( إلى  ٖٓ٘سهم )بقٌمة 
ً رأس المال على  9سهم منحة بواقع سهمٌن لكل أعن طرٌق إصدار  من األرباح المبقاةملٌون لاير سعودي  أسهم. وتتوقف الزٌادة ف

 الجمعٌة العامة غٌر العادٌة.المساهمٌن فً موافقات الجهات الحكومٌة المعنٌة وموافقة 
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