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فيالمساھمین إلىالمستقلالمراجع تقریر 
شركة بن داود القابضة 

سعودیة مساھمة مقفلة)(شركة

الرأي
شركة سعودیة مساھمة وھي أو "الشركة االم") "الشركةداود القابضة ("لشركة بن الموحدة لقد راجعنا القوائم المالیة 

، م٢٠١٩دیسمبر ٣١والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في ("المجموعة")وشركاتھا التابعةمقفلة
التدفقات وقائمة الملكیة الموحدة، التغیرات في حقوق وقائمة الموحدة،والدخل الشامل اآلخر الخسارة الربح أووقائمة 

للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة بما في ذلك ملخص النقدیة الموحدة
بالسیاسات المحاسبیة الھامة.

لموحدة المرفقة تظھر بعدل، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد في رأینا، إن القوائم المالیة ا
، وأداءھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك م٢٠١٩دیسمبر ٣١للمجموعة كما في 

یة والمعاییر واإلصدارات األخرى في المملكة العربیة السعودللمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة طبقًا التاریخ
المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقًا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. تم بیان مسؤولیتنا بموجب تلك 

عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة". إننا مستقلون مراجع الالمعاییر بشكل أكبر في تقریرنا ضمن فقرة "مسؤولیات 
عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالیة 

المراجعة التي حصلنا علیھا الموحدة واستوفینا مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقًا لتلك القواعد. إننا نعتقد بأن أدلة 
كافیة ومالئمة لتوفیر أساس لرأینا.

الموحدةالقوائم المالیةعن الحوكمة المكلفین بولیات اإلدارة وئمس
وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي الموحدة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالیة ھي الإن اإلدارة 

عربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین المعتمدة في المملكة ال
مسئولة أیضًا عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة الالقانونیین وأحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، و

ن غش أو خطأ.ضروریة إلعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من التحریف الجوھري الناتج ع

عند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن اإلدارة مسئولة عن تقییم قدرة المجموعة على االستمرار في العمل على أساس 
مبدأ االستمراریة واالفصاح، حسبما ھو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمراریة، واستخدام مبدأ 

ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة المجموعة، أو إیقاف عملیاتھا، أو لیس لدى اإلدارة االستمراریة في المحاسبة، ما لم تكن 
بدیل واقعي إال القیام بذلك.

ولون عن  االشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة.ئالحوكمة مسالمكلفین بإن 

الموحدةمراجعة القوائم المالیةعن ولیات مراجعي الحسابات ئمس
أھدافنا في الحصول على تأكید معقول بأن القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریف جوھري، سواًء كان تتمثل

ناتجًا عن غش أو خطأ، وإصدار تقریر مراجعة یشتمل على رأینا. إن التأكید المعقول ھو تأكید عالي المستوى، لكنھ 
معاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة لیس ضمانًا على أن المراجعة التي یتم تنفیذھا وفقًا لل

سوف تكشف عادًة التحریف الجوھري عند وجوده. قد تأتي التحریفات نتیجة غش أو خطأ وتعتبر جوھریة، منفردة 
القوائم أو مجتمعة، إن كان من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون على أساس ھذه 

المالیة الموحدة.





 ()شركة سعودية مساهمة مقفلةشركة بن داود القابضة 

 من هذه القوائم المالية الموحدة. أ ال يتجزجزءاً  25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 3ــ 

 الموحدة والدخل الشامل اآلخرالربح أو الخسارة قائمة 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  

 
 إيضاح

 ديسمبر 31
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 اإليرادات 
 تكلفة االيرادات

 
 ربحإجمالي ال

 
 مصروفات بيع وتوزيع

 مصروفات عمومية وإدارية 
 تشغيلية أخرىإيرادات 

 
 الربح التشغيلي

 
 إيرادات أخرى

 تكلفة تمويل على التزامات إيجار
 

 الربح للسنة قبل الزكاة
 

 مصروف الزكاة
 

 صافي الربح للسنة 
 

 )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر
قائمة إعادة تصنيفها إلى  يتملن  البنود التي

الربح او الخسارة الموحدة في فترات 
 الحقة:

 
إعادة قياس برنامج  من مكاسب)خسائر( / 

 المنافع المحددة 
 

 مجموع الدخل الشامل للسنة 

 
 )أ(24
 

 
 

7 
8 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

 4.843.772.262 
(3.199.242.525) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1.644.529.737 

 
(1.006.788.369) 
(130.873.961) 
 11.397.059 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 518.264.466 

 
 7.864.075 
(95.799.880) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 430.328.661 

 
(11.192.342) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 419.136.319 

 
 
 
 
 
 
 
(2.227.822) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 416.908.497 

═══════════ 

 4.554.153.793 
(3.001.302.332) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1.552.851.461 
 
(1.047.184.392) 
(127.019.163) 
 12.993.865 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 391.641.771 
 
 6.618.165 

 ــ     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 398.259.936 
 
(423.790) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 397.836.146 
 
 
 
 
 
 
 
 3.348.301 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 401.184.447 

══════════ 
 



 ()شركة سعودية مساهمة مقفلةشركة بن داود القابضة 

 من هذه القوائم المالية الموحدة. أ ال يتجزجزءاً  25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 4ــ 

 ةموحدال قائمة المركز المالي
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
  

 إيضاح
 م2019ديسمبر  31
  سعوديلاير

   

 م2018ديسمبر  31
 لاير سعودي

 الموجودات 
 الموجودات غير المتداولة 

 ممتلكات ومعدات
 أصل غير ملموس

 موجودات حق االستخدام
 

 مجموع الموجودات غير المتداولة 
 

 الموجودات المتداولة 
 بضاعة

 تجارية واخرىذمم مدينة 
 وسُلفمبالغ مدفوعة مقدماً 

 قة مستحق من جهات ذات عال
 نقد وما في حكمه

 
 مجموع الموجودات المتداولة 

 
 مجموع الموجودات

 
 حقوق الملكية والمطلوبات

 
 حقوق الملكية 

 المال  رأس
 احتياطي نظامي 

 أرباح مبقاة
 

 مجموع حقوق الملكية
 

 
 
9 
 
10 
 
 
 
 
11 
12 
12 
14 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
15 
 

 
 

940.398.846 
193.133 

2.356.831.705 
────────── 
3.297.423.684 
────────── 

 
918.983.808 
260.256.125 
51.959.970 

 ــ     
214.950.268 

────────── 
1.446.150.171 
────────── 
4.743.573.855 
══════════ 

 
 
 

1.143.000.000 
42.487.003 

866.238 
────────── 
1.186.353.241 
────────── 

 
 

1.065.125.463 
572.269 

 ــ     
───────── 
1.065.697.732 
───────── 

 
805.628.568 
156.561.301 
51.733.540 
1.685.390 

122.886.866 
───────── 
1.138.495.665 
───────── 
2.204.193.397 
═════════ 

 
 
 

530.000.000 
129.693.833 
354.750.911 

───────── 
1.014.444.744 
───────── 

 المطلوبات غير المتداولة
 للموظفين نهاية الخدمة منافع

 التزامات إيجار
 

 مجموع المطلوبات غير المتداولة
 

 المطلوبات المتداولة 
 مستحق لجهات ذات عالقة 

 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 إيرادات غير مكتسبة وذمم دائنة أخرى

 التزامات إيجار ـ الجزء المتداول
 زكاة مستحقة الدفع

 
  مجموع المطلوبات المتداولة

 
 مجموع المطلوبات

 
 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

 
16 
10 
 
 
 
 
14 
17 
17 
10 
18 
 
 
 
 
 
 

 
91.886.141 

2.297.444.070 
────────── 
2.389.330.211 
────────── 

 
12.386.752 

883.624.722 
35.319.190 

220.994.425 
15.565.314 

────────── 
1.167.890.403 
────────── 
3.557.220.614 
────────── 
4.743.573.855 
══════════ 

 
80.227.125 

 ــ     
───────── 

80.227.125 
───────── 

 
8.905.893 

1.059.316.819 
34.727.069 

 ــ     
6.571.747 

───────── 
1.109.521.528 
───────── 
1.189.748.653 
───────── 
2.204.193.397 
═════════ 

 



 ()شركة سعودية مساهمة مقفلةشركة بن داود القابضة 

 من هذه القوائم المالية الموحدة. أ ال يتجزجزءاً  25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 5ــ 

 موحدةالقائمة التغيرات في حقوق الملكية 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 المـــال رأس 

 لاير سعودي

 احتياطي نظامي

 لاير سعــودي

 أرباح مبقاة

 لاير سعــودي

 المجمـــــوع

 لاير سعودي

 

 م2018يناير  1الرصيد في 
 

530.000.000  89.575.388  203.684.909  823.260.297 

 397.836.146  397.836.146  ـــ      ـــ      صافي الربح للسنة

 3.348.301  3.348.301  ـــ      ـــ      الدخل الشامل اآلخر للسنة

 401.184.447  401.184.447  ـــ      ـــ      مجموع الدخل الشامل للسنة 

     

 ـــ      (40.118.445) 40.118.445  ـــ      محول إلى االحتياطي النظامي

 (210.000.000) (210.000.000) ـــ      ـــ      "ج"( 15إيضاح توزيعات أرباح )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1.014.444.744  354.750.911  129.693.833  530.000.000 م2018ديسمبر  31الرصيد في 

     

 419.136.319  419.136.319  ـــ      ـــ      صافي الربح للسنة

 (2.227.822) (2.227.822) ـــ      ـــ      الخسارة الشاملة األخرى للسنة 

 416.908.497  416.908.497  ـــ      ـــ      مجموع الدخل الشامل للسنة 

     

 ـــ      (483.879.538) (129.120.462) 613.000.000 (15ضاح زيادة في رأس المال )إي

 ـــ      (41.913.632) 41.913.632  ـــ      محول إلى االحتياطي النظامي

 (245.000.000) (245.000.000) ـــ      ـــ      "ج"( 15توزيعات أرباح )إيضاح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1.186.353.241  866.238  42.487.003  1.143.000.000 م2019ديسمبر  31الرصيد في 

 ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 



 ()شركة سعودية مساهمة مقفلةشركة بن داود القابضة 

 من هذه القوائم المالية الموحدة. أ ال يتجزجزءاً  25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 6ــ 

 ةموحدال قائمة التدفقات النقدية
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  

 
 إيضاح

 ديسمبر 31
 م2019

 لاير سعـودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعـودي
 

 األنشطة التشغيلية
 للسنة قبل الزكاة الربح
 

  تعديالت لتسوية الربح قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية
 ممتلكات ومعدات استهالك

 استهالك أصل حق االستخدام
 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 تمويل على التزامات إيجار تكاليف
 ممتلكات ومعداتاستبعاد من  خسارة

 نهاية الخدمة للموظفين منافعمخصص 
 
 

 تعديالت على رأس المال العامل:
 ً  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

 بضاعة 
 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ومطلوبات أخرى 

 مستحق من جهات ذات عالقة 
 مستحق لجهات ذات عالقة 

 
 العملياتن النقد م

 
 زكاة مدفوعة

  نهاية الخدمة المدفوعة للموظفينمنافع 
 

 صافي النقد من األنشطة التشغيلية
 

 االنشطة االستثمارية 
 شراء ممتلكات ومعدات 

 غير ملموسأصل شراء 
 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

 
 صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية

 
 ةالتمويلي األنشطة

 زيعات أرباح مدفوعةتو
 دفع التزامات إيجار

 
 التمويليةصافي النقد المستخدم في االنشطة 

 
 النقد وما في حكمهالزيادة في صافي 

 
 في بداية السنة النقد وما في حكمه 

 
 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 
 
 
 

9 
10 
 
10 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
18 
16 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 430.328.661 

 
 
 160.093.738 
 259.594.840 
 379.136 
 95.858.849 
 245.628 
 15.727.510 

───────── 
 962.228.362 
 
(115.948.471) 
(113.355.240) 
(51.497.974) 
 1.685.390 
 3.480.859 

───────── 
 686.592.926 
 
(2.198.775) 
(6.296.316) 

───────── 
 678.097.835 

───────── 
 
(41.453.159) 

 ــ       
 5.840.410 

───────── 
(35.612.749) 

───────── 
   
(245.000.000) 
(305.421.684) 

───────── 
(550.421.684) 

───────── 
 92.063.402 
 
 122.886.866 

───────── 
 214.950.268 

═════════ 

 
 398.259.936 
 
 
 155.523.434 

 ــ     
 16.987 

 ــ     
 272.728 
 15.075.165 

───────── 
 569.148.250 
 
(62.815.290) 
(45.963.809) 
(58.429.633) 
(1.685.390) 
(1.011.884) 

───────── 
 399.242.244 
 
(10.742.049) 
(7.147.076) 

───────── 
 381.353.119 

───────── 
 
(144.031.971) 
(155.805) 
 1.065.225 

───────── 
(143.122.551) 

───────── 
   
(210.000.000) 

 ــ     
───────── 

(210.000.000) 
───────── 

 28.230.568 
 
 94.656.298 

───────── 
 122.886.866 

═════════ 



 ()شركة سعودية مساهمة مقفلةشركة بن داود القابضة 

 من هذه القوائم المالية الموحدة. أ ال يتجزجزءاً  25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 7ــ 

 )تتمة( قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  

 
 إيضاح

 ديسمبر 31
 م2019

 لاير سعـودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعـودي
 

 :غير نقدية معلومات إضافية
 موجودات حق االستخدام والتزامات إيجار

 
 زيادة في رأس المال

 
 من التزام منافع محددة إكتوارية )خسائر( / مكاسب

 
 االستخدام قمبالغ مدفوعة مقدماً محولة إلى أصل ح

 
 ل إلى أصل حق استخدامعد  التزام تعديل إيجار مُ 

 
4-1 

 
 "أ"15
 
16 

 
 2.577.215.401 

═════════ 
 613.000.000 

═════════ 
(2.227.822) 

═════════ 
(12.027.217) 

═════════ 
(123.602.002) 

═════════ 

 
 ــ     

═════════ 
 ــ     

═════════ 
 3.348.301 

═════════ 
 ــ     

═════════ 
 ــ     

═════════ 



 ودية مقفلة()شركة مساهمة سعشركة بن داود القابضة 

 
 ــ 8ــ 

 

 ةموحدالحول القوائم المالية  اتإيضاح
 م2019ديسمبر  31
 
 معلومات الشركة -1
 

في المملكة العربية مساهمة سعودية مقفلة  كشركةمسجلة "( األم الشركة“الشركة " أو  )" بن داود القابضة شركة
قرر  .(م2011 يوليو 17الموافق ) هـ16/08/1432خ تاريب 4031063470بموجب السجل التجاري رقم السعودية 

مساهمة سعودية شركة المساهمون في الشركة تغيير الوضع النظامي للشركة من "شركة ذات مسئولية محدودة" إلى "
هـ  1438شوال  22مساهمة سعودية مقفلة في كشركة مقفلة". أعلنت وزارة التجارة واالستثمار عن تشكيل الشركة 

 .لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجيمملوكة بالكامل األم الشركة م(. 2017يوليو  16 )الموافق
 

  يقع مكتب الشركة المسجل في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.
 

 تعمل المجموعة في قطاع تجارة التجزئة بالمواد الغذائية واللوازم المنزلية.
 

الشركة . وكذلك يتضمن الهدف من الالزم لهاوتقديم الدعم في إدارة شركاتها التابعة األم لشركة ليتمثل الهدف الرئيسي 
براءات اختراع تجارية واستخدام حقوق ملكية وتأجير واقتناء  مطلوبة ألعمالها وأصول منقولة ممتلكاتاقتناء األم 

 .وغيرهاشركاتها التابعة وحقوق أخرى ل اتوامتياز وعالمات تجاريةوصناعية 
 

( والُمشار إليها 3-2من القوائم المالية الموحدة كالً من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة )انظر اإليضاح تتض
 بـ )"المجموعة"(.

 
 وبيان االلتزام عدادأساس اإل -2
 
 أساس اإلعداد 2-1

م مبدأ وساس االستحقاق المحاسبي ومفهتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستخدام أ
 االستمرارية باستثناء منافع نهاية الخدمة للموظفين حيث يتم استخدام حسابات القيمة الحالية االكتوارية. 

 
ولكل  .للشركة األميتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي باعتباره العملة الوظيفية وعملة العرض 

ات التابعة، تقرر المجموعة عملتها التشغيلية والبنود التي تتضمنها القوائم المالية لكل شركة والتي شركة من الشرك
 تُقاس باستخدام العملة الوظيفية.

 
 بيان االلتزام 2-2

ة والمعايير وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعوديالموحدة تم إعداد هذه القوائم المالية 
ً بـ )"المعايير الدولية  واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي يُشار لها جميعا

 للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.
 
 أساس التوحيد 2-3

. تتحقق م2019ديسمبر  31تها التابعة كما في ام وشركتتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة األ
السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر بها، 

 ولدى المجموعة القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها.
 

 المجموعة بشكل خاص على الشركة المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة: تسيطر
 
نفوذ على الشركة الُمستثمر بها )مثل: حقوق موجودة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة  •

 بالشركة المستثمر بها(.
 تيجة االشتراك مع الشركة الُمستثمر بها.التعرض لمخاطر أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة ن •
 القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة الُمستثمر بها للتأثير على عوائدها. •
 
 
 



 ودية مقفلة()شركة مساهمة سعشركة بن داود القابضة 

 
 ــ 9ــ 

 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31

 
 وبيان االلتزام )تتمة( أساس اإلعداد -2
 
 أساس التوحيد )تتمة( 2-3

فتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون بشكل عام، هناك ا

لدى المجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها، فإن المجموعة تأخذ 

ى المجموعة نفوذ على الشركة المستثمر بها، في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لد

 وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:

 
 التصويت في الشركة المستثمر بها. يتمتع بحقمع اآلخرين ممن أو الترتيبات التعاقدية الترتيب التعاقدي  •

 الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية األخرى. •

 محتملة للمجموعة.حقوق التصويت وحقوق التصويت ال •
 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة الُمستثمر بها أم ال إذا ما اشارت الحقائق والظروف 

الى أن هناك تغييرات في عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتباراً من تاريخ 

الشركة التابعة وتستمر حتى زوال تلك السيطرة. يتم ضم الموجودات والمطلوبات واإليرادات سيطرة المجموعة على 

والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ استحواذ 

 طرة.الشركة التابعة وحتى تاريخ زوال تلك السيالسيطرة على المجموعة على 
 

وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على حملة األسهم في الشركة األم للمجموعة والحصص  الدخليتم توزيع 

وعند  نتائج هذا التوزيع قد يؤدي إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. غير المسيطرة، إن وجدت، حتى لو أن

شركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات اللزوم، يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية لل

وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية والمطلوبات المالية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات 

 المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
 

وفيما إذا فقدت  تساب أي تغيّر في حصة الملكية في الشركة التابعة ـ دون زوال السيطرة ـ كمعاملة حقوق ملكية.يتم اح

المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( والمطلوبات والحصة غير 

الربح أو ي ربح أو خسارة ناتجة عن زوال السيطرة في قائمة المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية ويتم تسجيل أ

 الموحدة. ويتم تسجيل أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.الخسارة 
 

 األم والشركات التابعة التالية:تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة 

 

 المال رأس نسبة الحصة في النشاط الرئيسي مكان التأسيس االسم

 )مباشرة وغير مباشرة(

 م2018 م2019   
 شركة أسواق بن داود التجارية

 (مسئولية محدودة)شركة ذات 
 

شركة الدانوب للمواد الغذائية 
مسئولية  والكماليات )شركة ذات

 (محدودة
 

شركة نجمة الدانوب للمخابز 
 والتسويق المحدودة

مكة المكرمة ـ المملكة 
 العربية السعودية

 
دة ـ المملكة العربية ج

 السعودية
 
 

جدة ـ المملكة العربية 
 السعودية

تجارة التجزئة في المواد 
 الغذائية واالواني المنزلية

 
 

تجارة التجزئة في المواد 
 الغذائية واالواني المنزلية

 
تشغيل المخابز والمطاعم للمواد 

 الغذائية  

 
100% 

 
 
 

100% 
 
 

100% 

 
100% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 

 



 ودية مقفلة()شركة مساهمة سعشركة بن داود القابضة 

 
 ــ 10ــ 

 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31

 
 وبيان االلتزام )تتمة( أساس اإلعداد -2
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 2-4
 

فتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وا
والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واالفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. إال أن 
عدم التأكد بشأن هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية 

 لتزام الذي قد يتأثر بذلك في الفترات المستقبلية.لألصل أو اال
 

 للمخاطر وعدم التيقن مما يلي: المجموعةتتضمن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض 
 

 (16إفصاح تحليل الحساسية )اإليضاح  •
 (21يضاح اإلإدارة مخاطر األدوات المالية ) •
 (22يضاح اإلإدارة رأس المال ) •
 

ت واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يُعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجودة تستند هذه التقديرا
وتستخدم لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. يتم فحص 

اسبية في الفترة التي يتم فيها التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل مراجعة التقديرات المح
مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية 

 والفترات المستقبلية.
 

 األحكام
ي لها تأثير جوهري على ، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالية والتللمجموعةخالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية 

 :الموحدة المبالغ المدرجة في القوائم المالية
 

 كمستأجر المجموعةتحديد مدة اإليجار للعقود ذات خيارات التجديد واالنهاء ـ 
ما إذا كانت مدة سريان عقد اإليجار قابلة لإللغاء في عقود اإليجار في أي فترة يتخللها خيار تمديد  المجموعةتحدد 

متأكدة من معقولية ممارسة هذا الخيار أو في أي فترات مغطاة بخيار انهاء عقد المجموعة يما إذا كانت اإليجار ف
 متأكدة من معقولية ممارسة هذا الخيار.المجموعة اإليجار فيما إذا كانت 

 
ن من المعقول إذا كاالمجموعة العديد من عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واالنهاء. تقرر المجموعة لدى 

تأخذ في اعتبارها جميع العوامل ذات الصلة التي المجموعة ممارسة خيار التجديد أو انهاء عقد اإليجار. وهذا يعني أن 
بتقييم المجموعة تشكل حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التجديد أو انهاء عقد اإليجار. بعد تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم 

وتؤثر على قدرة المجموعة ما كان هناك حدث أو تغير في الظروف الواقعة ضمن سيطرة  مدة عقد اإليجار إذا
 في ممارسة خيار التجديد أو االنهاء )مثل: عمل تحسينات جوهرية على المأجور أو إعادة هيكلة المأجور(.المجموعة 

 
 مبدأ االستمرارية

أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى أن لديها الموارد  بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار علىالمجموعة قامت إدارة 
لالستمرار في نشاطها في المستقبل المنظور. إضافةً لذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد يلقي 

على ة الموحدعلى االستمرار. وبالتالي، تم االستمرار في إعداد القوائم المالية المجموعة بظالل من الشك حول قدرة 
 أساس مبدأ االستمرارية.

 
 
 
 
 
 



 ودية مقفلة()شركة مساهمة سعشركة بن داود القابضة 

 
 ــ 11ــ 

 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31

 
 وبيان االلتزام )تتمة( أساس اإلعداد -2
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-4
 

 التقديرات واالفتراضات
لمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في ما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بايف

تاريخ قائمة المركز المالي مما ينطوي على مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات 
راتها وافتراضاتها على المعايير في تقديالمجموعة والمطلوبات في السنة المالية الالحقة كما هو موضح أدناه. اعتمدت 

. إال أنه يجوز أن تتغير الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات الموحدة المتاحة عن إعداد القوائم المالية
ً للتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة  . وتنعكس هذه التغييرات على المجموعةالمستقبلية وفقا

فيما يلي المعلومات بشأن عدم التأكد من االفتراضات والتقديرات المتضمنة في المناطق  االفتراضات عند حدوثها.
 التالية:

 
 األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات

األعمار االنتاجية التقديرية للممتلكات والمعدات الحتساب االستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات المجموعة تحدد إدارة 
بار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبيعي. وتقوم اإلدارة بفحص القيمة المتبقية واألعمار بعد األخذ في االعت

االنتاجية سنوياً، ويتم تعديل مصروفات االستهالك المستقبلية في حال اعتقاد اإلدارة بأن األعمار االنتاجية تختلف عن 
 التقديرات السابقة.

 
 االنخفاض في قيمة البضاعة

لبضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ـ أيهما أقل. عند تقادم البضاعة أو تلفها يتم تكوين مخصص تسجل ا
. في حال المبالغ الكبيرة في حد ذاتهـــا يتم تكوين المخصص على أساس كل للتحقيقتقديري مقابل صافي قيمتها القابلة 

عتبر مبلغاً كبيراً ولكن البضاعة المتعلق بها أصبحت متقادمة او تالفة مبلغ على حدة ولكن إذا كان كل مبلغ على حدة ال ي
ً لنوع البضاعة ودرجة التقادم بناء على أسعار البيع  يتم تقييم هذه المبالغ بصورة إجمالية وتكوين المخصص طبقا

 التاريخية.
 

 مخصص خسائر المخزون 
الناتج ى ضوء العوامل المختلقة والتي تتضمن يتم تكوين مخصص مقابل خسائر المخزون على مستوى الفرع عل

يتم تحديد مبلغ المخصص على . خالل الفترة استناداً إلى المبيعات الفعلية المخصصالفعلي للمخزون ويتم احتساب 
 أساس شهري ويتم تعديله بحسب أي تغيرات في العوامل ـ عند اللزوم.

 
 برنامج المنافع المحددة

منافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري يتم تحديد تكلفة برنامج ال
وضع العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم 

لتعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعته طويلة وزيادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفيات وحركة التوظيف. ونتيجة ا
األجل، إن التزام المنافع المحددة يمتاز بحساسية عالية تجاه التغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع 
االفتراضات في نهاية كل سنة. تتمثل المؤشرات األكثر حساسية في معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب. 

حديد معدل الخصم المالئم، تعتبر اإلدارة أن عوائد السوق تستند إلى سندات حكومية / سندات شركات عالية عند ت
الجودة. تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية على معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة، واألقدمية، والترقيات، والعرض 

لوفيات المتاحة الخاصة بدول محددة. قد تتغير استقراءات سوق العمل. يستند معدل الوفيات إلى جداول ا والطلب في
( لمزيد من 16الرجوع إلى اإليضاح ) يمكنجداول الوفيات فقط من وقت آلخر استجابة للتغيرات الديموغرافية. 

 التفاصيل حول التزامات منافع الموظفين.
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 وبيان االلتزام )تتمة( أساس اإلعداد -2
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-4
 

 التقديرات واالفتراضات )تتمة(
 

 حوافز الخصم التدريجي
لمشتريات خالل السنة. من الموردين وفقاً لكمية ا، بما في ذلك حوافز تسويقية، ة على حوافز إضافيةمجموعتحصل ال

تمارس إدارة المجموعة الحكم المهني في تحديد ما إذا كانت هذه الحوافز جزءاً من سعر شراء المنتج في تقديرها عند 
ً للعقود مجموعتقوم الإدراج هذه الحوافز.  وتتضمن التقديرات التي  لموقعة مع المورديناة بتسجيل هذه الحوافز طبقا
 ع المجموعة الحصول عليه بناًء على القيمة المتوقع استردادها.تعكس المبلغ الذي تتوق

 
 انخفاض قيمة الذمم المدينة

تحصيل بأن المجموعة لن تكون قادرة على التجارية عند توافر دليل موضوعي الذمم المدينة تكوين مخصص مقابل يتم 
بات المالية التالية في االعتبار على أنها تؤخذ الصعو. المبالغ المستحقة بحسب اآلجال األصلية للذمم المدينةكامل 

مؤشرات النخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية: احتمالية دخول المدين في إفالس أو إعادة هيكلة مالية أو تعثر وعدم 
 قدرة على الدفع.

 
 عقود اإليجار ـ تقدير معدل االقتراض المتزايد

الفور تحديد سعر الفائدة المضمن في عقود اإليجار، وبالتالي تستخدم المجموعة معدل  ال تستطيع المجموعة على
االقتراض المتزايد في قياس التزامات عقود اإليجار. إن معدل االقتراض المتزايد هو سعر الفائدة الذي يجب على 

على أصل بقيمة مماثلة لألصل  المجموعة دفعه من أجل االقتراض لفترة مماثلة بضمان مماثل ومبالغ الزمة للحصول
حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي، يعكس معدل االقتراض المتزايد "المبلغ الذي على المجموعة دفعه" 
والذي يتطلب تقديراً عند عدم توافر أسعار ملحوظة أو عند الحاجة للتعديل بما يتناسب مع شروط وأحكام عقد اإليجار. 

بتقدير معدل االقتراض المتزايد باستخدام البيانات الملحوظة )مثل: أسعار الفائدة السائدة في السوق( ة المجموعتقوم 
 بالمجموعة.والمتوافرة وعند ضرورة عمل بعض التقديرات الخاصة 

 
 السياسات المحاسبية الهامة -3
 

ـ باستثناء ما ورد ذكره في د إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم تطبيق السياسات المحاسبية أدناه بشكل دائم عن
 في سياق إعداد هذه القوائم المالية الموحدة: 4و 15-3اإليضاحين 

 
 تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول 3-1
 

 الموجودات
لى التصنيف متداول / غير استناداً إالموحدة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي المجموعة تعرض 

 متداول. يتم تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حال:
 
 توقع تحقق األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة العمل العادية، •
 محتفظ باألصل بشكل رئيسي من أجل المتاجرة،  •
 أوشهراً بعد تاريخ التقرير المالي،  12توقع تحقق األصل خالل  •
شهراً على  12كونه نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل  •

 األقل من تاريخ التقرير المالي.
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
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 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول )تتمة( 3-1
 

 المطلوبات
 صنف االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال:يُ 
 
 توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية، •
 محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، •
 شهراً بعد تاريخ فترة التقرير المالي، أو 12االلتزام خالل توقع تسوية  •
 شهراً على األقل بعد تاريخ فترة التقرير المالي. 12عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة  •
 

 جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. تصنف المجموعة
 
 الممتلكات والمعدات  3-2
 

 والقياس  االعتراف
 تُقاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.

 
تتضمن التكلفة سعر الشراء والمصاريف التي تعود مباشرة إلى إحضار األصل إلى موقعه وحالته الراهنة للتشغيل وفقاً 

التي يتم انشاءها ذاتياً تكلفة المواد والعمالة المباشرة، وأي تكاليف أخرى لما تريده اإلدارة. تتضمن تكلفة الموجودات 
تكاليف فك وإزالة األثاث تعود مباشرة إلى إحضار الموجودات إلى حالتها الراهنة للغرض المرجو استخدامها فيه، و

 وإعادتها إلى الموقع الذي تتواجد فيه وتكاليف االقتراض على الموجودات المؤهلة.
 

حال كانت األعمار اإلنتاجية ألجزاء هامة من بند من الممتلكات والمعدات تختلف عن األجزاء األخرى، فإنه يتم في 
 احتسابها كبنود منفصلة )مكونات رئيسية( عن الممتلكات والمعدات.

 
ن االستبعاد يتم تحديد المكاسب أو الخسائر من استبعاد جزء من الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت م

الربح أو الخسارة مع القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات ويتم إدراجها بالصافي ضمن الدخل التشغيلي في قائمة 
 والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

 
 التكاليف الالحقة  

فع اقتصادية ُمتضمنة تُدرج تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمعدات في القيمة الدفترية للبند حال احتمال تدفق منا
ضمن الجزء إلى المجموعة، ويمكن قياس تكلفتها بطريقة موثوقة. يتم استبعاد القيمة الدفترية للجزء الذي يتم استبداله. 

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة حال تكبدها.الربح أو الخسارة تُدرج تكلفة الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات في قائمة 
 

 االستهالك 
مثل االستهالك التخصيص المنظم للقيمة القابلة لالستهالك ألصل ما والعمر اإلنتاجي التقديري. تُمثل القيمة القابلة يُ 

لالستهالك تكلفة األصل أو أي قيمة أخرى تحل مكان التكلفة ناقصاً قيمته المتبقية. يدرج االستهالك في قائمة الربح أو 
بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية لكل بند من بنود الممتلكات  الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

 أيهما أقصر. –والمعدات. يتم استهالك الموجودات المؤجرة بناًء على مدة العقد او أعمارها اإلنتاجية 
 

 مستقبلي عند اللزوم. تتم مراجعة طرق االستهالك واالعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية على األقل سنوياً وتعدل بأثر
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 الممتلكات والمعدات )تتمة( 3-2
 

 االستهالك 
 فيما يلي احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت لألعمار اإلنتاجية التقديرية للفترات: 

 
 سنوات  10- 3 معدات  
 سنوات 10-7.5 سيارات 

 سنوات  10- 5 أثاث وتجهيزات وتحسينات عقارات مستأجرة 
 سنوات  3 حاسب آلي 

 
 مالية تحت التنفيذ رأساألعمال ال

مالية تحت التنفيذ الموجودات تحت االنشاء والتحسينات على الموجودات القائمة حيث تُسجل رأستُمثل األعمال ال
ص خسائر انخفاض القيمة المتراكمة إن وجدت. تتضمن هذه التكاليف تكاليف المعدات والمواد والتكاليف بالتكلفة ناق

األخرى التي تعود مباشرة إلى إحضار األصل لموقعة والغاية التي أعد من أجلها بغرض التشغيل وفقاً لما تراه اإلدارة. 
تكون الموجودات جاهزة لالستخدام، يتم تحويل األعمال عندما مالية تحت التنفيذ. رأسال يتم استهالك األعمال ال

 .المجموعةمالية تحت التنفيذ إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم احتسابها وفقاً لسياسات رأسال
 
 الموجودات غير الملموسة 3-3

أنظمة تقريرها وأنظمتها  المتكبدة من البرامج التي تستخدمها المجموعة فيالموجودات غير الملموسة التكلفة  تمثل
. بعد االعتراف األولى، بالتكلفة عند االعتراف األوليالمحاسبية. يتم قياس الموجودات غير الملموسة بصورة مستقلة 

تُدرج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض متراكمة.  ال تتم رسملة الموجودات 
الربح لدة داخلياً، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، ويتم عكس المصروفات ذات العالقة في قائمة المو الملموسةغير 

 في الفترة التي يتم تكبد مصروفات فيها.الموحدة والدخل الشامل اآلخر أو الخسارة 
 

 نها محددة.جية للموجودات غير الملموسة على أيتم تقييم األعمار اإلنتا
 

ر الملموسة ذات العمر االنتاجي المحدد على مدى العمر االنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لمعرفة تطفأ الموجودات غي
االنخفاض في القيمة إذا كان هناك مؤشراً على أن الموجودات غير الملموسة قد تكون تعرضت النخفاض في القيمة. 

ت األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في فترة يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذا
كل تقرير مالي. يؤخذ في االعتبار التغيرات في العمر االنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية 

ت في المستقبلية المتضمنة في األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم اعتبارها كتغيرا
الربح أو التقديرات المحاسبية. يتم إدراج مصروف االطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة 

 .ةغير الملموس الموجوداتضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموحدة والدخل الشامل اآلخر الخسارة 
 
عتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت المكاسب أو الخسائر الناتجة عن إلغاء اال قياس يتم

عند إلغاء الموحدة والدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة إدراجها في قائمة  ويتملألصل  والقيمة العادلةاالستبعاد 
 االعتراف باألصل.

 
 سنوات. 3يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على فترة 

 
 عقود اإليجار  3-4

موعة بتقييم العقد في البداية سواًء أكان عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار. وهذا يعني أن العقد الذي يعطي تقوم المج
 .المجموعة الحق في السيطرة على أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض هو عقد إيجار
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 محاسبية الهامة )تتمة(السياسات ال -3
 
 تمة(عقود اإليجار )ت 3-4
 

 مستأجر المجموعة ك
ً نموذج المجموعةتطبق  لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود  اً منفرد ا

األصل  استخدامويمثل حق بالتزام االيجار لدفع دفعات اإليجار  المجموعةالقيمة. تعترف  المتدنيةإيجار الموجودات 
 .األساسيةالموجودات  استخدامالحق في 

 
 ( الموجودات حق االستخدامأ

. االستخدامتاريخ توافر األصل حق وهو بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار  المجموعةتقوم 
ار وتكاليف تمويل. يتم إدراج تكاليف التمويل في قائمة الدخل الشامل توزيع كل دفعة إيجار ما بين التزام إيجيتم 

على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار الموجودات حق االستخدام يتم استهالك الموحدة طوال مدة عقد إيجار. 
 ، على النحو التالي:أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصل ـ أيهما أقصر

 
 سنة 25-5 جزئةت منافذ •
 سنوات 8إلى  1 سكن موظفين •
 

 يتم قياس الموجودات حق االستخدام في البداية بالتكلفة والتي تتألف من اآلتي:
 
  مبلغ التزام اإليجار عند القياس األولي، •
  دفعات اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بدء عقد اإليجار ناقص أي حوافز إيجار مستلمة، •
  اليف أولية مباشرة، وأي تك •
  تكاليف إعادة الموقع إلى ما كان عليه ـ إذا ما انطبق ذلك. •
 

في نهاية مدة اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسه خيار الشراء،  المجموعةإذا كانت ملكيه األصل المستأجر تنتقل إلى 
النخفاض القيمة. يرجى وجودات حق االستخدام المفيحتسب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. تخضع 

 .8-3في اإليضاح  "انخفاض قيمة الموجودات غير المالية"الرجوع إلى فقرة 
 
 التزامات اإليجار 

بإدراج التزامات اإليجار الُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة  المجموعةفي بداية عقد اإليجار، تقوم 
. تتضمن دفعات اإليجار دفعات ثابتة )تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية( ناقصاً أي محفزات إيجار مستحقة اإليجار

االستالم، ودفعات إيجار متغيرة القيمة بناًء على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعها مقابل ضمانات المبالغ 
ودفعات  المجموعةسة لخيار الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيضاً سعر الممار

الحق في انهاء عقد اإليجار. ودفعات  المجموعةالغرامات المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي 
عند حصل فيها الدفع. اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم إدراجها كمصروف في الفترة التي ي

معدل االقتراض المتزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان  المجموعةاحتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم 
 معدل الفائدة الضمني في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري.

 
 القيمة المتدنيةعقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات 

األصول المتدنية القيمة هي المواد التي ال شهراً أو أقل.  12 هي العقود التي تصل مدتهاقصيرة األجل اليجار اإلد عقو
يتم لقائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة ككل. تستوفي معايير المجموعة فيما يتعلق بالرسملة وتعتبر غير جوهرية 

القيمة كمصروف على أساس القسط  متدنيةقصيرة األجل أو للموجودات إدراج دفعات اإليجار سواًء بالنسبة للعقود 
 .في قائمة الدخل الشامل الموحدة الثابت طوال مدة سريان عقد اإليجار

 
 دفعات اإليجار المتغيرة

بعض عقود اإليجار تتضمن دفعات متغيرة مرتبطة باستخدام/أداء األصل المستأجر. يتم إدراج مثل هذه المدفوعات في 
 ئمة الدخل الشامل الموحدة.قا
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 البضاعة 3-5

المحتفظ بها للبيع بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ــ أيهما أقل. صافي  البضائعيتم تقييم البضاعة التي تمثل 
ممكن تحقيقها هي سعر البيع التقديري في دورة االعمال العادية ناقص التكلفة التقديرية لالنتهاء والتكاليف القيمة ال

التقديرية إلتمام البيع. تكلفة البضاعة جميع تكاليف الشراء والتكاليف األخرى المنفقة لجلب البضاعة إلى موقعها 
 م طريقة المتوسط المرجح.وبحالتها الراهنة. يتم تحديد تكلفة البضاعة باستخدا

 
 النقد وما حكمه 3-6

يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز الماالي الموحادة مان النقاد لادى البناوك والنقاد فاي الصاندوق تخضاع لمخااطر 
 غير جوهرية في التغيرات في القيمة.

 
  األدوات المالية  3-7
 

 الموجودات المالية 

 االعتراف األولى والقياس
في حال األصل المالي غير المقاس بالقيمة العادلة  - زائدبقيمته العادلة  عند االعتراف األولياس األصل المالي يتم قي

تكاليف معاملة مالي. تحتسب الصل األتكاليف المعاملة العائدة بصورة مباشرة القتناء ـ الربح أو الخسارة من خالل 
والدخل الشامل الربح أو الخسارة كمصروف في قائمة لربح أو الخسارة ااألصل المالي المحمل بالقيمة العادلة من خالل 

 .الموحدة اآلخر
 

من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينتج 
". يشار إلى هذا التقييم أنه المبلغ القائمفقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل عنها تدفقات نقدية والتي هي "

 " ويتم على مستوى األداة.فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم اختبار "
 

يتم االعتراف بمشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات في إطار زمني محدد بموجب 
)تجارة عادية( في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع  الئحة أو اتفاقية في السوق

 األصل.
 

 القياس الالحق
 تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية: يتملغرض القياس الالحق، 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(، •
ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدوير األرباح والخسائر المتراكمة )أدوات الموجودات المالية بالقيمة الع •

 الدين(،
الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم تدوير األرباح والخسائر  •

  المتراكمة عند إلغاء االعتراف )أدوات حقوق الملكية(،
 .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالية  •

 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(

 استيفاء حال في المطفأة بالتكلفة الماليةالموجودات  بقياس المجموعة تقوم. للمجموعة أهمية األكثر الفئة هي هذه

 :التاليين الشرطين
 
 .التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل بهدف عمل نموذج ضمن المالي باألصل االحتفاظ •

مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة  فقط تعتبر محددة تواريخ في نقدية تدفقات المالي لألصل التعاقدية الشروط عن ينتج •
 .على أصل المبلغ القائم
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 الموجودات المالية )تتمة(
 

 القياس الالحق )تتمة(
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( )تتمة(

ً  المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات قياس يتم  يتم. القيمة النخفاض وتخضع الفعّال الفائدة معدل طريقة باستخدام الحقا

 تعديله أو األصل، استبعاد عند الموحدة اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في والخسائر باألرباح العترافا

 ذات جهة من والمستحق حكمه، في وما النقد المطفأة بالتكلفة للمجموعة المالية الموجودات تتضمن. قيمته انخفاض أو

 .خرىاأل المدينة والذمم مدينة موظفين وذمم عالقة
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين(
 :التاليين الشرطين استيفاء حال اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين أدوات بقياس لمجموعةا تقوم

 
 .والبيع لتعاقديةا النقدية التدفقات تحصيل بهدف عمل نموذج ضمن المالي باألصل االحتفاظ •

فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة  تعتبر محددة تواريخ في نقدية تدفقات المالي لألصل التعاقدية الشروط عن ينتج •
 . على أصل المبلغ القائم

 
ة تقييم دوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يتم االعتراف بالدخل من الفائدة وإعادأل بالنسبة

والدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة صرف العملة األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو عكس القيود في قائمة 
وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. تُدرج تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الموحدة 

ن التغير في القيمة العادلة المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر يعاد تدويره الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد، فإ
 حالياً أدوات دين مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.المجموعة في الربح أو الخسارة. ال يوجد لدى 

 
 قوق الملكية(الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات ح

أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات للمجموعة عند االعتراف األولي، يمكن 
حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار 

مالية: العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة". يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة ( "األدوات ال32المحاسبة الدولي )
 على حدة.

 
ال يتم أبداً تدوير األرباح والخسائر من هذه الموجودات المالية في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح 

من هذه المتحصالت المجموعة الدفع، إال عندما تستفيد عند نشوء الحق في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى في قائمة 
كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل األرباح في الدخل الشامل اآلخر. إن أدوات حقوق 

لدى الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير معرضة لتقييم انخفاض القيمة. ال يوجد 
 حالياً أدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. مجموعةال
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 للمتاجرة، بها المحتفظ المالية الموجودات الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات تتضمن

 المالية الموجودات أو الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة األولي االعتراف عند المحددة المالية وجوداتوالم

 لغرض اقتناؤها تم إذا للمتاجرة بها كمحتفظ المالية الموجودات تصنيف يتم. العادلة بالقيمة إلزامي بشكل قياسها المطلوب

ً  تصنف المستقلة، الضمنية المشتقات فيها بما المشتقات، إن. القريب المدى على الشراء إعادة أو البيع  أنها على أيضا

 . فعالة تحوط كأدوات تصنيفها يتم لم ما للمتاجرة بها محتفظ
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 القياس الالحق )تتمة(

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )تتمة(

 مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم فقط ليست التي النقدية التدفقات ذات المالية الموجودات تُصنف

 .األعمال نموذج عن النظر بغض الخسارة، أو بحالر خالل من العادلة بالقيمة وتقاس
 

 اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة تصنيفها يتم التي الدين أدوات معايير عن النظر وبغض

 إذا األولي االعتراف عند الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة الدين أدوات تصنيف يتم قد أعاله، موضح هو كما

 من العادلة بالقيمة المالية الموجودات تقيد. جوهرية بصورة المحاسبي التعارض تقليل أو إلغاء إلى سيؤدي ذلك كان

 في العادلة القيمة في التغيرات صافي تسجيل مع العادلة بالقيمة الموحدة المالي المركز قائمة في الخسارة أو الربح خالل

ً  المجموعة لدى يوجد ال. الموحدة اآلخر الشامل دخلوال الخسارة أو الربح قائمة  بالقيمة مصنفة مالية موجودات حاليا

 . الخسارة او الربح خالل من العادلة

 
 إلغاء االعتراف

يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية 
 ( عند:الموحد للمجموعةقائمة المركز المالي  متماثلة( )أي استبعادها من

 
 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو •
بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل المجموعة قيام  •

بتحويل كافة مخاطر ومنافع المجموعة ، أو )أ( قيام دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير"
بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة المجموعة األصل أو )ب( عدم قيام 

 على األصل.
 

فإنها تقوم  بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير،المجموعة عندما تقوم 
 بتقييم إذا ما، وإلى أي مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. 

 
ل المجموعة في حال عدم قيام  بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحو 

ة به. وفي تلك الحالة مجموعذي تستمر عالقة السيطرتها على األصل، فإنه عند ذلك يتم االعتراف باألصل إلى المدى ال
باالعتراف أيضا بالمطلوبات المرتبطة باألصل. ويقاس اللتزام المرتبط واألصل المحول على أساس المجموعة تستمر 

 .المجموعةيعكس الحقوق والمطلوبات التي احتفظت بها 
 

لقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول با
 بسداده ـ أيهما أقل.المجموعة مطالبة 
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 المطلوبات المالية 

 االعتراف االولي والقياس 
أو ـ الربح أو الخسارة ف المطلوبات المالية، عند االعتراف األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل تُصن

كقروض أو ذمم دائنة حسب مقتضى الحال. يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وبعد خصم 
الذمم للمجموعة ي حال القروض والذمم الدائنة. تشمل المطلوبات المالية التكاليف العائدة مباشرة إلى تكاليف المعامالت ف

 الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى والمستحق للجهات ذات العالقة.
 

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

 
 الربح أو الخسارة ة العادلة من خالل المطلوبات المالية بالقيم

المطلوبات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة الربح أو الخسارة تتضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 والمطلوبات المالية المحددة عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات المالية

 كمطلوبات محتفظ بها بغرض المتاجرة عند الحصول عليها بغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب.
 

والدخل الشامل الربح أو الخسارة يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في قائمة 
يتم تحديدها الربح أو الخسارة ي بالقيمة العادلة من خالل . المطلوبات المالية المصنفة عند االعتراف االولالموحدة اآلخر

أي المجموعة (. لم تحدد 9في التاريخ األولي لالعتراف وفقط إذا تم استيفاء متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )
 التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.

 
 إلغاء االعتراف

لتزام مالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو انتهاؤه. وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس يتم إلغاء االعتراف با
المقرض بشروط مختلفة بشكل جوهري أو تعديل شروط االلتزام الحالي تماماً، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم 

اللتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف با
 .الموحدة والدخل الشامل اآلخرالربح أو الخسارة المعنية في قائمة 

 
 الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى 

ً للمجموعة األقربتعتبر هذه الفئة   . بعد االعتراف االولي، حيث يتم قياس الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى الحقا
 بالتكلفة المطفأة.

 
 مقاصة االدوات المالية 

فقط عند وجود حق الموحدة يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي 
ً لتسوية المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى  ات على أساس لتسوية الموجودات مع المطلوبالمجموعة حالي نافذ نظاما
 الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. 
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 الموجودات المالية 
ً على انخفاض قيمة أصل مالي أو تقوم ا لمجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليالً موضوعيا

مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد تعرض أو تعرضت 
ً على انخفاض القيم ة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف النخفاض القيمة فقط إذا كان هناك دليالً موضوعيا

األولي لألصل وكان لحدث الخسارة تأثيراً على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لألصل المالي أو مجموعة 
الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بصورة موثوق بها. قد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات على أن 

مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تأخير أو تعثر في سداد الفوائد أو أصل المدينين أو 
المدفوعات، واحتمال دخولهم في حالة إفالس أو حالة إعادة هيكلة مالية أخرى وحيث تشير البيانات الملحوظة إلى أن 

ثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية هناك نقص قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية، م
 التي ترتبط بتعثرات السداد.

 
مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من تكوين المجموعة بتقوم 

منهج مبسط في احتساب خسائر االئتمان التجارية، تطبق المجموعة  خالل الربح او الخسارة. فيما يتعلق بالذمم المدينة
المتوقعة. وبالتالي، ال تطبق التغيرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدالً منذ ذلك تعترف بمخصص الخسارة على أساس 

 العمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير مالي.
 

 الموجودات غير المالية
م المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك مؤشراً على االنخفاض في القيمة. وفى حال في تاريخ كل قائمة مركز مالي، تقو

وجود مثل هذا المؤشر أو في حال كان هناك ضرورة للقيام باختبار انخفاض القيمة السنوي، تقوم المجموعة بتقدير 
دلة لألصل أو الوحدات المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد لألصل. إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العا

ً تكاليف االستبعاد وقيمتها قيد االستعمال  ً تكاليف البيع إلى البيانات  أيهما أعلى.  –ناقصا تستند القيمة العادلة ناقصا
يم مع األخذ في االعتبار معامالت السوق األخيرة. في حال عدم تحديد تلك المعامالت، فيتم استخدام نموذج تقيالمتاحة 
ضمن سياق تقييم القيمة قيد االستعمال، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مع القيمة الحالية باستخدام مالئم. 

معدل الخصم لما قبل ضريبة الدخل الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة المتعلقة 
قابل لالسترداد للموجودات الفردية، ما لم ينتج األصل تدفقات نقدية إلى الشركة مستقلة يتم تحديد المبلغ الباألصل. 

بصورة كبيرة عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل 
 ض القيمة ويتم تخفيضه لقيمته القابلة لالسترداد.أو الوحدة المولدة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر منخف

 
. فيما يتعلق الموحدة والدخل الشامل اآلخرالربح أو الخسارة درج الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة في قائمة تُ 

ً لتخفيض القيمة الدف ترية ألي شهرة بالخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة للوحدة المولدة للنقد يتم توزيعها مبدئيا
موزعة على الوحدات. ومن ثم يتم تخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة من الوحدات( على 

 أساس نسبي.
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 منافع قصيرة األجل للموظفين
االعتراف بالتزام ما مقابل  يتم تحميل منافع الموظفين القصيرة األجل كمصروف حال تقديم الخدمة المرتبطة بها. ويتم

المبلغ المتوقع دفعه في حال وجود التزام قانوني أو ضمني على المجموعة نتيجة لخدمة تم تقديمها في السابق بواسطة 
 عتمد عليها.الموظف ويمكن قياس االلتزام بطريقة يُ 
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 منافع ما بعد التوظيف 
يتم احتساب االلتزام على المجموعة بموجب برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير ممولة ويتم 

ترات الحالية والسابقة وخصم ذلك احتسابها من خالل تقدير مبلغ المنافع المستقبلية الذي اكتسبه الموظف خالل الف
ً باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إدراج إعادة قياس  المبلغ. يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنويا

تقوم صافي التزام المنافع المحددة والذي يتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. 
بتحديد صافي مصروف الفائدة على صافي التزام المنافع المحددة للفترة من خالل تطبيق معدل الخصم  المجموعة

المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية مقابل صافي التزام المنافع المحددة الالحق، وكذلك األخذ 
ة خالل الفترة نتيجة لدفعات المنافع. يدرج صافي مصروف الفائدة باالعتبار أي تغيرات في صافي التزام المنافع المحدد

والدخل الربح أو الخسارة والمصروفات األخرى المرتبطة بالبرامج المحددة ضمن مصروفات الموظفين في قائمة 
 الشامل اآلخر الموحدة.

 
 المخصصات 3-10

( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال التزام )قانوني أو ضمنيالمجموعة تُدرج المخصصات عندما يكون لدى 
تجسد منافع اقتصادية المجموعة سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج المجموعة أن يُطلب من 

ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقع المجموعة سداد بعض أو جميع المخصصات، 
أمين، فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكداً فعلياً. يتم عرض المصروف بموجب عقد الت

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة بعد طرح أي سداد.الربح أو الخسارة المتعلق بالمخصص في قائمة 
 

ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس ـ  إذا كان تأثير القيمة الوقتية للمال جوهرياً، فيتم خصم المخصصات باستخدام معدل
حيثما يقتضي األمر ـ المخاطر المتعلقة بااللتزام. عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرور 

 الوقت كتكلفة تمويل.
 
 توزيعات األرباح النقدية  3-11

ً  باالعتراف بالتزام لدفع توزيعات األرباح عندما يتمالشركة األم تقوم  نظام األساسي للشركة للاعتماد التوزيع. وطبقا
 . يتم االعتراف بمبلغ مقابل مباشرة في حقوق الملكية.المساهمين، يتم اعتماد التوزيع من قبل األم
 
 الزكاة 3-12

نظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(، ويتم تكوين مخصص الزكاة وفقاً لأل حكامللزكاة وفقاً أل مجموعةتخضع ال
والدخل الشامل الربح أو الخسارة على قائمة للمجموعة المالية في المملكة العربية السعودية. يتم تحميل مخصص الزكاة 

 .الموحدة اآلخر
 
 تحقق اإليرادات  3-13

ود مع اإليرادات من العقإدراج في المواد الغذائية واألدوات المنزلية. يتم  ة نشاطها في تجارة التجزئةلمجموعتزاول ا
ة أنها تستحقه مجموعالعمالء عند انتقال السيطرة على البضائع والخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس الثمن الذي تتوقع ال

ة على االستنتاج بشكل عام بأنها األصيل في جميع ترتيبات إيراداتها مجموعمقابل تلك البضائع أو الخدمات. توصلت ال
االفصاحات حول األحكام  4-2يتضمن اإليضاح  ل تحويلهم إلى العميل.ألنها تسيطر على البضائع والخدمات قب

 المتعلقة باإليرادات من العقود مع العمالء.والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 اإليرادات )تتمة(تحقق  3-13
 

 بيع البضائع
اإليرادات هي الدخل الذي ينشأ عن بيع البضائع ضمن الدورة العادية ألنشطة المجموعة بعد استبعاد ضريبة القيمة 

الوقت الذي تنتقل فيه السيطرة على البضاعة إلى العميل وعموماً يكون في  بيع البضائعتُدرج اإليرادات من المضافة. 
البضاعة إلى العميل )عادة عند خروج البضاعة من متاجر المجموعة(. يتم تسجيل البضائع المباعة ذلك عند تسليم 

 بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق استالمه الحقاً بعد استبعاد المستردات والخصومات التجارية.
 

 حددها المجموعة وفقاً لتقديرها.يتم بيع منتجات المجموعة الموجودة في المعارض مع حق الترجيع خالل فترة ت
 

( من الشركات ممارسة الحكم واألخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف 15يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي )
ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة من نموذج األعمال بالنسبة للعقود مع عمالئها. كما أن المعيار يحدد المحاسبة على 

 ايدة للحصول على العقد والتكاليف المباشرة المتعلقة باستيفاء شروط العقد.التكاليف المتز
 

 اإليرادات التشغيلية األخرى
تقوم المجموعة بتأجير بعض المعارض الواقعة داخل متاجرها وأسواقها بموجب اتفاقيات إيجار تشغيلي. يتم إدراج 

جار. يتم إدراج حوافز اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ إيرادات اإليجار على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإلي
 من إجمالي إيرادات اإليجار طوال مدة عقد اإليجار.

 
 العمالت األجنبية  3-14

بعملتها الوظيفية وبالسعر الفوري السائد في تاريخ المجموعة تسجل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية مبدئياً عن طريق 
لة لالعتراف. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بعملة أجنبية إلى العملة الوظيفية المعاملة األولى المؤه

بأسعار الصرف الفورية للعملة الوظيفية السائدة في تاريخ التقرير المالي. وتسجل جميع الفروق الناشئة عن التسوية أو 
 . الموحدة الشامل اآلخر والدخلالربح أو الخسارة التحويل على البنود النقدية في 

 
يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية وبعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ 
المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وبعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة 

 خ تحديد القيمة العادلة. في تاري
 

الربح أو الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً لالعتراف بالربح أو الخسارة يتم التعامل مع 
 نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للبند. الخسارة 

 
 المصروفات  3-15
 

 تكلفة اإليرادات
لجلب البضاعة الى الحالة القابلة للبيع. تسجل المسترجعات،  التي تم تكبدهاالمباشرة  تتضمن تكلفة اإليرادات التكاليف

)يُشار لها جميعاً بـ "دعم الموردين"( عند الحصول والمنافع المكتسبة من الموردين ، الحوافز األخرىو، اتالتعويضو
الموردين وعند إمكانية قياسها بصورة  منعليها من قبل المجموعة وهذا يحصل عند االستحواذ على جميع االلتزامات 

بخصوص  24يُعتد بها. يتم إدراج دعم الموردين كقيد دائن في نطاق تكلفة المبيعات. يرجى الرجوع إلى اإليضاح 
 التغير في سياسة دعم الموردين. 

 
تكلفة بيع البضائع عند يتم إدراج دعم الموردين المتعلق بالبضائع الموجودة لدى المجموعة في تاريخ التقرير المالي ب

 بيعها.
 

يتم إدراج المبالغ المستحقة المتعلقة بدعم الموردين ضمن الذمم المدينة التجارية واألخرى ـ باستثناء الحاالت التي يكون 
للمجموعة فيها حق نافذ نظاماً للمقاصة وتنوي المجموعة مقاصة المبالغ المستحقة من الموردين مقابل المبالغ المطلوبة 

 الموردين وفي مثل هذه الحاالت يتم تسجيل صافي المبالغ المستحقة االستالم أو الدفع فقط. من
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 المصروفات )تتمة( 3-15
 

 مصروفات البيع والتوزيع 
ة. تتضمن هذه التكاليف بشكل نموذجي مجموعللتكاليف منفقة لتنفيذ او تسهيل أنشطة البيع  ايتتضمن هذه التكاليف 

رواتب موظفي المبيعات، التسويق والمصروفات اللوجستية. وألغراض العرض يتم تسوية اإليرادات الترويجية التي 
ة للبيع بالتجزئة مع مصروفات البيع مجموعتشمل الدخل المكتسب من ترويج مختلف المنتجات ضمن متاجر ال

 والتوزيع.
 

 العمومية واالدارية المصروفات
بضائع او تقديم خدمات. وتتضمن هذه  أيتتعلق هذه المصروفات بالمصروفات التشغيلية التي ال تتعلق مباشرة ببيع 

المصرفات ايضاً توزيعات للمصروفات غير العمومية غير المباشرة والتي ال تعود بصورة محددة لتكلفة اإليرادات او 
تخصيص المصروفات غير المباشرة بين تكلفة اإليرادات ومصروفات البيع والتوزيع البيع ومصروفات التوزيع. يتم 

 والمصروفات العمومية واإلدارية حيثما يتطلب االمر على اساس ثابت.
 
 توزيعات األرباح 3-16

بناًء . المجموعةقدير توزيعات أرباح عند الموافقة على التوزيع ولم يعد التوزيع حسب ت لدفعالتزام  المجموعةتسجل 
. يتم تسجيل مبلغ المساهمينتوزيع األرباح حال الموافقة على ذلك من قبل على النظام األساسي للشركة، يتم اعتماد 

  .الملكيةفي حقوق  مقابل مباشرة  
 
 ـ التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات4

"عقود اإليجار" وفيما يلي شرح تفصيلي ( 16)الدولي للتقرير المالي ول مرة المعيار أل المجموعةخالل السنة، طبقت 
 حول طبيعة وتأثير هذا التغير:

 
  ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي ) 4-1

( "عقود 17الدولي )( محل معيار المحاسبة 16يحل المعيار )( ألول مرة. 16تقوم المجموعة بتطبيق المعيار )
لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي بخصوص "تحديد فيما إذا كان الترتيب ( الصادر عن 4تفسير )اإليجار"، وال

 -بخصوص "عقود اإليجار التشغيلي  –لجنة التفاسير الدائمة ( الصادر عن 15تفسير )ينطوي على عقد إيجار"، وال
بخصوص "تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على  –لجنة التفاسير الدائمة ادر عن ( الص27تفسير )الحوافز"، وال

( مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح لعقود اإليجار ويتطلب 16شكل قانوني لعقد اإليجار". يحدد المعيار )
 كز المالي.من المستأجرين المحاسبة على جميع عقود اإليجار بموجب نموذج منفرد داخل قائمة المر

 
م باستخدام طريقة األثر الرجعي 2019يناير  1من تاريخ التطبيق االلزامي وهو ( 16بتطبيق المعيار ) المجموعةقامت 

ل المحددة في المعيار. ونتيجة لذلك، لم يتم تعديل أرقام المقارنة للسنة  المعدل بالشكل الذي تسمح به شروط التحو 
 م.2018ديسمبر  31المنتهية في 
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 ـ التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات )تتمة(4
 
 )تتمة( ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي ) 4-1
 

 (:)نقص( /م )زيادة 2019يناير  1( كما في 16فيما يلي تأثير تطبيق المعيار )
 
 م2019 يناير 1 

 الموجودات
 موجودات حق االستخدام

 ً  مبالغ مدفوعة مقدما
 

 مجموع الموجودات
 

 المطلوبات
 التزامات إيجار

 التزام تعديل لإليجار
 
 
 

 مجموع التعديالت على حقوق الملكية
 

 
 2.588.242.618 
(11.027.217) 

────────── 
 2.577.215.401 

────────── 
 
 2.700.817.403 
(123.602.002) 

────────── 
 2.577.215.401 

────────── 
 ــ     

══════════ 
 

( صنفت المجموعة كل عقد من عقودها )المجموعة كمستأجر( في تاريخ بدء العقد كعقود إيجار 16قبل تطبيق المعيار )
 تشغيلي.

 
إليجار باستثناء عقود (، قامت المجموعة بتطبيق طريقة واحدة لإلدراج والقياس لجميع عقود ا16عند تطبيق المعيار )

ل ووسائل عملية  اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المتدنية القيمة. يوفر المعيار متطلبات محددة للتحو 
 قامت المجموعة باستخدامها.

 
 عقود اإليجار التي تم احتسابها سابقاً كعقود إيجار تشغيلي

ً على أنها عقود إيجار  قامت المجموعة بإدراج الموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار للعقود المصنفة سابقا
تشغيلي، باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل أو عقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة. تم إدراج الموجودات حق 

ً أو المساوية اللتزامات اإليجار والمعدلة بأي دفعات إياالستخدام لعقود اإليجار على أساس القيمة  جار مدفوعة سلفا
لقد تم إدراج مستحقة الدفع متعلقة بالعقد المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة فوراً قبل تاريخ التطبيق األولي. 

التزامات اإليجار استناداً إلى القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية المخصومة باستخدام معدل االقتراض المتزايد في 
 يق األولي.تاريخ التطب

 
تلك العقود التي تم تحديدها مسبقاً على ( فقط على 16لم تقم المجموعة باستخدام وسائل المساعدة عند تطبيق المعيار )

قامت ( من لجنة تفسير المعايير الدولية. لقد 4( والتفسير )17أنها عقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي )
 :لتاليةاالمجموعة بتطبيق وسائل المساعدة 

 
 استخدام معدل خصم واحد لمحفظة من عقود اإليجار ذات خصائص متشابهة إلى حد معقول، •
( كعقود إيجار قصيرة األجل مع فترة متبقية أقل 17المحاسبة على عقود اإليجار بموجب معيار المحاسبة الدولي ) •

 م،2019يناير  1شهراً كما في  12من 

 ،باشرة في قياس الموجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولياستثناء التكاليف األولية الم •
 ،استخدام الوقائع السابقة في تحديد مدة اإليجار في العقود التي تتضمن خيارات التجديد أو اإلنهاء •

ذلك  االختيار ـ وبحسب فئة األصل األساسي، بعدم فصل العناصر غير التأجيرية من العناصر التأجيرية وبدالً من •
 المحاسبة على كل عنصر تأجيري وأي عناصر غير تأجيرية مرتبطة به كمكون واحد.



 ودية مقفلة()شركة مساهمة سعشركة بن داود القابضة 

 
 ــ 25ــ 

 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31
 
 ـ التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات )تتمة(4
 
 )تتمة( ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي ) 4-1
 

(، قامت المجموعة بإدراج التزامات اإليجار والموجودات حق االستخدام ذات الصلة المتعلقة 16تطبيق المعيار )عند 
(. تم قياس االلتزامات بالقيمة الحالية لدفعات 16بالعقود التي استنتجت بأنها عقود إيجار بموجب مبادئ المعيار )

م. تم قياس الموجودات 2019يناير  1متزايد للمجموعة كما في اإليجار المتبقية مخصومة باستخدام معدل االقتراض ال
ً المتعلقة بالعقود المدرجة في قائمة  حق االستخدام بقيمة معادلة اللتزام اإليجار معدلة بحسب المبالغ المدفوعة مقدما

 م.2019ديسمبر  31المركز المالي الموحدة كما في 
 

( والتزامات اإليجار 17جار المحتسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي )يبين الجدول التالي تسوية اللتزامات عقود إي
 م:2019يناير  1( كما في 16المحتسبة بموجب المعيار الدولي )

 
 م2019يناير  1 
  

 م2018ديسمبر  31في تشغيلي كما  إيجارالتزامات عقود 
 م2019يناير  1المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزايد كما في 

3.466.364.898 
3.66% 

 ────────── 
 2.705.388.468 م2019يناير  1مخصومة كما في التشغيلي ال اإليجارالتزامات عقود 

  ناقص:
 4.571.065 قصيرة األجل إيجارالتزامات متعلقة بعقود 

 ────────── 
 2.700.817.403 م2019يناير  1كما في  يجارالتزامات اإل

 ══════════ 
 
 "السلبيالتعويض  معمزايا الدفع المسبق "( 9على المعيار الدولي للتقرير المالي )تعديالت  4-2

(، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بشرط أن 9بموجب المعيار )
ى أصل المبلغ القائم فقط" )"ضوابط مدفوعات مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة علتكون التدفقات النقدية التعاقدية هي "

أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ"(، وان يتم االحتفاظ بأداة الدين ضمن نموذج أعمال مناسب للتصنيف. توضح 
( أن األصل المالي يجتاز "ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" 9التعديالت على المعيار )

نظر عن األحداث أو الظروف التي تسبب اإلنهاء المبكر للعقد، وبغض النظر عن الطرف الذي يدفع او يستلم بغض ال
 .للمجموعةالتعويض المعقول من أجل اإلنهاء المبكر للعقد. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية 

 
 "ج أو تخفيضه أو تصفيتهتعديل البرام"( 19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 4-3

( المحاسبة عند تعديل البرنامج أو تخفيضه أو تصفيته خالل فترة 19)معيار المحاسبة الدولي تعالج التعديالت على 
التقرير المالي. توضح التعديالت أنه عند حدوث تعديل على البرنامج أو تخفيضه أو تصفيته خالل فترة التقرير المالي 

نشأة تحديد تكلفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج أو تخفيضه أو تصفيته السنوية، يجب على الم
باستخدام االفتراضات االكتوارية المستخدمة في إعادة قياس صافي التزام )أصل( المنافع المحددة التي تعكس المنافع 

ب على المنشأة تحديد صافي الفائدة للفترة المتبقية المقدمة بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث. كما يج
بعد تعديل البرنامج أو تخفيضه أو تصفيته باستخدام صافي التزام )أصل( المنافع المحددة التي تعكس المنافع المقدمة 
( بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم المستخدم غي إعادة قياس صافي التزام )أصل

 المنافع المحددة.
 

لكونها لم تعمل أي تعديالت على البرنامج أو تخفيضات لمدة  للمجموعةليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية 
 . الفترةلبرنامج خالل ا ةالبرنامج أو تصفي



 ودية مقفلة()شركة مساهمة سعشركة بن داود القابضة 

 
 ــ 26ــ 

 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31
 
 محاسبية واالفصاحات )تتمة(ـ التغيرات في السياسات ال4
 
 م2017 –م 2015دورة  -التحسينات السنوية  4ـ4
 

 "تكاليف االقتراض" (23معيار المحاسبة الدولي )
تعالج كجزء من القروض العامة أي قروض تم الحصول عليها في األساس من أجل تطوير  توضح التعديالت أن المنشأة

ية إلعداد األصل لالستخدام المراد منه أو بيعه. تقوم المنشأة بتطبيق هذه أصل مؤهل عند اكتمال جميع األنشطة الجوهر
التعديالت على تكاليف االقتراض الُمتكبدة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى التي تقوم المنشأة فيها 

م أو 2019يناير  1تبدأ في لي السنوية التي بتطبيق هذه التعديالت. تُطبق المنشأة هذه التعديالت على فترات التقرير الما
لمع السماح بالتطبيق المبكر. بعد هذا التاريخ   .لن تتأثر المجموعة بهذه التعديالت في تاريخ التحو 

 
 المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذـ 5
 
 ( "تعريف األعمال"3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5-1

( "تجميع 3تعديالت على تعريف األعمال في المعيار )مجلس معايير المحاسبة الدولي أصدر م، 2018ر في أكتوب
األعمال" لمساعدة المنشآت في تحديد فيما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المقتناة تعتبر أعماالً أم ال. توضح 

يم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على إحالل أي التعديالت الحد األدنى من المتطلبات ألي أعمال، وتستبعد تقي
عناصر مفقودة، وإضافة توجيهات لمساعدة المنشآت في تقييم ما إذا كانت العملية المقتناة جوهرية، وتضييق مجال 

جديدة مع  التعريفات لألعمال والمخرجات، وتقديم اختبار اختياري لمدى ترك ز القيمة العادلة. تم تقديم أمثلة توضيحية
 هذه التعديالت. 

 
م أو بعد هذا 2020يناير  1يجب على الشركات تطبيق التعريف الُمعدل لألعمال في عمليات االستحواذ التي تحصل في 

التاريخ. وبما أن التعديالت تنطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي قد تحصل في أو بعد تاريخ 
ل. المجموعةفإن التطبيق ألول مرة،   لن تتأثر بهذه التعديالت في تاريخ التحو 

 
 ( "تعريف المعلومات الجوهرية"8( ومعيار المحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 5-2

( "عرض القوائم 1معيار المحاسبة الدولي )تعديالت على مجلس معايير المحاسبة الدولي م، أصدر 2018في أكتوبر 
( "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية" لتتفق مع 8الية" ومعيار المحاسبة الدولي )الم

تعريف "جوهري" على مستوى جميع المعايير ولتوضيح بعض جوانب التعريف. يوضح التعريف الجديد "بأن 
حريف أو حجب للتأثير على القرارات التي يتخذها المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يتم توقع حذف أو ت

المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية 
 حول منشأة محددة تتولى إصدار تقارير مالية. 

 
م أو بعد هذا التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر. 2020 يناير 1تنطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 

 .للمجموعةليس من المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو جوهري أثر هام على القوائم المالية 
 
 ( والمعيار الدولي للتقرير المالي39( ومعيار المحاسبة الدولي )9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5-3
 ( "هيكلة مؤشر سعر الفائدة"7)

( ومعيار 9المعيار الدولي للتقرير المالي )تعديالت على مجلس معايير المحاسبة الدولي م، أصدر 2019في سبتمبر 
تجابة ( تضمنت المرحلة األولى من جهود المجلس في االس7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39المحاسبة الدولي )

لتأثيرات هيكلة معدالت الفائدة بين البنوك على التقارير المالية. تقدم التعديالت اعفاءات مؤقتة والتي تمكن محاسبة 
التحوط من االستمرار خالل فترة عدم التيقن قبل استبدال مؤشر سعر الفائدة الحالي ببديل والذي يعتبر بال مخاطر سعر 

 فائدة إلى حد بعيد.
 

م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر رجعي. 2020يناير  1يالت على الفترات السنوية التي تبدأ في تنطبق التعد
ومع ذلك، ال يمكن ألي عالقات تحوط والتي سبق إعادة تحديدها أن يتم إعادتها لسابق حالتها عند التطبيق، كما ال يمكن 

عد وقوع الحدث المتحوط له. يُسمح بالتطبيق المبكر ويجب ألي عالقات تحوط أن يتم تحديد مدى الفائدة منها إال ب
 .المجموعةاإلفصاح عنه. ال تنطبق هذه التعديالت على 



 ودية مقفلة()شركة مساهمة سعشركة بن داود القابضة 

 
 ــ 27ــ 

 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31

 

 ـ المعلومات القطاعية6
 

 نطاق المملكة العربية السعودية فقط. تعمل المجموعة فقط في قطاع التجزئة لتجارة البضائع االستهالكية وتعمل في 
 

يجب على المجموعة تحديد وعرض قطاعاتها التشغيلية بناًء على الكيفية التي تنظم فيها معلوماتها المالية وتعرضها 
على صانع القرار الرئيسي للعمليات. ولقد تم تحديد صانع القرار الرئيسي للعمليات على أنه مجلس اإلدارة حيث يقوم 

 باتخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة وهو المسئول عن تخصيص الموارد وتقييم األداء. المجلس
 

يقوم المجلس بمراجعة التقارير الداخلية األساسية وخاصةً حسابات اإلدارة مع التركيز على أداء المجموعة ككل. يتم 
متع بذات الخصائص االقتصادية. يتم توجيه جميع العناصر على ضوء أعمال التجزئة للمبيعات في المناطق التي تت

لفروع التجزئة وقدرة األعمال التجارية على مواكبة التركيز من خالل جميع القرارات التشغيلية على األداء والنمو 
 متطلبات المتاجر.

 
" وهيكل ( "قطاعات التشغيل8لقد أخذت المجموعة في االعتبار المبادئ األساسية في المعيار الدولي للتقرير المالي )

إعداد التقارير الداخلية وهيكل اإلدارة وهيكل العمليات التشغيلية. واستنتج مجلس اإلدارة على ضوء ذلك بأن المجموعة 
 تعمل في قطاع واحد وهو قطاع التجزئة.

 
اإلدارة  يتم قياس األداء من قبل مجلس اإلدارة على أساس الربح المحقق قبل الزكاة كما جاء في حسابات اإلدارة. تعتقد

بأن مثل هذا القياس يعتبر األنسب من حيث تقييم نتائج المجموعة. كما أن موجودات ومطلوبات القطاع لم يتم تضمينها 
 في تقارير اإلدارة الداخلية أو تقديمها بشكل منتظم إلى اإلدارة.

 
 مصروفات البيع والتوزيع -7
 
 ديسمبر 31 

 م2019
 لاير سعـودي

 

 ديسمبر 31
 م2018
 سعـودي لاير
 

 تكاليف موظفين
 "ج"( 10استهالك موجودات مستأجرة )إيضاح 

 "ب"( 9استهالك )إيضاح 
 خدمات عامة
 تكلفة تغليف

 إصالحات وصيانة 
 تكلفة اعالنات

 ايجارات
 أخرى

 

366.960.677 
256.139.570 
155.274.881 
99.728.176 
34.855.920 
16.008.025 
12.582.920 

9.363.604 
55.874.596 

───────── 
1.006.788.369 
═════════ 

358.781.145 
 ــ     

151.720.002 
110.458.996 
44.271.267 
19.911.047 
3.814.641 

305.147.725 
53.079.569 

───────── 
1.047.184.392 
═════════ 

   
 



 ودية مقفلة()شركة مساهمة سعشركة بن داود القابضة 

 
 ــ 28ــ 

 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31

 
 داريةالمصروفات العمومية واإل -8
 
 
 

 ديسمبر 31
 م2019

 لاير سعـودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعـودي
 

 تكاليف موظفين
 (14 مكافأة اإلدارة )إيضاح

 ("ب"9استهالك )إيضاح 
 "ج"( 10استهالك موجودات مستأجرة )إيضاح 

 إصالحات وصيانة
 تامين 

 ايجارات
 خدمات عامة

 (14مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 
 أخرى

 
 

82,946,243 
16,500,000 

4,213,880   
3,175,114 
4,330,143 
2,258,615   
1,157,990 
1,490,394   
1,500,000 

13,301,582 
───────── 

130,873,961 
═════════ 

70.458.099 
29.600.000 
3.803.432 

 ــ     
3.285.702 
1.779.032 
4.996.236 
1.281.648 
400.000 

11.415.014 
───────── 
127.019.163 

═════════ 
 



 ودية مقفلة()شركة مساهمة سعشركة بن داود القابضة 

 
 ــ 29ــ 

 

 )تتمة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31
 
 الممتلكات والمعدات -9
 
  

 
 معدات

 لاير سعودي
 

 
 

 سيارات
 لاير سعودي

أثاث وتجهيزات 
وتحسينات عقارات 

 مستأجرة
 لاير سعـــودي

 
 أجهزة حاسب

 آلي     
 ديلاير سعو

 
مالية رأسأعمال 

 تحت التنفيذ 
 لاير سعودي 

 ـوعالمجمــــ
 ديسمبر 31

 م2019
 ـوديلاير سع

 التكلفة:
 في بداية السنة 

 إضافات 
 استبعادات
 مشطوبات
 من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ تحويالت
 تحويالت
 

 في نهاية السنة
 

 
 844.732.930 
 12.424.923 
(7.192.802) 
(5.236.429) 
 29.582.030 
(8.774.864) 

───────── 
 865.535.788 

───────── 

 
 55.356.056 
 2.193.846 
(2.987.800) 
(62.661) 

 ـــ      
 ـــ      

────────  
 54.499.441 

──────── 

 
 757.225.877 
 5.301.454 
(231.204) 

 ـــ      
 22.772.775 
 8.774.864 

───────── 
 793.843.766 

───────── 

 
60.603.012 

701.563 
 ـــ      
 ـــ      

1.301.073 
 ـــ      

──────── 
62.605.648 

──────── 

 
 148.267.027 
 20.831.373 

 ـــ      
 ـــ      

(53.655.878) 
 ـــ      

───────── 
 115.442.522 

───────── 

 
 1.866.184.902 
 41.453.159 
(10.411.806) 
(5.299.090) 

 ـــ      
 ـــ      

────────── 
 1.891.927.165 

────────── 
 االستهالك:

 في بداية السنة
 محمل للسنة

 متعلق باالستبعادات
 متعلق بالمشطوبات

 تحويالت
 

 في نهاية السنة
 

 
 401.155.429 
 77.607.792 
(2.009.384) 
(4.655.065) 
(2.931.212) 

───────── 
 469.167.560 

───────── 

 
 40.488.960 
 2.312.329 
(2.770.753) 
(62.659) 

 ـــ      
────────  

 39.967.877 
──────── 

 
 310.751.929 
 72.149.376 
(126.997) 

 ـــ      
 2.931.212 

───────── 
 385.705.520 

───────── 

 
48.663.121 
8.024.241 

 ـــ      
 ـــ      
 ـــ      

──────── 
56.687.362 

──────── 

 
 ـــ      
 ـــ      
 ـــ      
 ـــ      
 ـــ      

───────── 
 ـــ      

───────── 

 
 801.059.439 
 160.093.738 
(4.907.134) 
(4.717.724) 

 ـــ      
────────── 

 951.528.319 
────────── 

 صافي القيمة الدفترية:
 م2019ديسمبر  31في 

 

 
 396.368.228 

═════════   

 
 14.531.564 

════════  

 
 408.138.246 

═════════  

 
5.918.286 

════════ 

 
 115.442.522 

═════════  

 
 940.398.846 

══════════ 
 

 ها.أ( تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بصورة رئيسية تكلفة إنشاء منافذ جديدة للتجزئة وتحسين المنافذ الموجودة أصالً واالرتقاء ب
 



 ودية مقفلة()شركة مساهمة سعشركة بن داود القابضة 

 
 ــ 30ــ 

 

 )تتمة(الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 م2019ديسمبر  31
 
 الممتلكات والمعدات )تتمة( -9

 
 ها.أ( تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بصورة رئيسية تكلفة إنشاء منافذ جديدة للتجزئة وتحسين المنافذ الموجودة أصالً واالرتقاء ب

 
 

 
 

 

 

 
 

 معدات
 لاير سعودي

 

 
 

 سيارات
 لاير سعودي

أثاث وتجهيزات 
وتحسينات عقارات 

 مستأجرة
 لاير سعـــودي

 
 أجهزة حاسب

 آلي     
 لاير سعودي

 
 أعمال رأسمالية

 تحت التنفيذ  
 لاير سعودي 

 
 المجمــــــــوع

 م2018
  سعـوديلاير

 التكلفة:
 في بداية السنة 

 إضافات 
 استبعادات
 مشطوبات
 تحويالت
 

 في نهاية السنة
 

 
 766.428.933 
 18.050.890 
(3.080.636) 
(137.953) 
 63.471.696 

───────── 
 844.732.930 

───────── 

 
 54.767.095 
 1.756.684 
(1.167.723) 

 ـــ      
 ـــ      

────────  
 55.356.056 

──────── 

 
 691.120.970 
 15.433.510 
(422.858) 

 ـــ      
 51.094.255 

──────── 
 757.225.877 

──────── 

 
 55.805.284 
 888.534 
(18.622) 

 ـــ      
 3.927.816 

──────── 
 60.603.012 

──────── 

 
 158.858.441 
 107.902.353 

 ـــ      
 ـــ      

(118.493.767) 
───────── 

 148.267.027 
───────── 

 
 1.726.980.723 
 144.031.971 
(4.689.839) 
(137.953) 

 ـــ      
────────── 

 1.866.184.902 
────────── 

 االستهالك:
 في بداية السنة
 المحمل للسنة

 متعلق باالستبعادات
 متعلق بالمشطوبات

 
 في نهاية السنة

 

 
 329.089.957 
 74.546.744 
(2.360.952) 
(120.320) 

───────── 
 401.155.429 

───────── 

 
 39.235.044 
 2.172.301 
(918.385) 

 ـــ      
────────  

 40.488.960 
──────── 

 
 241.455.691 
 69.370.047 
(73.809) 

 ـــ      
──────── 

 310.751.929 
──────── 

 
 39.245.152 
 9.434.342 
(16.373) 

 ـــ      
──────── 

 48.663.121 
──────── 

 
 ـــ      
 ـــ      
 ـــ      
 ـــ      

───────── 
 ـــ      

───────── 

 
 649.025.844 
 155.523.434 
(3.369.519) 
(120.320) 

────────── 
 801.059.439 

────────── 
 صافي القيمة الدفترية:

 م2018ديسمبر  31في 
 
 443.577.501 

═════════   

 
 14.867.096 

════════  

 
 446.473.948 

════════ 

 
 11.939.891 

════════ 

 
 148.267.027 

═════════  

 
 1.065.125.463 

══════════ 



 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(شركة بن داود القابضة 

 
 ــ 31ــ 

 

 )تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31
 
 الممتلكات والمعدات )تتمة( -9
 

 تم توزيع االستهالك المحمل للسنة كالتالي:ب( 
 
 ديسمبر 31 

 م2019
 لاير سعـودي

 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعـودي
 

 تكلفة مبيعات
 ( 7مصروفات بيع وتوزيع )إيضاح 

 (8مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 604.977 
 155.274.881 
 4.213.880 

───────── 
 160.093.738 

═════════ 

 ــ     
 151.720.002 
 3.803.432 

───────── 
 155.523.434 

═════════ 
 

 ـ عقود اإليجار10
 

 منافذ البيع بالتجزئة. تتراوح مدد عقود للعديد من الموجودات المستخدمة في عملياتها إيجارعقود  المجموعةلدى 
ً ما بين الموظفين ومساكن  إن التزامات المجموعة  .سنوات على التوالي 8إلى واحدة وسنة سنة  25الى  5عموما

 بموجب هذه العقود مضمونة بملكية المؤجر لها.
 

لمعدات مكتبية ذات قيمة  إيجارشهراً أو أقل وعقود  12لمباني سكنية مدتها  يجارض عقود اإلأيضاً بع المجموعةلدى 
 بتطبيق االعفاء من االعتراف بهذه العقود القصيرة األجل والعقود لموجودات متدنية القيمة. المجموعةمنخفضة. تقوم 

 
 كة فيها خالل السنة:فيما يلي القيم الدفترية للموجودات حق االستخدام المدرجة والحرأ( 
 

 منافذ تجزئة 

 لاير سعودي

 

 مساكن موظفين

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 (1-4م )إيضاح 2019يناير  1كما في 

 إضافات

 مصروف استهالك

 

 م2019ديسمبر  31كما في 

 2.471.484.538 

 28.183.927 

(244.503.499) 

────────── 

 2.255.164.966 

══════════ 

 116.758.080 

 ــ     

(15.091.341) 

───────── 

 101.666.739 

═════════ 

 2.588.242.618 

 28.183.927 

(259.594.840) 

────────── 

 2.356.831.705 

══════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(شركة بن داود القابضة 

 
 ــ 32ــ 

 

 )تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2019ديسمبر  31
 

 عقود اإليجار )تتمة(ـ 10
 

 قيم الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة خالل السنة:فيما يلي الب( 

 
 :الربح أو الخسارةفيما يلي المبالغ المدرجة في 

  
 و التالي:تم توزيع مصروف استهالك الموجودات حق االستخدام للسنة على النحج( 

 
 
 

 م2019 
 لاير سعودي

 
 (1-4يناير )إيضاح  1كما في 
 إضافات
 الفائدة تراكم

 مدفوعات
 

 م2019ديسمبر  31كما في 
 

 ناقص: الجزء المتداول
 

 الجزء غير المتداول
 

 2.700.817.403 
 27.183.927 
 95.858.849 
(305.421.684) 

────────── 
 2.518.438.495 

══════════ 
 220.994.425 

────────── 
 2.297.444.070 

══════════ 

 م2019 
 لاير سعودي

 
 )انظر اإليضاح "ج" أدناه( مصروف استهالك موجودات حق االستخدام

 " أدناه()انظر اإليضاح "د مصروف فائدة على التزامات اإليجار
 مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل

 دفعات إيجار متغيرة
 

 الموحدة إجمالي المبلغ المدرج في قائمة الدخل
 

 259.594.840 
 95.858.849 
 4.010.853 
 1.776.241 

───────── 
 361.240.783 

═════════ 

 م2019 
 لاير سعودي

 
 تكلفة إيرادات

 ( 7مصروفات بيع وتوزيع )إيضاح 
 (8مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 

 280.156 
 256.139.570 
 3.175.114 

───────── 
 259.594.840 

═════════ 



 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(شركة بن داود القابضة 

 
 ــ 33ــ 

 

 )تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2019ديسمبر  31
 

 )تتمة( ـ عقود اإليجار10
 

 من خالل تكلفة اإليرادات.لاير سعودي  58.969د( تم توزيع مصروف الفائدة على التزامات إيجار بمبلغ 
 

مليون لاير سعودي في  305.42كان لدى المجموعة إجمالي تدفقات نقدية للخارج مقابل عقود اإليجار بمبلغ 
 27.18ق االستخدام والتزامات اإليجار بمبلغ م. كما كان لدى المجموعة إضافات غير نقدية للموجودات ح2019

مستقبالً بخصوص عقود اإليجار  الخارجةالتدفقات النقدية  19يتضمن اإليضاح م. 2019مليون لاير سعودي في 
 التي لم تبدأ بعد.

 
عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واالنهاء. يتم مناقشة هذه الخيارات من قبل  لدى المجموعة العديد من

اإلدارة إلظهار مرونة في إدارة محفظة األصول المستأجرة وجعلها تتوافق مع متطلبات أعمال المجموعة. تمارس 
 قبل اتخاذ القرار بهذا الشأن. المجموعة حكماً جوهرياً في تحديد مدى التأكد من خيارات التجديد أو انهاء العقد

 
 تحليالً لمواعيد االستحقاق بخصوص التزامات اإليجار. 21يتضمن اإليضاح 

 
 

 البضاعة -11
 
 ديسمبر 31 

 م2019
 لاير سعـــودي

 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي

 بضائع تامة الصنع
 مواد خام

 مواد تغليف
  
 

904.094.710 
5.427.095 
9.462.003 

───────── 
918.983.808 

═════════ 

789.798.696 
7.153.929 
8.675.943 

───────── 
805.628.568 

═════════ 
 

مليون لاير سعودي( على  2.927،4م: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3.138،2تم تحميل بضائع بتكلفة 
 31مليون لاير سعودي ) 68.5 م. كما تم إدراج مبلغ2019ديسمبر  31تكلفة اإليرادات خالل السنة المنتهية في 

 مليون لاير سعودي( كمصروف مقابل شطب بضائع. 85.1م: 2018ديسمبر 
 

 الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً  -12

 
 أ( الموجودات المالية

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعـــودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي

 ذمم مدينة تجارية 
 سلف للموظفين

 أخرىذمم مدينة 
 

75.359.793 
7.178.391 

177.717.941 
───────── 
260.253.125 
═════════ 

41.354.551 
5.538.074 

109.668.676 
───────── 
156.561.301 

═════════ 

 



 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(شركة بن داود القابضة 

 
 ــ 34ــ 

 

 )تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2019ديسمبر  31
 

 الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً )تتمة( -12
م، قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة. وكذلك لم 2018ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31ض، كما في لم تنخف

تتجاوز أي من الذمم المدينة بالمجموعة موعد استحقاقها ألكثر من دورة التحصيل العادية. من المتوقع، بناًء على 
ض قيمتها. ليس من الممارسة المتبعة لدى المجموعة الخبرة السابقة، أن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة التي لم تنخف

 الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن الغالبية العظمى منها بدون ضمان.

 
 ب( الموجودات غير المالية

 
 ديسمبر 31 

 م2019
  لاير سعـــودي

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 ً  مبالغ مدفوعة مقدما
 ندفعات مقدمة للموردي

 

44.864.591 
7.095.379 

───────── 
51.959.970 

═════════ 

49.319.026 
2.414.514 

───────── 
51.733.540 

═════════ 
 

 النقد وما في حكمه -13
 
 ديسمبر 31 

 م2019
 لاير سعـــودي

 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي

 نقد في الصندوق 
 أرصدة لدى البنوك

 

10.249.624 
204.700.644 

───────── 
214.950.268 

═════════ 

10.439.500 
112.447.366 
──────── 
122.886.866 
════════ 

 



 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(شركة بن داود القابضة 

 
 ــ 35ــ 

 

 )تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2019ديسمبر  31
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -14
 

لمنشآت الواقعة تحت سيطرة هذه الجهات وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة واالمساهمين تمثل الجهات ذات العالقة 
. فيما يلي المجموعةتم اعتماد سياسات وشروط التسعير لتلك المعامالت من قبل إدارة أو تؤثر عليها تأثيراً جوهرياً. 

 :لدى المجموعةذات العالقة وأرصدتها  قائمة بمعامالت الجهات
 

ً العادية، تقوم المجموعة بمعامالت مع ج أعمالهاضمن دورة  لشروط لهاتها ذات العالقة. تتم تلك المعامالت وفقا
 التجارية العادية وعلى أساس تجاري. فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الرئيسية خالل السنة:

 
 ــةــــــــالمعاملـــ مبلغ ةــــــــــــطبيعة المعامل الجهة ذات العالقة

 ديسمبر 31  
 م2019

 لاير سعودي
 

ديسمبر  31
 م2018

 لاير سعودي

 شراء بضائع جهات منتسبة 
 إيجار محمل بواسطة جهات منتسبة

 إيجار محمل لجهات منتسبة
 مصروفات محملة بواسطة جهات منتسبة

 بضائع محولة لجهات منتسبة 

(78.964.675) 
(68.857.000) 
 1.416.600 

 ــ     
 2.180.870 

(103.393.796) 
(67.126.000) 
 1.478.258 
 30.457 
 553.889 

 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة   

 
 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة:

 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1كبار موظفي اإلدارة هو م، كان المبلغ القائم المستحق ل2019ديسمبر  31كما في 
 سعودي(.مليون لاير  0.43م: 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديسمبر 31  
 م2019

  لاير سعودي

ديسمبر  31
 م2018

 لاير سعودي
 شركاء

 أعضاء مجلس اإلدارة
 موظفو اإلدارة  

 (8مكافأة اإلدارة )إيضاح 
 (8مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 

 رواتب ومنافع أخرى
 آت نهاية الخدمةمكاف

 16.500.000 
 1.500.000 
 12.294.764 
 1.191.370 

 29.600.000 
 400.000 
 10.039.637 
 986.133 



 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(شركة بن داود القابضة 

 
 ــ 36ــ 

 

 )تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( -14
 

 
 حقوق الملكية -15
 

 لمالا رأس)أ( 
ربيع الثاني  8خالل السنة، قرر المساهمون في الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي انعقد بتاريخ 

لاير سعودي إلى  530.000.000م( زيادة رأس مال الشركة من 2019ديسمبر  5هـ )الموافق 1441
المبقاة"  األرباحودي من حساب "لاير سع 483.879.538لاير سعودي من خالل تحويل مبلغ  1.143.000.000

من حساب "االحتياطي النظامي". تم استكمال اإلجراءات القانونية بخصوص لاير سعودي  129.120.462ومبلغ 
م ليكون 2019ديسمبر  31هذه الزيادة خالل السنة. ونتيجة لذلك، تم تعديل هيكل راس المال للشركة كما في 

 ودي للسهم الواحد موزعة بين المساهمين على النحو التالي:لاير سع 10سهماً بقيمة  114.300.000
                                                                    

 ديسمبر 31 
 م2019

  لاير سعــودي

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
   مستحق من جهات ذات عالقة

 1.503.655 ـــ      فرع مؤسسة عبد الخالق بن داوود –سويق )دلسي( مؤسسة جميرة للت
 165.482 ـــ      فرع مؤسسة عبد الخالق بن داوود –مؤسسة جميرة للتسويق )العاب( 

 16.253 ـــ      فرع مؤسسة عبد الخالق بن داوود –مؤسسة جميرة للتسويق )فواكه وخضار( 
 ─────── ─────── 
 1.685.390 ـــ      
 ═══════ ═══════ 
   

 مستحق لجهات ذات عالقة
 

 
 8.392.405 8.874.780 شركة صفا المحدودة لألدوات المنزلية

 513.488 562.114 فرع مؤسسة عبد الخالق بن داوود –مؤسسة جميرة للتسويق )فواكه وخضار( 
 ـــ      1.613.639 فرع مؤسسة عبد الخالق بن داوود –مؤسسة جميرة للتسويق )دلسي( 
 ـــ      1.065.324 فرع مؤسسة عبد الخالق بن داوود –مؤسسة جميرة للتسويق )العاب( 

 ـــ      270.895 فرع مؤسسة عبد الخالق بن داوود –مؤسسة اترا للتجارة 
 ─────── ─────── 
 12.386.752 8.905.893 
 ═══════ ═══════ 

  م2019ديسمبر  31
 المبلـــــــــغ 
 لاير سعودي

 
 عدد األسهم

 
 نسبة المساهمة

 

 
 الجنسية

 
 أسماء المساهمين

عوديةس 84.465% 96.543.495 965.434.950  شركة نجمة أكاسيا للتجارة المحدودة 

 شركة أبناء عبد هللا بن داود المحدودة سعودية 8.535% 9.755.505 97.555.050

80.010.000 
───────── 
1.143.000.000 
═════════ 

8.001.000 
──────── 
114.300.000 
════════ 

7% 
────── 

100% 
══════ 

 حدودةشركة تطوير النمو التجاري الم سعودية



 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(شركة بن داود القابضة 

 
 ــ 37ــ 

 

 )تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31
 

 حقوق الملكية )تتمة( -15
 

 )أ( رأس المال )تتمة(
 

لاير سعودي للسهم  10سهماً بقيمة  53.000.000م، كان رأس مال الشركة موزعاً على 2018ديسمبر  31كما في 
 على النحو التالي: وموزعة بين المساهمين

 

 
 )ب( االحتياطي النظامي
ً لعقد تأسيس الشركة االحتياطي دخلها في كل سنة إلى صافي من  %10تجنيب األم ، يجب على الشركة األم وفقا
 المال. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. رأسمن  %30احتياطي يساوي النظامي حتى يتم تكوين 

 
 )ج( توزيعات األرباح

مليون لاير  210م: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 245اعتمد المساهمون في الشركة توزيع أرباح بمبلغ 
 داً خالل السنة.سعودي( تم دفعها نق

 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين  -16
 

 وصف عام للبرنامج 

ً لنظام العمل في المملكة العربية  تدير المجموعة برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين غير الممولة لموظفيها وفقا
 السعودية. فيما يلي الحركة في برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين: 

 

  م2018ديسمبر  31
 المبلـــــــــغ 
 لاير سعودي

 
 عدد األسهم

 
 نسبة المساهمة

 

 
 الجنسية

 
 أسماء المساهمين

 447.664.500  44.766.450  شركة نجمة أكاسيا للتجارة المحدودة سعودية 84.465% 

 داود المحدودةشركة أبناء عبد هللا بن  سعودية 8.535% 4.523.550  45.235.500 

 37.100.000 
───────── 

 530.000.000 
═════════ 

 3.710.000 
──────── 

 53.000.000 
════════ 

7% 
────── 

100% 
══════ 

 شركة تطوير النمو التجاري المحدودة سعودية

 م2019 ديسمبر 31 
 لاير سعودي

 

 م2018 ديسمبر 31
 لاير سعودي

 75.647.337  80.227.125  الرصيد في بداية السنة 
   مدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 12.552.815  13.029.747  تكلفة الخدمة الحالية
 2.522.350  2.697.763  تكلفة الفائدة

  15.727.510  15.075.165 
   ائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدةمدرجة في ق

 (3.348.301) 2.227.822  خسائر / )مكاسب( اكتوارية
 (7.147.076) (6.296.316) منافع مدفوعة

 ───────── ───────── 
 80.227.125  91.886.141  الرصيد في نهاية السنة 

 ═════════ ═════════ 



 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(شركة بن داود القابضة 

 
 ــ 38ــ 

 

 )تتمة(الموحدة ئم المالية إيضاحات حول القوا
 م2019ديسمبر  31
 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(  -16
 

تم توزيع مصروف مكافأة نهاية الخدمة )تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة التمويل( بين تكلفة إيرادات ومصروفات بيع 
 وتوزيع ومصروفات عمومية وإدارية على النحو التالي:

 
 ديسمبر 31 

 م2019
  سعـــوديلاير
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي

 تكلفة إيرادات
 مصروفات بيع وتوزيع 

 مصروفات عمومية وإدارية

 692.363 
 9.836.543 
 5.198.604 

 ــ    
 13.115.872 
 1.959.293 

 ───────── ───────── 
  15.727.510  15.075.165 
 ═════════ ═════════ 
 

 االفتراضات االكتوارية

 ما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية التي جرى تطبيقها في تاريخ التقرير المالي:في
 
 ديسمبر 31  

 م2019

  لاير سعودي

 ديسمبر 31

 م2018

 لاير سعودي

 معدل الخصم

 معدل الزيادة المستقبلية / المتوقعة في الرواتب )%(

 معدل الوفيات

 

 عمر التقاعد

 3,3% 

 2,8% 

  %7.52ـــ  0.75 

 لكل ألف 

 سنة 60 

 3,50% 

 3,00% 

 %24.55ـــ  0.75 

 لكل ألف 

 سنة60

 
 فيما يلي تحليل الحساسية الكمي لالفتراضات الرئيسية: 

 
 ديسمبر 31 

 م2019
 لاير سعودي

 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي

 معدل الخصم:
 زيادة 0.50%+
 نقص 0.50% -

 معدل زيادة الراتب:
 زيادة 0.50%+
 نقص 0.50% -
 :عدل حركة الموظفينم

 زيادة 10%+
 نقص 10% -

 معدل الوفيات
 زيادة 10%+
 نقص 10% -   

 
(3.912.417) 
 2.915.929 

 
 3.168.555 
(3.918.037) 
 
(14.176) 
 18.772 

 
 52.482 
(33.391) 

 
(3.901.067) 
 3.863.527 
 
 4.185.590 
(4.18.597) 
 
 728.983 
(797.417) 
 
 26.472 
(26.788) 



 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(شركة بن داود القابضة 

 
 ــ 39ــ 

 

 )تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31
 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(  -16
 

تم تحديد تحليل الحساسية أعاله استناداً الى طريقة استقراء التأثير على التزام منافع الموظفين المحددة نتيجة للتغيرات 
تراضات الرئيسية في نهاية فترة التقرير المالي. تستند تحاليل الحساسية إلى التغير في االفتراض المعقولة في االف

الجوهري مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال يُمثل تحليل الحساسية التغير الفعلي في التزام المنافع 
 ستحدث بمعزل عن بعضها البعض. المحددة نظراً ألنه من غير المحتمل بان التغيرات في االفتراضات

 
 سنة(. 9.9م: 2018سنة ) 9.4المتوسط المرجح لفترة التزام المنافع المحددة هو 

 
 فيما يلي تحليل الخسائر / )المكاسب( االكتوارية: 

 
 م2019 

 لاير سعـــودي
 

 م2018
 لاير سعودي

 افتراضات مالية
 افتراضات سكانية
 تعديالت خبرة

 ــ     
 ــ     

2.227.822 

 ــ     
 ــ     
(3.348.301) 

 ───────── ───────── 
 2.227.822 (3.348.301) 
 ═════════ ═════════ 
 

 فيما يلي الدفعات المتوقعة إلى برنامج المنافع المحددة في السنوات المستقبلية:
 
 ديسمبر 31 

 م2019
 لاير سعـــودي

 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي

 )فترة التقرير المالي التالية( عشر شهراً القادمة خالل االثني
 سنوات 5ما بين سنة إلى 

 سنوات  10إلى  5ما بين 

11.205.616 
38.898.049 
79.198.487 

 8.398.315 
 39.759.026 
 90.215.531 

 ───────── ───────── 
 138.372.872  129.302.152 إجمالي الدفعات المتوقعة

 ═════════ ═════════ 
 

 الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة والمطلوبات األخرى -17
 
 لمطلوبات المالية( اأ
 
 ديسمبر 31 

 م2019
 لاير سعـــودي

 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي

 674,917,227 732.121.532 ذمم دائنة تجارية 
 384,399,592 151.503.190 الدفع وذمم دائنة أخرى مبالغ مستحقة

 ───────── ───────── 
 883.624.722  1.059.316.819 
 ═════════ ═════════ 



 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(شركة بن داود القابضة 

 
 ــ 40ــ 

 

 )تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31
 

 الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة والمطلوبات األخرى )تتمة( -17
 

 الماليةغير لمطلوبات ب( ا
 
 ديسمبر 31 

 م2019
 عـــوديلاير س

 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي

 14.183.729  12.563.294  إيرادات غير مكتسبة
 20.543.340  22.755.896  إيرادات أخرى

 ───────── ───────── 
  35.319.190  34.727.069 
 ═════════ ═════════ 
 

 ـ الزكاة 18
 

على التقديم الموحد لإلقرار الزكوي من )"الهيئة"( الدخل على موافقة من الهيئة العامة للزكاة وحصلت الشركة األم 
 م.2016اعتباراً من التوحيد على أساس  ويالربط الزكتكوين م وما بعدها. وبالتالي تم 2016السنة المنتهية 

 
 المحمل للسنة

 يتكون مبلغ الزكاة المحمل للسنة مما يلي:
 
 ديسمبر 31 

 م2019
 لاير سعودي

 

 ديسمبر 31
 م2018
  سعوديلاير

 المخصص للسنة
 تعديل لسنة سابقة

 
  

 10.993.996 
 198.346 

───────── 
 11.192.342 

═════════ 

 423.790 
 ـــ      

───────── 
 423.790 

═════════ 
 

 لى ما يلي:إ يستند المخصص
 

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي

 728.603.999  769.444.744  حقوق الملكية
 68.500.261  80.227.125  مخصصات افتتاحية وتعديالت أخرى
 (922.575.181) (940.591.979) القيمة الدفترية لموجودات غير متداولة

 ────────── ────────── 
 (90.920.110) (125.470.921) 

 ══════════ ══════════ 
 16.951.602  439.759.855  الدخل الخاضع للزكاة للسنة

 ────────── ────────── 

 16.951.602  439.759.855  الوعاء الزكوي
 ══════════ ══════════ 



 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(شركة بن داود القابضة 

 
 ــ 41ــ 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31
 

 ـ الزكاة )تتمة(18
 

 كانت الحركة في مخصص الزكاة للسنة كما يلي:
 
 ديسمبر 31 

 م2019
 لاير سعودي

 

 يسمبرد 31
 م2018

 لاير سعودي

 الرصيد في بداية السنة 
 المخصص خالل السنة
 المدفوع خالل السنة

 
 في نهاية السنة

 6.571.747 
 11.192.342 
(2.198.775) 

───────── 
 15.565.314 

═════════ 

 16.890.006 
 423.790 
(10.742.049) 

───────── 
 6.571.747 

═════════ 
 

 الوضع الزكويج( 
م. 2015ديسمبر  31لشركات التابعة مع الشركة األم إقرارها الزكوي على أساس مستقل حتى نهاية السنة قدمت ا

م وما بعدها بدأت الشركة األم في تقديم إقرار زكوي موحد عن ذاتها وجميع الشركات التابعة التي 2016واعتباراً من 
ميع المعلومات المطلوبة لكل الشركات التابعة المملوكة مع ج. لقد تم تقديم اإلقرار الزكوي الموحد بالكامل تمتلكها

م. حصلت الشركة األم على شهادة الزكاة عن 2018م حتى 2016ديسمبر من  31بالكامل عن السنوات المنتهية في 
 م.2018ديسمبر  31الفترة حتى 

 
  الشركة األم 

 سعودية مساهمة مقفلةشركة ــ شركة بن داود القابضة 
م 2011ديسمبر  31اإلقرار الزكوي لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( للفترة المنتهية في م الشركة األقدمت 

ً للسنة المنتهية في وحصلت على شهادة زكاة.  م2018م حتى 2012ديسمبر  31وللسنوات المنتهية في   31الحقا
م 2011ديسمبر  31ترة المنتهية في م، قامت الشركة األم باالنتهاء من الربط الزكوي عن الف2019ديسمبر 

لاير  2.512.710بدفع التزام زكوي إضافي بمبلغ  م2018م حتى 2012ديسمبر  31المنتهية في والسنوات 
 .سعودي

 
 الشركات التابعة

 مسئولية محدودةشركة ذات  ــ شركة أسواق بن داود التجارية
المنتهية التابعة باالنتهاء من الربط الزكوي عن السنوات م، قامت الشركة 2019ديسمبر  31الحقاً للسنة المنتهية في 

وبالتالي، تم االنتهاء  .لاير سعودي 895.341بدفع التزام زكوي إضافي بمبلغ  م2015م حتى 2012ديسمبر  31في 
 م مع الهيئة.2015ديسمبر  31من جميع السنوات حتى 

 
 محدودةولية مسئشركة ذات  –شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات 

طالبت م 2013وحتى  2010 منللسنوات  ربطاً معدالً أصدرت الهيئة ، م2018ديسمبر  31المنتهية في خالل السنة 
قامت إدارة الشركة التابعة بانهاء الربط الزكوي المعدل مع لاير سعودي.  2.457.017 بموجبه بالتزام إضافي بمبلغ

 لاير سعودي. 1.774.985 الهيئة بدفع التزام زكوي إضافي بمبلغ

 

م، قامت الشركة التابعة بانهاء الربوط الزكوية للسنوات المنتهية في 2019ديسمبر  31الحقاً لنهاية السنة المنتهية في 
لاير سعودي. وبالتالي، تم  907.983م مع الهيئة بدفع التزام زكوي إضافي بمبلغ 2015م و2014ديسمبر  31

 م مع الهيئة.2015ديسمبر  31تى االنتهاء من جميع السنوات ح
 

 :شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق المحدودة
م، قامت الشركة التابعة بانهاء الربوط الزكوية للسنوات المنتهية في 2019ديسمبر  31الحقاً لنهاية السنة المنتهية في 

لاير سعودي. وبالتالي، تم  285.839م مع الهيئة بدفع التزام زكوي إضافي بمبلغ 2015م حتى 2010ديسمبر  31
 م مع الهيئة.2015ديسمبر  31االنتهاء من جميع السنوات حتى 

 



 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(شركة بن داود القابضة 

 
 ــ 42ــ 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31
 

 الطارئةلتزامات اال -19
 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  15.92بمبلغ  بضائعقائمة الستيراد اعتمادات مستندية  المجموعةلدى 
مليون لاير سعودي  2.35( وخطابات ضمان قائمة بمبلغ مليون لاير سعودي 10.23 :م2018ديسمبر  31) م2019
 (.مليون لاير سعودي 5.19: م2018ديسمبر  31) م2019ديسمبر  31كما في 

 
 31مليون لاير سعودي ) 5.22لية بمبلغ رأسمالية مستقبالتزامات  المجموعةلدى م، 2019ديسمبر  31كما في 
جل قابلة سنوية طويلة األ إيجار التزاماتمليون لاير سعودي(. كما أن لدى المجموعة  17.87م: 2018ديسمبر 
ات إيجار( تتعلق بمليون لاير سعودي 303.25: م2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 11.94 بإجماليلإللغاء 
 .فروع
 
شركة الدانوب ( وولية محدودةئمسذات سواق بن داود التجارية )شركة شركة أ ــشركتها التابعة والشركة األم  متقد

شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق المحدودة ضمانات و( ولية محدودةئذات مسللمواد الغذائية والكماليات )شركة 
فيما ية لى بنوك محلإلاير سعودي( مليون  702.6: م2018ديسمبر  31)لاير سعودي  مليون 538.50 بمبلغكة شر

 يتعلق بتسهيالت بنكية حصلت عليها جهة منتسبة للمجموعة.
 

 قياس القيمة العادلة -20
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في 

في السوق الرئيسية أو ـ في ظل غياب السوق الرئيسية ـ في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام السوق في تاريخ القياس 
 الشركة في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة لاللتزام تعكس مخاطر عدم األداء.

 
مطلوبات المالية وغير تطلب عدد من السياسات المحاسبية واالفصاحات للمجموعة قياس القيم العادلة للموجودات والت

 المالية.
 

عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة بقدر ما يمكن. يتم تصنيف 
القيم العادلة لمستويات مختلفة في الهيكل الهرمي للقيم العادلة استناداً إلى المدخالت المستعملة في أساليب التقييم 

 النحو التالي:وعلى 
 
 المستوى األول: األسعار المتداولة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات متماثلة. •
 
المستوى الثاني: أساليب تقييم حيث يكون أدنى مستوى للمدخالت التي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة قابل  •

 للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 
لثالث: أساليب تقييم حيث يكون أدنى مستوى للمدخالت التي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة قابل المستوى ا •

 للمالحظة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي.
 

وفيما إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من الهيكل 
قيم العادلة، فيتم عندئذ  تصنيف قياس القيمة العادلة بكاملها في نفس المستوى في الهيكل الهرمي للقيم العادلة الهرمي لل

 من حيث المستوى األدنى للمدخالت الجوهرية بالنسبة لكامل القياس.
 

رير المالي التي تحدث تقوم المجموعة بتسجيل التنقالت بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم العادلة في نهاية فترة التق
 فيها هذه التغيرات.

 
تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة قريباً من قيمها  تم م2018ديسمبر  31و م2019ديسمبر  31كما في 
 الدفترية.

 
 بين المستويات. تحويالتلم تحدث  م2018ديسمبر  31و م2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
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ة من مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة وذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع مجموعتتكون المطلوبات المالية الرئيسية لل
مالية مثل مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة وذمم مدينة أخرى ونقد وما  ومطلوبات أخرى. لدى الشركة موجودات

 ة تنشأ مباشرة من عملياتها.مجموعفي حكمه. الموجودات المالية والمطلوبات لل
 

ة معرضة الى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق )تتضمن مخاطر أسعار العمولة مجموعأنشطة ال
ة مجموعطر االسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للومخاطر العملة ومخا

على إدارة السيولة القوية إضافة الى مراقبة مختلف متغيرات السوق ذات الصلة وبالتالي السعي الى تقليل التأثيرات 
 .ةمجموعالعكسية المحتملة على األداء المالي لل

 
 مخاطر السوق

اطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في سعر إن مخ
السوق. وتتضمن أسعار السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العمولة، مخاطر العملة األجنبية ومخاطر 

غير معرضة الى مخاطر أسعار أخرى مثل  عةمجموأسعار أخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر السلع. ال
تداول األوراق المالية وال في  ة ال تزاول اعمالها في االستثمار فيمجموعمخاطر األسهم ومخاطر السلع حيث ان ال

 السلع.
 

 مخاطر أسعار العمولة 
اسعار العمولة  مخاطر أسعار العمولة هي التعرض إلى مخاطر متعددة من المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في

تقوم بإدارة مخاطر أسعار العمولة عن طريق المجموعة والتدفقات النقدية. للمجموعة السائدة في قائمة المركز المالي 
ال توجد قروض في تاريخ التقرير  المراقبة المنتظمة لمستويات أسعار العمولة ألدواتها المالية التي تدفع عليها عمولة.

 د حساسية اسعار عمولة كما في نهاية السنة.المالي وبالتالي ال توج
 

 مخاطر العملة األجنبية
مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة او التدفقات النقدية المستقبلية بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت 

عمال العادية للشركة. لم تقم معرضة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية ضمن دورة االالمجموعة األجنبية. 
بإجراء بمعامالت جوهرية بعمالت غير اللاير السعودي واليورو والدوالر األمريكي. تتضمن الذمم الدائنة المجموعة 

مليون لاير سعودي( مستحقة  106.65: م2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 20.14والمبالغ المستحقة مبلغ 
بعمالت اجنبية ال تعتبر  رصدةلاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي فان األباليورو. وبما أن سعر صرف ال

 بانها تمثل مخاطر عمالت اجنبية هامة.
        

 مخاطر االئتمان
 مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. 

 
مان على األرصدة البنكية والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى محدودة حيث أن األرصدة مخاطر االئت

النقدية لدى بنوك تمتاز بدرجات جيدة من التصنيف وتم إظهار الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى بالصافي 
 من مخصص انخفاض القيمة.

 
. المحددة جراءاتاإلسياسات ولوفقاً ل بالذمم المدينة من العمالءالئتمان فيما يتعلق مخاطر اإدارة على المجموعة تعمل 

وقبل قبول أي عميل من عمالء االئتمان، تقوم المجموعة ومن خالل سياستها االئتمانية بتقييم الجودة االئتمانية للعميل 
ا بانتظام. كما أن المجموعة تدير مخاطر عميل جديد. يتم مراجعة هذه السياسات وتحديثهكل وإقرار حدود ائتمان ل

 االئتمان من خالل متابعة الذمم المدينة القائمة على أساس متواصل. 
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 مخاطر االئتمان )تتمة(
معرضة لمخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى وذلك على الشركة 

 النحو التالي:
 
 ديسمبر 31 

 م2019
 لاير سعودي

 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي

 الموجودات المالية
 ذمم مدينة تجارية 
 ارصدة لدى البنوك

  

260.256.125 
204.700.644 

───────── 
464.956.769 

═════════ 

156.561.301 
112.447.366 

───────── 
269.008.667 

═════════ 
 

 تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان.
 

 مخاطر السيولة 
ات المتصلة بالمطلوبات مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة صعوبة في الحصول على األموال لمقابلة االلتزام

المالية. مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة. تتم مراقبة 
 من خالل التسهيالت االئتمانية احتياجات السيولة على أساس منتظم وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية

قد تنشأ تركزات مخاطر السيولة من شروط السداد على المطلوبات وااللتزامات  حال نشوئها. لمقابلة أي التزامات
المالية ومصادر االقتراض أو االعتماد على سوق محددة في الحصول على السيولة. فيما يلي تحليل لمواعيد 

وعة بموجودات مالية إلدارة التعاقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للمجموعة. ال تحتفظ المجم اتاالستحقاق
 مخاطر السيولة. وبالتالي، لم يتم اعتبار هذه المخاطر ضمن تحليل االستحقاق:

 
ً بمواعيد استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناًء على الدفعات التعاقدية غير  يبين الجدول التالي ملخصا

 المخصومة:
 

 

 
 
 
 

 

 م2019ديسمبر  31

 خالل سنة واحدة

  لاير سعودي 

 سنوات 5إلى  1 

 لاير سعودي 

 سنوات 5أكثر من  

 لاير سعودي 

 المجموع 

 لاير سعودي 

 3.155.025.060  1.343.347.351  1.500.085.430  311.592.279 التزامات إيجار

 732.121.532  ـــ       ـــ       732.121.532 ذمم دائنة

 1.043.713.811  1.500.085.430  1.343.347.351  3.887.146.592 

 

 م2018ديسمبر  31

 خالل سنة واحدة

  لاير سعودي 

 سنوات 5إلى  1 

 لاير سعودي 

 سنوات 5أكثر من  

 لاير سعودي 

 المجموع 

 لاير سعودي 

 674.917.227  ـــ       ـــ       674.917.227 ذمم دائنة

 674.917.227  ـــ       ـــ       674.917.227 
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مالية صحيحة من اجل رأسة هو التأكد من انها تحافظ على معدالت مجموعمال ال رأسإن الغرض الرئيسي من إدارة 
 دعم اعمالها وتعظيم القيمة العائدة للشركاء.

 
المال الصادر، االحتياطي النظامي واألرباح  رأسالمال يتضمن  رأسن إفالمجموعة مال  رأسإدارة ولغرض 

تعظيم القيمة في ة مجموعمال ال رأسة. يتمثل الهدف الرئيسي من إدارة مجموعالمتبقية العائدة الى حملة األسهم في ال
 العائدة للشريك.

 
الت عليه، وذلك على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. ومن مالها وتقوم بعمل تعديرأسهيكل المجموعة تدير 

 رأسبتعديل دفعة توزيعات األرباح للشركاء وإعادة المجموعة المال وتعديله، قد تقوم  رأسأجل المحافظة على هيكل 
 السنواتالل المال إلى الشركاء أو إصدار أسهم جديدة. ال توجد تغيرات قد تمت في األهداف، السياسات والعمليات خ

، االحتياطي النظاميوالمال،  رأس. تشتمل حقوق الملكية على م2018ديسمبر  31و م2019ديسمبر  31المنتهية في 
لاير مليون  1.014،45: م2018ديسمبر  31 سعودي )لايرمليون  1.186،35 بمبلغتُقاس واألرباح المبقاة و

 سعودي(.
 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة -23
 

 هـ(.1441 ـــــ رجب)الموافق  م2020ــــ مارس تماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم اع
 

 العرض وإعادة التصنيف -24
 

العرض للموردين يما يتوافق مع متطلبات المعيار الدولي  رفوفأ( قامت المجموعة، ومن أجل تسجيل معامالت 
العرض مقابل تكلفة اإليرادات من خالل إعادة تصنيفها من بند  رفوفاإليرادات من (، بتعديل 15للتقرير المالي )

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ليس لهذا التعديل تأثير على صافي الربح واألرباح المبقاة والمركز  مستقل في
لهذا التعديل، ازداد إجمالي  م وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ونتيجة2018ديسمبر  31المالي للمجموعة كما في 

   .%34.10إلى  %19.45هامش الربح للمجموعة عن السنة السابقة من 
 

للقوائم المالية الموحدة للسنة السابقة لتحسين المقارنة مع القوائم ب( تم عمل بعض إعادة تصنيفات غير جوهرية 
 المالية الموحدة للسنة الحالية.

 
 حدث الحق -25
 

( يستمر باالزدياد والتوسع. وبالتالي، من الصعب اآلن التنبؤ بمستوى 19نتشار فيروس كورونا الُمستََجد )كوفيد إن ا
التأثير الكلي ومدته على األعمال واالقتصاد. ويظل كل من مستوى اآلثار ومدتها غير مؤكدة ويعتمدان على 

. وبالنظر إلى حالة عدم التيقن االقتصادية القائمة، ال لحاليا التطورات المستقبلية التي ال يمكن توقعها بدقة في الوقت
يمكن عمل تقدير موثوق به للتأثير في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة. فهذه التطورات قد تؤثر على نتائجنا 

 المالي في المستقبل. وموقفناالنقدية  ناالمالية وتدفقات
 


