
  

  

  

  

  

  

  

  
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  وتقرير مراجع الحسابات الموحدة الماليةالقوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  المستقل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  مراجع الحسابات المستقل وتقرير  الموحدة القوائم المالية

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  

  

    

  
 صفحــة جـدول المحتويـات

 
 ٤ - ٢المستقل تقرير مراجع الحسابات

 
 ٥الموحدة قائمة المركز المالي

  
  ٦  الموحدة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة 

 
 ٧الموحدة الملكيةائمة التغيرات في حقوق ق

 
  ٨الموحدة قائمة التدفقات النقدية

 
 ٤٠ - ٩الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية
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  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  مساهمة سعودية)(شركة 
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
 لمجموعةالتنظيمي ل هيكلالو معلومات الشركة -١

اهمة س ركة مس ركة") هي ش واق المزرعة) ("الش ويق (أس عودية للتس ركة الس جلة في مدينة الدمام بالمملكة العربية إن الش عودية مس
عنوان مكتب الشركة  .م)١٩٧٨ديسمبر  ٣هـ (الموافق ١٣٩٩محرم  ٢تاريخ ب ٢٠٥٠٠٠٦٤٣٠السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

  .المملكة العربية السعودية - ٣١٤١٢الدمام  - ٤٦٠٥هو ص. ب.  المسجل
 

 المالية الموحدة. القوائمفي هذه مشمولة النتائج المالية لهذه الفروع  إنالتالية.من خالل الفروع أعمالها الشركة  تزاول
  

  الموقع    تاريخال   رقم السجل التجاري   الموقع  تاريخال   رقم السجل التجاري 
  النعيرية    ٢٦/١٠/١٤٣٦    ٢٠٥٦٠٠٥٣٢٥  الرياض  ٢٢/٠١/١٤٢٨   ١٠١٠٢٢٨١٥٥
  النعيرية    ٠٨/٠٩/١٤٣٩    ٢٠٥٦١٠١٨٧٣  الرياض  ١٣/٠١/١٤٣٦   ١٠١٠٤٢٧٧٦٩
  الخفجي    ٠٨/٠٥/١٤٣٠    ٢٠٥٧٠٠٣٥٦٨  الرياض  ١٣/٠١/١٤٣٦   ١٠١٠٤٢٧٧٧٠
  الخفجي    ٠٤/١١/١٤٣٢    ٢٠٥٧٠٠٤٤٠٨  الرياض  ٢٠/٠٥/١٤٣٦   ١٠١٠٤٣١٢٢٣
  الخفجي    ٠٣/٠٢/١٤٣٣    ٢٠٥٧٠٠٤٦١٣  الرياض  ٢٣/١٢/١٤٣٦   ١٠١٠٤٣٧٨١٩
  صفوى    ٢٦/٠٨/١٤٢٥    ٢٠٦٣٠١٥٩٨٩  الرياض  ٠٩/٠٥/١٤٣٧   ١٠١٠٤٤١٩٤٥
  صفوى    ٠١/٠٦/١٤٣٠    ٢٠٦٣٠٢٠٥٧٨  الرياض  ٠٢/١١/١٤٣٩   ١٠١٠٤٥٣٥٧٨
  رأس تنورة    ٢٦/٠٨/١٤٢٥    ٢٠٦٦٠٠٢١٤٠  الرياض  ١٥/٠١/١٤٣٨   ١٠١٠٤٦٤٧١٧
  االحساء    ١٧/٠٨/١٤٣٣    ٢٢٥٠٠٤٧٨١٩  الرياض  ٠٢/٠٩/١٤٣٨   ١٠١٠٦٠٨٨٤١
  االحساء    ١٧/٠١/١٤٤٠    ٢٢٥٠٣٧٣٩١١  الخرج  ١٥/٠١/١٤٣٨   ١٠١١٠٢٤١٩١
  الهفوف    ١٨/٠١/١٤٢٩    ٢٢٥١٠٣٦٥٦٦  الدمام  ٠٥/٠٧/١٣٩٨   ٢٠٥٠٠٠٦٠٤٦
  الهفوف    ٢٦/٠١/١٤٢٩    ٢٢٥١٠٣٦٦٤٤  الدمام  ٠٣/١١/١٣٩٩   ٢٠٥٠٠٠٧٧٧١
  الهفوف    ٢٦/٠٥/١٤٣٥    ٢٢٥١٠٥٧٠٥٠  الدمام  ٠٥/٠٥/١٤٢٥   ٢٠٥٠٠٤٦٠٤٩
  الهفوف    ١٥/٠١/١٤٣٨    ٢٢٥١٠٦٦٧٦٢  الدمام  ٠٨/٠٥/١٤٢٥   ٢٠٥٠٠٤٦٠٧٩
  المبرز     ١٥/٠٥/١٤٣٩    ٢٢٥٢١٠١٧٤٦  الدمام  ٢٣/٠١/١٤٢٧   ٢٠٥٠٠٥٠٤١٦
  حفر الباطن    ٢٢/٠٥/١٤٣٢    ٢٥١١٠١٢٠٦١  الدمام  ١٦/٠٢/١٤٢٨   ٢٠٥٠٠٥٣٧٣٢
  حفر الباطن    ١٥/٠٦/١٤٣٢    ٢٥١١٠١٢١٣٠  الدمام  ٠٤/٠٦/١٤٣١   ٢٠٥٠٠٧٠٧٠٤
  حفر الباطن    ١٣/٠١/١٤٤٢    ٢٥١١١١٧٧٩٨  دمامال  ١٨/٠٦/١٤٣١   ٢٠٥٠٠٧٠٩٩٥
  حائل    ٢٦/١٢/١٤٣٣    ٣٣٥٠٠٣٦٦٤٣  الدمام  ٠٦/٠١/١٤٣٦   ٢٠٥٠١٠٣٣١٣
  حائل    ٠٢/٠٢/١٤٣٤    ٣٣٥٠٠٣٧٣٤٤  الدمام  ٢٤/٠١/١٤٣٨   ٢٠٥٠١١٠٦٦٥
  سكاكا    ٠٨/٠٩/١٤٣٩    ٣٤٠٠١١٦٣٤٣  الدمام  ٢١/٠٨/١٤٣٨   ٢٠٥٠١١٢٨٠٤
  عرعر    ١٣/٠٦/١٤٣٥    ٣٤٥٠٠١٤٠٩١  مامالد  ٠٢/٠٩/١٤٣٨   ٢٠٥٠١١٢٩١١
  عرعر    ٢٣/٠٧/١٤٣٥    ٣٤٥٠٠١٤٢٢٣  الدمام  ٢٤/١٠/١٤٣٨   ٢٠٥٠١١٣٢٢٢
  القريات    ١٢/٠٩/١٤٣٨    ٣٤٥٢٠١٠٧٩٠  الدمام  ٠٧/٠٤/١٤٣٩   ٢٠٥٠١١٥٠٢٣
  تبوك    ٠٨/٠٩/١٤٣٩    ٣٥٥٠١٢٣٣٥٥  الدمام  ٠٥/٠٥/١٤٤٢   ٢٠٥٠١٤٠٦٣٤
  ضباء    ٢٣/١٠/١٤٣٨    ٣٥٥٥٠٠١٩٣٥  الخبر  ١٦/١٠/١٤٢٠   ٢٠٥١٠٢٣٨٧٤
  جدة    ٠٤/٠٤/١٤٢٥    ٤٠٣٠١٤٩٤٢٨  الخبر  ١٦/١٠/١٤٢٠   ٢٠٥١٠٢٣٨٧٥
  جدة    ٠٥/٠٦/١٤٢٩    ٤٠٣٠١٧٩٩٠٤  الخبر  ١٣/٠٩/١٤٢٣   ٢٠٥١٠٢٦٩٩٢
  جدة    ٠٧/٠٦/١٤٢٩    ٤٠٣٠١٧٩٩٩٣  الخبر  ٠٨/٠٥/١٤٢٥   ٢٠٥١٠٢٩٧٢١
  جدة    ٠٣/٠١/١٤٣٣    ٤٠٣٠٢١٩٠٠٧  الخبر  ٠٩/٠٥/١٤٢٩   ٢٠٥١٠٣٧٢٥٨
  جدة    ٠٣/٠٨/١٤٣٣    ٤٠٣٠٢٣٠٤٤٧  الخبر  ٢٣/٠٢/١٤٣٨   ٢٠٥١٠٦٣٢٦٨
  جدة    ١٣/٠٦/١٤٣٤    ٤٠٣٠٢٤٥١٦٩  الخبر  ٠٤/١٢/١٤٤٠   ٢٠٥١٢٢٧١٤١
  جدة    ٢٧/٠٤/١٤٣٥    ٤٠٣٠٢٦٦٢٢٧  الظهران  ١٨/١٢/١٤١٥   ٢٠٥٢٠٠٠٦٠٤
  جدة    ٠١/٠١/١٤٣٧    ٤٠٣٠٢٨٥٢٢١  الظهران  ١٦/٠٢/١٤٢٣   ٢٠٥٢٠٠٠٨٧٩
  جدة    ٠١/٠١/١٤٣٧    ٤٠٣٠٢٨٥٢٢٣  القطيف  ١٩/١٠/١٤٢٣   ٢٠٥٣٠١٤٤٨٦
  جدة    ١٥/٠٨/١٤٣٩    ٤٠٣٠٣٠٢٢٩٥  القطيف  ٠٦/٠٦/١٤٢٩   ٢٠٥٣٠١٩٤٢٨
  جدة    ٠٥/٠٩/١٤٣٩    ٤٠٣٠٣٠٣٧٨٢  القطيف  ١١/٠٧/١٤٣٩   ٢٠٥٣١١١٨٤٩
  جدة    ١٣/٠٤/١٤٤٠    ٤٠٣٠٣١٧٥٥٩  الجبيل  ٠٩/٠٥/١٤٠٦   ٢٠٥٥٠٠١٤٨٦
  جدة    ٢٠/٠٦/١٤٤٠    ٤٠٣٠٣٢٥٣٣٩  الجبيل  ٠٦/٠٢/١٤٢٧   ٢٠٥٥٠٠٧٣٩٨
  جدة    ١٣/٠١/١٤٤٢    ٤٠٣٠٣٨٩١٩٨  الجبيل  ٠٦/٠٢/١٤٢٧   ٢٠٥٥٠٠٧٣٩٩
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  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)(جمي

  
 وهيكل المجموعة (تتمة) معلومات عن الشركة -١
  

  الموقع    تاريخال   رقم السجل التجاري   الموقع  تاريخال   رقم السجل التجاري 
  ينبع    ٢٢/٠٧/١٤٣٤    ٤٧٠٠٠١٦١٧٦  الجبيل  ٠٦/٠٢/١٤٢٧   ٢٠٥٥٠٠٧٤٠٠
  ينبع    ١٣/٠٢/١٤٣٧    ٤٧٠٠٠١٩٧١٢  الجبيل  ١٠/٠٣/١٤٢٧   ٢٠٥٥٠٠٧٤٦٣
  ينبع    ٠٩/٠٥/١٤٣٧    ٤٧٠٠٠١٩٨٢٧  الجبيل  ٠٣/٠٢/١٤٢٩   ٢٠٥٥٠٠٩٠٥١
  ينبع    ٠٦/٠٤/١٤٣٨    ٤٧٠٠٠٢٠١٥٧  الجبيل  ٢٩/٠٦/١٤٣١   ٢٠٥٥٠١٢٠٥٨
  ينبع    ٢١/٠٦/١٤٣٨    ٤٧٠٠٠٢٠٢١٥  الجبيل  ٢٩/٠٦/١٤٣١   ٢٠٥٥٠١٢٠٥٩
  الباحة    ١٥/٠١/١٤٣٩    ٥٨٠٠٠٢١٦١٤  الجبيل  ٠٢/٠٧/١٤٣٢   ٢٠٥٥٠١٣٦٢٥
  بلجرشي    ١٢/٠٧/١٤٣٤    ٥٨٠١٠١٥٤١٦  الجبيل  ٢٤/١١/١٤٣٦   ٢٠٥٥٠٢٤٣٧٩
  بلجرشي    ١٥/٠٨/١٤٣٩    ٥٨٠١٧٧٤٤٨٩  الجبيل  ٢٣/٠٣/١٤٣٨   ٢٠٥٥٠٢٥٥٩٣
  أبها    ٠٨/٠٩/١٤٣٩    ٥٨٥٠١٢٠٣١٤  الجبيل  ٠٧/٠٤/١٤٣٩   ٢٠٥٥٠٢٦٣٧٩
  جازان    ٠٧/٠٧/١٤٣١    ٥٩٠٠٠١٤٥٨٠  الجبيل  ٠٣/٠٨/١٤٣٩   ٢٠٥٥١٢٣٢١٥
  جازان    ٠٧/٠٧/١٤٣١    ٥٩٠٠٠١٤٥٨١  الجبيل  ٠٨/٠٩/١٤٣٩   ٢٠٥٥١٢٣٤٠٤
  أبو عريش    ٠٨/١١/١٤٣٥    ٥٩٠١٠٢٩٩١٠  الجبيل  ٠٤/١٢/١٤٤٠   ٢٠٥٥١٢٦٢٠٤
           نجران  ٢٠/٠٤/١٤٣٨   ٥٩٥٠٠٣٢٩٤٥

  
 بـ "المجموعة"): مجتمعتينلُمشار إليهما التابعة التالية (االشركة  ،لدى الشركة التقرير،تاريخ في كما 

  
   ملكية الفعليةلحصة ال المئوية نسبة ال        

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    التأسيسبلد      الشركة التابعةإسم 
            شركة الينابيع الصافية للوكاالت 

  ٩٠  ٩٠    المملكة العربية السعودية    والتجارة المحدودة
  

 التالية: النشطةابالمجموعة  ترتبط
 تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية واألواني المنزلية ولعب األطفال واألقمشة والملبوسات واألدوات المكتبية، -
 تقديم خدمات التسويق لحساب الغير وإدارة وتشغيل المخابز، -
 ردة والساخنة.إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي وتقديم الوجبات السريعة والمشروبات البا -
 وتشغيل وصيانة مراكز الترفيه. إنشاء -
  
  س القياسااإلعداد وأس ساأس -٢
  
  بيان اإللتزام ١-٢

عودية ة فيالمعتمد رير الماليللتقوفقاً للمعايير الدولية الموحدة تم إعداد هذه القوائم المالية  دارات إلوا والمعايير المملكة العربية الس ص
  لهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.ا الصادرة من قبلخرى األ
  
  س القياساأس ٢-٢

  :التكلفة التاريخية، باستثناء لعرفباستخدام أساس االستحقاق المحاسبي وفقًا الموحدة  القوائم الماليةهذه  تم إعداد
 .عادلةاآلخر بالقيم ال بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل أدوات حقوق الملكية المقيمةإعادة قياس  -
 .ةالمتوقع بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمانقياسها بالقيمة الحالية  تمالموظفين التي نهاية خدمة مكافآت  -
  
 توحيد القوائم الماليةأساس  ٣-٢

شركة وشركتها التابعةالقوائم المالية الموحدة  هذه ضمت شركة التا)١في إيضاح ( تم ذكرهكما  للمجموعة القوائم المالية لل بعة هي . وال
أة  يطرالمنش طة عليها  المس ض المجموعة، أو يكون لها حقوق في، العائدات المتغيرة من  وتوجدالمجموعة. بواس يطرة عندما تتعرَّ الس

  مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. 
 

  :محدد تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة كل العناصر الثالثة التاليةبشكل 
 الشركة المستثمر فيها ذات الصلة)، أنشطةتوجيه لسيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية ال) أ

ض أو الب)    الشركة المستثمر فيها، إرتباطها معدات المتغيرة من في العائ حقوقالتعرَّ
  .عائداتهاعلى  لتؤثرعلى الشركة المستثمر فيها  قدرتهاعلى استخدام  اإلستطاعةج) 

  
  

-١٠-  



 

 

  
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠سمبر دي ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
  (تتمة) س القياسااإلعداد وأس ساأس -٢
 

ركة التابعة من  يتم توحيد يطرة إلى المجموعة.  الذي تتحول فيهتاريخ الالقوائم المالية للش الذي تتوقف تاريخ الا من متوحيده ويلغىالس
ت فيه يطرة. وتُحذَف االس ائر غير المحققة من المعامالت فيما رثمارات والمعامالت واألالس دة فيما بين المجموعة واألرباح أو الخس ص

 من قِبَل المجموعة. المعتمدةالسياسات المحاسبية الخاصة بالشركات التابعة مع تلك السياسات  تتسقبين شركات المجموعة. 
 

يطرة في  تم إظهار ص غير المس ركنتائج وحقوق ملكالالحص ورة  ةية الش لةمنفالتابعة غير المملوكة بالكامل بص قائمة المركز في  ص
 على التوالي. الموحدة،وقائمة التغيرات في حقوق الملكية  الموحدةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  و الموحدةالمالي 

 
  العرض وعملة الوظيفية العملة ٤-٢
  .للمجموعةالوظيفية  العملة وهو عبارة عن السعودي، باللایرة الموحدالمالية  القوائم هذه عرض تم
  
 التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة -٣

ات تؤثر من اإلدارة  الموحدة للمجموعةإعداد القوائم المالية  يتطلب روفات ،  اإليرادات ، في قيمعمل أحكام وتقديرات وإفتراض المص
ول اح عن اإللتزامات المحتملة بتاريخ التقريرواإلفالمطلوبات، و، األص وص التأكدعدم فقد يؤدي  ومع ذلك . ص ات  بخص اإلفتراض

ويات جوهرية على القيمنتائج يمكن ان تتطلب  إلىوالتقديرات  تقبل .  لولألصالدفترية  تس تند أو المطلوبات المتأثرة في المس هذه تس
ات على اس التقديرات واإلفتراض تخدم  معقولة في ظل الظروف أن تكونخرى مختلفة يعتقد الخبرة وعوامل أ أس في الحكم على وتس

ول الدفترية  القيم توالمطلوبات التى لألص ر ليس ادر المن  ظاهرة بيس ات األمص ية خرى . تتم مراجعة التقديرات واإلفتراض اس االس
المراجعة والفترات فيها مراجعة التقديرات أو في فترة  تمديرات المحاسبية في الفترة التى تعلى التق التسويات إثباتمستمر . يتم  بشكل

تقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على تقبلية. كل من المس ف,تم  الفترات الحالية والفترات المس ات  وص التقديرات واإلفتراض
  واالحكام كما يلي: 

  
  غير المتداولة االصولهبوط  ١-٣

ل أو تجاوز ت مافي القيمة عند هبوط يوجد ترداد، التي تمثل القيمة  وحدة توليدالقيمة الدفترية لألص ا  القيمةالقابلة لالس العادلة ناقًص
تند، أيُّهما أعلى. المنفعة قيمةوتكاليف البيع  اب  يس ا تكاليف البيع على البيانات المتاحة من معامالت البيع حس القيمة العادلة ناقًص

اس تجاري ول مماثلةبحت الملزمة، التي تُجَرى على أس وق ال ، ألص عار الس ا التكاليف  مرئيةأو أس ل.  المتزايدةناقًص تند لبيع األص يس
اب نوات  المنفعةقيمة  حس تمد التدفقات النقدية من الموازنة للخمس س ومة. وتُس من التاليةعلى نموذج التدفقات النقدية المخص ، وال تتض

طة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة ب أنها تعزيز أداء أنش تقبلية الهامة التي من ش تثمارات المس وحدة توليد النقد التى عد أو االس
تخَدم تم إختبارها م المس ة لمعدل الخص اس ترداد حس افي  لنموذج. وتُعَدُّ القيمة القابلة لالس افة إلى ص ومة باإلض التدفقات النقدية المخص

 معدل النمو المستخَدم ألغراض التقدير االستقرائي.التدفقات النقدية الداخلية المستقبلية المتوقعة و
  
 لممتلكات والمعداتل األعمار اإلنتاجية ٢-٣

تهالك. يتم تحديد هذا التقدير بتحديد  اإلدارة  تقوم اب االس  بعد االخذ في اإلعتباراألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات الحتس
 مصاريفالمادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويًا ويتم تعديل  االستخدام المتوقع لألصول أو االستهالك

 تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. حيثمااالستهالك المستقبلية 
  
  اإليجار إلتفاقياتمعدل اإلقتراض التزايدي  ٣-٣

هول مني في اتفاقية اإليجار، ال يمكن للمجموعة أن تحدد بس عر الفائدة الض تخدم  لذلكة س  لقياس التزامات معدل اإلقتراض التزايديتس
، ومع ضمان ةمماثل شروطعلى  لكي تقترضهو سعر الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه معدل اإلقتراض التزايدي اإليجار.  عقود
ول عمماثل ل ذي قيم، فإن األموال الالزمة للحص ل حق لى أص تخدام في ة مماثلة ألص اديبيئة اس . تقوم المجموعة بتقدير ةمماثل ةاقتص

تخدام مدخالت مرئيةمعدل اإلقتراض التزايدي  وقية عندما تكون متاحة  باس عار الفائدة الس رورية، مثل أس تقديرات بعض اللعمل  وض
  معينة للمنشأة.ال
  
  اءخيارات التمديد واإلنه معاإليجار عقد تحديد مدة  ٤-٣

تمديد عقد اإليجار إذا خيار ب مغطاةاإليجار على أنها مدة اإليجار غير القابلة لإللغاء ، إلى جانب أي فترات عقد تحدد المجموعة مدة 
كل معقول أن  تهكان من المؤكد بش كل معقول إلخيار مغطاة ب، أو أي فترات  تتم ممارس  أن ال تتمنهاء عقد اإليجار ، إذا من المؤكد بش

  . هممارست
  

التمديد واإلنهاء. تطبق المجموعة الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول  نصوصلدى المجموعة عدة عقود إيجار تتضمن 
ادياً لممارس لة التى تخلق حافزاً إقتص ة أن تمارس خيار تجديد أو إنهاء عقد اإليجار. أي انها تأخذ بعين اإلعتبار كافة العوامل ذات الص

بإعادة تقييم مدة اإليجار إذا كان هنالك حدث او تغيير هام في الظروف التى بعد تاريخ البداية، تجديد أو اإلنهاء. تقوم المجموعة إما ال
  تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة او عدم ممارسة خيار تجديد أو إنهاء العقد.

  
-١١-  
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  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
 (تتمة) التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة -٣
  
  اتمخصص تقادم المخزون ٥-٣

، إنتهاء  عوامل مثل التقادم واألعطال التقنية واألضرار الماديةالقابلة للتحقق نسبة للمخزون اقيمة  تعترف المجموعة بمخصص لصافي
الحية من. ..الخ الص ص  يتض ابقة  النظر إلىتقدير هذا المخص ر اتجاهات المبيعات الس بيل المثال ال الحص العوامل بما في ذلك على س

  وظروف السوق الحالية والناشئة.
 
  مزايا الموظفينضات طويلة االجل لاإلفترا ٦-٣

ات  تقبل وتتطلب افتراض ويتها في المس يتم تس بة من المتوقعةاللتزامات لتمثل مكافآت نهاية الخدمة االلتزامات التي س . تتطلب المحاس
معدالت الوفيات فيما يتعلق بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل زيادة التعويض وعائد األصول و إضافيةاإلدارة إجراء افتراضات 

تقبلية.وتك األيدي العاملةودوران  حية المس اور إدارة المجموعة  اليف الرعاية الص كل دوري تتش مع خبراء اكتواريين خارجيين بش
المتوقعة / أو تكاليف  المزايابخصوص هذه االفتراضات. يمكن أن يكون للتغييرات في االفتراضات الرئيسية تأثير كبير على التزامات 

  المحددة الدورية المتكبدة للموظفين. اياالمز
  
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤

اح  ق (ما عدا ما تم ذكره في إيض كل متناس بية الهامة التى تم تبنيها وتطبيقها بش ات المحاس ياس ) في إعداد هذه القوائم ٤فيما يلي الس
  المالية الموحدة: 

  
  والمعداتالممتلكات  ١-٤

افي والمعدات ب الممتلكات تم إدراج مالتكلفة بعد ص تهالك المتراكم  خص ائر اإلس . يتم إدراج األعمال في القيمة المتراكمة الهبوطوخس
ائر الهبوط في القيمة م خس افي التكلفة بعد خص ائية قيد التنفيذ بص من هذه التكاليف .  (إن وجدت) اإلنش تبدال جزء من تتض تكلفة إس

. عند إنشاء هذه ثباتإستيفاء معايير اإل إذا تممؤهلة ) ،  أصولطويلة األجل ( نشاءاإلض لمشاريع والمعدات وتكاليف اإلقتراالممتلكات 
 المعدة لهلحالتها الراهنة وإلى الموقع لتكون جاهزة لإلستخدام االصول داخلياً ، تتضمن تكلفتها كافة المبالغ الضرورية لجلب  االصول

تبعاد جميع التكاليف مث طة اإلدارة وإس ة جدوى بواس اريف العمومية واإلدارية وتكاليف التدريب . تقيد أي تكاليف دراس ل المص
ل محدد يتم  اريف عند تكبدها ما لم تتعلق بأص اؤهكمص غيل خالل فترة بدء  إنش رة . تدرج تكاليف ما قبل التش ب إليه مباش داخلياً وتنس

غيل بالصافي بعد خصم متحصالت بيع اإلنتاج التجريبي كجزء من  لة، بشرط أن التش تكلفة بند الممتلكات، اآلالت والمعدات ذات الص
  .المقصودالتي يكون فيها االصل جاهزاً لإلستخدام الدرجة ، وفقط حتى  اإلثباتتستوفي معايير وتكون التكلفة متعلقة به مباشرة 

  
اإلجمالية للبند، وعندما يكون لهذه األجزاء /  والمعدات ذات تكلفة كبيرة بالمقارنة مع التكلفةأجزاء من الممتلكات  تكلفة عندما تكون

تبدالها على فترات زمنية مختلفة،  وف المكونات أعمار إنتاجية مختلفة عن األجزاء االخرى ويتعين إس هذه األجزاء  المجموعة ثبتتس
ول  تهلك وفقاً لذلكذات اعمار إ فرديةكأص يايتم إثبات . نتاجية محددة وتس الح والص الربح أو  نة األخرى في قائمة كافة تكاليف اإلص
  .عند تكبدها الموحدة والدخل الشامل اآلخر الدخلالخسارة و

  
تخدام  اب االستهالك من تاريخ توفر بند الممتلكات والمعدات لالس ول  المعد لهيتم احتس اؤهاأو فيما يتعلق باألص ذاتيًا ، من  التي تم إنش

تخدام  ول لالس ل . المعدةلهتاريخ جاهزية هذه األص ط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألص اس القس تهالك على أس اب االس يتم احتس
  على النحو التالي:

  
  سنة ٢٠إلى  ١٠  مستاجرة ممتلكاتوتحسينات مباني 

  سنة ٢٠إلى  ٣  ثالجات ومعدات تبريد
  سنوات  ١٠إلى  ٤  سيارات وشاحنات

  سنة ٢٠إلى  ٣  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 
  
  .في نهاية كل سنة ماليةة القيم المتبقية واالعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك ، وتعدل بأثر مستقبلي متى ما كان ذلك مناسبأ مراجع تتم
  

  . المقصودلإلستخدام  األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ التى لم تكن جاهزة واالراضي المملوكة ملكاً حراً ال تستهلك 
  

تقبلية  تم إثباته مبدئياً عند البيعوالمعدات وأي جزء هام لممتلكات بند من بنود ايتم إلغاء إثبات  ادية مس أو عند عدم وجود منافع إقتص
األصل (تم إحتسابها كفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة إلغاء إثبات متوقعة من إستخدامه . تدرج أي أرباح او خسائر ناشئة عن 

  .الموحدةالدخل والدخل الشامل اآلخر خسارة والربح أو ال الدفترية لألصل ) في قائمة 
  

ل دفترية القيمة ال تنزيليتم  ل أكبر من ما ألص ترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألص قيمته المقدرة القابلة في الحال إلى قيمته القابلة لإلس
  .لإلسترداد

  
-١٢-  
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  
  اإليجار عقود وإلتزاماتحق اإلستخدام  أصول ٢-٤

يكون العقد إيجاراً أو يحتوي على عقد إيجار. ى كان العقد هو عقد إيجار أو يحتوي علبتقييم ما إذا  المجموعةالعقد، تقوم  بدايةعند 
ل محدد لفترة من الزمن مقابل تعويض مالي يحولإيجار إذا كان العقد  تخدام أص  يحول. ولتقييم ما إذا كان العقد الحق في التحكم في اس

  .١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم في الوارد ريف عقد اإليجار تع المجموعةمحدد، تستخدم  التحكم في إستخدام أصلالحق في 
  

رتعديل عقد يحتوي على عندا يتم  أو  بداية في يصالمجموعة  تقوم، إيجار عنص رفي العقد لكل  التعويض المالي بتخص من  عنص
  .ار يتضمن عنصراً إيجارياً وغير ايجاريعقد إيجالمجموعة . حاليا، ليس لدي المستقلةأسعارها النسبية اإليجار على أساس  عناصر

  
ولتعترف  تخدام  المجموعة بأص تخدام موجودات  يتم قياسعقد اإليجار.  ايةفي تاريخ بد اإليجار وإلتزاماتحق االس ً حق االس  مبدئيا

  .البداية تاريخ لو قبإليجار المعدلة ألي مدفوعات إيجار يتم سدادها في أا إللتزامات المبدئيالمبلغ  تشتمل علىبالتكلفة، التي 
  

عقد اإليجار  إال إذا قامنهاية مدة اإليجار،  حتى البدايةمن تاريخ  القسط الثابتباستخدام طريقة الحقاً حق االستخدام  أصولهالك ستيتم إ
ي إلى بتحويل  اس ل األس ولتكلفة  أنبحلول نهاية مدة اإليجار أو  المجموعةملكية األص تخدام أص وف  جموعةالمأن  تظهر حق االس س

 يتم تحديدهلألصل األساسي، الذي  العمر اإلنتاجيعلى مدى  حق اإلستخدام أصولسيتم إستهالك الحالة،  تلكفي تمارس خيار الشراء. 
،  الهبوطبصورة دورية بخسائر  حق اإلستخدام أصوليتم تخفيض ذلك، للممتلكات والمعدات. باإلضافة لده يتحديتم ساس الذي األنفس ب

  اإليجار.عقود   إلتزامات اتقياس ةبعض إعادل ويتم تعديلها إن وجدت،
  

ً اإليجار عقود  إلتزاماتيتم قياس  باستخدام سعر  مخصومة، البدايةفي تاريخ  سدادهايتم  لمبالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي  مبدئيا
مني في عقد اإليجار أو ، إذا لم يكن من الممكن تحديد  ع ذلكالفائدة الض هولة، الس تخدامر بس . للمجموعة معدل االقتراض التزايدي بإس

 ً   معدل االقتراض التزايدي كمعدل خصم. المجموعة، تستخدم عموما
  

معدل االقتراض التزايدي من خالل الحصول على أسعار الفائدة من مصادر التمويل الخارجية المختلفة لتعكس شروط  المجموعةتحدد 
  .عقد اإليجار ونوع األصل المؤجر

  
  مدفوعات اإليجار الثابتة.من  بشكل رئيسياإليجار عقود  إلتزاماتفي قياس  المضمنةمدفوعات اإليجار  تتكون

  
تخدام طريقة الفائدة الفعلية.  إلتزاماتيتم قياس  هواإليجار بالتكلفة المطفأة باس عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات  ايتم إعادة قياس

ئة  تقبلية الناش ر أو معدل، إذا كان هناك تغيير في تقدير ال مناإليجار المس مان  المتوقع دفعهللمبلغ  المجموعةتغيير في مؤش بموجب ض
تقوم ب تكان فيما لوقييمها ت المجموعةقيمة المتبقية، إذا غيرت ال راء أو التمديد أو اإلنهاء أو إذا كان هناك س ة خيار الش دفعة ممارس

  .ثابتة ومعدلة جوهريةإيجار 
  

اوي للقيمة الدفتريةتعديل  يتم إجراءبهذه الطريقة،  اإليجار إلتزامات تم إعادة قياستعندما  تخدام، أو  مس ل حق االس جلألص في  يس
  صفر.خدام إلى ألصل حق االست ةالدفتري القيمةالربح أو الخسارة إذا تم تخفيض 

  
 منخفضة القيمة  االصولعقود إيجار ويجار قصيرة األجل اإلعقود 

ولعدم االعتراف  جموعةالم إختارت تخدام  بأص ولاإليجار لعقود  عقود وإلتزاماتحق االس ة القيمة وعقود اإليجار  األص منخفض
  على مدى فترة اإليجار. ثابتبمدفوعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار هذه كمصروف على أساس  المجموعةقصيرة األجل. تعترف 

 
  خيارات التمديد واإلنهاء

جيعيًا عند تحديد مدة  اديًا تش أنها أن تخلق حافًزا اقتص عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف التي من ش
تعمال تعمالخيار التمديد أو عدم  الس من فقط في مدة  إس خيار اإلنهاء. خيارات التمديد (أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء) تض

ورة معقولة أن يتم تمديده (أو عدم إنهائه). تُقيُِّم المجموعة عند بدء اإليجار، ما إذا كان من اإليجار إذا كان عقد اإليجار  مؤكداً بص
تخدامالمؤكد إلى حد معقول  تخدامخيارات التمديد. وتُعيد المجموعة تقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول  إس الخيارات إذا كان  إس

  ظروف تحت السيطرة.هناك حدث هام أو تغير كبير في ال
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  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
  )(تتمة ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  
  ممتلكات استثمارية ٣-٤

نَُّف  تثمارتَُص مالية  تأجير دخلها لغرض تحقيق المحتفظ ب ممتلكات اإلس تثماريةأو رفع قيمتها الرأس  الممتلكات تُقاسُ . لممتلكات إس
ستهالك متراكم وأي خسائر يةاالستثمار ًصا أي ا شاءقيد اإل يةاالستثمار الممتلكاتوتُقاُس . في القيمة هبوط بالتكلفة ناق ًصا  ن بالتكلفة ناق

 :االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية الُمقَدََّرة وذلك على النحو التالي ويحمل. في القيمة هبوطأي 
  

  سنة ٢٠  مباني
  

  .االراضي والممتلكات اإلستثماريةال تستهلك 
  

ور المقدرةمراجعة األعمار اإلنتاجية  تتم تهالك بص منة دورية وطريقة االس ى مع  أن لتض تهالك ومدته تتماش لوبطريقة االس  األس
ول ادية من هذه األص َمُل . المتوقَّع من المنافع االقتص ادية  فقط عندماالالحقة األخرى  النفقاتتَُرْس تحقق زيادة في المنافع االقتص

تقبل تثمار الممتلكات ية لبنودالمس امل  نفقاتالكافة ب ويتم اإلعتراف. المتعلقة بها يةاالس ارة والدخل الش األخرى في قائمة الربح أو الخس
 .كمصاريف عند تكبِّدها ةالموحداآلخر 

  
  غير ملموسة األصول ٤-٤

وتُقَاس األصول غير الملموسة . بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها منفصلةغير الملموسة المستحوذ عليها بصورة  االصول يتم قياس
غير الملموسة بالتكلفة  وبعد االعتراف المبدئي بها، تُدَرج األصول. بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ االعمالالمستحوذ عليها في تجميع 

 .، إن ُوجدتمتراكمةوخسائر هبوط  إطفاء متراكم أي ناقًصا
  

سة ذات األعمار المحددة على األصول غير الملمو وتطفأ. كمحددة أو غير محددةإما األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة  يتم تقييم
ادي اإلنتاجي،  ة مؤشر يدل على  متى ما كان هنالكفي قيمتها  ويتم تقييمها لمعرفة الهبوطمدى العمر االقتص ول غبر الملموس أن األص

نة ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نها ةل غير الملموسووتُجرى مراجعة فترة وطريقة إطفاء األص. قد تهبط قيمتها ية كل س
سبة. مالية  المضمنة فيالستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية  االسلوب المتوقعالتغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو عن  وتتم المحا

ل بتعديل فترة أو ط باألص بية تم معالجتهاوت، الحاجة ريقة اإلطفاء، حس روف إطفاء . كتغيرات في التقديرات المحاس ويُعتَرف بمص
شامل اآلخر األ شيًا  ةالموحدصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل ال ضمن فئة المصاريف تما

 .مع وظيفة األصل غير الملموس
  

ر  تتم مراجعة ل غير الملموس الذي له عمر محدد بانتظام لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤش تقييم  يدل على انالعمر اإلنتاجي لألص
تمر ان يكون محتمالً  تقبلي. عمرها الحالي يس اس مس وال تُْطفَأُ . وإذا لم يكن كذلك، يتم إجراء التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي على أس

نويًا لتحديد  ة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يُجَرى اختبارها س ول غير الملموس كل فردي أ الهبوطاألص و في القيمة إما بش
 .المجمعوحدة توليد النقد على مستوى 

  
 :كما يلي ةالمحدد ةاإلنتاجي األعمار فترات إطفاء األصول غير الملموسة ذات 

  
  سنوات ٥  تكاليف برامج إلكترونية

  سنة ٢٥ - ١٠  تكاليف إمتياز
  

ئة عن  يتم قياس ائر الناش ل غير ملموس  إلغاءاألرباح أو الخس افي إيكاالعتراف بأص ل فرق بين ص رادات البيع والقيمة الدفترية لألص
  .االعتراف باألصل إلغاءعند  الموحدةبها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  ويتم اإلعتراف
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  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  
  هبوط قيمة األصول غير المالية  ٥-٤

ل ما . وبتاريخ كل إعداد تقرير المجموعةتقوم  ر يدل على إحتمال هبوط قيمة أص في حالة وجود مثل هذا ، بتقييم إذا كان هنالك مؤش
ل. تمثل القيمة المجموعة القيمة القابلة لإلسترداد لألصالمؤشر أو عندما يستلزم األمر إجراء إختبار هبوط قيمة سنوي ألصل ما ، تقدر 

اً تكاليف البيع وقيمة المنفعة ، أيهما أعل ل أو وحدة توليد النقد ناقص ل القيمة العادلة لألص ترداد لألص ل القابلة لإلس ى ، وتحدد ألص
لدفترية تجاوز القيمة ا ماعندأصول أخرى أو مجموعة أصول . ، ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير عن منفرد

قيمتهما  ، ويخفضان إلىهاقد تم هبوط قيماألصل  أو وحدة توليد النقد أن القابلة لإلسترداد ، يعتبر  القيمة ما نقدألصل ما أو وحدة توليد 
(ما قبل لية بإستخدام معدل الخصم القابلة لإلسترداد . وعند تقدير قيمة المنفعة ، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحا

  الزكاة) والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة باألصل.
  

اب  ابات التوقعات التى يجري إعدادها للهبو المجموعةيعتمد إحتس يلية وحس اس الموازنات التفص كل ط على أس لبش كل وحدة ل منفص
ل لهاتوليد  يص االص بة نقد للمجموعة التى يتم تخص نوات . وبالنس ابات التوقعات عموماً فترة خمس س . وتغطى هذه الموازنات وحس

  ى التدفقات النقدية المستقبلية بعد فترة الموازنة .طويل االجل ويطبق عليتم احتساب معدل نموللفترات االطول ، 
  

تمرةوتثبت خس ضمن فئات المصاريف وبما الموحدة والدخل الشامل اآلخر  الربح أو الخسارة، في قائمة ائر الهبوط في العمليات المس
  يتسق مع وظيفة االصل الذي هبطت قيمته.

  
ر يدل على وجو رف النظر عما إذا كان هنالك أي مؤش تجرى وبص اً إختبار هبوط في القيمة  المجموعةد هبوط في القيمة ، س أيض

ة التى ليس لها أعمار إنتاجية محددة  ول غير الملموس تخدام للهبوط لألص ة التى لم تكن متاحة بعد لإلس ول غير الملموس نوياً أو االص س
ترداد القيمةها الدفترية مع وذلك بمقارنة مبالغ قيم ل القابلة لإلس ي وقت خالل الفترة مكن إجراء هذا اإلختبار للهبوط في ا. يلكل أص

رط نوية بش ة المختلفة لمعرفة الهبوط في كل عام.  منإجراؤه في نفس الوقت  أن يكون قد تم  الس ول غير الملموس يمكن إختبار األص
نوية  ة مبدئياً خالل الفترة الس ول غير الملموس ول غير اوقات مختلفة. مع ذلك، إذا تم إثبات هذه االص يتم إختبار تلك االص الحالية، فس

  الملموسة قبل نهاية الفترة السنوية الحالية.
  

ائر الهبوط  ر يدل على ان خس نة مالية للتأكد من وجود أي مؤش ول غير المذكورة اعاله ، يجرى التقييم في كل نهاية س بة لألص بالنس
القيمة القابلة لإلسترداد لألصل أو  المجموعةد مثل هذا المؤشر ، تقدر . وفي حال وجو تناقصتالمسجلة سابقاً لم تعد موجودة او ربما 

وحدة توليد النقد . ويتم عكس قيد الخسارة الناشئة عن هبوط القيمة المسجلة سابقاً فقط في حالة وجود تغير في اإلفتراضات المستخدمة 
قيمة األخيرة. ويعتبر عكس القيد هذا محدوداً  بحيث ال تزيد القيمة الفي  هبوط الخسارة سترداد منذ إثبات لتحديد قيمة االصل القابلة لإل

القابلة لإلسترداد عن القيمة الدفترية التى كان من المفترض أن تكون بالصافي بعد خصم اإلستهالك ، فيما لو لم يتم إثبات خسارة هبوط 
  .الموحدةوالدخل الشامل اآلخر  ربح او الخسارةالقائمة  القيد في عكس فييتم إثبات ذلك الاألصل في السنوات السابقة . 

  
  اإلعتراف المبدئي، القياس الالحق وإلغاء اإلعتراف -األدوات المالية  ٦-٤
  

  الموجودات المالية
 االصولتصنف  المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. أصولهاإلدارة  المجموعةالمالية على نموذج أعمال  األصولتصنيف  يعتمد

  :كـالمالية 
  
 أصول مالية مقاَسة بالتكلفة المطفأة، أو •
 .أصول مالية ُمقاسة بالقيمة العادلة •
  

ائر  بأرباح اإلعترافيتم  ولأو خس ها بالقيمة العادلة االص ارة قائمة من خالل إما التي تم قياس امل و الربح أو الخس  اآلخر الدخل الش
  . الموحدة

  
أ عنها تدفقات نقدية تمثل المحالتجارية المدينة  الذممإن  يل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي يُتوقَّع أن ينش كل منفردتفظ بها لتحص  بش

 .بالتكلفة الُمْطفَأَة وتقاس صل والفوائداأل تسديدات
  

 القياس المبدئي
المالية المدرجة بالقيمة األصول  معامالتكاليف المالية مبدئياً بقيمتها العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة. يتم إثبات تاألصول يتم قياس 

  .الموحدة اآلخر الدخل الشاملالربح او الخسارة والعادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة 
  

سديدات كتعند تحديد ما إْن كانت تدفقاتها النقدية تستوفي المتطلبات في اإلعتبار األصول المالية ذات المشتقات الضمنية بأكملها  أخذيتم 
 .ألصل والفائدةل فقط
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  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
  تتمة)( ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  
  (تتمة) اإلعتراف المبدئي، القياس الالحق وإلغاء اإلعتراف -األدوات المالية  ٦-٤
  

  (تتمة) الموجودات المالية
  

 القياس الالحق
 :يعتمد القياس الالحق لألصول المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه

  
  التكلفة المطفاة

ول يتم قياس  يل التدفالمالية المحتفظ بها لتاألص ل والفائدة بالتكلفة  قات النقدية التعاقديةحص ديدات األص كل فردي تس التى تمثل بش
ارة الناتجة عن المطفأة ها أداة. يتم إثبات الربح أو الخس ، تحوطجزًءا من عالقة ال تليسالتي الحقاً بالتكلفة المطفأة، و الدين التي تم قياس

ارةفي قائمة  امل اآلخر المو الربح أو الخس ل أووالدخل الش . إيرادات الفوائد من هذه هبوط قيمته عندحدة عند إلغاء اإلعتراف باألص
 التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. دخلالمالية مضمنة في األصول 

  
  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

ول يل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع  االص ولالمالية ، حيث تمثل التدفقات النقدية  موجوداتالالمالية المحتفظ بها لتحص فقط  لألص
، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر . يتم أخذ الحركة في القيمة الدفترية من خالل الدخل تسديدات األصل والفائدة 

ائر  امل اآلخر، فيما عدا االعتراف بأرباح أو خس ائر تبادل العمالت األجنبية التي يتم إثباتها  وأرباحوإيرادات الفوائد  الهبوطالش وخس
امل اآلخرفي قائمة  ارة والدخل الش ل. عندما يتم الربح او الخس نيف الربح المتراكم أو  إلغاء اإلعتراف باألص المالي ، يتم إعادة تص

ارة المتراكمة المعترف به امل اآلخر ، من حقوق الملمالخس ابقاً في قائمة الدخل الش امل  كية إلى قائمةا س ارة والدخل الش الربح أو الخس
التمويل  دخلالمالية في  االصولإيرادات الفوائد من هذه  خرى . تضمناألخسائر) ال/ ( رباحاألا في مويتم اإلعتراف به الموحدة اآلخر

 رى.ألخا المصاريف / آلخرالدخل األجنبية في ت العمالر تبادل اخسائح وبارض أرعم يتباستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
  

  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
ول توفي لتي ال المالية ا االص امل اآلخر  من خالل الدخللة دلعاالقيمة ة أو افأطلمابالتکلفة ق لالحراف االعتر امعاييتس  هاسقيام يتالش

ارة. يتم إثبات خالن مبالقيمة العادلة  ارةالربح أو الخ وعرضل الربح أو الخس ها الحقاً بالقيمة الناتجة عن أداة الدين التي  س تم قياس
والدخل الشامل اآلخر  الربح او الخسارةجزًءا من عالقة التحوط بالصافي في قائمة  ليستالعادلة من خالل الربح او الخسارة والتي ال 

  فيها. تنشأفي الفترة التي الموحدة 
  
 مهنقد وما في حكالو تجاريةالمدينة الذمم ال• 

ولتتكون  يل التدفقات النقدية التجارية المالية للمجموعة من الذمم المدينة  االص والنقد وما في حكمه حيث إن جميعها محتفظ بها لتحص
لالتعاقدية ويتوقع أن تؤدي إلى تدفقات نقدية تمثل  داد االص بعد القياس المبدئي ، يتم إدراجها جميًعا بالتكلفة و، بالتاليوالفائدة.  س

 طفأة.الم
  
  أدوات حقوق الملكية• 

تثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة  بقياس المجموعة تقوم تثمارات حقوق ال وتقوم بعرضجميع اس تغيرات في القيمة العادلة الس
تثمارات في  اب توزيعات األرباح من هذه االس تمر احتس امل اآلخر. يس ارة  قائمةالملكية في الدخل الش امل والدخالربح أو الخس ل الش

يخعندما يتم  كدخل آخر ةالموحداآلخر  نيف الحقة للتغيرات في  ترس تالم المدفوعات. لن يكون هناك إعادة تص حق المجموعة في اس
 .ةالربح أو الخسارة الموحد قائمةالقيمة العادلة من خالل 

  
ستثناء أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة لمجموعة، بعد االعتراف المبدئي بها، بالتكلفلْدَرُج جميع األصول المالية لدى تُ  ة المطفأة، با

 .العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  

  إلغاء اإلعتراف
  :ما مالييتم إلغاء اإلعتراف بأصل مالي ما أو جزء من أصل 

  الحق في الحصول على التدفقات النقدية من االصل. أو انقضاءعند  •
ل أو حقوقها في  المجموعة تحولعندما  • ول على التدفقات النقدية من االص اإللتزام بدفع التدفقات النقدية  أخذت على عاتقهاالحص

  مرور إلى طرف ثالث دون تأخير جوهري، وإما: ترتيباتالمستلمة بالكامل بموجب 
  قد حولت، بصورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل، أو المجموعةأن تكون (أ) 
  على األصل. السيطرةأو تحتفظ بصورة جوهرية بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة باالصل ولكنها حولت  المجموعةلم تحول  (ب)
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  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  لرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ با

  
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  
  (تتمة) اإلعتراف المبدئي، القياس الالحق وإلغاء اإلعتراف –األدوات المالية  ٦-٤
  

  (تتمة) الموجودات المالية
  

  الهبوط
م لتي يت، والماليةا أصولهان مزء ينها کجات ددوة بأطتبرتقبلية ممسعلى أساس رؤية  قعةولمتا يةنالئتمار اخسائالم بتقييالمجموعة وم تق

امل اآلخرالمطفأة و تسجيلها بالتکلفة تند القيمة العادلة من خالل الدخل الش ائر اإلئتمانال. تس ائر االالمتوقعة على  يةخس  يةإلئتمانخس
هرا  ١٢المتوقعة لمدة  ائرش ائر اإلئتمانالمدى الحياة. تمثل قعة ولمتا يةنالئتماا والخس هًرا جزًءا من  ١٢المتوقعة لمدة  يةخس ائر الش خس

ارالمتوقعة لمدى الحياة الناتجة عن أحداث  يةاإلئتمان داد  اإلعس ون  الممكنةعلى األدوات المالية في الس هًرا بعد تاريخ  ١٢في غض ش
أةفي مخاطر االئتمان منذ  هامةالتقرير. ومع ذلك، عندما تكون هناك زيادة  صوف ، فسالنش تند المخص ائر العلى  يس  يةاإلئتمانخس

بة لالحياة مدىلالمتوقعة  اب الذمم المدينة التجارية. بالنس لوبالمجموعة ، تطبق حس ط االس ائر  المبس  الذي يتطلب اإلعتراف بالخس
   .المتوقعة مدى الحياة من اإلعتراف المبدئى للذمم المدينةاإلئتمانية 

  المطلوبات المالية
  

  بدئي والقياساإلعتراف الم
  يتم تصنيف المطلوبات المالية تحت أي من الفئتين التاليتين:

  الربح او الخسارة. والعادلة من خالل  مطلوبات مالية بالقيمة• 
    مالية أخرى يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.مطلوبات • 

   :على فئتين فرعيتين الربح او الخسارةالقيمة العادلة من خالل وتشتمل فئة المطلوبات المالية الُمدَرجة ب
أة كمطلوبات ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل  محددةمطلوبات مالية : محددة•  ارةمن قِبل المنش ، عند االعتراف المبدئي الربح او الخس
 و
اض المتاجرة، مثل االلتزام المتعلق باألوراق المالية المقترضة مطلوبات مالية ُمَصنَّفَة كمحتفظ بها ألغر: محتفظ بها بغرض الُمتاَجرة• 

تقبل يرة، والتي يجب إعادتها في المس تقة المبرمة من قبل المجموعة . في عملية بيع قص ا األدوات المالية المش ُن هذه الفئة أيًض مَّ تَتََض
ا األدوات ا. كأدوات تحوط في عالقات التحوط تحددوالتي لم  نَُّف أيض تقلة كمحتفظ بها بغرض وتَُص منية المس تقة الض لمالية المش

   .كأدوات تحوط فعالة تحددالمتاجرة ما لم 
بح المجموعة طرفا في األحكام وااللتزامات التعاقدية بموجب األداة المالية يتم اإلعتراف يتم . بكافة المطلوبات المالية مبدئيا عندما تص

جيل ات لقروضا ةوفي حالالمطلوبات بالقيمة العادلة،  تس ابات الدائنة،  واإلقتراض التوالحس م  بالمتحص افي بعد حس تلمة، بالص المس
 .تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرة

  
 القياس الالحق

ارة بالقيمة العادلة،  جيل المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس تمر تس جيليس التغيرات في قائمة  مع تس
    .والدخل الشامل اآلخر الموحدة بح او الخسارةالر

وبعد االعتراف المبدئي، فإنَّها تقاس الحقا بالتكلفة الُمطفَأة  ،واإلقتراضات القروضوفيما يتعلق بالمطلوبات المالية األخرى، بما في ذلك 
ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويُْعتََرُف باألرباح والخسائر في قائمة  شامل اآلخر الموحدة  او الخسارةالربح با  إلغاءعند والدخل ال

   االعتراف بالمطلوبات وأيًضا من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي.
م أو عالوة عند  ب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خص تحواذوتُحتس طريقة ل مكمالً وأي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا  اإلس

    .الموحدةوالدخل الشامل اآلخر  الربح او الخسارةلفعلي. ويُدَرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة معدل الفائدة ا
 .جميع المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة بالتكلفة الُمْطفَأَة بعد االعتراف المبدئي يتم إدراج

    
  االعتراف إلغاء

داد االلتزام باإللتزام المالياالعتراف  يتم إلغاء تبدال التزام مالي أو اإللغاء عند س ً . وعند اس من نفس  آخربالتزام مالي  موجود حاليا
روط مختلفة اختالفا جوهريًا  ة بش روط االلتزامات الحالية  أو أنالجهة المقرض أو التعديل  التبادلهذا  يعاملجوهريًا،  قد تم تعديلهاش

لي واالعكإلغاء لإلعتراف  ارة المعنيةتراف بالتزام جديد. ويُعتَرف بالفرق في القيم الدفترية بااللتزام األص  في قائمة الربح أو الخس
 .والدخل الشامل اآلخر الموحدة

  
  تعويض األدوات المالية

ول تعويضيتم  افي المبلغ في قائمة المركز المالي األص اح عن ص ق إذا كان هناك ح الموحدة المالية والمطلوبات المالية ويتم اإلفص
اس  وية على أس افي أو تحقق القانوني قابل للتنفيذ في الوقت الحالي لتعويض المبالغ المعترف بها وهناك نية للتس ولص وية  األص وتس

  المطلوبات في وقت واحد.
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  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  
  تكاليف اإلقتراض ٧-٤

اءتكاليف اإلقتراض ال راء، إنش ر بش كل مباش رورة متعلقة بش ل يأخذ بالض بح  فترة، إنتاج أص ل  من الزمن حتى يص جاهزاً األص
تخدام ل ل المعد لهإلس ملتها كجزء من تكلفة االص نة التى . أو بيعه، تتم رس اريف في الس تعتبر جميع تكاليف اإلقتراض االخرى مص

  تحدث فيها. تتكون تكاليف اإلقتراض من فوائد وتكاليف أخرى تتكبدها الشركة فيما يتعلق بإقتراض موارد مالية .
  
  اتمخزونال ٨-٤

اب التكاليف المتكبدة في جلب كل منتج إلى  على اتيتم تقييم المخزون افي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم احتس اس التكلفة أو ص أس
 المرجح.موقعه وحالته الراهنة باستخدام طريقة المتوسط 

  
  النقد وما في حكمه ٩-٤

قصيرة األجل األخرى عالية السيولة ، إن وجدت ، يتضمن النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك واالستثمارات 
 ، وهي متاحة للمجموعة دون أي قيود.صلية ثالثة أشهر أو أقلفترات استحقاق أ والتى لها

  
  اإلحتياطي النظامي ١٠-٤

ركات لنظاموفقًا  عودية الش بة تجنيب، يجب على المجموعة في المملكة العربية الس افي ١٠ نس نةفي كل  دخلها٪ من ص حتى يتم  س
 ٪ من رأس المال. االحتياطي غير قابل للتوزيع.٣٠ نسبة تكوين احتياطي يعادل

  
  ربحية السهم  ١١-٤

إلى حاملي األسهم العادية للمجموعة على  العائدللسنة  الموحدللسهم الواحد بتقسيم صافي الربح ربحية السهم األساس مبلغ يتم احتساب 
إلى حاملي  العائددية خالل السنة. يتم احتساب مبالغ ربحية السهم المخففة بتقسيم صافي الربح الموحد المرجح لعدد األسهم العاالمتوسط 

ط  هم العادية للمجموعة على المتوس هم العادية القائمة خالل األس نةالمرجح لعدد األس ط  الس افة إلى المتوس هم باإلض المرجح لعدد األس
  .المحتملة المخففة إلى أسهم عاديةكافة األسهم العادية  تحويلالعادية التي سيتم إصدارها عند 

  
  توزيعات أرباح ١٢-٤

هم في المجموعة تعترف المجموعة باإللتزام بتوزيعات أرباح نقدية  عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد إلى حاملى األس
ركات في ا عودية فقد تمت الموافقة على التوزيع عند يتوقف على تقدير المجموعة. وفقاً للقوانين المتعلقة بالش لممكلة العربية الس

  .لمماثل مباشرة في حقوق الملكيةالمصادقة عليه بواسطة المساهمين . يتم اإلعتراف بالمبلغ ا
  
  مخصصات ١٣-٤
  

  عام
ات عندما يكون على يتم االعتراف  ص يالما) نتيجة لحدث في تقديريإلتزام مالي (قانوني أو  المجموعةالمخص ، ومن المحتمل أن ض

داد ذلك اإللتزام ، يمكن ت ادية لس ورة موثوقةيكون مطلوباً تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع إقتص . وفي قدير مبلغ اإللتزام بص
د إسترداد بعض أو كل المخصص، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ، يُثبت المبلغ المستر المجموعةالحاالت التى تتوقع فيها إدارة 

ص في قائمة الدخل  روف المتعلق بأي مخص ترداد مؤكدة فعالً . ويتم إظهار المص تقل ولكن فقط عندما تكون عملية اإلس ل مس كأص
بالصافي بعد خصم أي مبالغ مستردة. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقد جوهرياً ، يتم خصم المخصصات الموحدة والدخل الشامل اآلخر 
تخدام معدل ما قبل م ،  بإس تخدام الخص ة باإللتزام . وعند إس ريبة الحالي والذي يعكس ، متى ما كان ذلك مالئماً، المخاطر الخاص الض

  .نتيجة لمرور الوقت كتكلفة تمويل تُثبت الزيادة في المخصص
  

  عقود مثقلة بااللتزامات
ص للعقود المثقلة بااللتزامات عندما تكون الفوائد المتوقع أن يتم اإلعتراف تحققها المجموعة من العقد أقل من التكلفة التي ال  بمخص

 .يمكن تجنبها للوفاء بالتزامها بموجب العقد
  
 محتملة مطلوبات ١٤-٤

اح عنها ما لم والمالية الموحدة.  القوائمالمحتملة في  بالمطلوباتال يتم االعتراف  لموارد التي لخارج لتدفق اال يكن إحتماليتم اإلفص
. مستحقات)الدائنة والذمم الحسابات  تحت(المالية الموحدة  القوائمالمحتملة في  المطلوبات. يتم تسجيل تصادية بعيدااقتنطوي على منافع 

ل المحتمل في  اح عنهالمالية الموحدة ولكن يتم  القوائمال يتم االعتراف باألص ادية لخارج لتدفق االعندما يكون  اإلفص لمنافع االقتص
 محتمالً.
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  السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) الشركة

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  
  مزايا موظفين  ١٥-٤
  

 صيرة األجلمزايا موظفين ق
للمبلغ المتوقع دفعه إذا كان بااللتزام عند تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم االعتراف  كمصروف يتم احتساب منافع الموظفين قصيرة األجل

ك تقديريأو  حالي على المجموعة التزام قانوني ابقة التي قدمها الموظف ويمكن تقدير االلتزام بش ل بدفع هذا المبلغ نتيجة الخدمة الس
 موثوق.

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

افي التزام المجموعة فيما يتعلق  اب ص بها  المزاياالموظف من خالل تقدير مبلغ مكافأة نهاية خدمة بيتم احتس تقبلية التي اكتس المس
م  ابقة وخص اب التزامات  ذلكالموظفون في الفترات الحالية والس طة خبير نهاية الخدمة للممكافأة المبلغ. يتم احتس نويًا بواس وظفين س

  .المتوقعة بإستخدام طريقة وحدة اإلئتماناكتواري مؤهل 
  

مل بيتم االعتراف  ائر االكتوارية ،  األرباحإعادة قياس التزامات نهاية الخدمة للموظفين، والتي تش رةوالخس امل  مباش في الدخل الش
م على التز افي الفائدة بتطبيق معدل الخص اب ص روف الفوائد اآلخر. يتم احتس افي مص ل. يتم إثبات ص ام نهاية الخدمة أو األص

 .ةالربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد قائمةموظف في مكافأة نهاية الخدمة للباألخرى المتعلقة  والمصاريف
  
  اتاإلعتراف باإليراد ١٦-٤

 يتم تحويلاإليرادات عندما بإثبات المجموعة  تقوممع العميل.  المحدد في العقد المبرم التعويض المالييتم قياس اإليرادات بناًء على 
 وعندما يتم استيفاء المعايير المحددة لكل من أنشطة المجموعة ، كما هو موضح أدناه.ما  السيطرة على منتج أو خدمات إلى عميل 

  
  واألدوات المنزليةإيرادات التجزئة 

ائع إلى العميل ، عادة  تحويلفي وقت معين ، أي عندما يتم  ليةواالدوات المنزيتم االعتراف بإيرادات التجزئة  يطرة على البض ما الس
شروط  األخذ في الحسبان، مع القبضالمستلم أو المستحق  لتعويض الماليلبالقيمة العادلة  اإليراداتعند تسليم البضائع. يتم قياس تكون 

ً الدفع المحددة   المبيعات. مرتجعاتمبالغ المفصح عنها كإيرادات هي صافية من وباستثناء أي ضرائب أو رسوم. ال تعاقديا
  
  يرادات خدمات الترفيهإ

 يتم االعتراف بإيرادات الترفيه عندما يتم تقديم الخدمات للعمالء في وقت معين.
  
  المصاريف ١٧-٤
  

  اتتكلفة اإليراد
م  ميات دخليتم خص تحقاق و الخص اس االس روط التعاقدية المحددة في والجندول من تكلفة اإليرادات على أس ها بناًء على الش يتم قياس

 االتفاقيات الموقعة مع الموردين.
  

  مصاريف البيع والتوزيع
اريف اإلعالن والتوزيع  مل مص اريف البيع والتوزيع من جميع تكاليف بيع وتوزيع منتجات المجموعة وتش اريفتتكون مص  والمص

 .إذا لزم األمر، ع وتكلفة المبيعات على أساس ثابتزيع بين البيع والتوزيالعامة األخرى المتعلقة بالمبيعات. يتم التو
 

  المصاريف العمومية واإلدارية
البيع  أنشطةجزًءا من تكلفة المبيعات أو  بالتحديد تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ليست

 .الحاجةاإلدارية وتكلفة المبيعات على أساس ثابت عند والعمومية المصاريف  والتوزيع للمجموعة. يتم التخصيص بين
  
  زكاة وضريبة ١٨-٤
  

  الزكاة
ع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة  ص الزكاة للمجموعة على  والدخل.تخض ارة  قائمةيتم تحميل مخص الربح أو الخس

 .ةوالدخل الشامل اآلخر الموحد
  

  ستقطاعاإلضريبة 
تقطاع تقوم  رائب المجموعة باس عوديةمعامالت مع أطراف غير مقال بعض علىض رورية، يمة في المملكة العربية الس  وتعتبر ض

  .تحت ذمم دائنة اخرىضريبية  اإلستقطاع كإلتزامات ضريبةبموجب قانون ضريبة الدخل السعودي. يتم تسجيل 
  

  ضريبة القيمة المضافة
المجموعة  المدفوعة بواسطةيمكن تعويض ضريبة القيمة المضافة  .  ٪٥سعر البيع اإلجمالي بمعدل  ة علىمضافتستند ضريبة القيمة ال

الدفع األخرى. سجلت المجموعة صافي ضريبة القيمة المضافة المستحقة  والمصاريف في تكلفة المبيعات على المشتريات المضمنة 
 المرفقة. بعد خصم المدفوعات في القوائم المالية الموحدة

-١٩-  



 

 

  
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٤
  
  االجنبية العمالت ١٩-٤

لكل منها في التاريخ  الفورية للعملة الوظيفيةيتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيًا من قبل المجموعة بأسعار الصرف 
بح فيه المعاملة موهلة لإلعتراف بها ول والمطلوبات النقدية المقي تتم ترجمة . االولىللمرة  الذي تص عار مة بعمالت أجنبية بأساألص

  في تاريخ التقرير. الوظيفية للعملة الفوريةالصرف 
 

وية أو ترجمة البنود النقدية في  اتيتم إثبات الفروق ارة  قائمةالناتجة عن تس تثناء البنود النقدية التي تم  الموحدةالربح أو الخس باس
تثمار المجم تحديدها افي اس امل اآلخر ح الفروقاتوعة في عملية أجنبية. يتم إدراج هذه كجزء من التحوط لص تى يتم في الدخل الش
تبعاد تثمار، في  إس افي االس نيف المبلغ التراكمي إلى  الذي يتم فيه الوقتص ارة الموحد قائمةإعادة تص جل ةالربح أو الخس . كما تس

و الخسارة والدخل الشامل الربح أ قائمةتلك البنود النقدية في أسعار الصرف على  اتالمنسوبة إلى فروق واإلعفاءاتالرسوم الضريبية 
  .ةاآلخر الموحد

 
رف في تواريخ المعامالت  ترجمةتم ت عار الص تخدام أس ها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باس البنود غير النقدية التي يتم قياس

تخدام ترجمةتم . تالمبدئية ها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باس رف في التاريخ الذي يتم فيه  البنود غير النقدية التي يتم قياس عار الص أس
ارة الناتجة  معاملةتحديد القيمة العادلة. يتم  ى مع  منالربح أو الخس ها بالقيمة العادلة بما يتماش ترجمة البنود غير النقدية التي تم قياس

ائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي فروق الترجمة  أو  بأرباحعلى البنود التي يتم االعتراف االعتراف باألرباح أو الخس
 الدخل الشامل اآلخر). لها فيخسائر القيمة العادلة 

  
  القطاع التشغيلي ٢٠-٤

منها إيرادات وتتكبد مصاريف  يكتسبيمكن ان أنشطة األعمال التي  يرتبط فيممارسةالقطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة الذي 
اريف المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى عليها، بما في ذلك اإليرادات نتائج الويجري مراجعة جميع . والمص

. صانعي القرارات التشغيلية الرئيسيين، حيث يقوم بهذا الدور، في حالة المجموعة، الرئيس التنفيذي من قبلبانتظام  يةقطاعات التشغيللل
رات بشأن الموارد التي من المقرر تخصيصها للقطاعات وتقييم أدائها بناًء على المعلومات ويتخذ صانع القرارات التشغيلية الرئيس قرا

لة المتاحة أمامه ر . المالية المنفص غيلية الرئيس بالمجموعة العناص انع القرارات التش ح عنها لص ُن النتائج القطاعية الُمْفَص مَّ وتَتََض
 .صيصها على أساس معقولالمرتبطة مباشرة بالقطاع وكذلك تلك التي يمكن تخ

  
 .خدماتها وبضائعهافيها وتفصح المجموعة أيًضا عن معلومات القطاعات الجغرافية بناًء على البيئة االقتصادية التي تقدم 

  
  قياس القيمة العادلة  ٢١-٤

تقات واألصول غير المالية مثل  بقياس المجموعة تقوم قائمة بالقيمة العادلة بتاريخ كل   يةممتلكات اإلستثمارالاألدوات المالية مثل المش
 .مركز مالي

  
ل ما أو دفع ه نظير بيع أص عر الذي يمكن قبض وق  هتمثل القيمة العادلة الس اركين في الس لتحويل إلتزام ما في معاملة نظامية بين المش

  تم إما :تزام ويلة بيع األصل أو تحويل اإللبتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض إجراء معام
  
  في السوق الرئيسي لألصول أو المطلوبات ، أو •
  في ظل غياب سوق رئيسية ، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو المطلوبات . •
  

عير األص وق عند تس اركون في الس تخدمها المش يس ات التي س تخدام االفتراض ل أو التزام باس ل أو ويتم قياس القيمة العادلة ألص
  مصلحتهم االقتصادية.ل وفقاأن المشاركين في السوق يتصرفون  على افتراض ، المطلوبات

  
قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي بعين اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع إقتصادية بإستخدام األصل على يأخذ 

وق وال ارك آخر في الس ل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه لمش ل وبأعلى منفعةنحو أفض ل على نحو أفض تخدم األص يس  ذي س
  .ممكنة

  
اح عنها في القوائم المالية ول والمطلوبات التى تم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفص نف كل االص من هرم القيمة العادلة  الموحدة تص ض

  .ككل الموضح أدناه بناًء على مدخالت المستوى االدنى الهامة لقياس القيمة العادلة
  
  : أسعار سوق مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة . األوللمستوى ا •
توى  • اليب:  الثانيالمس توى االدنى والهامة أس رة أو غير  لقياس القيمة العادلة مرئية تقييم فنية تكون فيها مدخالت المس ورة مباش بص

  .مباشرة
  . القيمة العادلة غير مرئيةكون فيها مدخالت المستوى االدنى والهامة لقياس تقييم فنية التى ت أساليب:  الثالثالمستوى  •
  

بة  ولبالنس اس متكرروالمطلوبات التي يتم االعتراف بها في  لألص ، تحدد المجموعة ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة على أس
ل الهرمي بإعادة تقييم الت لس تويات في التس توى من المدخالت التحويالت قد حدثت بين المس نيف (بناًء على أدنى مس لقياس  الهامةص

  تقرير.ال ادلة ككل) في نهاية كل فترة مشمولة فيالقيمة الع
  

-٢٠-  
  



 

 

  
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  بالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)(جميع الم

  
٥-  ً   المعايير، التعديالت والتفسيرت على المعايير الموجودة حاليا
  المعايير الجديدة، التعديالت والتفسيرت السارية على المعايير الحالية ١-٥

أو أنها غير ال تؤدي إلى تغييرات جوهرية إما والتي  فيما يلي التعديالت والتفسيرات الجديدة على المعايير السارية في السنة الحالية
 :للمجموعةلسياسات المحاسبية مطبقة ل

 
سريان تاريخ    مسمى المعيار   رقم المعيار

  المعيار
  ٢٠٢٠يناير  ١    تعديالت لتوضيح تعريف األعمال-تجميع األعمال  ٣المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

      التعديالت المرتبطة بتعريف األهمية -عرض القوائم المالية ١معيار المحاسبة الدولي رقم
  ٢٠٢٠يناير  ١   النسبية 

      يزيل التعديل متطلبات المنشآت الستبعاد التدفقات -الزراعة ٤١معيار المحاسبة الدولي رقم
      النقدية الضريبية عند قياس القيمة العادلة لألصل الحيوي   
      القيمة الحالية. سيضمن ذلك التوافق مع بإستخدام تقنية  
  ٢٠٢٠يناير  ١    ١٣متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   

      السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية ٨معيار المحاسبة الدولي رقم
  ٢٠٢٠يناير  ١   واألخطاء  

      ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
       ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي رقم

       والمعيار الدولي للتقرير المالي
  ٢٠٢٠يناير  ١   األساسيمعدل الفائدةإصالحات   ٧رقم

      لمنح المستأجرين إعفاء من تقييم ما إذا كان إمتياز -التعديالت  ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
  ٢٠٢٠يونيو  ١    ) يعد تعديالً لعقد اإليجار١٩اإليجار المرتبط بـ (كوفيد 
  ٢٠٢٠يناير  ١   إلعداد التقارير الماليةالمعدلاإلطار المفاهيمي 

  
  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتعديالت التى لم تصبح سارية بعد ٢-٥

جلس معايير المحاسبة الدولي والتي تعتبر سارية المفعول هناك عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي أصدرها م
الجديدة والتعديالت التى لم تصبح عدم إعتمادها مبكراً. المعايير والتفسيرات  المجموعةفي الفترات المحاسبية المستقبلية التي قررت 

  يلي: هي كماو سارية بعد
 

سريان تاريخ    مسمى المعيار   رقم المعيار
  المعيار

  ٢٠٢٢يناير  ١    تحديث تعديالت مرجع اإلطار المفاهيمي-تجميع األعمال  ٣الدولي للتقرير المالي رقم المعيار
      التعديالت المرتبطة بتصنيف -عرض القوائم المالية ١معيار المحاسبة الدولي رقم

  ٢٠٢٢يناير  ١   اإللتزامات 
      تعديالت تمنع الشركة من -لمعداتواالمصنعالممتلكات، ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم

      خصم المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة كعينات من  
      والمعدات أثناء قيام الشركة بإعداد المصنعتكلفة الممتلكات، 
  ٢٠٢٢يناير  ١   األصل لالستخدام المرجو منه 

  ٢٠٢٢يناير  ١     - والموجودات المحتملةمحتملةالمخصصات، المطلوبات ال ٣٧معيار المحاسبة الدولي رقم
      متعلقة بالتكاليف التي يجب أن تتحملها المنشأة عند تعديالت  
     تقييم إذا ما كان العقد مرهقا أم ال  

    نهج الالتعديالت المرتبطة بتاريخ انتهاء صالحية -عقود التامين ٤المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
  ٢٠٢٣يناير  ١   يجيلالتأ  

       التعديالت المتعلقة بالتداخل بين المعيار الدولي للتقرير المالي ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
  ٢٠٢٣يناير  ١    ٩والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٤رقم  

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
١٧ 

      اوف وتحديات التنفيذ تعديالت لمعالجة المخ-عقود التأمين 

  ٢٠٢٣يناير  ١    ١٧التي تم تحديدها بعد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   
  
  

-٢١-  
  



 

 

  
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  رياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ بال

  
 ممتلكات ومعدات -٦
  

       إنشائيةأعمال    أثاث، تركيبات      ثالجات ومعدات   مباني وتحسينات     

  اإلجمالي    قيد التنفيذ   ومعدات مكتبية   وشاحناتسيارات    تبريد  مستأجرة ممتلكات   أراضي مملوكة  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

                           التكلفة :

 ١٫٠٩٢٫٢٤٩٫٦٧١    ١٧٫٧٩٢٫٥٤٠    ٢٩١٫٥٢١٫١٣٣    ٤٠٫٣٨١٫٢٣٤   ١١٥٫٧٧٠٫٢٢٦    ٤٩٢٫٣٧٥٫٦٤٥   ١٣٤٫٤٠٨٫٨٩٣  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 

  ٢٥٫٨٢٣٫٧٤٦    ١٤٫٤٣٩٫٨١٩    ٦٫٩٤٦٫٦٤٤    ٢٫١٧٩٫٨٧٨    ٢٫٢٠٠٫٧٤٠    ٥٦٫٦٦٥   -  إضافات

  -    )٢١٫٣١٨٫٣٧١(    ٢٫٨٦٦٫٦٧٣    ١٦١٫١٦٧    ٢٫١٧٢٫٦٢٤    ١٦٫١١٧٫٩٠٧   -  تحويالت

  )٢٫٢٠٢٫١٥٩(    -    )٥٠٥٫٠٠٠(    )١٫٦١٧٫٣٥٩(    )٧٩٫٨٠٠(    -   -  / مشطوبات إستبعادات

 ١٫١١٥٫٨٧١٫٢٥٨    ١٠٫٩١٣٫٩٨٨    ٣٠٠٫٨٢٩٫٤٥٠    ٤١٫١٠٤٫٩٢٠   ١٢٠٫٠٦٣٫٧٩٠    ٥٠٨٫٥٥٠٫٢١٧   ١٣٤٫٤٠٨٫٨٩٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                           والهبوطاإلستهالك المتراكم 

  ٤٠٥٫٧٤٥٫٦١٣    -    ١٤٠٫٢٣٦٫٠٥٢    ٣٧٫١٦٢٫٠٩٧    ٤٠٫٧٩٦٫٢٣١    ١٨٧٫٥٥١٫٢٣٣   -  ٢٠٢٠ير ينا ١الرصيد في 

  ٥٠٫٥٤٩٫٤٩٧    -    ٢٠٫١٧٢٫١٦١    ٢٫٠٤٥٫٣٣٤    ٥٫٨٧٠٫٩٧١    ٢٢٫٤٦١٫٠٣١   -  محمل للسنة

  )١٫٧٦٣٫١٨٤(    -    )٢٠٠٫٣٦٣(    )١٫٥٢٣٫٣٢٢(    )٣٩٫٤٩٩(    -   -  / مشطوبات إستبعادات

  ٤٥٤٫٥٣١٫٩٢٦    -    ١٦٠٫٢٠٧٫٨٥٠    ٣٧٫٦٨٤٫١٠٩    ٤٦٫٦٢٧٫٧٠٣    ٢١٠٫٠١٢٫٢٦٤   -  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                           صافي القيمة الدفترية :

  ٦٦١٫٣٣٩٫٣٣٢    ١٠٫٩١٣٫٩٨٨   ١٤٠٫٦٢١٫٦٠٠    ٣٫٤٢٠٫٨١١    ٧٣٫٤٣٦٫٠٨٧   ٢٩٨٫٥٣٧٫٩٥٣  ١٣٤٫٤٠٨٫٨٩٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  
  
  
  

-٢٢-  
  
  



 

 

  
  عة)الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزر

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
 (تتمة) ممتلكات ومعدات -٦
  

       إنشائيةأعمال    أثاث، تركيبات      ثالجات ومعدات   مباني وتحسينات      

  اإلجمالي    قيد التنفيذ   ومعدات مكتبية   وشاحناتسيارات    تبريد   ممتلكات مستأجرة    أراضي مملوكة  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١

                            التكلفة :

  ١٫٠٦٤٫١٧٢٫١٢٧    ٢٧٫٥٢٨٫٠٩٥    ٢٧٨٫٢٤١٫٣٥٢    ٤٠٫٢٣٤٫٤٣٦   ١١٢٫٧١٠٫٧١٧    ٤٧١٫٠٤٨٫٦٣٤    ١٣٤٫٤٠٨٫٨٩٣  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ٣١٫٤٤٥٫١٧٤    ٢٤٫٠٢٤٫٩٥٣    ٥٫٩١٦٫٠٦٦    ٩٠٣٫٠٩٣    ٣٥٧٫٧٢٩    ٢٤٣٫٣٣٣    -  إضافات

  -    )٣٣٫٧٦٠٫٥٠٨(    ٧٫٣٦٣٫٧١٥    -    ٢٫٧٠١٫٧٨٠    ٢٣٫٦٩٥٫٠١٣    -  تحويالت

  )٣٫٣٦٧٫٦٣٠(    -    -    )٧٥٦٫٢٩٥(    -    )٢٫٦١١٫٣٣٥(    -  إستبعادات / مشطوبات

  ١٫٠٩٢٫٢٤٩٫٦٧١    ١٧٫٧٩٢٫٥٤٠    ٢٩١٫٥٢١٫١٣٣    ٤٠٫٣٨١٫٢٣٤   ١١٥٫٧٧٠٫٢٢٦    ٤٩٢٫٣٧٥٫٦٤٥    ١٣٤٫٤٠٨٫٨٩٣  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                            والهبوطاإلستهالك المتراكم 

  ٣٥٧٫٦٢٤٫٣٢٩    -    ١٢٠٫٣٨٥٫٣٧٥    ٣٥٫١٩٤٫٥٤٢    ٣٤٫٩٧١٫٥٤٠    ١٦٧٫٠٧٢٫٨٧٢    -  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ٤٩٫٥٤٨٫٠٤٧    -    ١٩٫٨٥٠٫٦٧٧    ٢٫٧٢٣٫٨٤٣    ٥٫٨٢٤٫٦٩١    ٢١٫١٤٨٫٨٣٦    -  محمل للسنة

  )١٫٤٢٦٫٧٦٣(    -    -    )٧٥٦٫٢٨٨(    -    )٦٧٠٫٤٧٥(    -  ستبعادات / مشطوباتإ

  ٤٠٥٫٧٤٥٫٦١٣    -    ١٤٠٫٢٣٦٫٠٥٢    ٣٧٫١٦٢٫٠٩٧    ٤٠٫٧٩٦٫٢٣١    ١٨٧٫٥٥١٫٢٣٣    -  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                            صافي القيمة الدفترية :

  ٦٨٦٫٥٠٤٫٠٥٨    ١٧٫٧٩٢٫٥٤٠    ١٥١٫٢٨٥٫٠٨١    ٣٫٢١٩٫١٣٧    ٧٤٫٩٧٣٫٩٩٥    ٣٠٤٫٨٢٤٫٤١٢    ١٣٤٫٤٠٨٫٨٩٣  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  
  

-٢٣-



 

 

  
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
 عدات (تتمة)ممتلكات وم -٦
  

  :كما يلي يتم توزيع اإلستهالك المحمل للسنة
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
  ٦٫١٤٥٫٠٤٨    ٦٫٤٧٣٫٢٦٧    )٢٣تكلفة إيرادات (إيضاح 

  ٣٣٫٤٨١٫٤٣٠    ٣٣٫٨٦٠٫٨٣٦    )٢٤مصاريف بيع وتوزيع (إيضاح 
  ٩٫٩٢١٫٥٦٩    ١٠٫٢١٥٫٣٩٤    )٢٥(إيضاح  مصاريف عمومية وإدارية

    ٤٩٫٥٤٨٫٠٤٧    ٥٠٫٥٤٩٫٤٩٧  
  

ي، التكاليف  تمثل كل رئيس ائية قيد التنفيذ، بش اء منافذ بيع ج المتكبدةاألعمال اإلنش ينات على دعلى إنش افة إلى بعض التحس يدة، باإلض
 .احالي المختلفة الموجودة بيعالعدة منافذ 

  
 .نةس ٢٠إلى  ١٠إن بعض المباني مقامة على أراض مستأجرة لسنوات تتراوح ما بين 

  
ملة عودي  ٠٫٣ بمبلغتكاليف تمويل  تم رس عودي ٠٫٩: م٢٠١٩(مليون لایر س نة ) مليون لایر س ائية قيد  رتبطةمخالل الس بأعمال إنش

 .التنفيذ
  
 أصول حق اإلستخدام -٧
  

 .سنة ٢٣إلى  ٣المستهلكة على مدى  تتكون أصول حق االستخدام من األراضي والمباني
  

  ٢٠١٩ر ديسمب ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
          التكلفة:
  ٧٧٥٫٧٠٨٫٠٨٠    ٧٧٥٫٧٠٨٫٠٨٠    يناير  ١كما في 
  -    ٣١٫١٤٥٫٢٧٩    إضافات

  -    )٣٢٤٫٧٣٣(   محذوفات
  ٧٧٥٫٧٠٨٫٠٨٠    ٨٠٦٫٥٢٨٫٦٢٦    ديسمبر  ٣١كما في 

          اإلستهالك المتراكم:
  -    ٦٤٫٠٤٦٫٣٠٣    يناير  ١كما في 

  ٦٤٫٠٤٦٫٣٠٣    ٦٣٫٠٧٥٫٥٨٤    محمل للسنة
      )٨٣٫٨٢٢(    محذوفات
  ٦٤٫٠٤٦٫٣٠٣    ١٢٧٫٠٣٨٫٠٦٥    ديسمبر  ٣١كما في 

          صافي القيمة الدفترية
  ٧١١٫٦٦١٫٧٧٧    ٦٧٩٫٤٩٠٫٥٦١    ديسمبر  ٣١كما في 

  
  اإلستهالك للسنة كما يلي: تخصيصتم 
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
  ٤٫٣١٥٫٣٧٣    ٣٫٨١٦٫١٧٢    )٢٣ تكلفة إيرادات (إيضاح

  ٥٩٫٧٣٠٫٩٣٠    ٥٩٫٢٥٩٫٤١٢    )٢٤ ع وتوزيع (إيضاحمصاريف بي
    ٦٤٫٠٤٦٫٣٠٣    ٦٣٫٠٧٥٫٥٨٤  
  
  
  
  
  

-٢٤-  
  



 

 

  
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ر خالف ذلك)(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذك

  
 ممتلكات إستثمارية -٨

  .من استثمارات المجموعة في األراضي والمباني الكائنة في المملكة العربية السعودية  يةممتلكات اإلستثمارالتتألف 
  

  اإلجمالي    مباني   أراضي    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
              التكلفة:

  ٣٠٫٠٩٤٫٦٢٧    ٣٫٧١٨٫٠٢٧    ٢٦٫٣٧٦٫٦٠٠    الرصيد في بداية السنة
  ٣٠٫٠٩٤٫٦٢٧    ٣٫٧١٨٫٠٢٧    ٢٦٫٣٧٦٫٦٠٠    الرصيد في نهاية السنة

              :اإلستهالك المتراكم
  ٧٤٣٫٦٠٥    ٧٤٣٫٦٠٥    -    الرصيد في بداية السنة

  ١٨٥٫٩٠١    ١٨٥٫٩٠١    -    محمل على السنة
  ٩٢٩٫٥٠٦    ٩٢٩٫٥٠٦    -    الرصيد في نهاية السنة
              صافي القيمة الدفترية

  ٢٩٫١٦٥٫١٢١    ٢٫٧٨٨٫٥٢١    ٢٦٫٣٧٦٫٦٠٠    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  
  

  اإلجمالي    مباني   أراضي    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
              التكلفة:

  ٣٠٫٠٩٤٫٦٢٧    ٣٫٧١٨٫٠٢٧    ٢٦٫٣٧٦٫٦٠٠    الرصيد في بداية السنة
  ٣٠٫٠٩٤٫٦٢٧    ٣٫٧١٨٫٠٢٧    ٢٦٫٣٧٦٫٦٠٠    الرصيد في نهاية السنة

              :اإلستهالك المتراكم
  ٥٥٧٫٧٠٤    ٥٥٧٫٧٠٤    -    نةالرصيد في بداية الس

  ١٨٥٫٩٠١    ١٨٥٫٩٠١    -    محمل على السنة
  ٧٤٣٫٦٠٥    ٧٤٣٫٦٠٥    -    الرصيد في نهاية السنة
              صافي القيمة الدفترية

  ٢٩٫٣٥١٫٠٢٢    ٢٫٩٧٤٫٤٢٢    ٢٦٫٣٧٦٫٦٠٠    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  

تقل هوالالتقييم عملية إجراء على  بناءً والمباني رض لألتم تحديد القيم العادلة  ركة زهور الدمام للتقييم  تي تم تنفيذها من قبل مقيم مس ش
) مين المعتمدينالهيئة السعودية للمقي(تقييم قبل شركة زهور الدمام للتقييم العقاري هي شركة مرخصة من  .مستقل مقيمالعقاري، وهي 

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المذكورة كما في  والمباني ألرض بلغت القيمة العادلة ل .المعهد الملكي للمساحين القانونيين للوائحا وتخضع أيض
عودي ( ٣٢٫٧٨مبلغ  عودي) ٢٩٫٣: م٢٠١٩مليون لایر س لوبتم تحديد القيمة العادلة بناًء على  .مليون لایر س الدخل الذي يعكس  أس

 التكلفة الذي يعكس تكلفة االستبدال الحالية. وأسلوبالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة 
  
 أصول غير ملموسة -٩
  

  اإلجمالي    تكاليف إمتياز   برمجياتتكاليف     ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
              التكلفة:

  ١٥٫٢٣٥٫٦٣٢    ١٫٩١٧٫٢٨٧    ١٣٫٣١٨٫٣٤٥    الرصيد في بداية السنة
  ١٫٣٩٠٫٨٠٣    -    ١٫٣٩٠٫٨٠٣    إضافات

  ١٦٫٦٢٦٫٤٣٥    ١٫٩١٧٫٢٨٧    ١٤٫٧٠٩٫١٤٨    الرصيد في نهاية السنة
              م:المتراك اإلطفاء

  ١١٫٦٠١٫٠٥٩    ١٫٦٥١٫٩٢٦    ٩٫٩٤٩٫١٣٣    الرصيد في بداية السنة
  ١٫٣٠٥٫٤٥٢    ٣٦٫٧٥٠    ١٫٢٦٨٫٧٠٢    محمل على السنة

  ١٢٫٩٠٦٫٥١١    ١٫٦٨٨٫٦٧٦    ١١٫٢١٧٫٨٣٥    الرصيد في نهاية السنة
              صافي القيمة الدفترية

  ٣٫٧١٩٫٩٢٤    ٢٢٨٫٦١١    ٣٫٤٩١٫٣١٣    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
-٢٥-  

  



 

 

  
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
 (تتمة) أصول غير ملموسة -٩
  

  اإلجمالي    كاليف إمتيازت   ياتتكاليف برامج    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
              التكلفة:

  ١٤٫٢٣٥٫٥٦٧    ١٫٩١٧٫٢٨٧    ١٢٫٣١٨٫٢٨٠    الرصيد في بداية السنة
  ١٫٠٠٠٫٠٦٥    -    ١٫٠٠٠٫٠٦٥    إضافات

  ١٥٫٢٣٥٫٦٣٢    ١٫٩١٧٫٢٨٧    ١٣٫٣١٨٫٣٤٥    الرصيد في نهاية السنة
              اإلطفاء المتراكم:

  ١٠٫٥٤٩٫٨٦٠    ١٫٦١٥٫١٧٦    ٨٫٩٣٤٫٦٨٤    الرصيد في بداية السنة
  ١٫٠٥١٫١٩٩    ٣٦٫٧٥٠    ١٫٠١٤٫٤٤٩    محمل على السنة

  ١١٫٦٠١٫٠٥٩    ١٫٦٥١٫٩٢٦    ٩٫٩٤٩٫١٣٣    الرصيد في نهاية السنة
              صافي القيمة الدفترية

  ٣٫٦٣٤٫٥٧٣    ٢٦٥٫٣٦١    ٣٫٣٦٩٫٢١٢    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  

نوات المنتهية في  اريف اإلطفاء للس مب ٣١تم تحميل مص مبر  ٣١و م ٢٠٢٠ر ديس اريف العمومية واإلداريةم ٢٠١٩ديس (  على المص
 .)٢٥إيضاح 

  
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تم قياسها ملكية حقوقأداة  اإلستثمار في  -١٠

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

  ٥١٩٫٤١٢    ٥٠٦٫٤٠٦    الرصيد في بداية السنة
  )١٣٫٠٠٦(    )١٥٠٫٦٦٦(   تغير في قيمة عادلة

  ٥٠٦٫٤٠٦    ٣٥٥٫٧٤٠    الرصيد في نهاية السنة
  

تثمار ١-١٠ تثماريمثل هذا االس ، وهي شركة مسجلة في البحرين. تمتلك بي .إس .سي في أسهم مجموعة جي إف إتش المالية  ، اإلس
 .سهم في الشركة المستثمر فيها ٥٨٥٫٥٨٠المجموعة 

  
  اتالمخزون -١١

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

  ٧٢٠٫٣٩٣٫٢٦٥    ٧٩١٫٠٥٧٫٦٤٤    بضاعة تامة الصنع
  ٤٠٫٦٩٥٫٩٩١    ٤١٫٢٩٤٫٤٨٧    مواد تعبئة وتغليف ومستهلكات

  ١٫٣٠٤٫٨١٥    ١٫٢١٧٫٥٦٩   مواد خام
  ٥٫٦٤٩٫٥٠٧    ١٫٢١٦٫٢١٥   بضاعة بالطريق

  ٧٦٨٫٠٤٣٫٥٧٨    ٨٣٤٫٧٨٥٫٩١٥    إجمالي
          مخصص مخزون مخزون متقادم /مخصص : ناقًصا

  )٨٫٥٤١٫٨٥٧(    )١٠٫٥٥٢٫٥٥١(    بطئ الحركة
    ٧٥٩٫٥٠١٫٧٢١    ٨٢٤٫٢٣٣٫٣٦٤  

  
 :كما يلي مخصص مخزون بطئ الحركة المتقادم / كانت الحركة في مخصص المخزون

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

  ٨٫٥٤١٫٨٥٧    ٨٫٥٤١٫٨٥٧    الرصيد في بداية السنة
  -    ٢٫٠١٠٫٦٩٤    محمل للسنة

  ٨٫٥٤١٫٨٥٧    ١٠٫٥٥٢٫٥٥١    ي نهاية السنةالرصيد ف
  

-٢٦-  



 

 

  
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
 ذمم مدينة تجارية -١٢

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

  ١١٫٢٨١٫٥١٨    ١٠٫١٣٧٫١٦٦    ذمم مدينة تجارية 
  )٤٢٩٫٤٠٢(    )٤٢٩٫٤٠٢(   متوقعة يةئتمانإئر مخصص خسا: ناقًصا

    ١٠٫٨٥٢٫١١٦    ٩٫٧٠٧٫٧٦٤  
  

  الذمم المدينة التجارية كما يلي : تعمير كان تحليل
  

        
  ن أكثر م ١٠٨٠-٣٦١  ٣٦٠-١٢١  ليست  
 اإلجمالي يوًما ١٠٨٠  يوًما  يوًما  مستحقة بعد  
           

 ٩٫٧٠٧٫٧٦٤  ٥٨٫٤٥٨  ٧٠٨٫٧٨٩  ٩٥٩٫٠٧٦  ٧٫٩٨١٫٤٤١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ١٠٫٨٥٢٫١١٦  -  ٩٨٢٫٨١٥  ٢٫٨٧٩٫٤٢٦  ٦٫٩٨٩٫٨٧٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  
 يةاالئتمانالخسائرالمتوقعة. يتم تقدير  يةاالئتمان الخسائرعلى نموذج  للذمم المدينة التجارية بناءً مخصص الخسارة بقياس المجموعة  تقوم

ص بالرجوع إلى تجربة لالمتوقعة  فوفة مخص تخدام مص دادلذمم المدينة التجارية باس ابقة عن الس ار المدينين الس  المركزوتحليل  إعس
ةمعدالً ،  ينالمالي الحالي للمدين ابالمدينين بعوامل خاص ناعة التي ، والظروف االقتص فيها المدينون العمل وتقييم  يزاولدية العامة للص

 االتجاه الحالي وكذلك المتوقع للظروف في تاريخ التقرير.
  

 :كما يليالمتوقعة  خسارة االئتمانكانت الحركة في مخصص 
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   
  ٤٫٠٥٣٫٢٦٣    ٤٢٩٫٤٠٢    الرصيد في بداية السنة

  ٤٩٧٫٠٤٣    -    محمل للسنة
  )٤٫١٢٠٫٩٠٤(    -    مبالغ مشطوبة

  ٤٢٩٫٤٠٢    ٤٢٩٫٤٠٢    الرصيد في نهاية السنة
  

 مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى -١٣
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   
 ً   ١١٫٣٤٠٫١٧٧    ١٦٫٨١٩٫٨١٥    رسوم حكومية مدفوعة مقدما

  ٧٫٧٢٧٫٠٤١    ٨٫٧٨٩٫٣٨٧    إيجارات من الباطن مستحقة القبض
  ٤٫٠٧٠٫٢٠٠    ١٠٫٥٤٣٫٤٩٧    دفعات مقدمة لموردين

  ٣٫٢٨٣٫٤٩٢    ٣٫٦٤٢٫٥٠٨    ذمم مدينة لموظفين
 ً   ٢٫٠٧٦٫٣٢٥    ٢٫٦٠٣٫٩٦٢    إيجارات مدفوعة مقدما

  ١٫٢٠٨٫٧٥٩    ٥٫٦٢٠٫٣٩٠    أخرى
    ٢٩٫٧٠٥٫٩٩٤    ٤٨٫٠١٩٫٥٥٩  
  
  
  
  
  
  

-٢٧-  
  



 

 

 
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  دية)(شركة مساهمة سعو
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 
 االطراف ذات العالقة واألرصدةمعامالت  -٤١

 االطراف.من قِبل هذه ويسيطر عليها بشكل واسع  ةمشترك بصفةو المسيَطر عليها موظفي اإلدارة الرئيسيين والمنشآت المسيَطر عليها أالمساهمين،ذات العالقة  االطرافتمثل 
  

مليون  ١٫٢ دودةالدواء للخدمات الطبية المح لشركة ، بلغ الرصيد الدائنطرف ذو عالقة بالمجموعة. نتيجة لذلك( دواء)   شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، لم تعد م، وبسبب تغيير مجلس اإلدارة٢٠٢٠مارس  ٢١في 
 أدناه. اإليضاحفي  م٢٠٢٠مارس  ٢٠حتى  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودةالمعامالت مع  إظهار، فقد تم والمستحقات. ومع ذلكتم إظهاره ضمن الذمم الدائنة التجارية وم ٢٠١٠ديسمبر  ٣١لایر سعودي كما في 

  
  :العالقة وأرصدتها في نهاية السنةفيما يلي المعامالت الهامة التي تمت مع الجهات ذات 

  
 األرصدة  مبلغ المعاملة  طبيعة المعاملة  العالقة  ذات عالقة أطراف

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١      ذات عالقة أطرافمبالغ مستحقة من 
            رئيس مجلس   حازم األسود  /السيد

 -  -  )٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠(     بيع شركة تابعة من متحصالت مستلمة  كةإدارة الشر   
 ٦٫٦٩٢٫٥٠٠  -  -   )٦٫٦٩٢٫٥٠٠(  / (مستلمة) محولة أموال  مساهم مشترك  )القابضة(الشركة السعودية للتسويق 

 -  -  )٣٫٣٧٧٫٢٥٣(   )٣٫٨٥٨٫٦٥٤(  مدفوعة وسلفإيجار   إدارة مشتركة  شركة األسود للتجارة والمقاوالت
 -  -  -   )١٫٣٣٠٫٦٤٢(  مشتريات      
 ٢٫١٣١٫٨٢٥  ٩٧١٫١١٤  ٢٫١٤٢٫٠٠٠   ٤٫٠٢٨٫٥٨٥  إيجار دخل      

  ٩٩٤٫٨١٩   -   ٢٨٩٫٤٣٥    )١٫١١٦٫٣٢١(  مدفوعات بعد خصمبالصافي  إيجار دخل  إدارة مشتركة  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
 -  -  ٧٩٩٫٧٢٢   ٤٧٠٫٤٠٠  مبيعات  إدارة مشتركة   مطعم الكرم

  ٧١٫٠٠٣   ٣٢٧٫٨٤٢   )٧٢٨٫٧١٩(    )٢١٣٫٥٦١(  تحصيل     
  -   -   -    )١٫٨٦٠(   خدمات مستلمة  إدارة مشتركة   مؤسسة االسود للخدمات العقارية

 ٣٩٢٫١٦٠  ٣٩٠٫٣٠٠  ٣٩٢٫١٦٠   -  متحصالت من بيع أصول     
          ١٠٫٢٨٢٫٣٠٧  ١٫٦٨٩٫٢٥٦ 

             )٢٠ إيضاح(ات عالقة ذ أطرافمبالغ مستحقة إلى 
 -  -  ١٫٦٨١٫٤٧٨   ٤٨٨٫٨٣١  مشتريات   إدارة مشتركة  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة

  -   -   )٣٤٩٫٠٤١(    )٢٣٫٤٤٨(  جوندوال وإيرادات مبيعات      
  ٥٨٨٫٩٩١   -   )١٫٤٠٦٫٧٧٣(    )٤٣٩٫٩٥٧(   اتمدفوع     

 -  -  ١٫٩٨٣٫٩٦٠   ٢٫٦٦١٫٥٧٣  مشتريات  تركةإدارة مش  مؤسسة األسود التجارية
 -  -  )٢٨٩٫٢١١(   )١٩٢٫٠٦٤(  مبيعات، دخل إيجار وجوندوال       
 ٢٧٦٫٧٩٠  ٣٠٥٫٧٤٦  )١٫٦٦٨٫٩٣٢(   )٢٫٤٤٠٫٥٥٣(  مدفوعات      

  -   -   ٢٫٧٠٣٫٣٤٨    ٥٨٩٫١٢٣   مشتريات  إدارة مشتركة   وكالة الفضاء للسفر والسياحة
  ١٣٫٢٣٩   ٧٦٫٥٧٣   )٢٫٦٩٠٫١٠٩(    )٥٢٥٫٧٨٩(   مدفوعات      

  -   ٩٩٠   -    ٩٩٠   شركة تابعةخدمات مستلمة من   إدارة مشتركة   كهروميكانيكية - شركة األسود للتجارة والمقاوالت
          ٨٧٩٫٠٢٠  ٣٨٣٫٣٠٩ 
  

  .إدارة المجموعة بواسطةبها  طةالمرتبذات عالقة وشروط الدفع  االطرافسياسات تسعير المعامالت أعاله مع  تمت الموافقة على
-٢٨-  

  



 

 

  
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
 ة واألرصدة (تتمة)االطراف ذات العالقمعامالت  -١٤

  
  موظفي اإلدارة الرئيسيين تعويضات

  
 :موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة على النحو التالي تعويضاتكانت 

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

  ٣٫٢١٦٫٠٠٠    ٣٫٩٢٥٫٢٠٠    مزايا قصيرة األجل
  ٢٦٨٫٠٠٠    ٢٥٥٫٣٤٢    مكافآت نهاية خدمة

  ٤٥٠٫٠٠٠    ٤٥٠٫٠٠٠    دارةاإلمكافآت مجلس 
    ٣٫٩٣٤٫٠٠٠    ٤٫٦٣٠٫٥٤٢  
  

 نقد وما في حكمه -١٥
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
  ٤٫٣٢٥٫١٦٥    ٤٫٢٥٣٫٨٩٨    نقد بالصندوق

  ١٦٫٣٥٠٫٠٨٧    ١٢٫٠٥١٫٢٢٩    نقد بالبنوك
    ٢٠٫٦٧٥٫٢٥٢    ١٦٫٣٠٥٫١٢٧  
  

 حقوق الملكية -١٦
  
  رأس المال -أ

 ).لایر لكل سهم ١٠سهم بقيمة  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠: م٢٠١٩( لایر سعودي  ١٠ كل سهم قيمة ، همس ٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال من  يتكون
  
  إحتياطي نظامي -ب

عودية،  ركات في المملكة العربية الس بة  يلزموفقًا لنظام الش يد ١٠تحويل نس اوي رص نة إلى االحتياطي النظامي حتى يس ٪ من ربح الس
  حتياطي غير قابل للتوزيع.االهذا  .٪ من رأس المال٣٠االحتياطي نسبة 

  
  حصص غير مسيطرة -ج

 :التابعة على النحو التالي ةغير المسيطرة في الشرك صكانت الحص
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
   ٪   ٪  

  ١٠    ١٠    شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة
  

 :غير المسيطرة على النحو التالي صكانت الحركة في الحص
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
  ٢٣٣٫٨٤٥    ٢٨٥٫٧٩٣    الرصيد في بداية السنة

  ٥١٫٩٤٨    )٤٣٫٨٢٧(   تابعةشركة حصة في نتائج 
  ٢٨٥٫٧٩٣    ٢٤١٫٩٦٦    الرصيد في نهاية السنة

  
  
  
  
  
  
  

-٢٩-  
 



 

 

 
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة م الماليةإيضاحات حول القوائ
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
 واقتراضات قروض -١٧

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

  ١٩٥٫٦١١٫١٠٣    ٧١٫٩٤٤٫٤٤٤    طويلة االجل واقتراضات قروض
  )١٢٣٫٦٦٦٫٦٥٩(    )٥٦٫٩٤٤٫٤٤٤(    ناقصاً: جزء متداول

  ٧١٫٩٤٤٫٤٤٤    ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠    جزء غير متداول
  

  ألجلطويلة ا واقتراضات قروض ١-١٧
طويلة  التسهيالتومضمونة بسندات إذنية. تحمل هذه تجارية محلية ت قروض طويلة األجل مختلفة من بنوك تم الحصول على تسهيال

وم االجل عار تجارية عادية. بلغت  رس وممالية بأس نةتكبدة خالل المالية الم الرس عودي ( ٣٫٧ الس مليون  ١١٫٨: م٢٠١٩مليون لایر س
 ).٦(إيضاح قيد التنفيذ  ءاتاإلنشارسملتها على  تمليون لایر سعودي) تم ٠٫٩: م٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٠٫٣لایر سعودي) منها 

  ، من بين أمور أخرى، الحفاظ على نسب مالية معينة.تعهدات تتطلبتتضمن اتفاقيات القروض 
  

  ملخص تواريخ اإلستحقاق للقروض ألجل كما يلي:
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
١٢٣٫٦٦٦٫٦٥٩    -    ٢٠٢٠  
٥٦٫٩٤٤٫٤٤٤    ٥٦٫٩٤٤٫٤٤٤    ٢٠٢١  
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠٢٢  

    ١٩٥٫٦١١٫١٠٣    ٧١٫٩٤٤٫٤٤٤  
  

  قروض قصيرة األجل ٢-١٧
يرة األجل من بنوك تم الحص هيالت قص وف ووتتألف من تجارية ية محلول على تس حوبات على المكش يرة األجل س التي وقروض قص

مالية بأسعار  رسومتستحق خالل أقل من سنة واحدة. التسهيالت قصيرة األجل مضمونة بسندات إذنية. تحمل التسهيالت قصيرة األجل 
 محملة جميعهامليون لایر سعودي)  ١٣٫٧: م٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٩٫٩المالية المتكبدة خالل العام  الرسوم. بلغت تجارية عادية

 .ةالربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد قائمةعلى 
  

 إيجارعقود إلتزامات  -١٨
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   تاريخ اإلستحقاق    معدل الفائدة  
  ٥٧٫٩٢٢٫٥٩٣    ٤٦٫٨٦٧٫٠٢٣    ٢٠٤٣إلى  ٢٠٢١    ٪٥٫٧٧إلى  ٪٤٫٥٩  جزء متداول

  ٦٧٥٫٣٤٠٫٣٥٤    ٦٦٠٫٥٨٨٫٨٤٧    ٢٠٤٣إلى  ٢٠٢١    ٪٥٫٧٧إلى  ٪٤٫٥٩  جزء غير متداول
  ٧٣٣٫٢٦٢٫٩٤٧    ٧٠٧٫٤٥٥٫٨٧٠          اإلجمالي

  
  :الموحدةالمبالغ المعترف بها في قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخرأدناه 

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

  ٦٤٫٠٤٦٫٣٠٣    ٦٣٫٠٧٥٫٥٨٤    داممصروف إستهالك أصول حق اإلستخ
  ٤٠٫٨٦٤٫٧٦٧    ٣٩٫٨٢٤٫٩١٨    إيجارعقود  مصروف فائدة على إلتزامات 

          إيجارات قصير االجل ( متضمنةعقود مصروف متعلق ب
  ٤٫٣٣٠٫١٤٨    ٥٫١٨٨٫٤٨٣    مصاريف عمومية وإدارية)

          إيجارات قصير االجل ( متضمنةعقود مصروف متعلق ب
  ٢٫٢٥٢٫٥٥٠    ١٫٧٠٩٫٧٢٧    )مصاريف بيع وتوزيع

  ١١١٫٤٩٣٫٧٦٨    ١٠٩٫٧٩٨٫٧١٢    إجمالي المبلغ المعترف به في الربح أو الخسارة
  
  
  

-٣٠-  
  



 

 

 
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  ياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ بالر

  
 إيجار (تتمة) عقود إلتزامات -١٨

  
مليون لایر  ٦٦٬٢م: ٢٠١٩مليون لایر سعودي خالل السنة ( ٩٦٫٥لعقود إيجار بمبلغ خارجة كان لدى المجموعة إجمالي تدفقات نقدية 

  .سعودي)
  

 كما يلي:إجمالي) هو اإليجار ( عقود  إللتزاماتإن االستحقاق التعاقدي 
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   
  ٧٩٫١٦٠٫٢٧٨    ٨٠٫٣٤٠٫٥٥٤    خالل سنة واحدة

  ٣١١٫٦٠٠٫٧٥٠    ٢٩٨٫٣٣٤٫٣٩٤    من سنة حتى خمسة سنوات
  ٦٩٨٫٠٣٠٫٤١٢    ٦٣٢٫٣٣٩٫٥٩١    بعد ذلك

  ١٫٠٨٨٫٧٩١٫٤٤٠    ١٫٠١١٫٠١٤٫٥٣٩    إيجار عقود إلتزامات
  

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -١٩
  

  ما بعد التوظيفخطة مزايا  ١-١٩
بة الدولي رقم ( تقل للقيام اإلدارة عينت، فقد مزايا الموظفين - )١٩وفقًا ألحكام معيار المحاس تقييم القيمة الحالية إجراء ب إكتواري مس

ة بها المزايا المحددة تمااللتزا مبر  ٣١ كما في الخاص مبر ٣١و ٢٠١٩ديس تَحقة الدفع  بمزايا الموظفينالمتعلقة  ٢٠٢٠ ديس المس
 التعاقدية ذات الصلة. والترتيباتبموجب األنظمة المحلية 

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

  ٥٤٫١٢٧٫٩٩٤    ٥٦٫٢٤٨٫٢٨٦    خطة مزايا ما بعد التوظيف
  

روف  افي مص ارةالمعترف بها في  المزايايلخص الجدول التالي مكونات ص امل اآلو قائمة الربح أو الخس خر والمبالغ الدخل الش
 المركز المالي. قائمةالمعترف بها في 

  
 صافي مصروف المزايا المعترف به في الربح أو الخسارة ٢-١٩

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

  ٦٫٩٢٤٫٢٨٦    ٦٫٩٧٦٫٨٤٠    تكلفة خدمة حالية
  ١٫٩٨٩٫١٨٣    ١٫٤٣٩٫٩٦٦     تكلفة فائدة على التزامات مزايا

  ٨٫٩١٣٫٤٦٩    ٨٫٤١٦٫٨٠٦    مزاياالصافي مصروف 
  

  في الدخل الشامل اآلخر االمعترف به إعادة القياسخسارة صافي  ٣-١٩
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   
  ٢٫٧٥٥٫٣٠٨    )٢٫٠٩٢٫٦٥٢(    نسبة للتغير في اإلفتراضات الماليةخسارة  ) / ربح(

  )١٫٠٦٢٫٧٧٢(    ٢٫٩٥٧٫٧١٣    الجغرافيةنسبة للتغير في اإلفتراضات  )ربحخسارة / (
  ١٫٦٩٢٫٥٣٦    ٨٦٥٫٠٦١    صافي خسارة إكتوارية / ربح إكتواري

  
  
  
  
  
  
  
  

-٣١-  
  

  



 

 

 
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ر خالف ذلك)(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذك

  
 (تتمة) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -١٩
 المزايا المحددة  اتقيمة الحالية اللتزامالحركة  ٤-١٩

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

  ٤٩٫٢٥٩٫٦٦٠    ٥٤٫١٢٧٫٩٩٤    ي بداية السنةالتزامات المزايا المحددة كما ف
  ١٫٩٨٩٫١٨٣    ١٫٤٣٩٫٩٦٦    تكلفة فوائد
  ٦٫٩٢٤٫٢٨٦    ٦٫٩٧٦٫٨٤٠    حالية تكلفة خدمة

  )٥٫٧٣٧٫٦٧١(    )٧٫١٦١٫٥٧٥(    مزايا مدفوعة
  ١٫٦٩٢٫٥٣٦    ٨٦٥٫٠٦١    على إلتزاماتإعادة قياس خسارة 

  ٥٤٫١٢٧٫٩٩٤    ٥٦٫٢٤٨٫٢٨٦    ي نهاية السنةالتزامات المزايا المحددة كما ف
  

 دة بعد التوظيف ما يلي:المحد المزايا اتتتضمن االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد التزام
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   
  في السنة ٪   في السنة ٪   

  ٪٢٫٧٠    ٪٢٫٩٥    معدل خصم 
  ٪١٫٣٥    ٪١٫٣٥    زيادات رواتب مستقبلية

  
 ديسمبر: ٣١المحددة كما في  المزايا اتالخصم على التزام معدل إلفتراضاتفيما يلي تحليل الحساسية الكمي 

  
  إفتراضات

  
  معدل الخصم   

  نقص ٪٠٫٥   زيادة ٪٠٫٥   مستوي الحساسية 
  ٥٧٫٢٣٤٫٧٧٤    ٥٣٫٨١٦٫٣٤٨    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المزايا المحددة كما في  اتإلتزام
  ٥٥٫٠٦٥٫٢٣١    ٥١٫٧٤١٫٩٠٥    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المزايا المحددة كما في  اتإلتزام

  
  إفتراضات

  
  معدل زيادة الرواتب   

  نقص ٪٠٫٥   ةزياد ٪٠٫٥   مستوي الحساسية 
  ٥٤٫٦٤٨٫١٧٠    ٥٦٫٣٣٨٫٤٨٠    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المزايا المحددة كما في  اتإلتزام
  ٥١٫٦٧٠٫٦٦٩    ٥٥٫١٢٥٫١٨٣    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المزايا المحددة كما في  اتإلتزام

  
تنبط التأثير على التزام المزايا المحددة  ية المذكور أعاله بناًء على طريقة تس اس تيجة للتغيرات المعقولة في نكتم تحديد تحليل الحس

ية على  اس تند تحليل الحس ية التي تحدث في نهاية فترة التقرير. يس ات الرئيس ات الير في التغاالفتراض ، مع الحفاظ على  ةهاماإلفتراض
ات األخرى ثابتة. قد ال  ية ممثالً لتغيير فعليجميع االفتراض اس نه من غير في التزامات المزايا المحددة حيث أ يكون تحليل الحس

  .بعضها البعضبمعزل عن  تحدث تغييرات في االفتراضات المحتمل أن
  

 ومستحقاتتجارية ذمم دائنة  -٢٠
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   
  ٢٩٩٫٨٩٥٫٨٥٦    ٣٤٤٫٠٢٦٫٩٥٨    أطراف أخرى -ذمم دائنة تجارية 

  ٨٧٩٫٠٢٠    ٣٨٣٫٣٠٩    )١٤مبالغ مستحقة إلى اطراف ذات عالقة (إيضاح 
  ١٧٫٦٠٢٫٠٠٣    ١٨٫٦٢٩٫٤٧٤    مصاريف مستحقة

  ٥٫٤٦٥٫٦٤٤    ١١٫٤٣٥٫٠٢٢    )١-٢٠(إيضاح  أخرى
    ٣٢٣٫٨٤٢٫٥٢٣    ٣٧٤٫٤٧٤٫٧٦٣  
  

  مليون لایر سعودي). ٤٫٢م: ٢٠١٩ملوين لایر سعودي ( ١١٫٣بمبلغ مستحقة الدفع تتضمن أخرى ضريبة قيمة مضافة  ١-٢٠
  

-٣٢-  



 

 

 
  زرعة)الشركة السعودية للتسويق (أسواق الم

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
 مخصص زكاة -٢١

  
  العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة كما يلي: ١-٢١

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

  )١٫٤٣١٫٦٥٧٫٨٣٦(    )١٫٣٧٤٫٠٧٠٫٦٧٨(    غير متداولةموجودات 
  ٨٠١٫٤١٢٫٧٩٢    ٧٣١٫٨٣٧٫١٣٣    مطلوبات غير متداولة

  ٥٦٨٫٧٤٢٫٣٨٢    ٥٧٧٬٣٤٦٬٨٠٣    اإلفتتاحي الملكيةحقوق 
  ١٣٫٠٤٢٫٩٤٢    ٤١٫٠٣٩٫٥٣٦    الربح قبل الزكاة صافي 

  
  تم تعديل هذه المبالغ للوصول إلى مصروف الزكاة للسنة

  
  لسنةمحمل ل ٢-٢١

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

  ٣٫٥٥٢٫٣٩٧    ٢٫٢٥٢٫٤٢٩    السنة الحالية
  )٨١٩٫٤١٨(    ٦٧٫٣٣٦    سنوات سابقة

  ٢٫٧٣٢٫٩٧٩    ٢٫٣١٩٫٧٦٥    محمل للسنةإجمالي ال
  

  الحركة في مخصص الزكاة  ٣-٢١
  

  الحركة في مخصص الزكاة كما يلي:
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   
  ٤٫٠٢٨٫٤٣٥    ٣٫٥٥٢٫٣٩٧    بدية السنةي الرصيد ف

  ٢٫٧٣٢٫٩٧٩    ٢٫٣١٩٫٧٦٥   خالل السنة محمل
  )٣٫٢٠٩٫٠١٧(    )٣٫٦١٩٫٧٣٣(   خالل السنة مدفوع

  ٣٫٥٥٢٫٣٩٧    ٢٫٢٥٢٫٤٢٩    السنة نهايةالرصيد في 
  

  موقف الربوط ٤-٢١
ركة  قامت نوات من  الزكوية بإنهاء الربوطالش اإلقرارات عن تم تقديم امة للزكاة والدخل. الهيئة الع م مع٢٠١٢إلى م ٢٠٠٩للس

  .الهيئة العامة للزكاة والدخلإلى م ٢٠١٩حتى م ٢٠١٣من  السنوات
 

دار ربط زكويالهيئة العامة للزكاة والدخل ، قامت م٢٠٢٠خالل عام  نوات بإص مليون لایر  ١٥٫٦بمبلغ  م٢٠١٨إلى  م٢٠١٤من  للس
عودي.  افة لذلكس ا الهيئة العامة للزكاة والدخل، قامت م٢٠٢٠، خالل عام إض دار ربط  أيض افة بإص ريبة القيمة المض نواتض  للس

عودي بما في ذلك غرامات قدرها  ٨٠٫٥بمبلغ  م٢٠١٩و  م٢٠١٨ عودي. قامت الش ٤٥مليون لایر س اعدة ركةمليون لایر س ، بمس
تئناف إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وهو قيد  ار خارجي، بتقديم اس تش ار الخارجي، فإن لدى ءاإلجرامس تش . بناًء على رأي المس

 الشركة أسباب قوية للدفاع عنها، وبالتالي، ال تتوقع اإلدارة مسؤولية جوهرية عن ذلك.
  

افية للوكاالت والتجارة المحدودة على الربوط النهائية ركة الينابيع الص لت ش ة بها حص نحتى  الخاص اإلقرارات تم تقديم . م٢٠٠٨ة س
 .الهيئة العامة للزكاة والدخلإلى م ٢٠١٩حتى م ٢٠٠٩ن م السنواتعن 

  
 إيرادات -٢٢

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

  ١٫٥٢٨٫٢٥٤٫٥٦٣    ١٫٨٣٥٫٨١٠٫١١٥    إيرادات تجزئة
  ٣٧٫٧٠١٫٥٨٠    ١٨٫٦٩٩٫١٢٩   ترفيهالإيرادات خدمات 

  ١٤٫٩٦٨٫٦٢٩    ٨٫٧٦١٫٨١٧   منزليةالدوات األإيرادات 
    ١٫٥٨٠٫٩٢٤٫٧٧٢    ١٫٨٦٣٫٢٧١٫٠٦١  

-٣٣-  



 

 

 
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
 تكلفة إيرادات -٢٣

  
 :كما يلي القطاعسب كانت تكلفة اإليرادات ح ١-٢٣

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

  ١٫٠٧١٫٦٣٢٫٩٦٨    ١٫٣٥٣٫٥٧٧٫٣٨٩    تجزئةقطاع ال
  ٢٣٫٥٥٠٫٥٦٠    ٢١٫٩٣٤٫٣٦٣   ترفيهالخدمات قطاع 
  ١١٫٤٠٦٫٤٧٨    ٦٫٥٦٤٫٩٧٩   منزليةالأدوات قطاع 

    ١٫١٠٦٫٥٩٠٫٠٠٦    ١٫٣٨٢٫٠٧٦٫٧٣١  
  

 :كما يلي كانت تكلفة اإليرادات حسب طبيعتها ٢-٢٣
  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

  ١٫٠٨١٫٣٤٨٫٧٤٨    ١٫٣٥٨٫٦٦٠٫٤٣٠   تكلفة بضائع مباعة
  ٩٫٩٦٥٫٤٧٠    ٨٫٧٠٤٫٨١٣   تكاليف موظفين

  ٦٫١٤٥٫٠٤٨    ٦٫٤٧٣٫٢٦٧   )٦(إيضاح  استهالك ممتلكات ومعدات
  ٤٫٣١٥٫٣٧٣    ٣٫٨١٦٫١٧٢   )٧(إيضاح  أصول حق اإلستخداماستهالك 

  ١٫٦٧٠٫٣٥٩    ١٫٤٢٥٫٤٩٥   خدمات
  ٣٫١٤٥٫٠٠٨    ٢٫٩٩٦٫٥٥٤   أخرى

    ١٫١٠٦٫٥٩٠٫٠٠٦    ١٫٣٨٢٫٠٧٦٫٧٣١  
  

 مصاريف بيع وتوزيع -٢٤
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   
  ١٣٩٫٩٦٨٫٥٩٤    ١٣٤٫٥٧١٫١٢٢   تكاليف موظفين

  ٢٫٢٥٢٫٥٥٠    ١٫٧٠٩٫٧٢٧   )١٨إيضاح (إيجار 
  ٣٣٫٤٨١٫٤٣٠    ٣٣٫٨٦٠٫٨٣٦   )٦إيضاح ( استهالك ممتلكات ومعدات

  ٥٩٫٧٣٠٫٩٣٠    ٥٩٫٢٥٩٫٤١٢   )٧إيضاح (  أصول حق اإلستخداماستهالك 
  ٢٧٫٦١٨٫٣١١    ٢٣٫٣٦١٫٣٧٧    خدمات

  ٢٣٫٢٨٥٫٨٠٨    ٢٣٫١٥٠٫٧٢٧   رسوم حكومية
  ٦٫١١٤٫٥٥٤    ٥٫٦٤٢٫٥١٤   دعاية وإعالن

  ٥٫٥٤٧٫٣٤٧    ٤٫٢٠٠٫٦٢٥   إصالح وصيانة
  ٦٫٦٧٣٫٤٤٣    ٧٫٤٤٥٫٦٣٧   تعبئة وتغليف

  ٢٫٠٩٨٫٦٣٥    ١٫٦٣٩٫٨٦٢   معدات تنظيف
  ٢٫٢٠٩٫١٦١    ١٫٥٢٣٫٥١٠    تأمين

  ١٫٩٠٥٫٩٤٩    ٢٫٤٤٤٫٩٣٠   نقل
  ٤٩٧٫٠٤٣    -   متوقعة يةمخصص خسارة ائتمان

  ٥٢٨٫٨٣٠    ٣٢٨٫٦٧١    عموالت
  ٢٢١٫٨٨٤    ٣٠٢٫٢٩٤   هدايا وتبرعات

  ١٣٩٫٤١٩    ١١٣٫٢٢١    سفر
  ١٫٨٢٩٫١٢٠    ١٫٥٣٧٫٧٨٠   أخرى

    ٣١٤٫١٠٣٫٠٠٨    ٣٠١٫٠٩٢٫٢٤٥  
  
  
  
 

-٣٤-  
 



 

 

 
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
 مصاريف عمومية وإدارية -٢٥

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

  ٥٧٫٣٢٠٫٣٢٦    ٦٥٫١٣٧٫٦٥٠   تكاليف موظفين
  ٩٫٩٢١٫٥٦٩    ١٠٫٢١٥٫٣٩٤   )٦إيضاح ( استهالك ممتلكات ومعدات

  ٤٫٥٦٢٫٥٤٣    ٣٫٣٤١٫٢٨١   رسوم بنكية
  ٤٫٣٣٠٫١٤٨    ٥٫١٨٨٫٤٨٣   )١٨إيضاح ( إيجار

  ٥٫٤٦٨٫١٤٣    ٧٫٩٧٧٫٧٠١    مستلزمات مكتبية
  ٢٫٥٥٩٫٠٠٦    ٢٫٤٦٦٫٣٥٦    خدمات

  ٢٫٤٦٣٫٢٧٣    ٢٫٧٥٣٫٣٣٩   أتعاب مهنية
  ١٫٦٥٠٫١٩٤    ١٫٦٧٠٫٨٩٦   إصالح وصيانة

  ١٫١٣٠٫٩٠١    ١٫٠٤٢٫٧١٥   نقل
  ١٫٤٤٢٫١٤٦    ١٫٠٤٠٫٢٨٤   رسوم حكومية

  ٦٠٣٫٩١٥    ٧٦٣٫٢١٤    تأمين
  ١٫٠٥١٫١٩٩    ١٫٣٠٥٫٤٥٢   )٩إيضاح ( إطفاء
  ٥٠٧٫٠٣٥    ٢٠٩٫٣٠٣    سفر

  ٣٧٤٫٦٣٩    ١٫١٤٨٫٠١٣   معدات تنظيف
  ١٫٣٤٥٫٦٧٣    ٩٠٧٫٧١٨   رىأخ
   ٩٤٫٧٣٠٫٧١٠    ١٠٥٫١٦٧٫٧٩٩  
  

 تكلفة تمويل -٢٦
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   
          تكلفة تمويل على:

  ٢٤٫٥١٦٫٢٣١    ١٣٫٦٠٦٫٠٦٦    )١٧إيضاح (واقتراضات   قروض -
  ١٫٩٨٩٫١٨٣    ١٫٤٣٩٫٩٦٦    )١٩إيضاح ( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -
  ٤٠٫٨٦٤٫٧٦٧    ٣٩٫٨٢٤٫٩١٨    )١٨إيضاح ( إيجار قودع إلتزامات -
    ٦٧٫٣٧٠٫١٨١    ٥٤٫٨٧٠٫٩٥٠  

  
 صافي -دخل آخر -٢٧

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

  )١٫٧٦٦٫٤٥١(    ٤٢٫٦٩٦    إستبعاد / شطب ممتلكات ومعدات، صافي )خسارةربح / (
  ١٫٦٢٢٫٠٩٨    ١٫٦٨٣٫٥٥٣    )١-٢٧صافي (إيضاح  -دخل إيجار من ممتلكات إستثمارية 

  ١٤٫٤٢٩٫٧٤١    ١٢٫٩٩٧٫٤٨٤    )٢-٢٧إيجار من الباطن (إيضاح  عقد دخل إيجار من
  -    ١٫٧١١٫٨٣٩   موردين معاعادة شطب أرصدة قديمة 

  )٢٤٫٠٦٦(    )١٢٫٧٢٥(   صافيتحويل عمالت أجنبية، خسائر 
  ٦٥٠٫٧٥٣    ٤٫٥٥٣٫٣٥٣   أخرى

    ١٤٫٩١٢٫٠٧٥    ٢٠٫٩٧٦٫٢٠٠  
  

تثماريةمن  اإليجار الناتجدخل يمثل هذا  ١-٢٧ ة بالمجموعة والم الممتلكات اإلس تأالخاص افي   جرة للعمالءس م بالص بعد خص
  .اإلستهالك

 
 .يمثل هذا دخل اإليجار من الباطن المكتسب من قبل المجموعة خالل السنة ٢-٢٧

  
  
  

-٣٥-  



 

 

 
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة حول القوائم الماليةإيضاحات 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
 ربحية السهم -٢٨

بان مبر  ٣١ في كماأن المجموعة لم يكن لديها أي أدوات مخففة  باألخذ في الحس هم المخفف٢٠١٩و م ٢٠٢٠ديس  م، فإن ربحية الس
 .األساسيربحية السهم مثل كانت 

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   

  ١٠٫٢٥٨٫٠١٥    ٣٨٫٧٦٣٫٥٩٨    العاديين للمجموعة صافي الربح العائد إلى حاملى األسهم
  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

  ٠٫٢٣    ٠٫٨٦    ربحية السهم األساس والمخفف 
  

 والتزامات محتملة ارتباطات -٢٩
داد بقيمة  مليون لایر  ١١٫٨: م٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٢أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، بالنيابة عنها، ضمانات س

عودي) عودي ( ١٫٣ بمبلغ عتمادوخطابات إ س عودي) ١٫٦: م٢٠١٩مليون لایر س مالية مليون لایر س . لدى المجموعة التزامات رأس
 ) تتعلق بإنشاء وتجديد منافذ بيع متعدَّدة.الشئ: م٢٠١٩( مبلغ الشئبمستقبلية 

  
  المعلومات القطاعية -٣٠

  
  القطاعات التشغيلية ١-٣٠

كل المجموعة في  يتم تنظيمألغراض اإلدارة،  اس منتجاتها وخدماتهاوحدات أعمال ش ، ولها ثالثة قطاعات ينبغي التى تقدمها على أس
 تالي:على النحو الاإلفصاح عنها 

ً أ) قطاع التجزئة، ويشمل هذا القطاع بيع البضائع للعمالء   في منافذ المتاجر الخاصة بالمبيعات عبر متاجر المجموعة. عموما
 بالجملة.البيع لعمالء  ب) قطاع األدوات المنزلية، ويشمل هذا القطاع بيع البضائع

 ن خالل تشغيل مالعب األطفال "عالم المغامرات".ج) قطاع خدمات الترفيه، ويشتمل هذا القطاع الخدمات المقدمة م
 

  :م٢٠١٩ ديسمبر ٣١و  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١السنة المنتهية في وفيما يلي المعلومات المختارة لكل قطاع تشغيلي عن 
  

  اإلجمالي   قطاع خدمات الترفيه قطاع األدوات المنزلية قطاع البيع بالتجزئة  

          ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١في المنتهية  للسنة

  ١٫٨٦٣٫٢٧١٫٠٦١  ١٨٫٦٩٩٫١٢٩  ٨٫٧٦١٫٨١٧  ١٫٨٣٥٫٨١٠٫١١٥ إيرادات

  ٧٤٫٩٣٤٫٢٨٦  )٥٫٢٣٥٫٢٣٣(  ١٣٫٦٤١  ٨٠٫١٥٥٫٨٧٨ (خسارة) من العمليات / ربح

  ٣٨٫٧٦٣٫٥٩٨  )٩٫٢٤٣٫٨١٤(  )٥٫٢٤٥٫١٢٩(  ٥٣٫٢٥٢٫٥٤١ للسنة عائدة للمساهمين(خسارة)  / ربحصافي 

  ١٫٣٧٤٫٠٧٠٫٦٧٨  ٦٩٫٠٩٥٫٢٧٣  ٤٢٢٫٠٨١  ١٫٣٠٤٫٥٥٣٫٣٢٤ ولةمتداالغير  االصولإجمالي 

  ٢٫٢٧٤٫٠٢٥٫٧٤٨  ٦٩٫٠٩٥٫٢٧٣  ٤٢٢٫٠٨١  ٢٫٢٠٤٫٥٠٨٫٣٩٤ االصولإجمالي 

  ١٫٦٥٨٫٩٧٤٫٩٠١  -  -  ١٫٦٥٨٫٩٧٤٫٩٠١ إجمالي المطلوبات 

          

  اإلجمالي   قطاع خدمات الترفيه يةقطاع األدوات المنزل قطاع البيع بالتجزئة  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في المنتهية  للسنة

  ١٫٥٨٠٫٩٢٤٫٧٧٢  ٣٧٫٧٠١٫٥٨٠  ١٤٫٩٦٨٫٦٢٩  ١٫٥٢٨٫٢٥٤٫٥٦٣ إيرادات

  ٦٥٫٥٠١٫٠٤٨  ١٢٫١٥١٫٠٢٢  )٦٫٤٣٧٫٨٢٨(  ٥٩٫٧٨٧٫٨٥٤ من العمليات (خسارة) /ربح  

  ١٠٫٢٥٨٫٠١٥  ٤٫٠٥٨٫٧٢٢  )٦٫٥٠٦٫٢٨٤(  ١٢٫٧٠٥٫٥٧٧ للسنة عائدة للمساهمين(خسارة)  / ربحصافي 

  ١٫٤٣١٫٦٥٧٫٨٣٦  ٧٤٫٣٠١٫٠٣٧  ٥٥٢٫٩٠٠  ١٫٣٥٦٫٨٠٣٫٨٩٩ غير المتداولة االصولإجمالي 

  ٢٫٢٦٢٫٦٧٥٫٢٢٦  ٧٤٫٣٠١٫٠٣٧  ٥٥٢٫٩٠٠  ٢٫١٨٧٫٨٢١٫٢٨٩ االصولإجمالي 

  ١٫٦٨٥٫٣٢٨٫٤٢٣  -  -  ١٫٦٨٥٫٣٢٨٫٤٢٣ إجمالي المطلوبات 
  

  
  
  
  
  
  

-٣٦-  
  



 

 

 
  )الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
  لفئاتاالدوات المالية حسب ا -٣١

  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

  أصول مالية     أصول مالية             

  القيمة العادلةب    بالقيمة العادلة            
  من خالل    من خالل    أصول مالية        

  الدخل الشامل اآلخر    الربح او الخسارة    بالتكلفة المطفأة    اإلجمالي    

                  أصول مالية

                  بالقيمة العادلة  حقوق ملكيةأداة 

  ٣٥٥٫٧٤٠    -    -    ٣٥٥٫٧٤٠    من خالل الدخل الشامل اآلخر
  -    -    ٩٫٧٠٧٫٧٦٤    ٩٫٧٠٧٫٧٦٤    ذمم مدينة تجارية 

  -    -    ١٫٦٨٩٫٢٥٦    ١٫٦٨٩٫٢٥٦    مستحق من أطراف ذات عالقة

  -    -    ١٦٫٣٠٥٫١٢٧    ١٦٫٣٠٥٫١٢٧    نقد وما حكمه
  -    -    ١٨٫٠٥٢٫٢٨٥    ١٨٫٠٥٢٫٢٨٥    مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى

  ٣٣٥٫٧٤٠    -    ٤٥٫٧٥٤٫٤٣٢    ٤٦٫١١٠٫١٧٢    اإلجمالي
  
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  بالقيمة لوباتمط      
  العادلة من خالل  مطلوبات    

  الربح او الخسارة  بالتكلفة المطفأة  اإلجمالي  مالية مطلوبات
 - ٣٦٣٫١٦٣٫٠٨٩ ٣٦٣٫١٦٣٫٠٨٩  ذمم دائنة ومستحقات

 - ٥١٤٫٦٧٦٫٨٧٢ ٥١٤٫٦٧٦٫٨٧٢  قروضسلف و
 - ٨٧٧٫٨٣٩٫٩٦١ ٨٧٧٫٨٣٩٫٩٦١  اإلجمالي

  
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    

  أصول مالية بالقيمة    أصول مالية بالقيمة            
  العادلة من خالل    العادلة من خالل    أصول مالية        

  الدخل الشامل اآلخر    الربح او الخسارة    بالتكلفة المطفأة    اإلجمالي    

                  مالية أصول

                  بالقيمة العادلة  حقوق ملكيةأداة 
  ٥٠٦٫٤٠٦    -    -    ٥٠٦٫٤٠٦    من خالل الدخل الشامل اآلخر

  -    -    ١٠٫٨٥٢٫١١٦    ١٠٬٨٥٢٫١١٦    ذمم مدينة تجارية 

  -    -    ١٠٫٢٨٢٫٣٠٧    ١٠٫٢٨٢٫٣٠٧    مستحق من أطراف ذات عالقة
  -    -    ٢٠٫٦٧٥٫٢٥٢    ٢٠٫٦٧٥٫٢٥٢    نقد وما حكمه

  -    -    ١٢٫٢١٩٫٢٩٢    ١٢٫٢١٩٫٢٩٢    مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى

  ٥٠٦٫٤٠٦    -    ٥٤٫٠٢٨٫٩٦٧    ٥٤٫٥٣٥٫٣٧٣    اإلجمالي
  

  
  
  
  
  
  
  

-٣٧-  
  



 

 

 
  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
  تتمة)الفئات (االدوات المالية حسب  -٣١

  
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  بالقيمة مطلوبات      
  العادلة من خالل  مطلوبات    

  الربح او الخسارة  بالتكلفة المطفأة  اإلجمالي  مالية مطلوبات
 - ٣١٩٫٦٤٣٫٦٩٥ ٣١٩٫٦٤٣٫٦٩٥  ومستحقات تجارية ذمم دائنة
 - ٥٦٦٫٥٨٠٫٦٣٠ ٥٦٦٫٥٨٠٫٦٣٠  واقتراضات قروض

 - ٨٨٦٫٢٢٤٫٣٢٥ ٨٨٦٫٢٢٤٫٣٢٥  اإلجمالي
  

. الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في نهاية ٣٢مرتبطة باألدوات المالية في إيضاح مختلفة  مخاطرلتعرض الشركة  تلخيصيتم 
 السنة المالية هو القيمة الدفترية لكل فئة من األصول المالية المذكورة أعاله.

  
  االدوات المالية -٣٢

من الموجودات ال ية تتض يرة االجل والقروض ألجل. الدائنةالذمم  للمجموعة مالية الرئيس هيالت قص ي من  والتس يتمثل الغرض الرئيس
مانات لدعم عملياتها المجموعةهذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات  من .وتقديم ض ة لدى المجموعة  تتض ول المالية الرئيس األص

  .المدينة والذمملمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر النقد وما في حكمه وأدوات حقوق الملكية ا
  
طة المجموعة عرض ت وق : مخاطر مالية مختلفة، وهيلمجموعة لاأنش يولة ومخاطر الس بما في ذلك (مخاطر االئتمان ومخاطر الس

إلدارة المخاطر على اإلدارة القوية للسيولة  يركز برنامج المجموعة الشامل). مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار
 باإلضافة إلى مراقبة مختلف متغيرات السوق ذات الصلة، وبالتالي يسعى باستمرار إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي

  .للمجموعة
  

 مخاطر االئتمان ١-٣٢
ى تكبد الطرف اآلخر اة المالية على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدى إلعبارة عن مخاطر عدم قدرة أحد أطراف األدهي مخاطر اإلئتمان 

  . لخسارة مالية
  

 :األخرى، وذلك على النحو التالي الذمموالتجارية  وذممها المدينة البنكيةالمجموعة لمخاطر االئتمان على أرصدتها تتعرض 
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   
        أصول مالية

  ٢٠٫٦٧٥٫٢٥٢    ١٦٫٣٠٥٫١٢٧    مهنقد وما في حك
 ١٠٫٨٥٢٫١١٦   ٩٫٧٠٧٫٧٦٤    ذمم مدينة تجارية

  ١٢٫٢١٩٫٢٩٢    ١٨٫٠٥٢٫٢٨٥    مدفوعات مقدماً وذمم مدينة اخرى
  ١٠٫٢٨٢٫٣٠٧    ١٫٦٨٩٫٢٥٦    مستحق من اطراف ذات عالقة

    ٥٤٫٠٢٨٫٩٦٧    ٤٥٫٧٥٤٫٤٣٢  
  

 .لمخاطر االئتمانالقيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض  تمثل
  

ألن األرصدة النقدية محتفظ  نسبةالمدينة األخرى محدودة  والذممالمدينة التجارية  والذمماألرصدة لدى البنوك  علىإن مخاطر االئتمان 
نيفات ائتمانية قوية،  افي بعد  والذممالمدينة التجارية  الذمم وتظهربها لدى بنوك ذات تص صالمدينة األخرى بالص م مخص  لهبوطا خص

 .في القيمة
  

وقبل قبول أي . المدينة المستحقة من العمالء بمراقبتها وفقًا لسياسات وإجراءات محددة بالذمموتدير المجموعة مخاطر االئتمان المتعلقة 
ة بها لتقييم  ة ائتمان خاص ياس ئتمان للعميل حدود اال وتقييملعميل المحتمل لالجودة االئتمانية عميل ائتمان جديد، فإن لدى المجموعة س

تسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة الذمم ذلك،  باإلضافة إلى. هذه السياسات وتحديثها بانتظامتتم مراجعة . الجديد
  المدينة القائمة على أساس مستمر.
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  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  (شركة مساهمة سعودية)
  الموحدة ائم الماليةإيضاحات حول القو
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
  (تتمة) االدوات المالية -٣٢
 مخاطر السيولة ٢-٣٢

عوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات ا ة ما ص س يولة في مواجهة مؤس مخاطر تنتج  قد. لماليةتتمثل مخاطر الس
ل مالي  يولة عن عدم القدرة على بيع أص رعة بمبلغ يقارب قيمته العادلةالس تحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية . بس فيما يلي تواريخ االس

  :شمولة في التقريرفي نهاية الفترة الم وغير المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   
     أكثر من خمسة     ٥إلى  ١من       
  اإلجمالي    سنوات   سنوات   سنة واحدة خالل   

  ٣٦٣٫١٦٣٫٠٨٩    -    -    ٣٦٣٫١٦٣٫٠٨٩    ومستحقات ذمم دائنة تجارية
  ٥١٤٫٦٧٦٫٨٧٢    -    ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤٩٩٫٦٧٦٫٨٧٢    واقتراضات قروض

    ٨٧٧٫٨٣٩٫٩٦١    -    ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٨٦٢٫٨٣٩٫٩٦١  

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   
     أكثر من خمسة     ٥إلى  ١من       
  اإلجمالي    سنوات   سنوات   نة واحدةخالل س   

  ٣١٩٫٦٤٣٫٦٩٥    -    -    ٣١٩٫٦٤٣٫٦٩٥    ذمم دائنة تجارية ومستحقات
  ٥٦٦٫٥٨٠٫٦٣٠    -    ٧١٫٩٤٤٫٤٤٤    ٤٩٤٫٦٣٦٫١٨٦    سلف وقروض

    ٨٨٦٫٢٢٤٫٣٢٥    -    ٧١٫٩٤٤٫٤٤٤    ٨١٤٫٢٧٩٫٨٨١  
  

  .١٨تم اإلفصاح عن تحليل آجال إستحقاقات إلتزامات عقود اإليجارتحت إيضاح 
هيالت  يولة بمراقبة توفر األموال الكافية والتس رفيةتُدار مخاطر الس ورة منتظمة للوفاء  المص هيالت االئتمانية األخرى بص والتس

  .نقًدا عند التسليمفي الغالب  وتتطلب شروط المبيعات لدى المجموعة أن تُسدد المبالغ المستحقة . المستقبلية المجموعة تزاماتالب
  وقمخاطر الس ٣-٣٢

وق .  عار الس بب التغيرات في أس تتقلب بس تقبلية لألدوات المالية س وق هي مخاطر أن القيمة العادلة للتدفقات النقدية المس مخاطر الس
  .مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعارتتكون مخاطر السوق من ثالثة مخاطر هي: 

ض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن المعطيات المقبولة مع تحسين العائدويتمثل الغرض من إدارة مخاطر السوق في إدارة الت  عرُّ
واإلستثمار في ادوات حقوق الملكية المقيمة بالقيمة  اإلقتراضاتوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق تتضمن االد. ألقصى درجة ممكنة

  .العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
دةتعتقد اإلدارة أن تعرض المج عار محدود نظًرا ألن األرص ية موعة لمخاطر األس اس ية والمعامالت األس وتتعّرض المجموعة . هامش
  .اقتراضاتهالمخاطر أسعار الفائدة على 

 مخاطر أسعار الفائدة
عار الفائدة  ائدة على ال هي عبارة عنمخاطر أس عار الفائدة الس مركز المالي التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أس

يرة األجل . للمجموعة وتدفقاتها النقدية عودي  ٥١٤٫٦ بمبلغوتحمل القروض ألجل والقروض القص  ٥٦٦٫٥: م٢٠١٩(مليون لایر س
 .تكاليف تمويل متغيرة حسب سعر السوق السائد) مليون لایر سعودي

  
  االثر على الربح    فيزيادة / نقص    
  قبل الزكاة   األساس نقاط   

  ٥٫١٤٦٫٧٦٩    ١٠٠+    ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١
    - ٥٫١٤٦٫٧٦٩(    ١٠٠( 

 ٥٫٦٦٥٫٨٠٦    ١٠٠+    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
    - ٥٫٦٦٥٫٨٠٦(    ١٠٠( 

  
  مخاطر العمالت االجنبية 

ار مخاطر العمالت األجنية هي مخاطر أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية سوف تتقلب بسبب التغيرات في أسع
رف العمالت األجنبية.  ي  تتم معامالت المجموعةص كل رئيس عودي ببش وتعتقد إدارة المجموعة أن . والدوالر األمريكياللایر الس

  .اللایر السعودي مرتبط بالدوالر االمريكيتعرضها لمخاطر العمالت المرتبطة بالدوالر األمريكي محدود نظًرا ألن 
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  واق المزرعة)الشركة السعودية للتسويق (أس

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

  
  االدوات المالية (تتمة) -٣٢

  
  قياس القيمة العادلة ٤-٣٢

لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق  يتم دفعهظير بيع أصل ما أو ن الذي يمكن قبضهتمثل القيمة العادلة السعر 
ل  ول إليها في ذاك التاريخ في حالة عدم وجود أص وق األكثر فائدة التي يمكن للمجموعة الوص ل المبلغ بتاريخ القياس أو الس في أص

 .وتعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم األداء. المبلغ
  

ول والمطلوبات المالية وغير  ة بالمجموعة قياس القيم العادلة لكل من األص بية الخاص احات المحاس ات واإلفص ياس تتطلب بعض الس
 .المالية

  
  : أسعار سوق مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة . األولالمستوى  •
توى  • عار المد: الثانيالمس توى االول والتى يمكن مالحظتها المدخالت بخالف األس منة في المس ولرجة مض او المطلوبات إما  لألص

 بطريقة مباشرة (مثال: كاألسعار) أو بطريقة غير مباشرة (مثال: المشتقة من أسعار).
 ).بيانات السوق المرئية (مدخالت غير مرئية او المطلوبات التى لم تستند علىاألصول مدخالت : الثالثالمستوى  •
  
ل الهرمي للقيمة العادلة ، يتم إذ لس تويات مختلفة من التس ل أو التزام تقع في مس تخدمة لقياس القيمة العادلة ألص ا كانت المدخالت المس

 بأكمله.مدخالت هام للقياس تصنيف قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كأدنى مستوى 
  

ل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقارير التي حدث خاللها التغيير. يتم تعترف المجمو لس تويات التس عة بالتحويالت بين مس
شامل اآلخر عند المستوى  من التسلسل الهرمي للقيمة  األولتحديد االستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال

  العادلة. 
 والمطلوبات المالية للشركة تقارب قيمتها العادلة.لألصول ، فإن القيمة الدفترية م٢٠١٩و  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

  
  إدارة رأس المال

مال المجموعة،  من،بغرض إدارة رأس َدر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة لدى المجموعة فإن رأس المال يتض . رأس المال الُمْص
وتدير المجموعة هيكل رأسمالها . زيادة قيمة أسهم المساهمين إلى الحد األقصى هوإلدارة رأسمال المجموعة ويتمثل الغرض الرئيسي 

ادية ومتطلبات التعهدات المالية وء التغيُّرات في الظروف االقتص محافظة على هيكل رأس المال أو لل. وتجري تعديالٍت عليه في ض
در  تعديله، قد تجري المجموعة تعديال على مبالغ اهمين أو تص اهمين أو تعيد رأس المال إلى المس توزيعات األرباح المدفوعة إلى المس

 .أسهًما جديدة
  

  ١٩-آثار كوفيد -٣٣
تجد (كوفيد  نة ١٩تم تأكيد وجود فايروس كورونا المس ر عبر مناطق جغرافية متعددة، ٢٠٢٠) خالل الربع االول من س م، والذي إنتش

األنشطة االقتصادية. نتيجة لذلك، قامت اإلدارة بإتخاذ إجراءات وقائية لضمان صحة وسالمة موظفيها مما تسبب في تعطيل األعمال و
تمرارية عملياتها. على الرغم من هذه التحديات، تظل عمليات البيع بالتجزئة للمجموعة حالياً غير متأثرة  مان اس وعمالئها والبيئة لض

كل عام من العديد من عمليات الحظر والقيود المختلفة التي تفرضها السلطات التنظيمية إلى حد كبير حيث تم إعفاء صناعة األغذية بش
ح هذا من الزيادة في المبيعات في قطاع  لة اإلمداد. يتض لس تمرارية س اعات حظر التجول واس المختلفة بما في ذلك اإلعفاء من س

ً التجزئة. ومع ذلك، تم إغالق قطاع الترفيه في المجموعة (عالم المغ ار (كوفيد ٢٠٢٠في مارس  امرات) مؤقتا ) وتمت ١٩م لمنع انتش
هر يونيو  بوع االخير من ش ) لم يكن له تأثير ١٩م. بناًء على هذه العوامل، تعتقد اإلدارة أن (كوفيد ٢٠٢٠إعادة فتحه الحقاً في االس

ح عنها   نة المنتهية في مادي على النتائج المالية للمجموعة المفص مبر  ٣١للس ع م٢٠٢٠ديس ل المجموعة مراقبة وض . مع ذلك، تواص
 بناًء على التطورات المحتملة. ) عن كثب١٩(كوفيد 

  
  أحداث الحقة -٣٤
 ً م حتى تاريخ الموافقة على ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهية في  السنةهامة منذ  إضافية هناك أحداث الحقة ال توجدوجهة نظر اإلدارة، ل وفقا

 .الموحدةفي هذه القوائم المالية  مجلس اإلدارة والتى تتطلب إما التسوية او اإلفصاح القوائم المالية الموحدة من قبل
  

  أرقام المقارنة -٣٥
  الءم مع عرض أرقام السنة الحالية.م لتت٢٠١٩أرقام المقارنة لعام تم إعادة تصنيف بعض 

  
  الموحدةالموافقة على القوائم المالية  -٣٦

  . م٢٠٢١ مارس ٣٠في  المجموعةمن قبل مجلس إدارة الموحدة ئم المالية تمت الموافقة على إصدار هذه القوا
  
  
  

-٤٠-  
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