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 المجموعة:معلومات عن  -1
السعودية لألبحاث والتسويق )"الشركة" أو "الشركة األم"(، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض بالمملكة إن المجموعة 

يوليو  1هـ )الموافق 1421ربيع األول  29صادر بتاريخ  1010087772العربية السعودية وتعمل بموجب سجل تجاري رقم 

. إن عنوان المركز الرئيسي للشركة 001/1010087772الفرعي رقم  (، ولديها فرع في جدة مسّجل بموجب السجل التجاري2000

 ، المملكة العربية السعودية.11583، الرياض  53108هو: حي المؤتمرات، طريق مكة المكرمة، ص. ب. 
 

الطباعة والتوزيع وبـ "المجموعة"( بالمتاجرة والتسويق والدعاية واإلعالن مجتمعين تقوم الشركة والشركات التابعة لها )ويشار إليها 

والنشر، والعالقات العامة، وتزاول أعمالها بشكل رئيسي في منطقة الشرق األوسط وأوروبا وشمال أفريقيا. يرجى الرجوع إلى 

 ( بشأن األنشطة الرئيسية للمجموعة.32اإليضاح )
 

 

هذه القوائم المالية المركز المالي ونتائج أعمال المجموعة والشركات التابعة لها كما هي مبينة في الجدول أدناه. فيما يلي بياناً  تشمل

 بالشركات التابعة والمدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:
 

 نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة ٪  

 بلد التأسيس الشركة التابعة 
 ديسمبر 31

2017 
ديسمبر  31

2016 
يناير 1  

2016 

 100 100 100 المملكة العربية السعودية )أ( ذ.م.م. -الشركة الفكرية للدعاية واإلعالن القابضة 

 100 100 100 المملكة العربية السعودية ذ.م.م. )أ( -شركة المصنَّفات العلمية القابضة 

 100 100 100 المملكة العربية السعودية التابعة لها )جـ(شركة نمو اإلعالمية القابضة والشركات 

 70 70 70 المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للطباعة والتغليف والشركات التابعة لها )د(

 - - 51 المملكة العربية السعودية التجارية )ز(اإلستثمارية شركة أرقام 

 
 أدناه مملوكة بالكامل لكل من الشركة الفكرية للدعاية واإلعالن القابضة وشركة المصنَّفات العلمية القابضة:) أ (  إن الشركات التابعة المذكورة 

 
 بلد التأسيس  الشركة التابعة

 المملكة العربية السعودية  الشركة السعودية لألبحاث والنشر والشركات التابعة لها )ب(

 المملكة العربية السعودية  لها )هـ( *الشركة السعودية للتوزيع والشركات التابعة 

 المملكة العربية السعودية  الشركة العربية للوسائل

 المملكة العربية السعودية  الشركة الخليجية لإلعالن والعالقات العامة

 المملكة العربية السعودية  شركة األفق لنظم المعلومات واالتصاالت

 المملكة العربية السعودية  سابقاً بـ"شركة نمو لإلعالم المرئي"(شركة سين لإلعالم المرئي )المعروفة 

 المملكة العربية السعودية  شركة توق لألبحاث )المعروفة سابقاً بـ"شركة نمو لألبحاث"(

 المملكة العربية السعودية  شركة ناشرون الدولية )المعروفة سابقاً بـ"شركة نمو للنشر"(

 المملكة العربية السعودية  )و(شركة توق للعالقات العامة 

 المملكة العربية السعودية  شركة تكانة للعالقات العامة المحدودة )و(

 المملكة العربية السعودية  شركة فنون الشخصيات للتجارة )و(
 

شركة مسجلة في دولة في رأسمال شركة اإلمارات للطباعة والنشر المحدودة،  ٪100تمتلك الشركة السعودية للتوزيع ما نسبته  )*(

 اإلمارات العربية المتحدة.
 

 من حصص في شركات تابعة أجنبية مقرها المملكة المتحدة والمغرب. %100)ب(   تمتلك الشركة السعودية لألبحاث والنشر 

 

االعالمية القابضة  ، عن توحيد القوائم المالية لشركة تابعة لشركة نمو2016)جـ(   توقفت الشركة، بدءاً من الربع األول من عام 

 ( حول هذه القوائم المالية الموحدة .24طبقاً لما هو مبين في اإليضاح )
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 )تتمة(معلومات عن المجموعة  -1
 

)د(   تمتلك الشركة السعودية للطباعة والتغليف كالً من شركة مطابع هال وشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر وشركة المستقبل 

 لالستثمار الصناعي وشركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية وشركاتها التابعة.
 

في رأسمال شركة المجموعة الكويتية للتوزيع والنشر المحدودة، شركة مسجلة في  ٪100)هـ(  تمتلك الشركة السعودية للتوزيع  

دولة الكويت. يتم معالجة االستثمار في الشركة كاستثمار متاح للبيع بالتكلفة بدالً من شركة تابعة نتيجة لوجود خالف إداري 

من إنهاء هذا الخالف اإلداري  2010الضرورية. تمكنت المجموعة خالل الربع األخير من عام  أدى إلى عدم توفر المعلومات

وقامت بتعيين مستشار مالي لمراجعة العمليات المالية خالل فترة الخالف اإلداري، وحتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية  

جيل نتائج شركة المجموعة الكويتية للتوزيع والنشر. قامت اإلدارة الموحدة  لم يتم االنتهاء من هذه المراجعة. وعليه، لم يتم تس

بتسجيل انخفاض بكامل قيمة اإلستثمار وبتكوين المخصصات الالزمة ألي أرصدة مستحقة مع المجموعة في السنوات السابقة. 

 موحدة .وال تتوقع اإلدارة بأن يكون لهذا االستثمار أي تأثير مالي جوهري على القوائم المالية  ال

)و(   قامت الشركة الفكرية للدعاية واإلعالن القابضة وشركة المصنَّفات العلمية القابضة بإنشاء شركة توق للعالقات العامة وشركة  

مناصفةً. يتمثل نشاطهما األساسي في خدمات العالقات العامة  و شركة فنون الشخصيات للتجارة تكانة للعالقات العامة المحدودة

 . 2016الدولية والمحلية والدراسات والبحوث والتسويق النشاطي. بدأت شركة توق للعالقات العامة نشاطها خالل عام 
 

من %51تحواذ على ما نسبته قامت إحدى الشركات التابعة  للمجموعة الشركة العربية للوسائل باإلس 2017أكتوبر  31) ز ( بتاريخ 

 حصص شركة أرقام اإلستثمارية التجارية المحدودة "أرقام"، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.
 

حسب النسبة المبينة   موجودات شركة أرقام اإلستثمارية التجاريةصافي  على أعمال و المجموعة استحوذت وبناءاً على ذلك

 هي كما يلي: توحيدهات التي تم . إن تفاصيل الموجودات والمطلوبا أعاله
 

 

  .لاير سعودي 31,908,938ما قيمته  أي من صافي الموجودات %51تم اإلستحواذ على ما نسبته 
 

 

 

 

 

 

 

 

 )باللاير السعودي( 

  الموجودات
  الموجودات المتداولة

 1,058,597 نقد في الصندوق و لدى البنوك 
 1,305,122 ذمم مدينة تجارية

 1,948,018 مصاريف مدفوعة مقدما و أرصدة مدينة اخرى

 4,311,737 اجمالي الموجودات المتداولة

الغيرالمتداولةالموجودات    
 1,458,336 ممتلكات ومعدات، بالصافي 

 64,194,208 موجودات غير ملموسة 

 69,964,281 اجمالي الموجودات 

  
  المطلوبات وحقوق  الشركاء 

  المطلوبات المتداولة
 4,040,653 ذمم دائنة و أرصدة دائنة اخرى

  المطلوبات  الغير المتداولة
المنافع المحددة للموظفين  صافي إلتزامات  3,357,082 

 7,397,735 اجمالي المطلوبات 

 62,566,546  2017أكتوبر  31صافي الموجودات المستحوذ عليها في 



 والتسويقالمجموعة السعودية لألبحاث 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 

 )تتمة( الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

   2017ديسمبر  31لسنة المالية المنتهية في ل
 

- 13 - 

 

 

 )تتمة(معلومات عن المجموعة  -1
 

 ي:كما ف ةالتي بها حصص غير مسيطر الجوهرية الجدول التالي المركز المالي واألداء المالي للشركات التابعةيبين 
 

 البيان

الشركة السعودية للطباعة 
والتغليف والشركات 

( 1)  التابعة لها  
شركة أرقام اإلستثمارية 

( 2)  التجارية  

 
 المجموع

    31 ديسمبر 2017
 2,053,592,229 70,360,197 1,983,232,032 مجموع الموجودات
 1,169,456,965 7,477,291 1,161,979,674 مجموع المطلوبات

 606,946,933 32,070,282 574,876,651 حقوق الملكية العائدة لمساهمين الشركة االم
 277,188,331 30,812,624 246,375,707 حقوق غير المسيطرة 

    
 993,919,930 2,239,383 991,680,547 مجموع اإليرادات
(69,454,432) )الخسارة( للسنة  (3,383,640)  (72,838,072)  

    
(19,593,265) 107,978,797 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   88,385,532 

(48,028,357) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  (34,403,949)  (82,432,306)  
(54,394,910) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية   54,632,603 237,693 

    
    31 ديسمبر 2016

    
 2,064,602,609 - 2,064,602,609 مجموع الموجودات
 1,170,889,607 - 1,170,889,607 مجموع المطلوبات

 626,521,960 - 626,521,960 حقوق الملكية العائدة لمساهمين الشركة االم
 267,191,042  267,191,042 حقوق غير المسيطرة 

    
 1,005,393,823 - 1,005,393,823 مجموع اإليرادات
(33,458,891) )الخسارة( للسنة  - (33,458,891)  

    
 134,544,172 - 134,544,172 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة   (57,231,018)  - (57,231,018)  
(131,500,310) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    (131,500,310)  

    
    1 يناير 2016

    
 2,183,650,870 - 2,183,650,870 مجموع الموجودات
 1,258,423,950 - 1,258,423,950 مجموع المطلوبات

لمساهمين الشركة االمحقوق الملكية العائدة   648,628,058 - 648,628,058 
 276,598,862 - 276,598,862 حقوق غير المسيطرة 

    
 

سعودية، وتعمل بموجب   (1) سجلة في المملكة العربية ال سعودية م ساهمة  شركة م شركة"(،  سعودية للطباعة والتغليف )"ال شركة ال إن ال
ـ )الموافق 1427جمادى األولى  1الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010219709السجل التجاري رقم  ( بناًء 2006مايو  28ه

 (.2007مايو  7هـ )الموافق 1428ربيع الثاني  20بتاريخ  104ر رقم ق/على قرار وزارة التجارة واإلستثما
صادر من وزارة الثقافة واإلعالم رقم  سي يتمثل في أعمال الطباعة وفقاً للترخيص ال شركة الرئي شاط ال ذي  24بتاريخ  21050إن ن

(، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد واآلالت وماكينات الطباعة وأدواتها واألحبار 1992س  بتمبر  25)الموافق  ـ        ه1412الحجة 
والورق بكافة أنواعها والمواد الخام الالزمة لذلك وكافة األدوات والمعدات والكتب والمطبوعات والمس       تلزمات والمواد المكتبية 

 ومواد الدعاية. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

رقام االس  تثمارية التجارية هي ش  ركة ذات مس  مولية محدودة و يتمثل نش  اط الش  ركة في تقديم مقترحات و حلول تقنية في أإن ش  ركة  (2)
مجال االتص    االت و تقنية المعلومات و أجهزة االتص    االت المتنقلة و الثابتة و تقديم خدمات نوم المعلومات و برامت االتص    االت و 

 ة مواقع االنترنت .تقنية المعلومات و تصميم و استضاف
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 أسس اإلعداد : -2
المعايير  وإعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السععععععععودية تم 

الهيئة السعععععودية للمحاسععععبين القانونيين. قامت المجموعة بإعداد وعرض قوائمها المالية  الصععععادرة عنواالصععععدارات  االخرى 

وفقاً للمعايير المحاسعععععععبية المتعارف عليها في المملكة العربية  2016ديسعععععععمبر  31الموحدة النظامية حتى السعععععععنة المنتهية في 

سبين القانونيين ومتطل بات نظام الشركات السعودي والنظام االساسي للشركة التي السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحا

هي أول قوائم مالية  2017ديسععععععمبر  31لها عالقة بإعداد وعرض القوائم المالية إن القوائم المالية الموحدة للسععععععنة المنتهية في 

الشععركة من  ن القانونيين، حيث تحولتموحدة للشععركة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعععودية للمحاسععبي

معايير المحاسبة السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي والمعتمدة 

 .2017يناير  1من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بداية من 

للمعايير الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي وباستمرار، إال إذا كان هناك استثناءات أو اعفاءات تم تطبيق السياسات المحاسبية وفقاً 

"تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول  1تم األخذ بها وفق ما هو مذكور ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 (.6اسبة السعودية إلى تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي في إيضاح رقم )مرة". تم بيان تأثير التحول من تطبيق معايير المح

يُعرف تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بأنه "بداية أبكر سنة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة بموجب 

ة فقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي". كما تُعرف أول قوائم مالية ُمعدالمعايير الدولية للتقرير المالي في أول قوائم مالية لها ُمعدة و

نص لوفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي بأنها "أول قوائم مالية سنوية تطبق فيها المنشأة المعايير الدولية للتقرير المالي، بموجب ا

 ير المالي". الصريح وغير المتحفظ على اإللتزام بالمعايير الدولية للتقر

يناير  1اإلفتتاحية الُمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي للمجموعة هي بتاريخ  الموحد وفقاً لذلك تكون قائمة المركز المالي

لتقرير لسنوية ُمعدة وفقاً للمعايير الدولية  موحدة )تاريخ التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي(، وتكون أول قوائم مالية 2016

 .2017ديسمبر  31المالي هي للسنة المالية المنتهية في 
 

تسععتند السععياسععات المحاسععبية المطبقة على المعايير الدولية للتقرير المالي التي سععتكون سععارية المفعول عند إعداد القوائم المالية 

 السنوية األولى وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي .
 

 لموحدة وفقاً لما يلي:ام المالية وقد تم إعداد القوائ

 إثبات جميع األصول واإللتزامات المطلوب إثباتها بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي. 

 عدم إثبات )إلغاء إثبات( األصول أو اإللتزامات إذا كانت المعايير الدولية للتقرير المالي ال تسمح بمثل هذا اإلثبات. 

  إعادة تبويب البنود، التي تم إثباتها وفقاً لمعايير المحاسعععععبة السععععععودية، في السعععععابق، على أنها نوع واحد من األصعععععول، أو

اإللتزامات أو مكون لحقوق الملكية، ولكنها نوع مختلف من األصععععععول أو اإللتزامات أو مكون لحقوق الملكية وفقاً للمعايير 

 .الدولية للتقرير المالي

 معايير الدولية للتقرير المالي عند قياس جميع األصول واإللتزامات المثبتة.تطبيق ال 
 

 1إستثناءاً من ذلك، يتم تطبيق اإلستثناءات اإلجبارية أو اإلعفاءات اإلختيارية المذكورة في المعيارالدولي للتقرير المالي رقم 

دولي و ال تسمح باإلعتراف أو التصنيف أو القياس وفقاً للمعيار ال"تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ألول مرة" التي ال تتطلب أ

 للتقرير المالي.
 

 

 أسس القياس

بالقيمة  خطط المنافع المحددة للموظفين والتي تقاس تم إعداد هذه القوائم المالية  الموحدة  على أساس مبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء

ها باإلضافة إلى الموجودات المالية المتاحة للبيع حيث تم قياس اإلئتمان المتوقعةالحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة 

 االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.. إضافة لذلك، يتم إعداد هذه القوائم المالية  الموحدة   باستخدام أساس بالقيمة العادلة 
 

 عملة العرض والنشاط

تم عرض القوائم المالية  الموحدة  باللاير السعودي، بصفتها العملة الوظيفية والمستخدمة في إعداد التقارير المالية للمجموعة. تم 

 عرض المبالغ بالكامل ما لم يرد خالف ذلك.
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 و األحكام التقديرات

 إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وإفتراضات تؤثر على

تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 

لتي يتم فيها تعديل ا السنواتلتقديرات. تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات بصفة مستمرة. تدرج تعديالت التقديرات المحاسبية في ا

 (.5التالية المتأثرة بالتعديل.إن التقديرات واألحكام الهامة للمجموعة مذكورة بإيضاح رقم ) السنواتالتقديرات وفي 
 

 أسس توحيد القوائم المالية الموحدة 

المنتهية  للسععنة المالية( 1على القوائم المالية للشععركة والشععركات التابعة لها، كما تم ذكره في إيضععاح )الموحدة القوائم المالية  تشععمل

 . 2017 ديسمبر 31في 
 

كة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشر

الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عناصر السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى 

وذ ابعة المستحالمجموعة ويتم التوقف عند فقدان المجموعة لهذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة الت

في القوائم المالية اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين توقف المجموعة عن ممارسة مثل هذه  السنةعليها خالل 

 السيطرة في الشركة المستثمر فيها.
 

 المجموعة:وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى 

  السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق تمنح المجموعة مقدرة حالية لتوجيه أنشطة متعلقة بالشركة المستثمر

 فيها(.

 .التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها 

  الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.المقدرة على استخدام سلطاتها على 
 

وبشكل عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة أقل 

والظروف  افة الحقائقمن األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار ك

 المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:
 

 .الترتيب )الترتيبات( التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها 

 .الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى 

 التصويت المحتملة. اصة بالمجموعة وحقوقحقوق التصويت الخ 
 

 

يتعلق الدخل وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى بحقوق الملكية في المجموعة. وعند الضرورة، يتم اجراء تسويات على القوائم 

المطلوبات الموجودات والمالية للشركات التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم حذف كافة 

المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند 

 توحيد القوائم المالية .
 

 .يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية
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 عمليات تجميع المنشآت والشهرة

تتم المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول والذي يتم 
قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ، ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من 

إما بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها وذلك بالقيمة  بإختبارتقوم المجموعة عمليات تجميع المنشآت، 
 قالعادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ المتكبدة، إذا ينطب

 ذلك، كمصاريف وتدرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.
 

عند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف و

ً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك فصل  والتخصيص المالئم لها وفقا

 المالية األخرى في العقود الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليها.المشتقات المدرجة ضمن األدوات 
 

وفي حالة تحقق عملية تجميع المنشآت على مراحل، يعاد قياس القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ المتعلقة بحقوق الملكية السابقة في 

 الشركة المستحوذ عليها إلى القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ من خالل قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة . 
 

حويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. يتم قياس العوض المحتمل سيتم إثبات العوض المحتمل المراد ت

(:" األدوات المالية: اإلثبات 39المصنف كموجودات أو مطلوبات والذي يمثل أداه مالية تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )

 العادلة في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة . بالقيمة العادلة، وتدرج التغيرات في القيمة  -والقياس" 
 

يتم في األصل قياس الشهرة بالتكلفة )والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة الذي تم 

 ها(. إثباته عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد ب
 

وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقدير للتأكد 

من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة االجراءات 

المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ. وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير هذا زيادة القيمة العادلة لصافي  المستخدمة في قياس

 الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، يتم إثبات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة .
 

ة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلف

إلى كل وحدة أو مجموعة من  -اعتباراً من تاريخ االستحواذ  -في القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع المنشآت 

رف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى الوحدات المدرة للنقدية التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع المنشآت، بص

 خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات. 
 

وعند تخصيص الشهرة إلى وحدة توليد النقد واستبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، عندئٍذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية 

حديد أرباح أو خسائر االستبعاد. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على أساس المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند ت

 القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات من "متداولة" إلى "غير متداولة"

قعائمعة المركز المعالي  الموحعدة  على أسععععععععاس متعداول/غير متعداول. تعتبر  تقوم المجموععة بعإظهعار الموجودات والمطلوبعات في

 الموجودات متداولة وذلك:

 .عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية 

 .في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 

  عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 
عندما يكون نقد وما في حكمه ما لم تكن هناك قيود على اسععععتبدالها أو اسععععتخدامها لسععععداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشععععر 

 تصنف كافة الموجودات األخرى كـ"غير متداولة".  شهراً بعد الفترة المالية.
 كافة المطلوبات متداولة وذلك:تعتبر 

 .عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية 

 .في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 

 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 

 هراً بعد الفترة المالية.عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر ش 
 

 تصنف كافة المطلوبات االخرى كـ "غير متداولة".
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 قياس القيمة العادلة

، )تحوط مخاطر التدفقات النقدية( بالقيمة العادلة الموجودات المتاحة للبيع و المشعععععععتقاتتقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل 

 المالية.بتاريخ إعداد القوائم 
 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين 

 متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:
 

 ق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أوفي السو 

 .في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات 
 

يجب أن يكون السوق الرئيسي أو األكثر فائدة قابل للوصول إليه من قبل المجموعة. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات 

 في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. بافتراض أن المتعاملين
 

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق 

 متعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه ل
 

ً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت  تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقا

 القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
 

كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسعععها بالقيمة العادلة أو االفصعععاح عنها في القوائم المالية ضعععمن التسعععلسعععل الهرمي تصعععنف 

 لمستويات القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
 

 نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد األسعار(. المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق 

  المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى، الهامة لقياس القيمة العادلة، قابلة للمالحظة بصورة مباشرة

 أو غير مباشرة.

 ة لقياس القيمة العادلة، غير قابلة للمالحظة.المستوى الثالث: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى، الهام 
 

ا مبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد في

الهامة  )على أساس مدخالت المستوى األدنى إذا تم التحويل بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف

 لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.
 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر 

 ة العادلة المذكورة أعاله.الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيم
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 والتعديالت التي لم تصبح نافذة بعد  ةالصادر ةالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديد -3
ة تطبيق هذه تعتزم المجموعفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تصبح نافذة المفعول حتى تاريخ القوائم المالية  الموحدة  المرفقة. 

المعايير عندما تصععععععبح سععععععارية التطبيق في حال كانت تنطبق على أنشععععععطة المجموعة. وال يتوقع أن يكون لها أثار جوهرية على 

 .الموحدة القوائم المالية

 تاريخ السريان الفعلي للفترات التي تبدأ في أو بعد  المعيار / التعديالت

 2018يناير  1  "األدوات المالية" 9المالي رقم المعيار الدولي للتقرير 

 2018يناير  1  "اإليرادات من العقود مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 2019يناير  1  "عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

المحاسبة الدولي ( ومعيار 10تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 (28رقم )

 2018يناير  1 

 

تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم المالية  الموحدة  للمجموعة. 

 تعتزم المجموعة تبني هذه المعايير، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.
 

 األدوات المالية -( 9المالي رقم )المعيار الدولي للتقرير 

(: األدوات 9، صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلصدار النهائي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )2014في شهر يوليو 

السابقة للمعيار األدوات المالية: اإلثبات والقياس وكافة اإلصدارات  -( 39المالية والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم )

(. لقد جمع المعيار كافة النواحي الثالث الخاصة بالمحاسبة عن األدوات المالية: التصنيف والقياس، 9الدولي للتقرير المالي رقم )

و ( على الفترات السنوية التي تبدأ في أ9واالنخفاض في القيمة ومحاسبة تحوط المخاطر. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

، ويسمح بالتبني المبكر له. وباستثناء محاسبة تحوط المخاطر، يجب تطبيقه بأثر رجعي ولكن معلومات المقارنة 2018يناير  1بعد 

 غير إلزامية. وبالنسبة لمحاسبة تحوط المخاطر، يتم بصورة عامة تطبيق المتطلبات مستقبال مع بعض االستثناءات المحدودة.
 

، قامت المجموعة بإجراء تقويم عالي المستوى 2017يار الجديد بتاريخ السريان المطلوب. وخالل عام تعتزم المجموعة تبني المع

(. يعتمد هذا التقويم المبدئي على المعلومات المتوفرة حاليا 9لألثر الناتج لكافة النواحي الثالث للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

ن التحليالت اإلضافية المفصلة أو المعلومات اإلضافية المعقولة والمؤيدة التي تتوفر لدى ومن الممكن أن يخضع للتغيرات الناتجة ع

المجموعة في المستقبل. وبشكل عام، تتوقع المجموعة عدم وجود تأثير جوهري على قائمة المركز المالي  الموحدة   وحقوق الملكية 

م خفاض في القيمة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقالخاصة بها باستثناء األثر الناتج عن تطبيق متطلبات االن

(9 .) 
 

 التصنيف والقياس
ال تتوقع المجموعة وجود أثر جوهري على قائمة المركز المالي أو حقوق الملكية الخاصة بها عند تطبيق متطلبات التصنيف والقياس 

(. تتوقع المجموعة أن كافة الموجودات المالية المقتناة حالياً بالقيمة العادلة، 9م )المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رق

 سيتم االستمرار في قياسها بالقيمة العادلة.
 

 االنخفاض في القيمة
التجارية الخاصة ( من المجموعة تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الذمم المدينة 9يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

شهراً أو على أساس أعمار تلك األدوات. تتوقع المجموعة تطبيق الطريقة األسهل وتسجيل أعمار الخسائر  12بها إما على مدى 

المتوقعة بشأن كافة الذمم المدينة التجارية. كما تتوقع المجموعة عدم وجود أثر جوهري على حقوق الملكية الخاصة بها نظراً لطبيعة 

 المدينة التجارية. الذمم
 

 محاسبة تحوط المخاطر
تعتقد المجموعة أن كافة أدوات تحوط المخاطر الموجودة والمخصصة حالياً كأدوات تحوط فعالة سوف تظل مؤهلة لمحاسبة تحوط 

وم بتغيير المبادئ العامة ( ال يق9(. وحيث أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9المخاطر وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

لكيفية محاسبة المنشأة عن أدوات التحوط الفعالة، فإن المجموعة ال تتوقع وجود أثر جوهري نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

 (. 9المالي رقم )
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االيرادات من العقود مع العمالء -( 15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )  
، وحدد طريقة مؤلفة من خمس خطوات للمحاسبة عن االيرادات الناتجة عن العقود مع 2014صدر هذا المعيار في شهر مايو 

التي يتوقع أن تستحقها المنشأة مقابل تحويل العمالء. وبموجب هذا المعيار، يتم إثبات االيرادات بالمبلغ الذي يعكس القيمة 

 البضاعة أو الخدمات للعمالء.

سيحل معيار اإليرادات الجديد محل كافة متطلبات إثبات االيرادات الحالية المنصوص عليها في المعايير الدولية للتقرير المالي. 

، ويسمح بالتبني المبكر 2018ر يناي 1تبدأ في أو بعد  يتم تطبيق إما المعيار بالكامل أو بأثر رجعي على الفترات السنوية التي

 . تقوم المجموعة حاليا بتقويم أثر تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية  الموحدة .له
 

عقود اإليجار -( 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )  
( عقود اإليجار، 17معيار المحاسبة الدولي رقم )ويحل محل  2016( في يناير 16صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار،  4رقم  والتفسير

الصادر عن لجنة  27قم الحوافز، والتفسير ر -الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة عقود اإليجارات التشغيلية  15والتفسير رقم 

( 16التفسيرات الدائمة تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن الشكل القانوني لعقد اإليجار. يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

مبادئ إثبات وقياس وعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار، ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة عقود اإليجار كبنود 

داخل قائمة المركز المالي  الموحدة  والمماثلة للمحاسبة عن عقود اإليجار التمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم مدرجة 

عقود اإليجار لموجودات "منخفضة القيمة")على سبيل المثال، أجهزة  -(. يتضمن المعيار إعفاءين إلثبات عقد اإليجار 17)

شهرا أو أقل(. وفي تاريخ بدء عقد اإليجار،  12قصيرة األجل )أي عقود اإليجار لمدة  الحاسب اآللي الشخصية( وعقود اإليجار

سيقوم المستأجر بإثبات التزام إلجراء دفعات اإليجار )أي التزام اإليجار(، وإثبات أصل الذي يمثل الحق في استخدام الموجودات 

لمستأجرين إثبات مصروف العمولة بشكل منفصل على التزام المعنية خالل فترة اإليجار )أي حق استخدام األصل(. يتطلب من ا

 االستهالك على حق استخدام األصل. ومصروفاإليجار 
 

كما يتطلب من المستأجرين إعادة قياس التزام اإليجار عند وقوع أحداث معينة )على سبيل المثال، تغيير في مدة اإليجار، أو 

ل عن التغيير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد تلك الدفعات(. سيقوم المستأجر بشكتغيير في دفعات اإليجار المستقبلية الناتجة 

 عام بإثبات مبلغ إعادة قياس التزام اإليجار كتعديل لحق استخدام األصل.
 

 ( لم تتغير كثيرا عن طريقة المحاسبة اليوم بموجب16إن طريقة محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

(. سيستمر المؤجرون في تصنيف كافة عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف كما هو الحال 17معيار المحاسبة الدولي رقم )

( وسوف يميزون بين نوعين من عقود اإليجار: عقود اإليجارات التشغيلية وعقود اإليجار 17في معيار المحاسبة الدولي رقم )

 التمويلي.
 

( من المستأجرين والمؤجرين إجراء إفصاحات أكثر شمولية من معيار 16الدولي للتقرير المالي رقم )كما يتطلب المعيار 

 (.17المحاسبة الدولي رقم )
 

. ويسمح بالتبني 2019يناير  1( على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 16يسري مفعول المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

(. يمكن أن يختار المستأجر تطبيق المعيار إما بأثر رجعي 15ن تتبع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )المبكر له، ولكن يجب أ

 كامل أو بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتقالية للمعيار ببعض اإلعفاءات.
 

على  بتقويم أثر تطبيق هذا المعيارتعتزم المجموعة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب. تقوم المجموعة حاليا 

 القوائم المالية  الموحدة .
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بيع أو المساهمة بالموجودات  -(28رقم )( ومعيار المحاسبة الدولي 10التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك

( في التعامل مع 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10تعرض التعديالت االختالف بين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
ها في شركة زميلة أو مشروع مشترك. توضح التعديالت أنه يتم فقدان السيطرة على الشركة التابعة التي تم بيعها أو المساهمة ب

إثبات كافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات، التي تشكل أعمال، وفقاً لما هو محدد بموجب المعيار 
ذلك فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة ومع  (، بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.3الدولي للتقرير المالي رقم )

عن بيع أو المساهمة بالموجودات التي ال تشكل أعمال، يتم إثباتها فقط بقدر حصص المستثمرين غير المعنيين في الشركة الزميلة 
يجب  نأو المشروع المشترك. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ سريان هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى، ولك

 على المنشأة التي تتبع التعديالت مبكرا تطبيقها مستقبال.
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -4
يناير  1قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه عند إعداد قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحية كما في 

ألغراض التحول إلى المعايير الدولية  2017يناير  1دولية للتقرير المالي في الالحقة وفقاً للمعايير ال السنواتو لجميع  2016

 للتقارير المالية. وفيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة:
 

 إثبات االيرادات

وثوق به بشكل ميتم اثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس االيرادات 

وذلك بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه استالم المبلغ. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض 

بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة المتعاقد عليها وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم. وقد تبين للمجموعة أنها تعمل 

أصيل في كافة ترتيبات االيرادات الخاصة بها ألنها الجهة الملتزمة الرئيسية في كافة ترتيبات االيرادات ولديها المقدرة على ك

ً لمخاطر البضاعة ومخاطر االئتمان. تم إظهار المبالغ المفصح عنها كإيرادات بعد خصم  تحديد األسعار، وتتعرض أيضا

صومات والتخفيضات والمبالغ المحصلة نيابةً عن أطراف ثالثة. كما يجب الوفاء بمعايير المرتجعات والمخصصات التجارية والخ

 االثبات المحددة المذكورة أدناه قبل اثبات االيرادات.
 

 تقديم الخدمات

ر الثابتة، يتم االمحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمات. وبالنسبة لعقود األسع الفترةيتم اثبات اإليرادات من خدمات االشتراكات في 

 المالية كنسبة من مجموع الخدمات التي يتعين تقديمها. السنةإثبات اإليرادات على أساس الخدمة الفعلية المقدمة في نهاية 
 

 بيع البضاعة

ك ليتم إثبات اإليرادات من بيع البضاعة عند انتقال المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية البضاعة إلى المشتري ويكون ذ

عادة عند تسليم البضاعة للعميل. تقاس االيرادات من بيع البضاعة بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض بعد استنزال 

 المرتجعات والمخصصات والخصومات والتخفيضات.
 

 دخل اإليجار

درج ط الثابت على مدى فترات االيجار، ويُ يتم اثبات دخل االيجار من االيجارات التشغيلية لالستثمارات العقارية بطريقة القس

 ضمن االيرادات في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة  بسبب طبيعته التشغيلية
 

 تكلفة اإليرادات

تمثل تكلفة اإليرادات المصاريف المتعلقة مباشرةً بتصنيع وإنتاج المنتجات التي تؤدي إلى توليد اإليرادات إلى المجموعة والتي 

 تشتمل وال تقتصر على المواد واللوازم والمنافع العامة والتكاليف المباشرة األخرى المتعلقة بها. 
 

 دخل )خسارة( العمليات

الناتج عن األنشطة الرئيسية للمجموعة التي تحققت عنها اإليرادات المستمرة بما في ذلك اإليرادات ويمثل الدخل )الخسارة( 

 .ضريبة الدخلو والمصاريف األخرى المتعلقة باألنشطة التشغيلية. يستبعد دخل )خسارة( العمليات صافي تكاليف التمويل والزكاة
 

 

 

 مصاريف البيع والتسويق

تتكون مصاريف البيع والتسويق من التكاليف المتكبدة في تسويق وبيع منتجات المجموعة وتشتمل على التكاليف غير المباشرة 
 األخرى المتعلقة بالمبيعات. تصنف كافة المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية. 
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 العمومية واإلداريةالمصاريف 

تتكون المصاريف العمومية واإلدارية من التكاليف المباشرة وغير المباشرة غير المتعلقة بتكلفة اإليرادات. يجب التوزيع بين 
وتكلفة اإليرادات عند الضرورة، وفق أسس ثابتة. تشتمل المصاريف  ومصاريف البيع والتوزيع المصاريف العمومية واإلدارية

ية على تكاليف الموظفين والمنافع األخرى وتعويضات وبدالت ألعضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة وأتعاب بصورة أساس
 الصيانة ومصاريف اإليجار والسفر والتأمين واألتعاب المهنية وغيرها.

 
 

 الزكاة وضريبة الدخل

للزكاة وضريبة الدخل وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( في  السعودية تخضع المجموعة والشركات التابعة
المملكة العربية السعودية. يحسب مخصص الزكاة على أساس الوعاء الزكوي الموحد للمجموعة والشركات التابعة المملوكة 

. ربط النهائي عند الموافقة على الربط النهائيلها بالكامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة. تقيد أية فروقات بين المخصص وال
يحمل مخصص الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة . وبالنسبة للشركات التابعة في الخارج، يتم تجنيب مخصص لقاء 

ً لألنظمة الضريبية المتَّبعة في البلدان التي تعمل فيها تلك الشركات.  مل مخصص يحااللتزامات الضريبية، إن وجدت، وفقا
 الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة .

 

 ضريبة االستقطاع

تقوم المجموعة باستقطاع ضريبة على بعض المعامالت مع الجهات غير المقيمة في المملكة العربية السعودية طبقاً لنظام ضريبة 
 الدخل في المملكة العربية السعودية. 

 

 المعلومات القطاعية

القطاع هو جزء أساسي من المجموعة يقوم بتقديم منتجات وخدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات خدمات في 
بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي(، وعادة ما يكون القطاع معرض لمخاطر وعوائد ذات طبيعة مختلفة عن القطاعات 

 األخرى.
 

غيلية بتوزيع الموارد وتقويم األداء. يتم تجميع القطاعات التشغيلية التي تظهر خصائص تستخدم إدارة المجموعة القطاعات التش
 اقتصادية ومنتجات وخدمات وفئات عمالء متشابهة، حسبما هو مالئم، ويتم إظهارها كقطاعات يتم رفع التقارير بشأنها. 

 

 ربح السهم

 يتم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض وذلك بتقسيم:

 الربح العائد لمساهمي المجموعة،و 

 .المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة المالية 
 

 لم تصدر المجموعة أية أسهم عادية محتملة، وبالتالي فإن سعر السهم األساسي هو نفسه سعر السهم المخفض. 
 

 العمالت األجنبية

باللاير سعودي والذي يعتبر أيضاً العملة الوظيفية للشركة األم. بالنسبة لكل منشأة، تقوم تظهر القوائم المالية الموحدة للمجموعة 
المجموعة بتحديد العملة الوظيفية، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية. تقوم 

عاد العملية الخارجية، تعكس المكاسب أو الخسائر المعاد تصنيفها إلى المجموعة باستخدام طريقة التوحيد المباشر وعند استب
 قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة ، المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.

 
 

 المعامالت واألرصدة

باح وخسائر إثبات أر تحول المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت. يتم
تحويل العمالت األجنبية الناتجة من سداد هذه المعامالت وتحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية 

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ، ويتم تأجيلها في حقوق الملكية إذا كانت مؤهلة  السنةبأسعار التحول السائدة في نهاية 
 بحيث تتعلق بتحوط مخاطر التدفقات النقدية أو تتعلق بجزء من صافي االستثمار في عملية أجنبية. 

 

 اريخ المعامالت .بأسعار التحول السائدة بت -المسجلة بعملة أجنبية  -تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية 
 

تحول البنود غير النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحول السائدة بالتاريخ الذي تحدد 
خسائر  ادلة كجزء من أرباح أوفيه القيمة العادلة. تدرج فروقات التحويل المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المسجلة بالقيمة الع

القيمة العادلة. يتم إثبات فروقات تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية مثل األسهم المقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
مالت ة العالربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  كجزء من أرباح أو خسائر القيمة العادلة، وتدرج فروق ترجم

 للموجودات غير النقدية مثل األسهم المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع في الدخل الشامل اآلخر.
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 شركات المجموعة

تحول النتائج والمركز المالي للعمليات الخارجية )التي ال يوجد ألي منها عملة تعاني من تضخم مرتفع( والتي لها عملة وظيفية 

 تختلف عن عملة العرض إلى عملة العرض على النحو التالي: 

 مالي،تحول موجودات ومطلوبات كل قائمة مركز مالي معروضة بأسعار اإلقفال بتاريخ قائمة المركز ال 

  وقائمة الدخل الشامل بمتوسط أسعار التحويل )إال إذا كان ذلك ال  ربح أو خسارةيحول الدخل والمصاريف في كل قائمة
يعتبر تقارب معقول لألثر التراكمي واألسعار السائدة بتواريخ المعامالت، وعندئٍذ يحول الدخل والمصاريف باألسعار 

 السائدة بتواريخ المعامالت(، و

 افة فروقات التحويل الناتجة عن ذلك في الدخل الشامل اآلخر. تدرج ك 
 

رة  ئمة الربح أو الخساوعند استبعاد أي عملية خارجية يعاد تصنيف بنود الدخل الشامل اآلخر لتلك العملية الخارجية إلى قا

 الموحدة. 
 

 القيمة العادلة إلى القيمة الدفترية للموجودات يتم اعتبار الشهرة الناتجة عن االستحواذ على أي عملية خارجية، وكذلك تسويات

والمطلوبات الناتجة عن االستحواذ كموجودات ومطلوبات خاصة بالعملية الخارجية، وتحول بسعر التحويل الفوري السائد بتاريخ 

 إعداد القوائم المالية .
 

 

 توزيعات األرباح

تقوم المجموعة بإثبات توزيعات نقدية أو غير نقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد 

 تحت تصرف المجموعة. 
 

وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية عند المصادقة عليها من قبل الجمعية 

العمومية. تقيد توزيعات األرباح المرحلية عند المصادقة عليها من مجلس اإلدارة ويتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق 

 الملكية.
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات

جدت. تشتمل إن و تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة،

هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة 

األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات. وإذا كان استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات مطلوباً على مراحل، 

المجموعة باستهالك هذه األجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية. وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم  تقوم

اثبات تكلفته في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اثباته. يتم اثبات كافة تكاليف االصالح 

ربح أو الخسارة  الموحدة  عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل ما بعد والصيانة األخرى في قائمة ال

استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات المتعلقة بإثبات المخصص. األراضي المملوكة ال 

 تستهلك.
 

لموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية المقدرة للموجودات كما يحمل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة ا

 يلي:

 سنة 50 – 20 المباني
 سنوات، أو فترة اإليجار، أيهما أقصر  10 – 4 تحسينات المباني المستأجرة

 سنة 20– 10 اآلالت ومعدات الطباعة
 سنوات 10 – 4 أجهزة الحاسب اآللي
 سنة 13.3 – 4 األثاث والتركيبات 

 سنة 6.67 – 2 السيارات
 

تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم أثباتها كأصل مستقل، حسبما هو مالئم، وذلك فقط في الحاالت التي يتوقع 

موثوق به. ويتم  البند بشكلأن تتدفق فيها المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى المجموعة وأنه يمكن قياس تكلفة 

إيقاف إثبات القيمة الدفترية ألي جزء تمت محاسبته باعتباره أصل مستقل عند استبداله. تحمل كافة مصاريف اإلصالح والصيانة 

نية ياألخرى على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل الفترة المالية التي تتكبد فيها، تحمل مصاريف الصيانة واإلصالحات الروت

 عند تكبدها. قائمة الربح أو الخسارة الموحدة التي ال تطيل من العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أو مخرجات االنتاج على
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 )تتمة(الممتلكات واآلالت والمعدات 
 

مالية ويتم إجراء التعديالت، إذا كان ذلك مالئماً.  سنةيتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية للموجودات في نهاية كل 
تخفض القيمة الدفترية ألصل ما فوراً إلى القيمة القابلة لالسترداد لها وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية عن القيمة الحالية 

 القابلة لالسترداد.
 

ن وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات للتأكد م
التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة 

عادلة ناقصاً لتي تمثل القيمة األعلى للقيمة الالقابلة لالسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة المقدرة القابلة لالسترداد لها وا
 تكاليف البيع والقيمة المستخدمة.

لموحدة. تتم ا تحدد مكاسب وخسائر االستبعاد وذلك بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتدرج في قائمة الربح أو الخسارة
ألصل ولحين يصبح األصل جاهزاً لالستخدام من قبل رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة باألصل المؤهل كجزء من تكلفة ذلك ا

 اإلدارة. 
 

 الموجودات المقامة على أرض مستأجرة

تقيد العقارات المقامة على أرض مستأجرة بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة. 
مباشرةً بإنشاء العقار. يحمل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة تشتمل التكلفة التاريخية على المصاريف المتعلقة 

، وتحتسب بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي لألصل أو فترة اإليجار، أيهما أقصر. تمثل فترة اإليجار "الفترة غير 
دفعات بنود أخرى تمنح المستأجر الخيار في تكملة اإليجار بالقابلة لإللغاء التي تعاقد عليها المستأجر في استئجار األصل مع أية 

 أو بدون دفعات إضافية وذلك عندما يتأكد بصورة معقولة عند نشأة العقد بأن المستأجر سيمارس هذا الخيار".
 

 قطع الغيار الهامة

ية. امها خالل أكثر من فترة محاسبتعتبر قطع الغيار والمعدات االحتياطية ممتلكات وآالت ومعدات عندما تتوقع المنشأة استخد

وبالمثل في حالة كان استخدام قطع الغيار ومعدات الخدمة مرتبط ببنود الممتلكات واآلالت والمعدات، فإنه يتم اعتبارها كممتلكات 

قصاً القيمة اوآالت ومعدات. يبدأ استهالك قطع الغيار هذه فوراً بتاريخ الشراء بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكاليف ن

 المتبقية لها على مدى العمر اإلنتاجي أو الفترة المتبقية من العمر االنتاجي للمعدات "األم" المتعلقة بها، أيهما أقل. 
 

 اإليجارات

يعتمد تصنيف الترتيبات ما إذا كانت الترتيبات تعتبر كإيجار )أو تنطوي على إيجار( على جوهر الترتيبات عند نشأة عقد 
الترتيبات تعتبر كإيجار أو تنطوي على إيجار إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل معين )أو الموجودات(  اإليجار.

 وأن الترتيبات تشير إلى حق استخدام األصل )أو الموجودات( حتى لو لم يكن هذا األصل محدد صراحة في الترتيبات.
 

 المجموعة كمؤجر

بموجبها المجموعة بكافة المنافع والمخاطر الهامة المصاحبة لملكية األصل كعقود ايجارات  تصنف االيجارات التي تحتفظ
تشغيلية. تضاف التكاليف المباشرة  التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية 

 األسس كدخل إيجار. لألصل المؤجر، ويتم إثباتها على مدى فترة اإليجار وفق نفس
 

 المجموعة كمستأجر
تصنف عقود اإليجار التي تحول بموجبها كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية األصل إلى المستأجر كعقود إيجار تمويلية. 

نى لدفعات األد ترسمل عقود االيجارات التمويلية عند بداية االيجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر، أو بالقيمة الحالية للحد
 اإليجار، أيهما أقل.

 

ف التمويل بعد خصم تكالي -توزع دفعات اإليجار التمويلي بين االلتزامات ومصاريف التمويل. تدرج التزامات اإليجار المقابلة 
لحصول ار لفي الذمم الدائنة طويلة األجل األخرى. تحمل تكاليف التمويل على قائمة الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليج -

على معدل عائد ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام في كل فترة. تستهلك الموجودات المقتناة بموجب عقود اإليجار التمويلي 
 على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو فترة اإليجار، أيهما أقصر. 

 

أو  قود اإليجارات التشغيلية على قائمة الربحتصنف كافة اإليجارات األخرى كعقود إيجارات تشغيلية. تحمل الدفعات بموجب ع
 الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

 

تصنف وتقيد العقارات المملوكة من قبل المجموعة بموجب عقد إيجار تشغيلي كاستثمارات عقارية عندما يفي العقار بتعريفه 
كاستثمار عقاري بحيث يتم تقويمه على أساس كل عقار على حده، وحسب نية اإلدارة. تحدد التكلفة  للعقار المحول بموجب 

لى أساس القيمة العادلة للعقار والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل. عقد اإليجار والمصنف كإستثمار عقاري ع
 يتم إثبات مبلغ معادل لذلك كمطلوبات. 
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 اإلستثمارات العقارية

العقارية من العقارات المكتملة والعقارات قيد اإلنشاء أو تحت إعادة التطوير والمقتناة لتحقيق إيجار أو  تتكون اإلستثمارات
إلنماء رأس المال أو كالهما معاً، بدالً من استخدامها أو بيعها خالل دورة األعمال العادية، و/أو االستخدام غير المحدد لها. 

ار كاستثمارات عقارية عندما تفي بتعريفها كاستثمارات عقارية بحيث يتم المحاسبة تصنف الموجودات المقتناة بموجب عقد إيج
 عنها كعقد إيجار تمويلي. 

 

تقاس االستثمارات العقارية، في األصل، بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت. تشتمل تكاليف المعامالت على األتعاب المهنية لقاء 
لالزمة لجعل العقار في حالة تشغيلية. كما تشتمل القيمة الدفترية على تكلفة استبدال جزء الخدمات القانونية وعموالت اإليجار  ا

 من االستثمارات العقارية الحالية بتاريخ تكبد التكلفة وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباتها. 
 

ي القيمة، راكم وخسائر االنخفاض المتراكم فوبعد اإلثبات األولي لها، تقيد االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المت
إن وجدت. األراضي المملوكة ال تستهلك. تستهلك تكلفة العقارات األخرى بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكاليف ناقصاً 

 الموحدة: القيمة المتبقية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها والمبينة أدناه وتحمل على قائمة الربح أو الخسارة
 سنة. 40 – 10المباني 

 

يتم التوقف عن إثبات االستثمارات العقارية عند استبعادها أو سحبها بصورة دائمة من االستخدام، وعند عدم توقع أية فوائد 
الخسارة   واقتصادية مستقبلية من استبعادها. تحدد مكاسب أو خسائر استبعاد االستثمارات العقارية ويتم إدراجها في قائمة الربح أ

 الموحدة  للفترة التي يتم فيها التوقف عن اإلثبات.
 

تحدد مكاسب أو خسائر استبعاد االستثمارات العقارية بحيث يدرج الفرق بين صافي متحصالت استبعاد االستثمارات العقارية 
 والقيمة الدفترية لألصل المعني.

 

د تغير في االستخدام ويستدل على ذلك ببدء إشغال العقار من قبل يتم التحويل من االستثمارات العقارية وذلك فقط عند وجو
المالك أو بدء التطوير لغرض البيع. وعندما يصبح العقار المشغول استثماراً عقارياً، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار 

 .طبقاً للسياسة المذكورة  في الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ تغير االستخدام
 

تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة  عند تكبدها. يتم رسملة التحسينات التي تزيد من 
 قيمة األصل أو تطيل من عمره بصورة جوهرية. 

 

 الموجودات غير الملموسة
تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير 
الملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع المنشآت بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات 

ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة، إن وجدت. ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة  غير الملموسة بالتكلفة
المطورة داخلياً، فيما عدا تكاليف التطوير المرسملة، وتحمل المصاريف على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة التي تكبدت 

 فيها.
 

ير الملموسة كـ "محددة" أو "غير محددة" المدة. تطفأ الموجودات غير الملموسة التي تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غ
لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود 

جودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء المو
 على األقل في نهاية كل سنة مالية. 

 

يتم معالجتها محاسبياً  -التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل 
م، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصاريف وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئ -

إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة 
 الموجودات غير الملموسة.

 

يتم اختبارها سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل 
وذلك لوحدها أو على مستوى وحدة توليد النقد. يتم مراجعة تقويم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنوياً وذلك للتأكد فيما إذا كان 

لتغيير من "عمر محدد" إلى "عمر غير التقويم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي غير المحدد ال يزال هناك ما يؤيده، وإال يتم ا
 محدد" على أساس مستقبلي.

 

 

تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد 
ير األصل. إن الموجودات غ والقيمة الدفترية لألصل، ويتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن إثبات

الملموسة تشمل الشهرة وبرامج الحاسب اآللي )يرجى الرجوع إلى السياسة المحاسبية بخصوص عمليات تجميع المنشآت فيما 
 يخص بند الشهرة(.
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 أسماء المطبوعات:
المطبوعات القيمة المسجلة ألسماء الصحف والمجالت التي تصدرها المجموعة. صنفت المجموعة أسماء تمثل أسماء 

المطبوعات بأنه ليس لها عمر محدد وبالتالي ال يتم إطفاؤها. تقوم المجموعة بمراجعة العمر االنتاجي ألسماء المطبوعات سنوياً 
ؤه للعمر االنتاجي ال يزال هناك ما يؤيده و إال يتم التغيير من "عمر غير محدد" و ذلك للتأكد فيما إذا ما كان التقويم الذي تم إجرا

إلى " عمر محدد" و على أساس مستقبلي. تقوم المجموعة بشكل دوري بالتأكد مما إذا كان هناك انخفاض في القيمة المسجلة 
ذا الدليل يتم إجراء التحليالت للتأكد من إمكانية ألسماء المطبوعات باستخدام طرق قياس القيمة العادلة. وفي حالة وجود مثل ه

استرداد القيمة الدفترية ألسماء المطبوعات بالكامل. في الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد ألسماء المطبوعات بأقل 
رة االنخفاض ترداد و يتم إثبات خسامن قيمته الدفترية، عندئذ تخفض القيمة الدفترية ألسماء المطبوعات إلى القيمة القابلة لالس

 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 حقوق النشر ومشروعات تطوير الكتب:

تشمل حقوق النشر كافة النفقات الضرورية الالزمة للحصول على حقوق النشر ويتم إطفاءها على مدى العمر التعاقدي باستخدام 
لى نشرها. ويتم البدء في احتساب اإلطفاء عند صدور أول نسخة للكتاب.تقيد حقوق طريقة القسط الثابت أو عدد الكتب المتعاقد ع

 النشر في كتب المجموعة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء واإلنخفاض في القيمة.
 

 مشروع المحتوى المرئي ومواقع إلكترونية وبرامج حاسب آلي:

الحاسب اآللي باستخدام طريقة القسط الثابت على فترة من يتم إطفاء مشروع المحتوى المرئي والمواقع اإللكترونية وبرامج 
سنتين إلى خمس سنوات من بدء العمل في هذه المشاريع. بالنسبة لمشروع المحتوى المرئي، يحسب اإلطفاء ويتم إثباته فعالً 

 اعتباراً من بدء العمل في المشروع. 
 

 برامج الحاسب اآللي

تقيد برامج الحاسب اآللي بالتكلفة التاريخية ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم. تشتمل التكلفة التاريخية على 
 المصاريف المتعلقة مباشرةً بشراء البنود. 

 

نية ناقصاً الموجودات المعيحمل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكاليف على 
 القيمة المتبقية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة كالتالي: 

 

 سنة  6.5 - 3 الحاسب اآللي برامج
 

 اإلثبات األولي والقياس الالحق -األدوات المالية 

 لمنشأة أخرى. األداة المالية عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية

 الموجودات المالية (1)

 اإلثبات األولي والقياس

 يتم في األصل إثبات كافة الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً، تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة بشراء األصل المالي.
 

 اإلثبات األولي، القياس والقياس الالحق -الذمم المدينة 

تعتبر الذمم المدينة موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها وغير متداولة في سوق مالي نشط. وبعد 
ً االنخفاض في القيمة. يتم إثبات الخسائر  ً بالتكلفة المطفأة ناقصا القياس األولي لها، تقاس هذه الموجودات المالية الحقا

 .البيع و التسويقلربح أو الخسارة الموحدة ضمن مصاريف الناتجة عن االنخفاض في قائمة ا
 

 التوقف عن االثبات

يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية بشكل رئيسي )أو أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( 
 بحيث يتم استبعادها من قائمة المركز المالي  الموحدة  للمجموعة عند:

 ق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أوانتهاء الحقو 

  قيام المجموعة بتحويل حق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسدادها بالكامل إلى طرف آخر دون أي
ب( )تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو 

 لم تقم بتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة 
مالي ما أو مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر االنخفاض في القيمة موجوداً وذلك فقط في حالة وجود حدث أو  أصل

أكثر بعد اإلثبات األولي لألصل وأن لـ )"حدث الخسارة"( أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو 
ها بشكل موثوق به. يشتمل الدليل على وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي مجموعة الموجودات المالية التي يمكن تقدير

 بأن المدينين أو مجموعة من المدينين تعاني من صعوبات مالية هامة و إخفاق أو تأخير في سداد أصل المبلغ.
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 المطلوبات المالية (2)

 االثبات األولي والقياس

تصنف المطلوبات المالية عند االثبات األولي لها كمطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة 

 كمشتقات تم تخصيصها كأدوات تحوط فعالة، حسبما هو مالئم.الموحدة ، أو قروض أو ذمم دائنة أو 
  

يتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة، وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، فيتم إظهارها بعد خصم 

 تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرةً. 
 

الدائنين التجاريين واآلخرين، والقروض بما في ذلك الحسابات المكشوفة تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على 

 لدى البنوك، واألدوات المالية المشتقة.
 

 

 القياس الالحق

 يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها المبين أدناه: 

 القروض واالقتراض

تخدام القروض المرتبطة بعمولة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستتعلق هذه الفئة كثيراً بالمجموعة. بعد االثبات األولي لها، تقاس 

طريقة معدل العمولة الفعلية. يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن إثبات 

 المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلية.
 

بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ 

 ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلية. يدرج إطفاء معدل العمولة الفعلية كتكاليف تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

 التوقف عن االثبات

 ية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته.يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المال
 

وفي حالة تبديل االلتزامات المالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل شروط االلتزامات 

دة. يتم لية واثبات التزامات جديالحالية، عندئٍذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات االلتزامات األص

 اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

 مقاصة األدوات المالية (3)

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي  الموحدة فقط عند وجود 

صة المبالغ المثبتة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات حق نظامي ملزم لمقا

 في آن واحد.
 

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تحوط المخاطر

القيمة العادلة بيتم في األصل إثبات األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، ويعاد قياسها الحقاً 
في نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية. إن المحاسبة عن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة يعتمد على ما إذا كانت المشتقات 
مخصصة كأداة تحوط، وإذا كان األمر كذلك، يعتمد على طبيعة البند الذي يتم تحوطه. تقوم المجموعة بتخصيص مشتقاتها 

 دفقات النقدية للموجودات والمطلوبات المثبتة والمعامالت المتوقعة بدرجة كبيرة )تحوط التدفقات النقدية(.كتحوط مرتبط بالت
 

وعند بدء التحوط، تقوم المجموعة رسمياً بتخصيص وتوثيق عملية التحوط التي تود تطبيق محاسبة التحوط بشأنها وكذلك 
عة بتوثيق تقويمها، عند بدء التحوط وبشكل مستمر، فيما إذا كانت أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر. كما تقوم المجمو

المشتقات المستخدمة في معامالت التحوط كانت وستظل فعالة للغاية في مقاصة التغيرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية 
 للبنود المتحوط لها.

 

م لنقدية في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. يتيتم إظهار صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوط التدفقات ا
تصنيف القيمة العادلة الكاملة لمشتقات التحوط كموجودات أو مطلوبات غير متداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية 

لبند ستحقاق المتبقية لشهراً، ويتم تصنيفها كموجودات أو مطلوبات متداولة عندما تكون فترة اال 12للبند المحوط أكثر من 
 شهراً. 12المحوط أقل من 
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 )تتمة(األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تحوط المخاطر 
 

 

الشامل  المصنفة والمؤهلة كتحوط التدفقات النقدية في الدخل يتم إثبات الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات
اآلخر وتظهر في االحتياطيات ضمن حقوق الملكية. يتم إثبات الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في 

 قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة  ضمن اإليرادات األخرى أو المصاريف األخرى.
 

المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترات التي يؤثر فيها البند  يتم إعادة تصنيف
المحوط على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم إثبات الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال في قائمة الربح أو 

عاملة المتوقعة التي تمت تحوطها إثبات الموجودات غير المالية، يتم إعادة الخسارة الموحدة. ومع ذلك، عندما ينتج عن الم
تصنيف األرباح والخسائر التي سبق تأجيلها في حقوق الملكية من حقوق الملكية وتدرج في القياس األولي لتكلفة األصل. 

أو  فة للبضاعة المباعة في حالة المخزونيتم إثبات المبالغ المؤجلة في النهاية في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة  كتكل
 كاستهالك أو إطفاء في حالة الموجودات الثابتة.

 

عند انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهاؤها أو عندما ال يعود التحوط مستوفياً لمعايير محاسبة التحوط، فإن أي 
تبقى في حقوق الملكية ويتم إثباتها عندما يتم إثبات أرباح أو خسائر متراكمة موجودة في حقوق الملكية في ذلك الوقت 

المعاملة المتوقعة في النهاية في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة . عند عدم توقع حدوث معاملة متوقعة، يتم إعادة تصنيف 
 وحدة .األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية مباشرة إلى قائمة الربح أو الخسارة  الم

 
 

 
 

 المتداولة االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة، بتاريخ كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة أصل ما. وفي 

انخفاض في القيمة، تقوم حالة وجود مثل هذا الدليل، أو عندما يكون من الضروري إجراء اختبار سنوي للتأكد من وجود 
المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل، والتي تمثل القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية ناقصاً تكاليف 
 البيع والقيمة الحالية، أيهما أعلى، ويتم تحديدها ألصل فردي ما لم ينتج من األصل تدفقات نقدية واردة تعتبر مستقلة بشكل

 كبير عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات.
 

وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألًصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل أو الوحدة المدرة 
 للنقدية تعتبر منخفضة القيمة وتخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد لها.

 
 

الحالية، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل وعند تقدير القيمة 
الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة 

آخر معامالت تمت بالسوق. وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، ناقصاً تكاليف االستبعاد، فإنه يؤخذ باالعتبار 
يتم استخدام طرق تقويم مالئمة. إن عمليات االحتساب هذه مدعمة بمضاعفات التقويم، وأسعار األسهم المتداولة للشركات 

 المدرجة للجمهور، أو المؤشرات األخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.
 

ة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية وعمليات االحتساب المتوقعة والتي يتم تقوم المجموع
إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من الوحدات المدرة للنقدية بالمجموعة التي خصصت إليها الموجودات الفردية. تغطي 

 وات.هذه الموازنات وعمليات االحتساب المتوقعة عادة فترة خمس سن
 

يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة عن العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن البنود المتعلقة 
بالمصاريف بما يتفق مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته، باستثناء العقارات المعاد تقييمها سابقاً، وتدرج إعادة التقييم 

رى. وبالنسبة لتلك العقارات، يتم أيضاً إثبات االنخفاض في القيمة ضمن اإليرادات الشاملة ضمن اإليرادات الشاملة األخ
 األخرى حتى مبلغ إعادة التقييم السابق.

 
 

بخصوص الموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان يوجد مؤشر بأن خسائر 
االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً لم تعد موجودة أو أن قيمتها انخفضت. في حال وجود مثل هذا المؤشر، تقدر المجموعة 

حدة المدرة للنقدية. يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً فقط في حال القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو للو
حصول تغيير ضمن االفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لألصل منذ تثبيت آخر خسارة انخفاض في القيمة. يتم 

تي كان قابلة لالسترداد وال عن القيمة الدفترية الالحد من االنعكاس بحيث تكون القيمة الدفترية لألصل ال تزيد عن القيمة ال
من المفترض تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة األصل في سنوات سابقة. يتم 

 إثبات عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 
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 ) تتمة (المتداولة  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
 

يتم اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة سنوياً أو بشكل متكرر عندما تشير الظروف إلى حصول انخفاض في القيمة الدفترية. 
مدرة مجموعة من الوحدات اليتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مدرة للنقدية )أو 

للنقدية( والتي تتعلق بها الشهرة. عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية أقل من القيمة الدفترية، يتم إثبات 
 خسارة انخفاض في القيمة. ال يمكن عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.

الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها سنويا أو  يتم اختبار
 بشكل متكرر عندما تشير الظروف إلى حصول انخفاض في القيمة الدفترية.

 
 

 المخزون
، أيهما أقل. إن التكلفة هي تلك المصاريف المتكبدة بشأن إحضار البضاعة إلى يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية

موقعها ووضعها الحالي ويتم تحديدها باستخدام طريقة المتوسط المرجح. يستند صافي القيمة البيعية إلى سعر البيع التقديري 
اعة تمام واالستبعاد. يتم تجنيب مخصص مناسب للبضخالل دورة األعمال العادية ناقصاً أي تكاليف إضافية يتوقع تكبدها عند اإل

 المتقادمة وبطيئة الحركة، إذا لزم األمر.
 

 البضاعة تامة الصنع
يتم قياس البضاعة تامة الصنع بتكلفة اإلنتاج أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة البضاعة تامة الصنع باستخدام 

التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مناسبة من المصاريف غير المباشرة طريقة المتوسط المرجح. تشتمل 
المتغيرة والثابتة، وتخصص األخيرة على أساس القدرة التشغيلية العادية. يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع التقديري خالل 

 تكاليف المقدرة الالزمة إلجراء عملية البيع.دورة األعمال العادية ناقصا التكاليف المقدرة لإلنجاز وال
 

 البضاعة قيد التصنيع
يتم قياس البضاعة قيد التصنيع بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة البضاعة قيد التصنيع باستخدام تكلفة 

لمواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مناسبة من وحدة اإلنتاج للفترة على أساس نسبة اإلنجاز في المرحلة المطبقة وتشمل ا
المصاريف غير المباشرة المتغيرة والثابتة، ويتم تخصيص األخيرة على أساس القدرة التشغيلية العادية. يمثل صافي القيمة 

جراء عملية المقدرة الالزمة إلالبيعية سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف 
 البيع.

 

 قطع الغيار
يتم تقويم مخزون قطع الغيار بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس تكلفة المتوسط المرجح. 

 يمثل مخزون قطع الغيار، قطع الغيار التي ال تتأهل لتصنيفها كقطع الغيار الهامة.
 

 امالمواد الخ
يتم تقويم المواد الخام بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس تكلفة المتوسط المرجح. يمثل 
صافي القيمة البيعية سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف المقدرة الالزمة 

 لية البيع. يتم تجنيب مخصص مناسب للبضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة، إذا لزم األمر.إلجراء عم
 

 المدينون التجاريون
ً المخصص لقاء المبالغ غير القابلة للتحصيل. يتم إجراء تقدير  تظهر الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصا

 لالنخفاض  في القيمة وذلك عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. تشطب الديون المعدومة عند تكبدها. 
 

من العمالء مقابل البضاعة المباعة أو الخدمات المقدمة خالل دورة األعمال العادية.  تمثل الذمم المدينة التجارية المبالغ المستحقة
 إذا كان من المتوقع تحصيل المبالغ في سنة واحدة أو أقل يتم تصنيفها كموجودات متداولة.

 

 (.5ي اإليضاح )ف واالفتراضات المبينة لالحكاميتم اختبار القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية لتحديد االنخفاض في القيمة وفقا 
 

 النقد وما في حكمه 
يشتمل النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة المركز المالي  الموحدة  على األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع 

ها األصلية معروفة وفترة استحقاق قصيرة األجل واالستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية
 خالل ثالثة أشهر من تاريخ الشراء وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.

 

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية  الموحدة ، يشمل النقد وما في حكمه على األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع 
أعاله بعد خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك، إن وجدت، حيث أنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من قصيرة األجل كما هو موضح 

 إدارة النقدية للمجموعة.
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 القروض وتمويل المرابحة
ة المؤهلة المستلمة(، بعد خصم تكاليف المعامليتم في األصل إثبات القروض وتمويل المرابحة بالقيمة العادلة )باعتبارها المتحصالت 

المتكبدة، إن وجدت. وبعد اإلثبات األولي، يتم قياس القروض طويلة األجل وتمويل المرابحة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 
خسارة  الموحدة  قائمة الربح أو الالعمولة الفعلي. يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت )بعد خصم تكاليف المعاملة( ومبلغ االسترداد في 

على مدى فترة القروض باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية. يتم إثبات الرسوم المدفوعة على تسهيالت القروض كتكاليف معاملة 
ية لللقرض بالقدر الذي يكون فيه من المحتمل سحب بعض أو كل التسهيالت. في هذه الحالة، يتم تأجيل الرسوم حتى تحدث عم

السحب. وفي حالة عدم وجود دليل على احتمال سحب بعض أو كل التسهيالت، تتم رسملة الرسوم كمصاريف مدفوعة مقدما لخدمات 
 السيولة ويتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيالت التي تتعلق بها.

 

ء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو يتم حذف القروض وتمويل المرابحة من قائمة المركز المالي  الموحدة  عندما يتم اإلعفا
 انتهاء مدته. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إطفاؤها أو تحويلها إلى طرف آخر والعوض المدفوع، بما

 الموحدة  كإيرادات أخرى أو تكاليففي ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المفترضة، في قائمة الربح أو الخسارة  
 تمويل.

 

يتم تصنيف القروض وتمويل المرابحة كمطلوبات متداولة إال إذا كان لدى المجموعة حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة    
 شهراً على األقل بعد فترة إعداد القوائم المالية. 12

 

يف تمويل المرابحة المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة تتم رسملة تكاليف القروض العامة والمحددة وتكال
خالل الفترة الزمنية الالزمة إلتمام وإعداد األصل لالستخدام أو البيع. يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت 

يف القروض المؤهلة للرسملة. يتم قيد تكاليف القروض األخرى لقروض محددة لحين يتم صرفها على الموجودات المؤهلة، من تكال
 كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة .

 
 

 منافع الموظفين
 االلتزامات قصيرة األجل

إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر وبدالت تعليم األطفال 
المتوقع سدادها بالكامل خالل اثني عشر شهراً بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفين بتقديم الخدمات ذات العالقة، يتم إثباتها 

خدمات الموظفين حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات. يتم عرض بخصوص 
 المطلوبات كالتزامات منافع الموظفين الحالية في قائمة المركز المالي  الموحدة . 

 

 االلتزامات لما بعد انتهاء الخدمة
 برامج المنافع المحددة

 المجموعة بتقديم مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وهو مؤهل كبرامج منافع محددة.تقوم 
 

يتم احتساب التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة. يتم تحديد القيمة 
لصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية الحالية اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية ا

الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي البلدان التي ال يوجد 
ى ومية. يتم احتساب تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم علفيها سوق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحك

 صافي رصيد التزام المنافع المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف منافع الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة .
 

كتوارياً ام تكاليف التقاعد المحددة إتم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة بشكل دوري على أساس السنة حتى تاريخه باستخد
في نهاية السنة المالية، بعد تعديلها بالتقلبات الهامة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة مثل تعديل البرامج 

توارية تمديد االلتزامات اإلكوتقليص األيدي العاملة والسداد. وفي حالة عدم وجود التقلبات الهامة في السوق واألحداث لمرة واحدة يتم 
جب إعادة قياس فإنه ي  استناداً لالفتراضات في بداية السنة. وفي حالة وجود تغيرات هامة في االفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة 

 هذه االلتزامات.
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 ) تتمة ( منافع الموظفين

 

 

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي حدث فيها في بنود 
الدخل الشامل األخرى. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص 

 لة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة  كتكاليف خدمة سابقة.األيدي العام
 

في بعض البلدان، قد ال يتم تمويل برامج المنافع لما بعد انتهاء الخدمة. يتم إجراء تقويم لاللتزامات بموجب هذه البرامج من قبل 
ة الحالية ليف المتعلقة بهذه البرامج بصورة أساسية من القيماكتواريين مستقلين على أساس طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة. تتكون التكا

للمنافع المتعلقة، على أساس متساٍو، لكل سنة من سنوات الخدمة والعموالت على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمات الموظفين في 
 السنوات السابقة. 

 

ا ميتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد انتهاء الخدمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة  بين
يتم تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاليف تمويلية. إن أية تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات 

 كتوارية والتغيرات في االفتراضات يتم إعادة قياسها في بنود الدخل الشامل األخرى.التقويم اال
 

عين االعتبار أحكام ب في المملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بالتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، تأخذ عملية التقويم االكتواري
 نظام العمل السعودي وسياسة المجموعة. وفي بلدان أخرى، تؤخذ أنظمة العمل المعنية بعين االعتبار.

 
 

 

 الدائنون التجاريون وأوراق الدفع والمبالغ المستحقة الدفع
بر غير المالية والتي لم يتم دفعها، وتعت نةالستمثل هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية 

شهراً بعد تاريخ  12مضمونة. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية وأوراق الدفع كمطلوبات متداولة إال إذا لم يكن السداد مستحقاً خالل 
 العمولة الفعلية. التقرير، ويتم إثباتها في األصل بقيمتها العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة

 

 االلتزامات والموجودات المحتملة
تي لال يتم إثبات االلتزامات المحتملة في القوائم المالية  الموحدة ، ولكن يتم اإلفصاح عنها إال إذا كانت إمكانية تدفق صادر للموارد ا

 المالية  الموحدة ، ولكن يفصح عنها عندما يكون منتتضمن مزايا اقتصادية مستبعد. ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم 
 المحتمل تحقيق منافع اقتصادية.

 

 المخصصات
 عام

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن تدفق 
رورية لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام. عندما خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف تكون ض

تتوقع المجموعة أن بعض أو كل المخصصات سيتم استردادها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، يتم إثبات المبالغ المستردة 
بح ض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الركأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ المستردة مؤكدة تقريبا. يتم عر

 أو الخسارة بعد خصم أي مبالغ مستردة.
 

إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام 
مالئماً، تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، عندما يكون ذلك 

 للمطلوبات. يتم إثبات الزيادة في الخصم كتكلفة تمويل.
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة : -5
األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على االيرادات يتطلب إعداد القوائم المالية  الموحدة  للمجموعة من اإلدارة إجراء 

والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإليضاحات المرفقة واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن عدم التأكد من هذه االفتراضات 

 الفترات المستقبلية. والتقديرات يترتب عليه إجراء تسويات جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في
 

 التقديرات واالفتراضات
تتفق مع التقديرات التي تم إعدادها لنفس التواريخ وفقا  2017ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31و 2016يناير  1إن التقديرات في 

لمحاسبية(. تعكس السياسات اللمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية )بعد التسويات لتعكس أي فروقات في 

، وهو 2016يناير  1التقديرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض هذه المبالغ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، الشروط في 

 .2017ديسمبر  31و  2016ديسمبر  31تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، وكما في 
 

األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات بتاريخ التقرير، والتي لها أثر كبير يؤدي إلى إن االفتراضات 

 تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة، موضحة أدناه.
 

يير متاحة عند إعداد القوائم المالية  الموحدة . ومع ذلك، فإن قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقديرات على أساس معا

الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة 

 المجموعة. تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
 

 تراضاتعدم التأكد من التقديرات واالف
أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالية التي لها أثر جوهري على المبالغ المدرجة 

 يفي القوائم المالية الموحدة، إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات بتاريخ التقرير، والت

 لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة، موضحة أدناه.
 

 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
لمبلغ. بالنسبة جزء أو كامل ايتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية والمحتجزات عند عدم إمكانية تحصيل 

لكل مبلغ من المبالغ الهامة، يتم إجراء هذا التقدير على أساس كل مبلغ على حده. أما المبالغ التي ال تعتبر هامة بمفردها ولكنها 

ل يمتأخرة السداد، فإنه يتم تقديرها بشكل جماعي، ويجنب مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد بناًء على معدالت التحص

 السابقة.
 

 

 االنخفاض في قيمة المخزون
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. وعندما يصبح المخزون قديم أو متقادم، يتم إجراء تقدير لصافي القيمة 

له. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة، يتم إجراء تقدير لكل مبلغ على حده. بالنسبة للمبالغ غير الهامة بمفردها ولكنها تعتبر  البيعية

قديمة أو متقادمة، فإنه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع المخزون وعمره أو درج تقادمه على أساس أسعار 

 البيع التاريخية.

 يراداتإثبات اإل
تقوم المجموعة بتقويم ترتيبات اإليرادات الخاصة بها مقابل معايير محددة، أي ما إذا كان لديها تعرض للمخاطر والمنافع الهامة 

 المرتبطة ببيع البضاعة أو تقديم الخدمات، وذلك لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل أو كوكيل.
 

كاليف اإليرادات، يتم مراجعة الشكل القانوني ومضمون االتفاقية بين المجموعة عند تحديد األساس األنسب لعرض اإليرادات أو ت
 وشركائها التجاريين لتحديد دور كل طرف في المعاملة.

عندما يكون دور المجموعة في معاملة ما كأصيل، تتضمن اإليرادات المبلغ المطلوب سداده للعميل / الوكيل بعد استنزال الخصومات 

 التجارية.
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 )تتمة(األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -5
 

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
مة ييحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل الق

العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية. تستند القيمة العادلة ناقصا تكاليف احتساب االستبعاد إلى البيانات  األعلى للقيمة

المتاحة من معامالت البيع الملزمة التي تتم وفقا لشروط تعامل عادل بالنسبة لموجودات مماثلة أو أسعار سوق قابلة للمالحظة ناقصا 

 تبعاد األصل.التكاليف اإلضافية الس
 

 يتم احتساب القيمة الحالية على أساس نموذج التدفقات النقدية المخصومة، حيثما ينطبق ذلك. يتم اشتقاق التدفقات النقدية من الميزانية

قبل تللسنوات الخمس القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات الهامة في المس

 والتي من شأنها أن تحسن أداء موجودات الوحدة المدرة للنقدية التي يتم اختبارها. إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر حساسية لمعدل

الخصم المستخدم لطريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض 

راء. إن هذه التقديرات هي األكثر صلة بالشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي االستق

 تقوم المجموعة بإثباتها.
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات، بما في ذلك الموجودات غير الملموسة
يتطلب من اإلدارة إصدار أحكام هامة بشأن تقدير القيمة العادلة للموجودات بما في ذلك الموجودات غير الملموسة ذات األعمار 

 اإلنتاجية المحددة وغير المحددة والمطلوبات وااللتزامات المحتملة المقتناة نتيجة لعملية تجميع أعمال.
 

 منافع الموظفين
والقيمة الحالية اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة وفق عمليات تقويم اكتوارية. يتضمن التقويم  فع الموظفينمنافع مناتحدد تكلفة برامج 

االكتواري إجراء العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد 

اتب، ومعدالت الوفيات والزيادة المستقبلية في الرواتب. ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم معدل الخصم، والزيادات المستقبلية في الرو

 واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات.
 

 تتم مراجعة كافة االفتراضات سنوياً.
 

الخصم المالئم، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار أسعار العموالت لسندات الشركات المسجلة بالعمالت المعنية وذلك على عند تحديد معدل 

 تاألقل بدرجة تصنيف )أأ(، مع استحقاقات استقرائية تقابل المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة. كما يتم أيضاً مراجعة جودة السندا

لك السندات التي لها هوامش ائتمان عالية من تحليل السندات الذي تم على أساسه تحديد معدل الخصم، وذلك المعنية. ويتم استبعاد ت

 على اعتبار أنها ال تمثل سندات ذات جودة عالية.
 

 (.20تم تقديم تفاصيل إضافية حول التزامات رواتب التقاعد في اإليضاح رقم )
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
عدم إمكانية اشتقاق القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي  الموحدة  من األسواق النشطة، يتم تحديد عند 

قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم متضمنة نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق القابلة 
كان ذلك ممكنا، ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن، فإن األمر يتطلب إبداء درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة.  للمالحظة حيثما

تشتمل األحكام على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. يمكن أن تؤثر التغيرات في 
 على القيمة العادلة لألدوات المالية.االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل 

 

يتم، في األصل، قياس العوض المحتمل، الناتج عن عمليات تجميع األعمال، بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ كجزء من عملية تجميع 
ة العادلة الحقا بالقيماألعمال. وفي الحاالت التي يفي بموجبها العوض المحتمل بتعريف المطلوبات المالية، فإنه يتم إعادة قياسه 

بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. يتم تحديد القيمة العادلة على أساس التدفقات النقدية المخصومة. تأخذ االفتراضات األساسية بعين 
 االعتبار احتمالية تحقق كل من أهداف األداء وعامل الخصم.

 االلتزامات المحتملة
( حول هذه القوائم المالية، فإن المجموعة تتعرض اللتزامات محتملة مختلفة خالل دورة األعمال 31كما هو مبين في اإليضاح )

العادية. تقوم اإلدارة بتقويم حالة هذه التعرضات بصورة منتظمة لتقويم احتمال قيام المجموعة بتحمل المطلوبات ذات الصلة. ومع 
 ة، بناء على تقويم اإلدارة، إال عند حدوث التزام حالي.ذلك، فإنه ال يتم تجنيب المخصصات في القوائم المالي

 

 األعمار اإلنتاجية االقتصادية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة
تقوم المجموعة بصورة دورية بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك / اإلطفاء للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك 

 / اإلطفاء متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.
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 تبني المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة: -6
، كانت المجموعة تقوم بإعداد وإصدار قوائمها المالية 2016ديسمبر  31بالنسبة لكافة الفترات السابقة بما في ذلك السنة المنتهية في 

ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. إن هذه هي   قوائم مالية موحدة أولالموحدة المراجعة فقط وفقا
( "تبني المعايير 1الدولي للتقرير المالي رقم ) للمعياراالولى التي تقوم بها المجموعة باعداد قوائمها المالية وفقاً  نةللسللمجموعة 

 الدولية للتقرير المالي ألول مرة" المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
 

مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والتي تتماشى  –وعليه، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية  الموحدة  
، مع بيانات فترة المقارنة. وعند إعداد القوائم المالية  2017يناير  1العربية السعودية التي تنطبق على الفترات التي تبدأ في أو بعد 

بعد إجراء بعض التسويات  2016يناير  1عة  كما في الموحدة  المرفقة، تم إعداد قائمة المركز المالي  الموحدة  االفتتاحية للمجمو
 المطلوبة نتيجة تبني المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.

 

لي المعتمدة في المملكة ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير الما2016يناير  1وعند إعداد قائمة المركز المالي  الموحدة  االفتتاحية كما في 
إجراء التسويات و ،  قامت المجموعة بدراسة األثر2016ديسمبر  31العربية السعودية، والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 عربية السعودية.العلى المبالغ المسجلة سابقاً في القوائم المالية الموحدة المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة 
 

 اإلعفاءات
( لمن قاموا بتبني المعايير الدولية للمرة األولى ببعض اإلعفاءات من التطبيق بأثر رجعي 1يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 لمتطلبات معينة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي. قامت المجموعة بتطبيق اإلعفاءات التالية:
( عمليات تجميع األعمال على عمليات االستحواذ على شركات تابعة والتي 3تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )لم يتم  -

. إن استخدام 2016يناير  1تعتبر أعماال وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، أو الحصة في الشركات الزميلة التي حدثت قبل 
فترية وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها السابقة للموجودات والمطلوبات والتي يجب إثباتها هذا اإلعفاء يعني أن القيمة الد

بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي، هي التكلفة المفترضة بتاريخ االستحواذ. بعد تاريخ االستحواذ، يتم القياس وفقا للمعايير 
ات والمطلوبات غير المؤهلة لإلثبات بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي من قائمة الدولية للتقرير المالي. يتم استبعاد الموجود

تيجة نالمركز المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. لم تقم المجموعة بإثبات أو استبعاد أي مبالغ مثبتة سابقا 
 ير المالي.لمتطلبات اإلثبات وفقا للمعايير الدولية للتقر

 
معايير الهيئة المعدة وفقا ل الموحد تم تسجيل األراضي المملوكة والمباني، باستثناء االستثمارات العقارية، في قائمة المركز المالي -

 .. تقوم المجموعة باستخدام خيار التكلفة المفترضة2016يناير  1السعودية للمحاسبين القانونيين على أساس القيمة الدفترية كما في 
 

( استخدام القيمة الدفترية للشهرة وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 1كما يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -
في قائمة المركز المالي  الموحدة  المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي )بصرف النظر عن تسويات االنخفاض في قيمة 

(، قامت المجموعة 1وإثبات أو التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة(. ووفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )الشهرة 
باختبار الشهرة لتحديد االنخفاض في القيمة بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. لم يكن هناك انخفاض في قيمة 

 .2016يناير  1الشهرة في 
 

( الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير 4مت المجموعة بتطبيق األحكام االنتقالية الواردة ضمن التفسير رقم )قا -
المالي "تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار" وقام بتقييم كافة الترتيبات بناء على الشروط القائمة بتاريخ التحول 

 ي على عقد إيجار.لتحديد ما إذا كانت تحتو
 

 التقديرات
متوافقة مع تلك التي تم إجراؤها لنفس التواريخ وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف  2016 ديسمبر 31يناير و 1إن التقديرات في 

عليها والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )بعد إجراء التسويات لتعكس أي فروقات في السياسات المحاسبية( بخالف 

حاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين برامج مكافأة نهاية الخدمة و التي لم تتطلب المبادئ الم

تقييم أكتواري. تعكس التقديرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض هذه المبالغ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي الشروط في 

 .2016ديسمبر  31ما في ، تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، وك2016يناير  1
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 )تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي(: 2016يناير  1كما في  المركز المالي الموحد تسوية 

  

وفقاً للمعايير المحاسبية 
الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

 1القانونيين كما في 
 إعادة القياس 2016يناير 

المعايير الدولية 
للتقرير المالي كما في 

 2016يناير  1

 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي إيضاحات 

     الموجودات
     الموجودات غير المتداولة

 1,112,365,387 (5,687,736) 1,118,053,123 أ، ب، هـ ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي
 13,030,238 -  13,030,238  عقارات استثمارية

 799,467,904 6,570,864 792,897,040 هـ موجودات غير ملموسة، بالصافي

 1,924,863,529 883,128 1,923,980,401  إجمالي الموجودات غير المتداولة

     الموجودات المتداولة
 244,453,241 (3,526,762) 247,980,003 أ،ب مخزون، بالصافي

 472,818,637 -  472,818,637  مدينون تجاريون، بالصافي
 67,079,284 -  67,079,284  مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آخرون

 347,575,413 -  347,575,413  نقد وما في حكمه

 1,131,926,575 (3,526,762) 1,135,453,337  إجمالي الموجودات المتداولة

 3,056,790,104 (2,643,634) 3,059,433,738  إجمالي الموجودات

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية

 800,000,000 -  800,000,000  رأس المال
 203,777,609 -  203,777,609  احتياطي نظامي
 67,547,177 -  67,547,177  احتياطي اتفاقي

 (96,209,157) 2,769,342 (98,978,499) أ،ب،د متراكمةخسائر 
 (14,193,983) -  (14,193,983)  عناصر حقوق ملكية أخرى

 -   (8,361,425) 8,361,425 جـ منحة حكومية

 960,921,646 (5,592,083) 966,513,729  حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم
 276,598,862 (2,596,651) 279,195,513  حقوق ملكية غير مسيطرة

 1,237,520,508 (8,188,734) 1,245,709,242  إجمالي حقوق الملكية

     المطلوبات غير المتداولة
 613,627,352 -  613,627,352  تمويل مرابحة وقروض ألجل

 16,670,031 -  16,670,031  تأمينات عمالء
 8,361,425 8,361,425 -  جـ منحة حكومية مؤجلة

 117,741,522 (2,816,325) 120,557,847 د صافي التزامات منافع موظفين محددة

 756,400,330 5,545,100 750,855,230  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

     المطلوبات المتداولة
 193,879,774 -  193,879,774  دائنون تجاريون وأوراق دفع

 322,441,105 -  322,441,105  مصاريف مستحقة الدفع وأخرى 
 6,634,033 -  6,634,033  الجزء المتداول –إيرادات مؤجلة 

 379,551,434 -  379,551,434  تمويل مرابحة وقروض قصيرة األجل
 126,405,640 -  126,405,640  جزء متداول من تمويل مرابحة وقروض ألجل

 2,115,310 -  2,115,310  توزيعات أرباح مستحقة
 31,841,970 -  31,841,970  مخصص زكاة وضريبة دخل

 1,062,869,266 -  1,062,869,266  إجمالي المطلوبات المتداولة

 1,819,269,596 5,545,100 1,813,724,496  إجمالي المطلوبات

 3,056,790,104 (2,643,634) 3,059,433,738  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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 :2016ديسمبر  31كما في   المركز المالي الموحدتسوية 

 

  

وفقاً للمعايير المحاسبية 
الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

 إعادة القياس القانونيين 
لمعايير الدولية وفقاً ل

 للتقرير المالي 

 باللاير السعودي باللاير السعودي السعوديباللاير  إيضاحات 

     الموجودات

     الموجودات غير المتداولة
 1,082,866,796 (4,475,156) 1,087,341,952 أ،ب،هـ ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي

 32,420,436 -  32,420,436  عقارات استثمارية
 716,023,547 4,811,158 711,212,389 هـ موجودات غير ملموسة، بالصافي

 1,000,000 -  1,000,000  موجودات مالية متاحة للبيع

 1,832,310,779 336,002 1,831,974,777  إجمالي الموجودات غير المتداولة

     الموجودات المتداولة
 200,994,465 (1,546,151) 202,540,616 أ،ب مخزون، بالصافي

 380,560,290 -  380,560,290  مدينون تجاريون، بالصافي
 126,246,213 -  126,246,213  مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آخرون

 369,728,617 -  369,728,617  نقد وما في حكمه

  1,079,075,736 (1,546,151) 1,077,529,585 
 19,809,029 19,809,029 -  هـ الموجودات من العمليات المتوقفة

 2,929,649,393 18,598,880 2,911,050,513  إجمالي الموجودات

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية

 800,000,000 -  800,000,000  رأس المال
 203,777,609 -  203,777,609  احتياطي نظامي
 67,547,177 -  67,547,177  احتياطي اتفاقي
 (159,905,126) (2,682,415) (157,222,711) أ،ب،د خسائر متراكمة

 (20,847,624) -  (20,847,624)  عناصر حقوق ملكية أخرى
 -   (8,361,425) 8,361,425 جـ منحة حكومية

 890,572,036 (11,043,840) 901,615,876  حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم
 267,191,042 (1,630,432) 268,821,474  حقوق ملكية غير مسيطرة

 1,157,763,078 (12,674,272) 1,170,437,350  إجمالي حقوق الملكية

     المطلوبات غير المتداولة
 499,624,720 -  499,624,720  تمويل مرابحة وقروض ألجل

 16,454,579 -  16,454,579  تأمينات عمالء
 8,361,425 8,361,425 -  جـ منحة حكومية مؤجلة

 127,515,999 3,102,698 124,413,301 د التزامات منافع موظفين محددةصافي 

 651,956,723 11,464,123 640,492,600  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

     المطلوبات المتداولة
 163,403,113 -  163,403,113  دائنون تجاريون وأوراق دفع وإيرادات مؤجلة

 165,024,389 -  165,024,389  مصاريف مستحقة الدفع وأخرى
 102,674,982 -  102,674,982  الجزء المتداول –إيرادات مؤجلة 

 480,621,767 -  480,621,767  تمويل مرابحة وقروض قصيرة األجل
 147,311,298 -  147,311,298  جزء متداول من تمويل مرابحة وقروض ألجل

 -  (8,386,425) 8,386,425  عجز استثمار في شركة تابعة متوقفة
 2,113,542 -  2,113,542  توزيعات أرباح مستحقة

 30,585,047 -  30,585,047  مخصص زكاة وضريبة دخل

  1,100,120,563 (8,386,425) 1,091,734,138 
 28,195,454 28,195,454 -  هـ المطلوبات من العمليات الغير مستمرة

 1,771,886,315 31,273,152 1,740,613,163  إجمالي المطلوبات

 2,929,649,393 18,598,880 2,911,050,513  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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 :2016ديسمبر  31المنتهية في  الموحدة  للسنة و الدخل الشامل تسوية المجموعة لقائمة الربح أو الخسارة

  

وفقاً للمعايير المحاسبية 
الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

 إعادة القياس القانونيين
لمعايير الدولية وفقاً ل

 للتقرير المالي

 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي إيضاحات 

     العمليات المستمرة
 1,005,393,823 -  1,005,393,823  بيع بضاعة

 441,067,348 -  441,067,348  تقديم خدمات
 1,446,461,171 -  1,446,461,171  إيرادات

 (1,085,146,282) 1,433,487 (1,086,579,769) أ،ب تكلفة مبيعات

 361,314,889 1,433,487  359,881,402  إجمالي الربح
     

 (105,226,006) -  (105,226,006)  مصاريف بيع وتسويق
 (323,188,754) -  (323,188,754)  مصاريف عمومية وإدارية

 (67,099,871) 1,433,487 (68,533,358)  خسائر تشغيلية
     

 1,348,144 -  1,348,144  انخفاض في قيمة ممتلكات وآالت ومعدات
 (30,573,650) -  (30,573,650)  خسائر انخفاض في قيمة موجودات غير ملموسة

 (50,260,809) -  (50,260,809)  تكاليف تمويل
 94,876,877 -  94,876,877  ربح استبعاد مباني

 67,605,475 -  67,605,475  عكس قيد مخصص إلغاء بيع مباني
 17,481,439 -  17,481,439  إيرادات أخرى، صافي

العمليات الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل من 
 33,377,605 1,433,487 31,944,118  المستمرة

 (10,097,279) -  (10,097,279)  زكاة وضريبة دخل

 23,280,326 1,433,487 21,846,839  دخل الفترة من العمليات المستمرة
     العمليات المتوقفة

 (90,598,809) - (90,598,809)  خسارة من عمليات شركات تابعة متوقفة

 (67,318,483) 1,433,487 (68,751,970)  خسارة الفترة

     المتعلق بـ:
 (57,240,771) 1,003,441 (58,244,212)  مساهمي الشركة األم

 (10,077,712) 430,046 (10,507,758)  حقوق الملكية غير المسيطرة

     الدخل الشامل اآلخر 
الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه إلى 

في الفترات  للدخل قائمة الربح أو الخسارة
     الالحقة:

فروقات ترجمة عمالت أجنبية من تحويل عمليات 
 (10,702,228) - (10,702,228)  أجنبية

صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر 
 4,182,304 - 4,182,304  تدفقات نقدية

 الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه إلى
 (6,519,924) - (6,519,924)  في الفترات الالحقة قائمة الربح أو الخسار

الدخل الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى 
     في الفترات الالحقة: قائمة الربح أو الخسارة

خسارة إعادة قياس التزامات منافع موظفين 
 (5,919,023) (5,919,023) -  د محددة

الدخل الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى 
 (12,438,947) (5,919,023) (6,519,924)  في الفترات الالحقة : قائمة الربح أو الخسارة

 (79,757,430) (4,485,536) (75,271,894)  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

     المتعلق بـ:
 (70,349,610) (5,451,755) (64,897,855)  مساهمي الشركة األم

 (9,407,820) 966,219 (10,374,039)  حقوق الملكية غير المسيطرة
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 2016يناير  1و 2016 ديسمبر 31المنتهية في  للسنوات الملكية الموحدةتسوية المجموعة على قائمة حقوق 
 

وفقاً للمعايير 
الدولية للتقارير 

 المالية
ر المعاييتسويات 

 الدولية

وفقاً لمعايير 
المحاسبة 
 السعودية

  

وفقاً للمعايير 
الدولية للتقارير 

 المالية
تسويات 

 المعايير الدولية
وفقاً لمعايير 

  المحاسبة السعودية

  2016 ديسمبر 31 2016يناير  1
    

800,000,000  - 800,000,000 
  

 رأس المال 800,000,000 -  800,000,000

 احتياطي نظامي 203,777,609 -  203,777,609 203,777,609 -  203,777,609

 احتياطي اتفاقي 67,547,177 -  67,547,177 67,547,177 -  67,547,177

 خسائر متراكمة (157,222,711) (2,682,415) (159,905,126) (98,978,499) 2,769,342 (96,209,157)

 عناصر حقوق ملكية أخرى (20,847,624) -  (20,847,624) (14,193,983) -  (14,193,983)

 منحة حكومية 8,361,425 (8,361,425) -     8,361,425 (8,361,425) -  

 حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم 901,615,876 (11,043,840) 890,572,036   966,513,729 (5,592,083) 960,921,646

 حقوق ملكية غير مسيطرة 268,821,474 (1,630,432) 267,191,042   279,195,513 (2,596,651) 276,598,862

1,237,520,508 (8,188,734) 1,245,709,242 
 إجمالي حقوق الملكية 1,170,437,350 (12,674,272) 1,157,763,078  
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، وتسوية  2016 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة الماليةالدخل الشامل  الربح أو الخسارة الموحدة و إيضاحات حول تسوية إجمالي
  2016ديسمبر  31و 2016يناير  1كما في  الموحدة  حقوق الملكيةالمركز المالي الموحد و 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات (أ

( أن يتم التعامل مع قطع الغيار الهامة كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات عندما يتوقع 16يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم )
استخدامها خالل فترة تزيد عن سنة واحدة. وينبغي أن تستهلك تكلفة قطع الغيار الهامة هذه على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة.عند 

لاير  336,002 :2016ديسمبر  31لاير سعودي ) 883,128معايير الدولية للتقرير المالي، تم تسجيل زيادة قدرها التحول إلى ال
 سعودي( في الممتلكات واآلالت والمعدات بعد خصم االستهالك المتراكم. تم إثبات هذا المبلغ مقابل الخسائر المتراكمة.

 

 المخزون (ب

(، تم تحويل قطع الغيار الهامة إلى الممتلكات واآلالت والمعدات. وقد نتج عن ذلك 16رقم ) وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي
 1,546,151: 2016ديسمبر  31لاير سعودي ) 3,526,762انخفاض بتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي وقدره 

 .تصنيفة ضمن الممتلكات و اآلالت والمعداتلاير سعودي( والذي تم 
 

 المنحة الحكومية المؤجلة  (ج

وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قامت المجموعة بإثبات منحة حكومية 
ت لاير سعودي كبند منفصل في حقوق الملكية بينما تم إثبات األصل الخاضع للمنحة في الممتلكات واآلال 8,361,425وقدرها 

والمعدات. وتماشيا مع المعايير الدولية للتقرير المالي، قامت المجموعة بإعادة تصنيف المنحة من حقوق الملكية إلى مطلوبات غير 
 متداولة.

 

 التقييم االكتواري لمنافع الموظفين (د

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يجب احتساب ال ن باستخدام تزام المنافع المحددة للموظفيوفقا
ً ، قامت المجموعة في بعض المناطق باحتساب بعض هذه االلتزامات استناداً إلى االلتزامات المحلية  التقييمات االكتوارية. تاريخيا

م. وقد نتج عن ومعدالت الخصالقائمة في تاريخ التقرير دون النظر في فترات الخدمة المستقبلية المتوقعة للموظفين وزيادات الرواتب 
 هذا التغيير زيادة في أرصدة التزامات منافع الموظفين وانخفاض في األرباح المبقاة في قائمة المركز المالي  الموحدة .

 
 أخرى (ه

باإلضافة الى التسويات الناتجة عن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، تم إعادة تصنيف بعض البنود في قائمة المركز المالي  
 الموحدة  للوفاء بمتطلبات العرض واإلفصاح في المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي لم ينتج

آثار إضافية على حقوق الملكية أو صافي الدخل لألرقام المقارنة. تتمثل بصفة عامة في إعادة تصنيف بعض البنود ضمن  عنها أية
ات موجودالالممتلكات واآلالت والمعدات إلى الموجودات غير الملموسة واإلستثمارات العقارية. إضافة إلى ذلك، تم إعادة تصنيف 

توقفة في قائمة المركز المالي  الموحدة  والتي كانت مصنفة كـ " عجز استثمار في شركة تابعة مطلوبات الخاصة بالعمليات المالو
 متوقفة".
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 الممتلكات واآلالت والمعدات، بالصافي : -7

 

 اإلجمالي األعمال تحت التنفيذ السيارات األثاث والتركيبات أجهزة الحاسب اآللي اآلالت ومعدات الطباعة تحسينات المباني المستأجرة المباني األراضي 
 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي السعوديباللاير  باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 

          التكلفة
 1,761,431,643 37,930,424 51,441,259 80,207,590 70,686,739 903,321,037 39,719,867 374,305,325 203,819,402 2016يناير  1في 

 79,673,129 59,890,799 67,079 1,517,997 6,610,937 1,186,350 10,301,242 98,725 - إضافات خالل السنة
 (31,598,118) (36,964) (3,749,648) (514,040) (3,007,692) (8,235,252) (15,688,925) (365,597) - استبعادات

 (19,925,126) (2,565,365)  -  -  -  -  - - (17,359,761) محول إلى اإلستثمارات العقارية
 (6,291,684)  - (1,345,181) (1,595,525) (1,832,290)  - (1,518,688) - - العمليات المتوقفةمحول إلى 

  - (81,161,192) 1,467,787 2,729,195 3,315,129 66,749,412 (1,448,874) 8,368,317 (19,774) تحويالت
 1,944,426  -  -  -  - 1,944,426  - - - عكس إنخفاض في القيمة )*(

 (5,590,724) (17,838) (81,388) (98,418) (1,090,163) (170,505) (4,036,722) (58,231) (37,459) أجنبيةتسوية ترجمة عمالت 
 1,779,643,546 14,039,864 47,799,908 82,246,799 74,682,660 964,795,468 27,327,900 382,348,539 186,402,408 2016ديسمبر  31في 

 64,199,456 51,209,397 304,673 1,733,194 7,235,088 1,377,404 2,339,700  - - إضافات خالل السنة
 (37,776,513) (764,091) (11,738,333) (2,045,045) (4,362,956) (18,854,588) (11,500)  - - استبعادات

 1,444,790  - 190,741 266,799 906,670 - 80,580  - - العمليات المتوقفة منمحول 
 - (38,815,496) 1,146,314 5,649,442 885,643 28,939,940 (683,164) 2,877,321 - تحويالت

 300,000  -  -  -  -  -  - 300,000 - محول من اإلستثمارات العقارية
 (76,527) (76,527)  -  -  -  -  -  - - محول إلى موجودات ملموسة
 1,774,757 776 36,491 270,839 626,360 (53,735) 919,953 (16,042) (9,885) تسوية ترجمة عمالت أجنبية

 1,809,509,509 25,593,923 37,739,794 88,122,028 79,973,465 976,204,489 29,973,469 385,509,818 186,392,523 2017ديسمبر  31في 
          

          االستهالك واالنخفاض في القيمة 
 649,066,256 - 42,403,584 64,698,366 60,991,285 354,896,763 37,441,916 88,634,342 - 2016يناير  1في 

 86,616,484 - 3,646,119 4,004,807 5,745,698 57,937,389 1,662,012 13,620,459 - المحمل للسنة
 (27,929,784) - (3,724,053) (430,371) (2,735,033) (4,985,805) (15,688,925) (365,597) - استبعادات

 (2,231,557) - - - (2,231,557) - - - - محول إلى الموجودات غير الملموسة
 (5,074,855) - (1,333,861) (1,076,440) (1,531,867) - (1,132,687) - - العمليات المتوقفة منمحول 

 - - 82,330 1,170,657 - - (1,252,987) - - تحويالت
 596,282 - - - - 596,282 - - - عكس انخفاض في القيمة )*(

 (4,266,076) - (10,129) (40,346) (901,995) (59,071) (3,235,408) (19,127) - عمالت أجنبيةتسوية ترجمة 
 696,776,750 - 41,063,990 68,326,673 59,336,531 408,385,558 17,793,921 101,870,077 - 2016ديسمبر  31في 

  84,761,370       - 2,595,119   4,767,975   5,232,103          58,797,417         1,144,491 12,224,265 - المحمل للسنة
 (32,515,809)  - (11,685,111) (2,007,154)  (3,893,892)  (14,918,153)  (11,499) - - استبعادات

 10,167,303 - - - - 10,167,303 - - - انخفاض في قيمة الممتلكات
  5,060,084  -  46,193   1,035,555   2,706,758  - 1,271,578 - - أرقام

 - - -  219,429  (176,253)  - (43,176) - - تحويالت
  1,178,826  -  190,736   194,673   784,016  -  9,401  - - محول إلى العمليات المتوقفة

  528  - - - - - - 528 - محول من اإلستثمارات العقارية
  631,482  -  7,614   122,347   467,916  (16,570)   52,652  (2,477) - تسوية ترجمة عمالت أجنبية

  766,060,534  -  32,218,541   72,659,498   64,457,179   462,415,555   20,217,368  114,092,393 - 2017ديسمبر  31في 
          

          صافي القيمة الدفترية
  1,043,448,975  25,593,923  5,521,253  15,462,530 15,516,286 513,788,934 9,756,101 271,417,425 186,392,523 2017ديسمبر  31في 
 1,082,866,796 14,039,864 6,735,918 13,920,126 15,346,129 556,409,910 9,533,979 280,478,462 186,402,408 2016ديسمبر  31في 
 1,112,365,387 37,930,424 9,037,675 15,509,224 9,695,454 548,424,274 2,277,951 285,670,983 203,819,402 2016يناير  1في 
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 )تتمة(الممتلكات واآلالت والمعدات، بالصافي  -7
تم تسجيلها في سنوات سابقة نتيجة  والتي متداولةالغير موجودات ال، قامت المجموعة بعكس االنخفاض في قيمة 2016)*( خالل 

 زيادة القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية.
 

     2017ديسعععععمبر  31مليون لاير سععععععودي كما في 266)**( تم رهن بعض الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تبلغ قيمتها الدفترية 
 مليون لاير سعودي( لقاء القروض طويلة األجل. 341,8: 2016يناير  1مليون لاير سعودي، و  336,7: 2016ديسمبر  31)

 

 

 :، بالصافي  االستثمارات العقارية -8
 تتكون االستثمارات العقارية للمجموعة من عقارين تجاريين في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. 

 فيما يلي ملخص بحركة االستثمارات العقارية:
 

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  

 باللاير السعودي  باللاير السعودي  باللاير السعودي  

 17,565,782  13,030,238  32,420,436  رصيد بداية السنة 
 (5,218,062)  19,925,126  ( 299,472)   محول )إلى( من ممتلكات وآالت ومعدات )*(

 858,018  -  -  عكس انخفاض في القيمة
 (169,613)  (531,858)  (1,551,761)  استهالك 

 (5,887)  (3,070)  (28,270)  تسوية ترجمة عمالت أجنبية

 13,030,238  32,420,436  30,540,933  رصيد نهاية السنة
 

قيمة أرض مملوكة لشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر "شركة تابعة  2016ديسمبر  31يمثل المبلغ المحول خالل السنة المنتهية في  )*(
 واآلالت والمعدات إلى االستثمارات العقارية، وذلك نظراً للتغير في الغرض للشركة السعودية للطباعة والتغليف" تم تحويلها من الممتلكات

 منها حيث أنها محتفظ بها حالياً لغرض التأجير أو البيع.

 

 عقارية داخل المملكة العربية السعودية ومصنفة ضمن المستوى الثالث من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. تمثل إستثمارات
 

 
 

 القيمة العادلة     القيمة الدفترية 
 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31  2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

         باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي  باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 

 23,585,328 58,229,510 44,521,678  13,030,238 32,420,436 30,540,933 االستثمارات العقارية
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 الموجودات غير الملموسة ، بالصافي :     -9
  

 :المعروضة كما يلي السنواتضمن الموجودات غير الملموسة إن حركة 
 

 الشهرة 

 
 

 المطبوعاتأسماء 

مشروع المحتوى المرئي 
و  لكترونيةاإلمواقع الو

 المجموع أخرى برامج الحاسب نشرالحقوق 
 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 

       التكلفة:
  828,424,518   2,782,638   15,073,223  22,318,042  350,000,000   438,250,615  2016يناير  1في 

 1,361,432  - 508,180 853,252  -  - إضافات
 (7,238,318)  -  - (7,238,318)  -  - المحول إلى عمليات غير مستمرة

  822,547,632   2,782,638   15,581,403  15,932,976  350,000,000   438,250,615  2016ديسمبر  31في 
 227,128,085  -  581,072  213,455,951  -  13,091,062        إضافات

 1,841,391  -  - 1,841,391  -  - محول من عمليات غير مستمرة 
(795)    -                                -  - تسويات ترجمة عمالت أجنبية  -  (795)  

 (17,638,352)  (2,782,638)   - (14,855,714)   -  - إستبعادات

 1,033,877,961    -   16,161,680  216,374,604  350,000,000   451,341,677  2017ديسمبر  31في 

       
       :واالنخفاض في القيمة اإلطفاءمجمع 

  28,956,614   2,782,638   7,771,401  18,402,575  -  - 2016يناير  1في 
  3,424,071   -  2,505,873   918,198   -  - إضافات
  78,593,829   -  -  -  30,573,650   48,020,179  قيمة الشهرةفي  انخفاضخسائر 

 (4,450,429)   -  - (4,450,429)    -                                  -                               المحول إلى عمليات غير مستمرة

  106,524,085   2,782,638   10,277,274  14,870,344  30,573,650   48,020,179  2016ديسمبر  31في 

 10,560,061    -                                2,440,125  8,119,936    -                                  -                               إضافات

  52,606,000   -  -  -  32,300,000   20,306,000  قيمة الشهرةفي  انخفاضخسائر 
 (17,638,352)  (2,782,638)   - (14,855,714)   -  - محملة للسنة إطفاءات

     102,734  - 102,734  -  -  - تسويات ترجمة عمالت أجنبية

  1,735,965   -  - 1,735,965  -  - المحول إلى عمليات غير مستمرة

 153,890,493  -  12,820,133  9,870,531  62,873,650   68,326,179  2017ديسمبر  31في 

       القيمة الدفترية:صافي 
 879,987,468  -  3,341,547                206,504,073  287,126,350   383,015,498  2017ديسمبر  31في 

  716,023,547   -   5,304,129   1,062,632  319,426,350   390,230,436 2016ديسمبر  31في 

  799,467,904   -  7,301,822 3,915,467  350,000,000   438,250,615 2016 يناير 1في 
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 ) تتمة ( الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى ، بالصافي - الموجودات غير الملموسة -9
 ما يلي:كموجودات غير الملموسة إن التفاصيل لل

 

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 
 باللاير السعودي  باللاير السعودي  باللاير السعودي 

 390,230,436  390,230,436  369.924.436 الشركة السعودية للطباعة والتغليف )أ( –الشهرة 
 350,000,000  319,426,350  287,126,350  أسماء المطبوعات )ب(

 -  -  13.091.062 شهرة شركة أرقام األستثمارية التجارية ) ج (

 3,915,467  1,062,632  206,504,073 ( د) و حقوق نشر مشروع المحتوى المرئي ومواقع إلكترونية

 48,020,179  -  - (هــ) مجموعة نمو القابضة –الشهرة 
 7,301,822  5,304,129  3,341,547  أخرى

 879.987.468  716,023,547  799,467,904 
 

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف –الشهرة  (أ)
 ٪100باالستحواذ على  2012ديسمبر  31قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف )شركة تابعة(، خالل السنة المنتهية في 

من الحصص في شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية ذ.م.م )"مصنع اإلمارات"(، شركة ذات مسؤولية محدودة، 
مليون لاير سعودي تقريباً، يتضمن  642العربية المتحدة، مقابل صافي عوض قدره  مسجلة في إمارة الشارقة بدولة اإلمارات

مليون لاير سعودي تقريباً يتم سداده ألحد المالكين السابقين. وقد اتفق جميع األطراف بموجب  172عوضاً مؤجالً مقدَّراً بمبلغ 
باعتباره  2012يوليو  1لتزامات المرتبطة بالملكية بتاريخ اتفاقية شراء وبيع الحصص )"االتفاقية"( على نقل كافة الحقوق و اال

تاريخ انتقال السيطرة الفعلية للشركة السعودية للطباعة و التغليف على مصنع اإلمارات )"تاريخ االستحواذ"(. وقد نتج عن عملية 
ة الشراء عن القيمة العادلة لصافي مليون ريـال سعودي تقريباً والتي تمثل الزيادة في قيم 353,8االستحواذ هذه شهرة قدرها 

مليون ريـال سعودي تقريباً. يعمل مصنع اإلمارات في تصنيع  288,2الموجودات المستحوذ عليها بتاريخ الشراء والبالغة 
وتوزيع منتجات التغليف والمنتجات البالستيكية ولديه عدّة شركات منتشرة في اإلمارات العربية المتحدة وثالث شركات في 

 .2012يوليو  1ملكة العربية السعودية. تم توحيد القوائم المالية لمصنع اإلمارات اعتباراً من الم
 

دارة بأن لقد تبين لإلوسنة مالية.  كل نهايةفي في قيمتها  انخفاضوجود عدم اإلدارة بإجراء اختبار للشهرة للتأكد من  قامت
وعليه تم تجنيب مخصص انخفاض  2017ديسمبر  31في  كمامن قيمتها القابلة لالسترداد  أكثرالقيمة الدفترية للشهرة كانت 

. تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في مليون لاير سعودي 20,3في قيمة الشهرة بمبلغ 
طبيق الموازنة المالية المعتمدة من اإلدارة، وقد تم ت حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لخمس سنوات المبنية على

 %4,2و  %4,1وشركة مطابع هال البالغ  الوطني للصناعات البالستيكية  معدل النمو التقديري لشركة مصنع اإلمارات
 على التوالي، على التدفقات النقدية التي تزيد عن مدة الموازنة المالية.

تقديرية ال تزيد عن متوسط معدالت النمو للمدى طويل األجل المتعلق باألنشطة التي تزاولها ترى اإلدارة بأن معدالت النمو ال
 الشركات.

 فيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة في حساب القيمة الحالية:

 

شركة مصنع 
 اإلمارات

٪ 

 شركة
 مطابع هال

٪ 
 10,9 10,2 معدل الخصم

 23,1 24 إجمالي الهامش المقدر
 4,2 4,1 معدل النمو السنوي للمبيعاتمتوسط 

 2,5 2,5 معدل النمو 
 

 الحساسية تجاه التغيرات في االفتراضات
فيما يتعلق بمراجعة القيمة الحالية الخاصة بالشركات التابعة، سيمدي أي تغير عكسي في االفتراضات األساسية إلى وجود 

ومعدالت الخصم المستخدمة بمثابة االفتراضات األساسية في  خسارة انخفاض في القيمة. تعتبر معدالت النمو النهائية
 الحاالت التي يمكن أن تمدي فيها التغيرات المحتملة إلى وجود انخفاض في القيمة.

 

 أسماء المطبوعات  (ب)
ن ، قامت اإلدارة بإجراء اختبار ألسماء المطبوعات للتأكد من وجود انخفاض، م2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

عدمه، في قيمتها. لقد تبين لإلدارة بأن القيمة الدفترية لبعض أسماء المطبوعات كانت أعلى من قيمتها القابلة لالسترداد للسنة 
. تم تحديد (مليون لاير سعودي 30,6 : 2016مليون لاير سعودي ) سنة  32,3 بمبلغ 2017ديسمبر  31المنتهية في 

المعلومات المستخدمة في حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لخمس سنوات القيمة القابلة لالسترداد على أساس 
المبنية على الموازنة المالية المعتمدة من اإلدارة. ترى اإلدارة بأن معدالت النمو التقديرية ال تزيد عن متوسط معدالت النمو 

 للمدى طويل األجل المتعلق بنشاط أسماء المطبوعات.
 االفتراضات األساسية المستخدمة في حساب القيمة الحالية:فيما يلي 

 % النسبة المئوية 
 11.1 معدل الخصم

 7,5 إجمالي الهامش المقدر
 0,65 متوسط معدل النمو السنوي للمبيعات

 2,5 معدل النمو النهائي 
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 تتمة ( ) الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى ، بالصافي -الموجودات غير الملموسة  -9
 

  شركة أرقام االستثمارية التجارية  –الشهرة  (ج)

  .( 1)إيضاح رقم  لاير سعودي 31,908,938ما قيمته  للشركة أي من صافي الموجودات %51تم اإلستحواذ على ما نسبته 
 

 شركة بلومبرغ و المحتوى االلكتروني لشركة أرقام االستثمارية التجارية  – محتوى موقع الكتروني )د( 

من حصص  %51، قامت إحدى الشركات التابعة )الشركة العربية للوسائل( باإلستحواذ على ما نسبته 2017أكتوبر  31بتاريخ 
 الخاص بالشركة . االلكترونيالتي من ضمنها موجودات غير ملموسة تتضمن المحتوى شركة أرقام اإلستثمارية 

 

ال بي للحصول على رخصة حصرية إلطالق قناة وإذاعة بلومبرغ  - قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية مع شركة بلومبرغ

باللغة العربية،  )بلومبرغ بيزنس ويك(بلومبرغ الرقمية باللغة العربية، هذا إضافة إلى إصدار مجلة  منصاتالعربية، وإنشاء 

نوياً ولمدة عشر سنوات. مليون لاير سعودي تقريباً( للرخصة س 33.750وذلك بقيمة تسعة ماليين دوالر )أي ما يعادل 

وبموجب هذه االتفاقية ستقوم المجموعة وبعد استكمال اإلجراءات الالزمة بإطالق شبكة تلفزيونية وإذاعية، وبوابة رقمية 

متكاملة، ونشر مجلة )بلومبرغ بزنس ويك( باللغة العربية، إضافةً إلى إطالق سلسلة جديدة من المؤتمرات ذات العالقة. 

 د األدنى لقيمة الترخيص الغير قابلة لإللغاء .قامت بقيد الح
 
 

 مجموعة نمو القابضة  –الشهرة )هــ(

، قررت إدارة المجموعة إيقاف انشطة شركة نمو العلمية )شركة تابعة( 2016ديسمبر  31خالل الربع األول للسنة المنتهية في 
 2015ديسمبر  31الحالية، وقد تضمن رصيد االستثمار كما في (. عليه، تم تقييم االستثمار بناًء على حساب القيمة 24)إيضاح 

 مليون لاير سعودي، والتي انخفضت قيمتها وذلك لعدم قابلية استرداد هذا المبلغ نتيجة إليقاف عمليات الشركة. 48شهرة بمبلغ 
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية : -10
 ( الموجودات المالية10-1)

 فيما يلي بيان بالموجودات المالية، فيما عدا النقد وما في حكمه، المقتناة من قبل المجموعة: 
 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 
 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 

    الموجودات المالية المتاحة للبيع:
 - 1,000,000 1,000,000 أسهم غير مدرجة *

 - - 168.896.000 وحدات في صناديق إستثمارية **
    الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة:

 472,818,637 380,560,290 579.267.910 مدينون تجاريون

 472,818,637 381,560,290 749.163.910 إجمالي الموجودات المالية 

    
 472,818,637 380,560,290 579.267.910 إجمالي الموجودات متداولة 

 - 1,000,000 169.896.000 إجمالي الموجودات غير المتداولة
 

 األسهم غير المدرجة -الموجودات المالية المتاحة للبيع 

( في حقوق ملكية شركة غير مدرجة ويتم تقويمه بالتكلفة لكونها تمثل أفضل ما لدى اإلدارة  %7)*(  تتكون من استثمار قدره )
 من تقدير للقيمة العادلة لهذا اإلستثمار. 

ً لنظام السوق المالي ا ائحه لسعودي ولو)**( قامت المجموعة باإلستثمار في صندوق في المملكة العربية السعودية يتماشى وفقا
مليون لاير سعودي في الصندوق، وذلك ألغراض اإلستثمار لمدة عشر سنوات قابله  160 و قد تم االستثمار بمبلغالتنفيذية 

دخل من خالل بنود ال غير المحققة للتجديد وبما يحقق أهداف المجموعة ورؤيتها المستقبلية. وتم خالل السنة إثبات المكاسب
 لاير سعودي. 8.896.000 الشامل اآلخر بقيمة

 

إن الموجودات المالية المتاحة للبيع هي عبارة عن موجودات مالية غير مدرجة تقيد بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القيمة، إن وجد، 
بسبب طبيعة تدفقاتها النقدية التي ال يمكن التنبؤ بها وعدم وجود طرق أخرى مالئمة لتحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات بشكل 

 د سوق نشط لهذه الموجودات المالية وتعتزم المجموعة االحتفاظ بها لفترة طويلة. موثوق به. ال يوج

موجوداتها المالية المتاحة للبيع لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمة تلك االستثمارات ولم يتم لقامت اإلدارة بإجراء مراجعة 
 الموحدة . إثبات أي خسارة انخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة 
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 ) تتمة ( الموجودات المالية والمطلوبات المالية -10
 ) تتمة ( ( الموجودات المالية10-1)

 الذمم المدينة التجارية

يوماً. ولتحديد مدى  60إلى  30إن الذمم المدينة التجارية غير مرتبطة بأي عمولة. ويبلغ متوسط فترة االئتمان للذمم المدينة التجارية 
نذ مإمكانية تحصيل الذمم المدينة التجارية، تقوم المجموعة باألخذ بعين االعتبار أي تغير في الجودة االئتمانية للذمم المدينة التجارية 

 اريخ منح االئتمان حتى نهاية الفترة التي يتم إعداد القوائم المالية بشأنها. ت

قد تتأثر القيمة الدفترية بالتغيرات التي تطرأ على مخاطر االئتمان الخاصة باألطراف األخرى. تم تحليل متطلبات االنخفاض المتعلقة 
  بالعمالء الرئيسيين على أساس فردي.

 

 لية(  المطلوبات الما10-2)
 فيما يلي بيان بالمطلوبات المالية المقتناة من قبل المجموعة: 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 

    المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة:
 193,879,774 163,403,113 328.488.211 دائنون تجاريون وأوراق دفع

 322,441,105 165,024,389 133,548,067 مصاريف مستحقة الدفع و أخرى 
 16,670,031 16,454,579 12.538.815 تأمينات عمالء

 1,119,584,426 1,127,557,785 1.091.104.148 تمويل مرابحة وقروض ألجل 

 1,652,575,336 1,472,439,866 1,565,679,241 اإلجمالي

 1,022,277,953 956,360,567 923,274,232 متداولة ال المالية المطلوباتإجمالي 
 630,297,383 516,079,299 642.405.009 غير المتداولة المالية إجمالي المطلوبات

. ال تحمل أي عمولة عدا الجزء الغير متداول من الدائنون التجاريون  يوما 90 – 60يبلغ متوسط فترة االئتمان للمشتريات 
على الذمم الدائنة التجارية. يوجد لدى المجموعة سياسات موضوعة إلدارة المخاطر للتأكد من أنه يتم سداد كافة الذمم الدائنة 

 خالل فترات االئتمان المتفق عليها مسبقاً. 
 

 

 القروض المرتبطة بعمولة  
حدى إتفاقيات التسهيالت اإلئئتمانية مع احد البنوك المحلية بمبلغ بتعديل إقامت شركة تابعة للمجموعة  2017خالل سبتمبر 

 مليون لاير سعودي و ذلك لتمويل رأس المال العامل. 56
 

لدى المجموعة اتفاقيات تسهيالت بنكية مع عدَّة بنوك محلية وأجنبية على شكل قروض وتمويل مرابحة واعتمادات مستندية 
 2017ديسمبر  31ليون لاير سعودي تقريباً يشتمل القرض الموضح أعاله كما في م1,564وخطابات ضمان بمبلغ إجمالي 

مليون لاير سعودي(. بلغ الرصيد المستخدم  2,269: 2016يناير  1لاير سعودي وكما في  1,722: 2016ديسمبر  31)
 1,128: 2016يسمبر د 31) 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي تقريباً كما في  1.091من القروض وتمويل المرابحة 
مليون لاير سعودي(. إن الغرض من هذه التسهيالت هو تمويل رأس  1,120: 2016يناير  1مليون لاير سعودي، وكما في 

المال العامل واالستثمارات وتمويل استيراد المواد الخام والمعدات المتعلقة بأنشطة المجموعة والمصاريف الرأسمالية. تحمل 
 ف تمويل وفقاً لالتفاقيات المعنية.هذه التسهيالت مصاري

 يلخص الجدول أدناه محفظة استحقاقات القروض الخاصة بالمجموعة بناء على دفعات السداد التعاقدية غير المخصومة. 
 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 
 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 

 458,866,691 423,126,169 373,448,656 قرض مشترك 
 377,206,994 468,097,149 483,229,385 قروض قصيرة األجل 

 281,166,303 223,809,848 225,681,518 قروض أخرى طويلة األجل 
 2,344,438 2,442,644 4,710,412 تكاليف تمويل مستحقة 

 - 10,081,975 4,034,177 حسابات مكشوفة لدى البنوك

 1,119,584,426 1,127,557,785 1.091.104.148 إجمالي القروض البنكية 

 ( 505,957,074)  ( 627,933,065)  (574.838.298) ناقصاً: الجزء المتداول  

 613,627,352 499,624,720 516.265.850 الجزء غير المتداول
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 ) تتمة (الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -10
 

 القيمة العادلة( 10-3)
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم بموجبه تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل 
عادل. تتكون الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة من النقد وما في حكمه والمدينين التجاريين والمدينون اآلخرون والمبالغ 

ستثمارات المتاحة للبيع. بينما تتكون مطلوباتها المالية من الدائنين التجاريين وأوراق الدفع المستحقة من جهات ذات عالقة واإل
 والمصاريف المستحقة الدفع واألخرى وتمويل المرابحة والقروض ألجل وتوزيعات األرباح المستحقة الدفع. 

 

ب مالية الخاصة بالمجموعة، فيما عدا األدوات التي تقارفيما يلي مقارنة حسب الفئة، للقيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات ال
 قيمتها الدفترية قيمها العادلة بصورة معقولة:

 

 

 تقيد األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة باستخدام طرق تقويم تقوم على استخدام المدخالت القابلة للمالحظة في السوق.
 

في حكمه والمدينين التجاريين والدائنين التجاريين والحسابات المكشوفة لدى البنوك تبين لإلدارة أن القيمة العادلة للنقد وما
 والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب القيمة الدفترية لها بصورة كبيرة نظراً لالستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.

 

تبين لإلدارة أن القيمة الدفترية لتمويل المرابحة والقروض ألجل المرتبطة بعمولة ثابتة، ومتغيرة تقارب القيمة العادلة لها 
نظراً ألنها تحمل أسعار عمولة تعكس أسعار العموالت السائدة في السوق للتمويل والقروض المماثلة. ونتيجة لذلك، فإن القيمة 

 ة المستقبلية المخصومة الناتجة عن هذه القروض ال تختلف كثيراً عن القيمة الدفترية لها.  العادلة للتدفقات النقدي
 

 المخزون، بالصافي -11

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 باللاير السعودي  باللاير السعودي  باللاير السعودي 
 172,572,248  142,112,143  132,015,148 مواد خام
 117,267,742  53,278,799  47.658.181 قيد التصنيع وبضاعة تامة الصنع بضاعة

 19,535,977  19,703,254  21,444,038 لوازم ومستهلكات 
 3,243,513  4,455,864  2,924,496 بضاعة في الطريق

 204,041,863  219,550,060  312,619,480 
 (68,166,239)  (18,555,595)  (20.059.951) مخصص بضاعة بطيئة الحركة

 183,981,912  200,994,465  244,453,241 
 

 حركة مخصص البضاعة بطيئة الحركة كما يلي: إن
 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31  

 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 
 65,157,700  68,166,239 18,555,595 يناير 1في 

 7,344,637  1,724,370 2.576.813 مخصص خالل السنة 
 (4,336,098) (2,762,417) (1,072,457) عكس قيد خالل السنة

  -  (48,572,597) - محول إلى العمليات المتوقفة  
 68,166,239  18,555,595 20,059,951 في نهاية السنة

 

 المدينون التجاريون، بالصافي -12

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 باللاير السعودي  باللاير السعودي  باللاير السعودي 
 592.434.389  485,075,223  710.214.584 مدينون تجاريون

 (119,615,752)  (104,514,933)  (130,946,674) )ينزل( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 579.267.910  380,560,290  472.818.637 
 حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي: إن

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 باللاير السعودي  باللاير السعودي  باللاير السعودي 
104,514,933  في بداية السنة   119,615,752  103,353,745 

 10,265,363  22,004,046  10,391,021 مخصص خالل السنة 
 -  -  ( 760,993)  قيد مخصص خالل السنة عكس

 7,003.746  ( 36,875,583)   16,801,713 محول إلى العمليات المتوقفة  
 (1,007,102)  ( 229,282)   - شطب ديون معدومة 

104,514,933   130.946.674 في نهاية السنة   119,615,752 
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 خرى األمدينة الرصدة األمدفوعة مقدما و المصاريف ال -13

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 
 25,469,551 90,954,516 43,595,393 مصاريف مدفوعة مقدما

536213,83, 12,545,677 دفعات مقدمة الى موردين  17,727,241 

 9,693,730 8,885,791 5,652,391 ذمم موظفين

 6,482,932 8,277,723 7,410,217 تأمينات مستردة

 - - 10,616,440 خطاب ضمان 
830,705,7 4,295,647 6.020.461 أخرى  

 85.840.579 213,246,126  284,079,67  
 

 النقد وما في حكمه : -14
 

 مما يلي : 2017ديسمبر  31لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ، يتمثل النقد وما في حكمه للسنة المنتهية في 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 
 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 

 284,865,171 340,800,893 218.511.198 نقد لدى البنوك وفي الصندوق
 35,769,885 - - ودائع قصيرة األجل )*( –نقد لدى البنوك 
 18,797,089 23,025,545 26,635,413 حسابات مقيدة )**( –نقد لدى البنوك 

 8,143,268 5,902,179 2,393,678 نقد لدى البنوك متعلق بالعمليات الغير مستمرة

 347,575,413 369,728,617 247.540.289 إجمالي النقد وما في حكمه
 

 لدى البنوك والنقد في الصندوق في اآلتي: ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ، يتكون إجمالي األرصدة

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 
 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 

 347,575,413  369,728,617 247.540.289 إجمالي النقد وما في حكمه
 (18,797,089) (23,025,545) (26.635.413) ناقصاً: الحسابات المقيدة )**(

 220.904.876 346,703,072  328,778,324 

 إن الوديعة ألجل لها فترة استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر وتحقق عمولة وفقاً لألسعار التجارية السائدة.  )*(   

لطباعة السعودية لتمثل الحسابات البنكية المقيدة وديعة مرهونة لقاء قرض مشترك تم الحصول عليه من قبل الشركة  )**( 

 والتغليف )شركة تابعة للمجموعة(.
 

 

 رأس المال -15
 

              2016يناير  1و 2016ديسمبر  31و 2017 ديسمبر 31مليون لاير سعودي كما في  800يتكون رأسمال المجموعة البالغ 
 لاير سعودي.  10مليون سهم ، قيمة كل سهم  80من 

 

 االحتياطي النظامي  -16
من صافي  %10المجموعة بتكوين احتياطي نظامي بنسبة  تقومتماشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، 

 من رأس المال. %30حتى يبلغ هذا االحتياطي  بعد تغطية الخسائر المتراكمة الربح
 

 االحتياطي االتفاقي  -17
تحويل نسبة تقرها من صافي دخل السنة )بعد تغطية الخسائر المتراكمة( إلى طبقاً للنظام األساسي للشركة، يجب على المجموعة 

رها  ٪10االحتياطي االتفاقي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي  من رأس المال. يجوز استخدام هذا االحتياطي لألغراض التي يقّرِّ
 مجلس اإلدارة.
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 اإليرادات المؤجلة : -18

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017 ديسمبر 31 
 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 

 -   -   76.333.333 الجزء الغير متداول –إيرادات مؤجلة 
 6,634,033   102,674,982   174.165.142 الجزء المتداول –إيرادات مؤجلة 

 6,634,033   102,674,982   250.498.475 المجموع
 

اإليرادات المؤجلة قيمة عقود موقعة من قبل شركة توق للعالقات العامة، "شركة تابعة مملوكة" بالكامل للمجموعة، * تتضمن 
 مع أحد عمالئها لتقديم خدمات إعالمية وتسويقية باإلضافة إلى اإلعالن والتوسع الرقمي.

 

 المنحة الحكومية المؤجلة : -19
 

السعودية لألبحاث والنشر )إحدى الشركات التابعة للمجموعة( أرض في دبي  . قامت حكومة دبي بمنح الشركة2008خالل عام 
لاير سعودي وتم إدراجها بشكل منفصل ضمن  8,361,425قدم مربع كمنحة مقيدة. وقد بلغت قيمة األرض  29,809بمساحة 

وط المنحة على أن تكون المطلوبات غير المتداولة في حين تم إدراج األصل ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. تنص شر
سنوات اعتباراً من تاريخ المنحة. انتهت فترة السماح  قبل أن تلتزم  3الشركة قد بدأت في تشييد المباني على األرض خالل 

سنوات أخرى والتي انتهت أيضا. عليه، تقدمت المجموعة  3الشركة بهذا الشرط، ومع ذلك قامت الحكومة بتمديد الفترة لمدة 
 إضافي ولم يتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بالتمديد كما في تاريخ القوائم المالية  الموحدة . بطلب تمديد

 
 

 المنافع المحددة للموظفين:  -20
 

 

 فيما يلي بيان بالمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي  الموحدة  والحركة في صافي التزامات المنافع على مدار السنة :
 

 القيمة الحالية لاللتزام 
 باللاير السعودي 

  

 117,741,522 2016يناير  1التزامات منافع الموظفين المحددة االفتتاحية كما في 
  

 22,585,992 تكلفة الخدمة الحالية
 (1,554,959) محول إلى عمليات غير مستمرة 
 إجمالي المبلغ المدرج في الدخل

 21,031,033 
  

 5,919,023 القياسإعادة 
 5,919,023 إجمالي المبلغ المثبت في الدخل الشامل اآلخر

  
 (17,175,579) منافع مدفوعة

 127,515,999 2016ديسمبر  31التزامات منافع الموظفين المحددة كما في 
  

 22.680.167 المخصص خالل السنة

 7.587.063 قياس الإعادة 
 808.762 تسوية ترجمة عمالت أجنبية

 (26.699.552) المدفوع خالل السنة

 131.892.439 2017ديسمبر  31التزامات منافع الموظفين المحددة الختامية كما في 
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 )تتمة(المنافع المحددة للموظفين   -20
 

 االفتراضات االكتوارية الهامة
 

 إن االفتراضات االكتوارية الهامة هي كما يلي:
 التقويم في 

 
 2017ديسمبر  31

٪ 
 2016ديسمبر  31

٪ 
 2016يناير  1

٪ 

    المملكة العربية السعودية:
 3,50 – 3,30 3,00 - 2,80 3.7 معدل الخصم

 2,90 2,00 2,00 التضخم
 2,00 2,00 2,00 المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

 سنة 60 سنة 60 سنة 60 سن التقاعد المفترض
    

    المتحدة:اإلمارات العربية 
 4,10 – 3,90 4,40 – 4,20 3.7 معدل الخصم

 3,40 3,60 3,60 التضخم
 2,00 2,00 2,00 المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

 سنة 60 سنة 60 سنة 60 سن التقاعد المفترض
 1,0206 1,0204 1.02 سعر الصرف )درهم إماراتي إلى لاير سعودي(

    

    المملكة المتحدة:
 2,50 1,50 1.6 الخصممعدل 

 2,00 2,00 2,00 المعدل المتوقع لزيادة الرواتب
 سنة 60 سنة 60 سنة 60 سن التقاعد المفترض

 5,5418 4,6252 5.0700 سعر الصرف )جنيه استرليني إلى لاير سعودي(
 

 تحليل الحساسية
 

 المرجحة هي:إن حساسية التزامات المنافع المحددة للتغيرات في االفتراضات الرئيسية 
 

 تضخم الرواتب  معدل الخصم 
 ٪2زيادة بنسبة  ٪1زيادة بنسبة  األساس  ٪1زيادة بنسبة  األساس ٪1انخفاض بنسبة  

 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي  باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 

 2017ديسمبر  31
      

(143,362,188) 
      

(131,892,439) 
      

(122,017,160)  
      

(131,892,439) 
      

(143,416,323) 
        

(15,711,761) 

  (120,126,467) (127,515,999) (135,871,602) 2016ديسمبر  31
      

(127,515,999) (136,062,968) (143,471,864) 

  (111,144,707) (117,741,522) (125,797,525) 2016يناير  1
      

(117,741,522) (126,007,226) (134,896,555) 
 

تستند تحليالت الحساسية أعاله إلى تغير في االفتراض مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة. ومن الناحية العملية، من غير 
المرجح أن يحدث ذلك، فإن التغيرات في بعض االفتراضات قد تكون مترابطة. وعند حساب حساسية التزام المنافع المحددة 

تطبيق نفس الطريقة )القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المحسوبة باستخدام طريقة ائتمان  لالفتراضات االكتوارية الهامة، تم
  .لموحدةئمة المركز المالي  االوحدة المتوقعة في نهاية فترة إعداد القوائم المالية( عند حساب التزامات المنافع المحددة المثبتة في قا
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 دفع التجاريون وأوراق الدائنون ال -21
 

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 باللاير السعودي  باللاير السعودي  باللاير السعودي 

 181,610,809  148,630,198  307.711.763 دائنون تجاريون
 12,268,965  14,772,915  20.776.448 أوراق دفع

 328,488,211  163,403,113  193,879,774 

 -  -  (113.600.344) الجزء الغير متداول -: دائنون تجاريون  يطرح

 214.887.867  163,403,113  193,879,774 
 

 خرىاألو مستحقة الدفعمصاريف ال -22

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 باللاير السعودي  باللاير السعودي  باللاير السعودي 

 125,167,832  139.222.030  120.740.076 مستحقةمصاريف 
 7,843,574  10,774,942  5,615,269 دفعات مقدما من عمالء

 4,342,430  120,935  - صافي التغير في مخاطر التدفقات النقدية المستحقة
 171,801,132  -  - إلغاء بيع مباني مصاريف مستحقة من عملية

 13,286,137  14,906,482  7.192.722 أخرى

 133,548,067  165.024.389  322.441.105 

 

 الزكاة وضريبة الدخل : -23
 الموحدة : الدخل في قائمة الربح أو الخسارةفيما يلي بيان بالبنود الرئيسية لمصروف الزكاة وضريبة 

 2016 ديسمبر 31  2017 ديسمبر 31  
 باللاير السعودي  باللاير السعودي  

 8,473,407  17,430,746   زكاة
 1,623,872  676,006   ضريبة دخل

   18.106.752  10.097.279 

 يما يلي بيان بحركة  الزكاة المستحقة على المجموعة :ف

 
 فيما يلي بيان بحركة ضريبة الدخل المستحقة على المجموعة:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017 ديسمبر 31 

 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 

 30,563,129 31,761,627 30,202,185 الرصيد في بداية السنة

 9,539,860 8,473,407 17,430,746  المخصص خالل السنة

 (8,341,362) (9,359,029) (9,219,863) المدفوع خالل السنة

 - - (2,539,701) عكس مخصص 

  -  (673,820) - محول إلى عمليات غير مستمرة

 31,761,627 30,202,185 35,873,367 الرصيد في نهاية  السنة

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017 ديسمبر 31 
 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 

 490,370 80,343 382,862 الرصيد في بداية السنة
 1,500,421 1,623,872 676,006 المخصص خالل السنة

 (1,910,448) (1,321,353) (858,009) المدفوع خالل السنة

 80,343 382,862 200,859 الرصيد في نهاية السنة
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 : )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل -23
 

 

 الربوط الزكوية والضريبية

يتم استدراك مخصص الزكاة وضريبة الدخل ويحمل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة . يتم تسوية الفروقات الناتجة عن 
 احتساب الزكاة المتعلقة بالربوط النهائية في السنة التي يتم إنهاؤها فيها.

 
 

ل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( على تم تقديم اإلقرارات الزكوية للمجموعة والشركات التابعة المملوكة لها بالكام
أساس القوائم المالية المستقلة المعدة لغرض الزكاة فقط. تقوم الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل بتقديم إقراراتها الزكوية 

 بصورة مستقلة. 
 

. وقد قامت المجموعة بإنهاء وضعها الزكوي 2006بشكل منفرد حتى عام  قدمت المجموعة والشركات التابعة إقراراتها الزكوية

 . 2006حتى  2001المنفرد للسنوات من 
 

 

على موافقة الهيئة بتقديم إقرار زكوي موحد للمجموعة. قامت المجموعة بتقديم اإلقرارات  2007حصلت المجموعة خالل عام 

والتي نتج عنها فروقات  2006و 2005استلمت الربوط الزكوية للعامين و 2016حتى  2007الزكوية إلى الهيئة لألعوام من 

حتى  2007مليون لاير سعودي وقد قامت المجموعة باالعتراض عليها. كما تم استالم الربوط الزكوية لألعوام من  2,7بمبلغ 

 عليها. مليون لاير سعودي، وقد قامت المجموعة كذلك باالعتراض  23ونتج عنها فروقات بمبلغ  2010
 

صدر قرار لجنة اإلعتراض الزكوية بتأييد الشركة في بعض البنود مما أدى إلى إنخفاض  2017وخالل الربع الثالث من عام 

 اإلستئناف على قرار اللجنة. وتممليون لاير سعودي  10,4الفروقات لتصبح 
 

ً لتقديرات اإلدارة تم ترى إدارة المجموعة ومستشارها الزكوي بأن المحصلة النهائية لالعتراضات س تكون في صالحها. وفقا
 تجنيب مخصص كاٍف مقابل هذه البنود المعترض عليها.

 

 

 فيما يتعلق بالشركة التابعة "الشركة السعودية للطباعة والتغليف":

وحصلت على شهادات الزكاة لهذه  2008حتى  2005ديسمبر  31للسنوات المنتهية في  قدمت الشركة إقراراتها الزكوية (أ)
مليون ريـال  6,6السنوات. قامت الهيئة بإصدار الربوط الزكوية لهذه السنوات وطالبت الشركة بفروقات زكوية بلغت 

ة، وترى إدارة الشركة بأن سعودي، وقد قامت الشركة بتقديم اعتراض على ذلك وما زال قيد الدراسة من قبل الهيئ
 المحصلة النهائية لإلعتراضات ستكون في صالح الشركة.

وحصلت على شهادات  2015حتى  2009ديسمبر  31قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية للسنوات المنتهية في  (ب)

، ولم تصدر الهيئة 2015و  2014، كما حصلت على شهادات الزكاة غير المقيدة لعامي 2013الزكاة المقيَّدة حتى سنة 

 الربوط الزكوية النهائية عن هذه السنوات بعد.
 

 العمليات الغير مستمرة : -24
 

، قررت إدارة المجموعة إيقاف عمليات شركة نمو العلمية، شركة تابعة مملوكة بالكامل، وهي 2016خالل الربع األول لعام 

وبناًء على ذلك، لم تقم المجموعة بإدراج هذه الشركة التابعة ضمن بصدد دراسة البدائل المتاحة لمستقبل شركة نمو العلمية. 

قوائمها المالية  الموحدة . ومن ثم تم تصنيف شركة نمو العلمية كعملية غير مستمرة في الفترة السابقة. تم عرض نتائج عمليات 

 وحدة  كما يلي:شركة نمو العلمية للفترة الحالية والفترة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة الم

 

 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 

 باللاير السعودي باللاير السعودي 

  30,444,324  284,239 اإليرادات
 (35,166,512)  (4,333,370)  المصاريف

 (4,722,188)  (4,049,131)  اإليرادات التشغيلية

 (37,856,442) 10,452,552 عكس / مخصصات

 (48,020,179) - (9)إيضاح انخفاض قيمة الشهرة 

 (90,598,809) 6,403,421 من العمليات الغير مستمرةللسنة الدخل )الخسارة( 
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 ) تتمة (العمليات الغير مستمرة  -24
 فيما يلي بيان بالفئات الرئيسية لموجودات ومطلوبات شركة نمو العلمية المصنفة كعمليات غير مستمرة:

 2016ديسمبر  31 2017 ديسمبر 31 

 باللاير السعودي باللاير السعودي 

   الموجودات
 1,047,706  30,328  ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي

 7,313,433    -  مخزون، بالصافي
 1,705,759  1,334,440  مصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون أخرون

 3,839,952  624,419  مدينون تجاريون، بالصافي
 5,902,179  5,533,101  النقد وما في حكمه

 19,809,029  7,522,288  الموجودات من العمليات الغير مستمرة
   

   المطلوبات
 1,206,395  401,842  صافي التزام المنافع المحددة للموظفين

 1,324,430  1,350,185  مصاريف مستحقة الدفع وأخرى
 628,435  837,132  مخصص الزكاة

 25,036,194  14,165,232  دائنون
 28,195,454  16,754,391  المطلوبات من العمليات الغير مستمرة 

 (8,386,425) (9,232,103) صافي المطلوبات المتعلقة مباشرةً بالعمليات الغير مستمرة
 

 فيما يلي بيان بصافي التدفقات النقدية المتكبدة من قبل شركة نمو العلمية:

 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 
 باللاير السعودي باللاير السعودي 

 39,552,681 (369,078)  النشاطات التشغيلية

 39,552,681 (369,078)  التغير في النقد وما في حكمةصافي 
 

 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 ربح السهم:

 باللاير السعودي باللاير السعودي 

 (1.13) 0.08 األساسي والمعدل من العمليات الغير مستمرةالربح )الخسارة( 
 

 
 انخفاض القيمة الدفترية

مليون لاير سعودي. وبعد عملية  48تبين لإلدارة أن القيمة الدفترية لشركة نمو العلمية كانت أعلى من القيمة القابلة لالسترداد بمبلغ 
لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات من  2016مليون لاير سعودي خالل عام  48في القيمة قدرها  التقويم، تم إثبات خسارة إنخفاض

العمليات الغير مستمرة إلى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع. تم اإلفصاح عن ذلك في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة  ضمن بند 
 ". "دخل )خسارة( من عمليات غير مستمرة

 

 ، لم يكن هناك أي تخفيض إضافي للقيمة الدفترية للموجودات المتعلقة مباشرةً بالعمليات الغير مستمرة.2017 ديسمبر 31 وكما في
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 تكلفة االيرادات -25
 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 
 باللاير السعودي  باللاير السعودي 

 594,480,217  618,242,751 تكلفة المواد

 88,131,255  270,173,099 النشر و التوزيع و العالقات العامةتكلفة 

 249,770,427  243,749,623 اجور مباشرة

 71,607,572  71,677,232 استهالك وإطفاءات

 34,656,429  37,855,965 خدمات

 21,940,721  14,510,926 صيانةإصالحات و 

 6,619,232  10,847,497 مواد مستهلكة

 6,578,588  6,091,422 ايجار

 3,695,449  3,943,049 تأمين

 1,724,370  2,576,813 مصروف بضاعة بطيئة الحركة

 5,942,022  5,971,312 أخرى

 1,285,639,689  1,085,146,282 
 

 تسويقالبيع والمصاريف  -26
 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 
 باللاير السعودي  باللاير السعودي 

 38,063,048  34,118,114 وملحقاتها وأجوررواتب 

 16,181,256  16,310,790 نقل وشحن

 13,311,517  13,792,224 مصاريف تسويق وإعالن

 6,920,569  7,616,552 إيجار

 22,004,046  4,511,395 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 743,439  771,081 إستهالكات وإطفاءات

 8,002,131  8.647.769 أخرى

 85,767,925  105,226,006 

 
  و اإلداريةعمومية المصاريف ال -27

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 
 باللاير السعودي  باللاير السعودي 

 145,401,378  120,221,214 رواتب وأجور وملحقاتها

 67,089,452  22,882,010 إستشارات وأتعاب مهنية

 14,910,399  23,134,302 إستهالكات وإطفاءات

 17,820,437  14,524,873 إيجار

 -  1,420,767 رسوم ترخيص

 8,293,297  6,104,640 هاتف وفاكس

 6,474,480  4,969,688 تأمين

 8,551,789  6,336,732 سفر

 15,280,480  14,137,170 تعويضات وبدالت أعضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة

 3,959,470  2,849,410 إصالحات وصيانة

 2,072,718  2,706,026 مصاريف حاسوب

 -  2,705,497 عالقات عامة

 2,777,897  2,661,124 منافع عامة

 3,208,436  1,152,917 مخصص أرصدة مدينة أخرى

 2,679,021  907,738 رسوم وإشتراكات حكومية

 904,187  857,787 قرطاسية

 5,000,000  - مصاريف قضايا

 18.765.313  15,880,355 أخرى

 243,452,250  323.188.754 
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 ، بالصافياإليرادات األخرى -28
 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 
 باللاير السعودي  باللاير السعودي 

 3,175,000  13,248,873 عكس مخصصات
 538,615  6,028,729 إيرادات بيع مخلفات االنتاج 

 -  3,691,778 إيرادات تأمينات العمالء 
 2,429,077  3,028,798 إيرادات االيجار

 -  1,205,775 فروقات عملة 
 -  876,772 المحصل من صندوق تنمية الموارد البشرية

 263,898  576,948 مكاسب استبعاد ممتلكات ومعدات
 -  402,936 تعويضات الجمارك

 5,699,026  27,152 تعويضات التأمين
 1,553,595  - مطالبة هيئة كهرباء و مياه الشارقة

 3,822,228  3,290,622 أخرى
 32,378,383  17,481,439 

 

 ربح استبعاد المبنى : -29
، استكملت المجموعة بيع مبنى مملوك من قبل إحدى شركاتها التابعة في المملكة 2016 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة الماليةخالل 

المتحدة. ونتيجة لذلك، قامت المجموعة بإثبات ربح ناتج عن البيع وعكس قيد مخصص مثبت سابقاً للتكاليف اإلضافية المتوقع تكبدها 

 من إلغاء البيع كما سبق أن قررت اإلدارة ذلك. 
 

مليون لاير سعودي  67,6مليون جنيه إسترليني( بينما بلغ عكس قيد المخصص  25,75مليون لاير سعودي )ما يعادل  94,8وبلغ الربح 

 مليون جنيه إسترليني(. 12,75)ما يعادل 
 

 ربحية السهم :  -30
ة. ميستند احتساب ربحية السهم األساسية / المخفضة إلى الربح العائد على المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائ

 80,000,000على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة والبالغة  2017 ديسمبر 31تم احتساب ربحية السهم كما في 

سهم(. ال توجد أسهم عادية مخفضة محتملة. إن الربح المعدل للسهم هو نفس الربح األساسي للسهم حيث  80,000,000: 2016سهم )

 مالية مخفضة لممارستها.  أن المجموعة ال يوجد لديها أوراق مالية قابلة للتحويل وال أدوات
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة : -31

 الدعاوى القضائية المحتملة 

ن كهناك بعض القضايا المقامة ضد بعض الشركات التابعة للمجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، ويتم الترافع بشأنها حالياً إال أنه ال يم

مؤكد. تعتقد اإلدارة أن نتائج هذه القضايا لن يكون لها أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة تحديد النتيجة النهائية لهذه القضايا بشكل 

 .2017 ديسمبر 31للمجموعة كما في 

 المقامة الدعاوى القضائية

ذ.م.م. ، يوجد دعوى قضائية ضد شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

)شركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة السعودية للطباعة والتغليف( مرفوعة من قبل مورد أجنبي حيث يطالب بموجبها الشركة بمبلغ 

ديسمبر  31لاير سعودي كما في  2,764,790و 2017  ديسمبر 31لاير سعودي كما في  2,817,297يورو )بما يعادل  700,000

نبي القانوني للمورد األج ب مخصص لقاء هذه المطالبة كون الموقفياتفاقية شراء آالت من المورد. لم يتم تجن (، وذلك لقاء إلغاء2016

 ضعيف حسب رأي اإلدارة القانونية بالمجموعة.

 االلتزامات المحتملة
 كان لدى المجموعة االلتزامات الموضحة في الجدول أدناه:

 2016 يناير 1  2016ديسمبر  31  2017 ديسمبر 31 
 باللاير السعودي  باللاير السعودي  باللاير السعودي 

 31,379,989  25,577,933  60,037,775 اعتمادات مستندية
 8,220,172  16,015,103  17,613,903 خطابات ضمان

 2,182,188  7,989,103  15,167,614 التزامات رأسمالية
 21,452,025  84,175,841  99,347,113 التزامات عقود إيجارات تشغيلية

 10,248,198  6,692,355  29,120,371 التزامات تجارية
 -  2,764,790  2,817,297 دعاوى قضائية
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 المعلومات القطاعية : -32

ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات أعمال وفقا للمنتجات والخدمات التي تقدمها ولديها ستة قطاعات يتم رفع التقارير 
 بشأنها وكما يلي:

: ويشتمل على نشاطات نشر المطبوعات الداخلية والخارجية واألبحاث والتسويق لمنتجات المجموعة وللغير. كما لنشرا -1
يشتمل القطاع أيضاً على نشاطات نشر المطبوعات المتخصصة لألطراف األخرى، وإصدار مطبوعات عالمية بترخيص 

 وتقديم خدمات الترجمة وبيع المحتوى المرئي واإللكتروني. 

ً وإنتاج وتوزيع وتمثيل وتسويق الوسائل اإلعالنية المقروءة  عالن:اإل -2 ً ودوليا ويشتمل على القيام بأعمال اإلعالن محليا
 والمسموعة والمرئية واللوحات اإلعالنية محلياً ودولياً. 

المنتجات  إلى صناعة: ويشتمل على أعمال الطباعة على الورق والبالستيك والملصقات التجارية باإلضافة الطباعة والتغليف -3
 البالستيكية للمجموعة وللغير. 

 : ويشتمل على خدمات العالقات العامة الدولية والمحلية والدراسات والبحوث والمحافل اإلعالمية والتسويقية. العالقات العامة -4

بها وتنظيم صيانتها وتركيويشتمل على تجارة الجملة والتجزئة في األدوات المدرسية واألثاث المكتبي والمختبرات و التعليم: -5
 الوسائل والخدمات والدورات التعليمية والتدريبية والفنية في المجال التعليمي. 

: وتشتمل على نشاطات توزيع الصحف والمجالت والكتب والمطبوعات محلياً ودولياً واألنشطة ذات كافة القطاعات األخرى -6
 العالقة األخرى. 

 

 قوائم المالية   الموحدة على النحو التالي:تم تجميع القطاعات التالية في ال
 

: يتكون هذا القطاع من قطاعي النشر والنشر المتخصص. وقد تم تجميع القطاعين على أساس أن لديهما نفس طبيعة النشر
 الخدمات ونفس نوع أو فئة العمالء لمنتجاتهم.

 
 

يشتمل هذا القطاع على كافة نشاطات األعمال األخرى والقطاعات التشغيلية التي ال تفي بصورة فردية  كافة القطاعات األخرى:
  (، ولكن تقوم اإلدارة برفع تقارير بشأنها.8بالحدود الكمية المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 
 

تائج عمليات وحدات العمل بصورة مستقلة لغرض إتخاذ القرارات بشأن يقوم كل من الرئيس التنفيذي ومدير العمليات بمراقبة ن
تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح ويتم قياسه بصورة مماثلة مع الدخل في القوائم المالية  

 الموحدة . 
 
 

 وبطريقة مماثلة للمعامالت مع الجهات األخرى.تتم أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية بشروط التعامل العادل 
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 )تتمة(المعلومات القطاعية  -32
 

 :2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في يوضح الجدول التالي معلومات االيرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية للمجموعة 

 التعليم العالقات العامة الطباعة والتغليف اإلعالن النشر 

كافة القطاعات 

 اإلجمالي التسويات والحذوفات اإلجمالي األخرى

 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 
          اإليرادات

 1,735,115,047 - 1,735,115,047 17,498,159 19,134,684 437,291,665 943,849,759 52,756,374 264,584,406 عمالء خارجيون

 - (443,222,192) 443.222.192 13.287.455 - - 47.830.788 101.042.132 281.061.817 بين القطاعات الداخلية

 1,735,115,047 (443,222,192) 2,178,337,239 30.785.614 19,134,684 437,291,665 991,680,547 153,798,506 545,646,223 إجمالي اإليرادات

          

 449,475,358 (2,655,332) 452,130,690 1,825,334 6,293,454 107,806,181 157,291,690 6,597,766 172,316,265 إجمالي الربح 

 46,336,035 (153,242,998)  199,579,033 68,462,936 35,966,125 83,802,850 (69,454,432)  (2,983,762)   83,785,316  ربح )خسارة( القطاع
 

 :2016 ديسمبر 31في للسنة المالية المنتهية يوضح الجدول التالي معلومات االيرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية للمجموعة 
  

 التعليم العالقات العامة الطباعة والتغليف اإلعالن النشر 

كافة القطاعات 

 اإلجمالي التسويات والحذوفات اإلجمالي األخرى

 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 
          اإليرادات

 1,446,461,171 -  1,446,461,171  16,634,451 -  174,375,000  945,512,561   2,564,698   307,374,461  عمالء خارجيون

 - (514,558,019)   514,558,019  20,165,196 -   59,881,262   223,029,350   211,482,211  بين القطاعات الداخلية

 1,446,461,171 (514,558,019)   1,961,019,190  36,799,647 -  174,375,000  1,005,393,823  225,594,048   518,856,672  إجمالي اإليرادات

          

  361,314,889  (5,112,144)   366,427,033   3,073,003  -  8,841,738   189,229,503   26,103,679   139,179,110  إجمالي الربح

 (57.240.771) (65,584,281) 8,343,510 (8,527,967)  (90,626,991) (20,972,018)  (33,458,891) (17,072,769)  179,002,146 ربح )خسارة( القطاع
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 )تتمة(المعلومات القطاعية -32
 

  :2017 ديسمبر 31يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 
 

 العامة العالقات الطباعة والتغليف اإلعالن النشر 

كافة القطاعات 

 اإلجمالي التسويات والحذوفات اإلجمالي األخرى

 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 
 3,228,026,354 (173,568,174) 3,401,594,528 260,891,437 501,465,789  1,983,232,032   71,418,794   584,586,476  إجمالي الموجودات 

  2,011,373,739  (241,948,734) 2,253,322,473 423,337,701 435,216,741  1,161,979,674   81,312,646   151,475,711  إجمالي المطلوبات 
 

 : 2016ديسمبر  31يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 
  

 العالقات العامة الطباعة والتغليف اإلعالن النشر 

كافة القطاعات 

 اإلجمالي التسويات والحذوفات اإلجمالي األخرى

 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 
 2,929,649,393 (166,812,943) 3,096,462,336 101,463,616 297,652,225 2,064,602,607 96,406,572 536,337,316 إجمالي الموجودات 

 1,771,886,315 (269,658,572) 2,041,544,887 282,929,088 318,624,243 1,179,251,032 93,371,406 167,369,118 إجمالي المطلوبات 
 

  
 

 :2016يناير  1يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 
  

 العالقات العامة والتغليفالطباعة  اإلعالن النشر 

كافة القطاعات 

 اإلجمالي التسويات والحذوفات اإلجمالي األخرى

 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 
 3,056,790,104 14,801,735 3,041,988,369 223,501,342 -         2,183,650,407 112,685,441 522,151,179 إجمالي الموجودات 

 1,819,269,596 (116,785,773) 1,936,055,369 278,763,742 -         1,258,711,950 85,521,713 313,057,964 إجمالي المطلوبات 
 

 
 يتم حذف اإليرادات المتداخلة بين القطاعات عند توحيد القوائم المالية ويتم إظهارها في عمود "التسويات والحذوفات".

 
 التسويات والحذوفات

 نية على مستوى المجموعة.عال يتم توزيع تكاليف التمويل، وأرباح وخسائر القيمة العادلة للموجودات المالية على القطاعات بشكل فردي ألنه يتم إدارة األدوات الم
 ال يتم توزيع الزكاة وضريبة الدخل وبعض الموجودات والمطلوبات على هذه القطاعات حيث أنه يتم إدارتها أيضاً على مستوى المجموعة.
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 )تتمة(المعلومات القطاعية  -32

 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 تسوية الربح:

 باللاير السعودي باللاير السعودي 

 8,343,510 199,579,033 أرباح القطاعات
 (65,584,281) (153,242,998)  أرباح متداخلة بين القطاعات )حذف(

 (57.240.771) 46,336,035 صافي الربح ) الخسارة (
 

 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017 ديسمبر 31 تسوية الموجودات:
 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 

 3,041,988,369 3,096,462,336 3,401,594,528 الموجودات التشغيلية للقطاعات

 (445,592,847) (581,052,405) (776,073,287)  حذف حسابات متداخلة بين الشركات

 17,550,375 17,703,397  17,346,102  ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي

 350,000,000 319,426,350  287,126,350  موجودات غير ملموسة، بالصافي

 125,691,369 150,147,871  49,911,381  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 76,899,227 15,151,503  69,014,629  مصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون 

 (109,746,389) (88,189,659) 179,106,650 الحصص في النتائج

 3,056,790,104 2,929,649,393 3,228,026,354 إجمالي الموجودات
 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017 ديسمبر 31 تسوية المطلوبات:
 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي 

 1,936,055,369 2,041,544,887 2,253,322,473 المطلوبات التشغيلية للقطاعات

 (445,592,847) (581,052,405) (775,242,887) حذف أرصدة متداخلة بين الشركات

 112,500,000 205,500,000  180,000,000  تمويل مرابحة وقروض قصيرة األجل

 187,052,297 57,627,737  111,719,184  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 29,254,777 48,266,096  241,574,969  مصاريف مستحقة الدفع وأخرى

 1,819,269,596 1,771,886,315  2,011,373,739  إجمالي المطلوبات

 

 المعلومات الجغرافية:
 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 

 باللاير السعودي السعوديباللاير  اإليرادات من العمالء الخارجيين
  723,402,709   1,034,565,682  المملكة العربية السعودية

  423,133,000   555,646,720  االمارات العربية المتحدة

  299,925,462   144,902,645  دول أخرى

 1,446,461,171 1,735,115,047 إجمالي اإليرادات كما في قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة 
 

 تحدد معلومات اإليرادات أعاله بناء على مواقع العمالء.
 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017 ديسمبر 31 
 باللاير السعودي باللاير السعودي باللاير السعودي الموجودات التشغيلية غير المتداولة:

 1,048,017,776 940,457,628 1,271,863,925 المملكة العربية السعودية

 864,633,321 868,349,908  829,870,344  االمارات العربية المتحدة

 12,212,432 23,503,243  22,139,107  دول أخرى

 1,924,863,529 1,832,310,779 2,123,873,376 اإلجمالي

 

تتكون الموجودات غير المتداولة لهذا الغرض من الممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمارات العقارية والموجودات غير 
 الملموسة وموجودات مالية متاحة للبيع. 
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 األرصدة والتعامالت مع األطراف ذات العالقة : -33
والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها تأثير هام من قبل تلك تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في المجموعة 

 الجهات. يوضح الجدول التالي مكافأة موظفي اإلدارة العليا للشركة:
 

 2016 ديسمبر 31  2017 ديسمبر 31  
 باللاير السعودي  باللاير السعودي  

 1,251,184  6,266,171  مصاريف و بدالت مجلس اإلدارة و اللجان المنبثقة 

 14,029,296  7,870,999  تعويضات كبار موظفي اإلدارة في المجموعة 
 

 عليا.لتمثل المبالغ المفصح عنها في الجدول المبالغ المثبتة كمصروف خالل فترة إعداد القوائم المالية  الموحدة  المتعلقة بموظفي اإلدارة ا
 

 ادارة المخاطر المالية  -34
 للمخاطر التالية جراء استخدامها لألدوات المالية . المجموعةتتعرض 

  مخاطر االئتمان 

  مخاطر السيولة 

  مخاطر أسعار العموالت 

 مخاطر العمالت 

 إدارة رأس المال 

، السياسات وطرق قياس و إدارة المخاطر اعاله، أهداف المجموعة يبين هذا االيضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من

 وإدارة المجموعة لرأس المال . المخاطر
 

 األطار العام إلدارة المخاطر 
إن سياسات إدارة المجموعة للمخاطر معدة  تقع المسمولية الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة المخاطر على عاتق إدارة المجموعة .

لتحديد و تحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع ضوابط وحدود مالئمة لمدى التعرض لتلك المخاطر ومن ثم مراقبتها 

 فييتم مراجعة سياسات وأنومة ادارة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات الحاصلة  .لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعة

تهدف ادارة المجموعة من خالل التدريب والمعايير واالجراءات التي تضعها االدارة الى تطوير  وروف السوق وأنشطة المجموعة.

 وف دوره والواجبات الموكلة اليه.بيئة رقابية بناءة و منومة بحيث يتفهم كل مو
 

 مخاطر اإلئتمان 
تنص سياسة  بالتزاماته مما يمدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. ءتمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفا

على أن كافة العمالء الذين يرغبون بالتعامل على أساس اآلجل يخضعون لتحقق من الناحية اإلئتمانية .إن االدوات المالية  المجموعة

سات ساألرصدة البنكية لدى عدد من الممبإيداع  موعةاسا من ذمم العمالء . تقوم المجالتي تخضع لتركيز مخاطر اإلئتمان تتكون اس

 عةممسسة مالية . التعتقد المجمو المالية ذات تصنيف ائتماني جيد ، ولديها سياسة تقوم على وضع حدود ألرصدتها المودعة لدى كل

اإلئتمان فيما يتعلق  نفسها معرضة لتركزات مخاطر المجموعةالتعتبر وسسات اطر هامة على عدم كفاءة هذه الممبأن هناك مخ

 بالمدينين نورا لتنوع قاعدة عمالئها العاملين في مختلف االنشطة و المتواجدين في مناطق متعددة . 

 
تاريخ  كما في تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية القيمة القصوى التي يمكن ان تتعرض لها الموجودات المالية لخطر اإلئتمان

 ديسمبر وهي كما يلي :  31بيان المركز المالي في 
 

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 
 

 باللاير السعودي

 

 باللاير السعودي

 

 باللاير السعودي

 284,865,171  340,800,893  218,511,198 نقد لدى البنوك 
 472,818,637   380,560,290   579.267.910 مدينون تجاريون، بالصافي

 67,079,284  126,246,213   85,840,579 مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
 -  1000,000  169,896,000 موجودات مالية متاحة للبيع 

 1,053,515,687   848,607,396  824,763,092 
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 ) تتمة (ادارة المخاطر المالية  -34
 

 مخاطر السيولة 
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير االموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية . يمكن أن تنتت 

 ةمخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أي اصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم المجموعة بادارة مخاطر السيول

(.  تنص شروط البيع 10فصاح عن شروط و أحكام هذه التسهيالت في االيضاح )االوذلك بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية. تم 

الخاصة بالمجموعة على ان يتم سداد المبالغ نقدا عند توريد البضاعة أو على اساس اآلجل . تسدد الذمم الدائنة التجارية في العادة 

  .ريخ الشراءيوما من تا 60خالل 

 فيما يلي االستحقاقات التعاقدية  للمطلوبات المالية غير المشتقة :

  القيمة الدفترية 2017ديسمبر  31
التدفقات النقدية 
 اكثر من سنة   اقل من سنة   المتعاقد عليها

 باللاير السعودي  باللاير السعودي  باللاير السعودي  باللاير السعودي 

تمويل المرابحات 
 508,009,895  578,575,493  1,086,585,388  1,091,104,148 والقروض

و أوراق دائنون تجاريون 
 113,600,344  214,887,867  328,488,211  328,488,211 دفع

مصاريف مستحقة الدفع 
 -  133,548,067  133,548,067  133,548,067 وأرصدة دائنة أخرى

 7,240,665  28,833,561  36,074,226  36,074,226 زكاة مستحقة 

 1,589,214,652  1,584,695,892  955,844,988  628,850,904 
        

  القيمة الدفترية 2016ديسمبر  31
التدفقات النقدية المتعاقد 

 اكثر من سنة   اقل من سنة   عليها

 السعوديباللاير   باللاير السعودي  باللاير السعودي  باللاير السعودي 

تمويل المرابحات 
 497,182,077  627,933,064  1,125,115,141  1,127,557,785 والقروض

دائنون تجاريون و أوراق 
 -  163,403,113    163,403,113    163,403,113   دفع

مصاريف مستحقة الدفع 
 -  165,024,389    165,024,389    165,024,389   وأرصدة دائنة أخرى

 2,320,696  28,264,351  30,585,047  30,585,047 زكاة مستحقة 
 1,614,086,333  1,484,127,690  984,624,917  499,502,773 

 

 مخاطر اسعار العموالت 

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في اسعار العموالت السائدة في السوق 

 تخضع المجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن التسهيالت البنكية اإلسالمية قصيرة و طويلة األجل المرتبطة بعمولة 

العموالت على الدخل نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في اسعار العموالت وكذلك كافة التغيرات  يعكس الجدول أدناه مخاطر اسعار

 ر أسعار اي اثر على حقوق الملكية.االخرى التي بقيت ثابتة اليوجد لمخاط
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 تتمة -مخاطر اسعار العموالت 

التغيرات المفترضة في اسعار العموالت على ارباح المجموعة لسنة واحدة وذلك على اساس المطلوبات إن األثر على الدخل يمثل اثر 

 ديسمبر . 31المالية بعمولة عائمة كما في 

 األثر على دخل السنة ) باللاير السعودي (  

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 الزيادة )النقص( في نقاط األساس 

+5  (924,114)   (723,837) 

+10  (1,848,228)   (1,447,675) 

-5  924,114    723,837  

-10  1,848,228    1,447,675  

    

 مخاطر العمالت 
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة اداة مالية ما بسبب التغيرات في اسعار الصرف األجنبي ،تقوم االدارة بمراقبة 

التقلبات في اسعار الصرف االجنبي وتعتقد بأن المجموعة التتعرض لمخاطر عمالت هامة لعدم قيامها باية معامالت هامة بعمالت 

والدوالر االمريكي .أن سعر صرف اللاير السعودي  مثبت مقابل الدوالر االمريكي ،وبالتالي فإن األرصدة عدا اللاير السعودي 

 والمعامالت بالدوالر االمريكي التمثل مخاطر هامة .
 

 إدارة رأس المال 
المساهمين، والدائنون وثقة  إن سياسة المجموعة فيما يتعلق بإدارة رأس المال هي المحافوة على قاعدة رأس مال قوية للمحافوة على

السوق وكذلك استمرار تطور نشاط المجموعة في المستقبل. يتكون رأس المال من األسهم العادية واألسهم الممتازة غير القابلة للسداد 

 واألرباح المدورة للمجموعة.

 المساهمين.لى حقوق تقوم اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال والذي يحدد بقسمة صافي الربح التشغيلي ع

تسعى المجموعة إلى المحافوة على التوازن بين أعلى عائد ممكن تحقيقه في حال االقتراض ألعلى حد ممكن واألفضلية واألمان 

 المتأتي من مركز قوي لرأس المال.

2017ديسمبر  31  2016ديسمبر  31   2016يناير  1    
 السعوديباللاير   باللاير السعودي  باللاير السعودي 

 1,819,269,596    1,771,886,315    2,011,373,739 مجموع المديونية 

 (347,575,413 )   (369,728,617 )   (247,540,289) )ينزل( النقد وما في حكمه 

 1,471,694,183  1,402,157,698  1,763,833,450 صافي المديونية 

      

 960,921,646  890,572,036    939.464.284 صافي حقوق المساهمين

احتياطي تحوط مخاطر التدفقات  يضاف:
 4,617,642  435,338  569,840 النقدية

 965,539,288  891,007,374  940,034,124 رأس المال المعّدل 

 1,52  1,57  1,88 نسبة المديونية إلى رأس المال المعّدل 
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 القيمة العادلةقياس 
 

بوض نوير قتقيس الشركة األدوات المالية مثل اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. تمثل القيمة العادلة السعر الم
بناء على  يمة العادلةبيع أصل ما أو مدفوع لتحويل مطلوب ما في معاملة نوامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. ويحدد قياس الق

 افتراضات بإجراء معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوب إما:
 

 .في السوق الرئيسية لألصول أو المطلوبات 
 

 .أو في ول عدم وجود السوق الرئيسية، في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات 
 

 ويجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة. وتقاس القيمة العادلة لألصول أو المطلوبات بإستخدام افتراضات على
المشاركين في السوق سيستفيدون عند تسعير األصول أو المطلوبات وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم 

ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية بإستخدام األصل األقتصادية. 
 على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه إلى مشارك أخر في السوق يستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.

 

وبات، التي تقاس قيمتها العادلة أو يفصح عنها في القوائم المالية الموحدة، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، وتصنف كافة األصول والمطل
 وفيما يلي بيان بذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

 

 مطلوبات مماثلة.المستوى األول: األسعار المدرجة )بدون تعديل( في سوق نشطة ألصول و
 رالمستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحوة بصورة مباشرة أو غي

 مباشرة.
 

 ة.المستوى الثالث: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحو
 

بصورة  قاربتفيما يلي مقارنة حسب الفئة، للقيم الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية للشركة، بخالف تلك المدرجة بقيمها الدفترية التي 
 :معقولة القيم العادلة

 

  القيمة العادلة   القيمة الدفترية   

المستوى 
 -األول 

األسعار 
المدرجة في 

األسواق 
  النشطة

 -الثاني المستوى 
المدخالت القابلة 
  للمالحظة الهامة

 -المستوى الثالث 
المدخالت غير 

القابلة للمالحظة 
 الهامة

         2017ديسمبر  31
           

         األصول التي جرى قياسها بالقيمة العادلة
           

 44,521,678  -  -  44,521,678  30,540,933  إستثمارات عقارية
 879,987,468  -  -  879,987,468  879,987,468  موجودات غير ملموسة

موجودات مالية متاحة 
 1,000,000  168,896,000  -  169,896,000  161,000,000  للبيع

 925,509,146  168,896,000  -  1,094,405,146  1,071,528,401  اإلجمالي
 
 

  القيمة العادلة   القيمة الدفترية   

المستوى 
 -األول 

األسعار 
المدرجة في 

األسواق 
  النشطة

المستوى 
 -الثاني 

المدخالت 
القابلة 

للمالحظة 
  الهامة

 -المستوى الثالث 
المدخالت غير 

القابلة للمالحظة 
 الهامة

         6201ديسمبر  31
           

         األصول التي جرى قياسها بالقيمة العادلة
           

 58,229,510  -  -  58,229,510  32,420,436  إستثمارات عقارية
 716,023,547  -  -  716,023,547  716,023,547  موجودات غير ملموسة

 1000,000  -  -  1000,000  1000,000  موجودات مالية 

 775,253,057  -  -  775,253,057  749,443,983  اإلجمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 

 )تتمة(الموحدة    إيضاحات حول القوائم المالية
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 ) تتمة (ادارة المخاطر المالية  -34
 

 ) تتمة ( القيمة العادلةقياس 
 
 
 
 

  القيمة العادلة   القيمة الدفترية   

المستوى 
 -األول 

األسعار 
المدرجة 

في 
األسواق 
  النشطة

المستوى 
 -الثاني 

المدخالت 
القابلة 

للمالحظة 
  الهامة

المستوى الثالث 
المدخالت غير  -

القابلة للمالحظة 
 الهامة

           6201 يناير 1
           

         األصول التي جرى قياسها بالقيمة العادلة
 23,585,328  -  -  23,585,328  13,030,238  إستثمارات عقارية

 799,467,904  -  -  799,467,904  799,467,904  موجودات غير ملموسة
 1000,000  -  -  1,000,000  1,000,000  موجودات مالية 

 824,053,232  -  -  824,053,232  813,498,142  اإلجمالي
 

 
 االحداث الالحقة : -35

باستالم  إشعارات تعميد من وزارة التعليم لطباعة وتزويد المقررات لشركة تابعة خالل الفترة الالحقة قامت إحدى الشركات التابعة 
مليون لاير سعودي. من المتوقع أن يظهر األثر المالي خالل  134االشعارات بقيمة إجمالية المدرسية لحساب شركة تابعة كما تم تسليم 

 .2018الربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 
 

 والتي تقوم بتقديم الخدمات والدراسات " شركة توق للعالقات العامة " والمملوكة بالكامل لهاقامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة 
عقد مع شركة تجارية نشاطها الدعاية واإلعالن والعالقات العامة لتقديم خدمات تعزيز اإلنتشار بتوقيع  والبحوث االعالمية والتسويقية 

مليون لاير سنويا ومدته خمس سنوات ومن الجدير بالذكر الى أن ذلك يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها  131.6والتواجد الدولي بقيمة 
ثر اال يعكسشركاتها التابعة بما لديها من خبرات وانتشار و حضور على الصعيد المحلي والعالمي هذا ومن المتوقع أن المجموعة و
 . 2018خالل الربع الثاني للسنة المالية القوائم المالية  علىالمالي للعقد 

 
 إعتماد مجلس اإلدارة: -36

 .2018مارس  29الموافق  ـهـ1439 رجب 12تاريخ تم إعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة ب
 


