














  
  وشركتها التابعةالشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) 

  شركة مساهمة سعودية)(
   الموحدة الموجزة وليةاأليضاحات حول القوائم المالية إ

  (غير مدققة) ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتبن في 
  الرياالت السعودية)ب المبالغ (جميع

  
  والنشاط التنظيم -١

بالمملكة العربية السعودية إن الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الدمام 
 م).١٩٧٨ديسمبر  ٣هـ (الموافق ١٣٩٩محرم  ٢تاريخ ب ٢٠٥٠٠٠٦٤٣٠ب السجل التجاري رقم بموج

  
 بـ "المجموعة"): مجتمعتينالتابعة التالية (الُمشار إليهما الشركة  ،لدى الشركة التقرير،تاريخ في وكما 

  
  كما في لملكية الفعليةالمئوية لنسبة ال       

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠   بلد التسجيل     الشركة التابعةإسم 
  ٩٠٫٠٠  ٩٠٫٠٠    المملكة العربية السعودية    شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة

  
، فقد تضمنت بالتالي. م٢٠١٨نوفمبر  ٥في الشركة السعودية للتسويق والتجارة (القابضة) حتى تاريخ بيعها في  ٪٩٩٫٩٥الشركة نسبة  تمتلك

 نتائج الشركة التابعة المذكورة أعاله. ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةأرقام المقارنة لفترة 
  

 التالية: االنشطةوتزاول المجموعة 
 لمكتبية،تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية واألواني المنزلية ولعب األطفال واألقمشة والملبوسات واألدوات ا -
 تقديم خدمات التسويق لحساب الغير وإدارة وتشغيل المخابز، -
 إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي وتقديم الوجبات السريعة والمشروبات الباردة والساخنة. -
 وتشغيل وصيانة مراكز الترفيه. إنشاء -

 
  س القياساوأس اإلعداد ساأس -٢
  
  بيان اإللتزام ١-٢

ً لمعيار المحاسبة م ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في لفترتي الموحدة  الموجزةهذه القوائم المالية األولية  تم إعداد وفقا
الهيئة السعودية  المعتمدة بواسطةوالمعايير والتصريحات األخرى  المملكة العربية السعودية في المعتمد ) "التقرير المالى األولى"٣٤الدولى رقم (

  .للمحاسبين القانونيين
  

يتم إعدادها وفقاً ل الموحدة، في القوائم المالية السنويةالمطلوبة اإلفصاحات و المعلوماتالموحدة كافة  الموجزةهذه القوائم المالية االولية ال تتضمن 
 للمجموعة الموحدة السنويةيجب قراءتها باإلشتراك مع القوائم المالية  كما المملكة العربية السعودية في ةالمعتمدللمعايير الدولية للتقرير الدولي 

 م.٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة  الموجزةالقوائم المالية االولية هذه إعداد السياسات المحاسبية المتبعة في  إن

) "عقود اإليجار" بتاريخ ١٦، باستثناء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في للمجموعة الموحدة السنوية 
 ).٣(إيضاح  ٢٠١٩يناير  ١وهو الفعلي سريانه 

  
  أساس القياس ٢-٢

داة األالتكلفة التاريخية، باستثناء إعادة قياس  لعرفباستخدام أساس االستحقاق المحاسبي وفقًا الموحدة  الموجزةالقوائم المالية األولية هذه  تم إعداد
 .ةعالمتوقالمكافآت  اتالحالية اللتزامقياسها بالقيمة  تمالموظفين التي ومكافآت بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  المالية

  
ً  وهي ذوال السعودي، باللایرالموحدة  الموجزةالقوائم المالية األولية  هذه عرض تم   .للمجموعة عبارة عن العملة الوظيفية أيضا
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  وشركتها التابعةالشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) 

  شركة مساهمة سعودية)(
   الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  (غير مدققة) ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠المنتهيتبن في لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

  الرياالت السعودية)ب المبالغ (جميع
  
  
  (تتمة) اإلعداد أسس -٢
  
 توحيد القوائم الماليةأساس  ٣-٢

ةللمجموعة القوائم المالية للشركة الموحدة  الموجزةالقوائم المالية األولية  هذه تشمل أة وشركتها التابع ة هي المنش ا  المسيطر. والشركة التابع عليه
ا  وتوجدالمجموعة. بواسطة  تثمر فيه ي الشركة المس ض المجموعة، أو يكون لها حقوق في، العائدات المتغيرة من مشاركتها ف السيطرة عندما تتعرَّ

تثمر ى الشركة المس ا.  ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها عل ى الشركة فيه بشكل محدد تسيطر المجموعة عل
  :المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة كل العناصر الثالثة التالية

 الشركة المستثمر فيها ذات الصلة)، أنشطةتوجيه ل) سيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية أ
ض أو    في الشركة المستثمر فيها، إنخراطهافي العائدات المتغيرة من  حقوقب) تعرَّ

  .عائداتهاعلى  لتؤثرقدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها الج) 
  

د ن  يتم توحي ة م ة للشركة التابع وائم المالي اريخ الالق هت ذي تتحول في ده ال ف توحي ى المجموعة. ويتوق ن مالسيطرة إل اريخ الا م ذي ت هال ف في  تتوق
امالت واأل تثمارات والمع ين شركات رالسيطرة. وتُحَذف االس ا ب امالت فيم ن المع ة م ر المحقق ائر غي اح أو الخس ين المجموعة واألرب ا ب صدة فيم

 المجموعة. وتتماشى السياسات المحاسبية الخاصة بالشركات التابعة مع تلك السياسات المتبعة من قِبَل المجموعة.
  

ارة الغير المسيطرة في  الحصص تم إظهار ربح أو الخس ة ال ي قائم تقلة ف ل بصورة مس ة بالكام ر المملوك ة غي ة الشركات التابع نتائج وحقوق ملكي
ة  الموحدةالموجزة األولية وقائمة المركز المالي  الموحدةالموجزة األولية والدخل الشامل اآلخر  وق الملكي ي حق ة وقائمة التغيرات ف الموجزة األولي

 على التوالي. ،الموحدة
  
 السياسات المحاسبية التغير في  -٣
  

  ات"اإليجار " ١٦لتقرير المالي رقم لالمعيار الدولي 
ل  أسلوبباستخدام  ٢٠١٩يناير  ١) من تاريخ تطبيقه اإللزامي في ١٦طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  المعدل المبسطالتحوُّ

ل المحددة في المعيار. ونتيجة لذلك، فلم  بموجببه  مسموحما  حسب  .٢٠١٨تعديل أرقام المقارنة للسنة المالية  يتم إجراءأحكام التحوُّ
  

 الشركة الوسائل العملية التالية: طبقت)، ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( تبنىوعند 
  
  .متشابهة إلى حد معقولإيجار ذات خصائص دام معدل خصم واحد لمحفظة عقود استخ •
شهًرا  ١٢) كعقود إيجار قصيرة األجل ذات مدة إيجار متبقية تقل عن ١٧المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( •

 ،٢٠١٩يناير  ١كما في 
 ولي،استبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق األ •
 لكل عنصرواختيار، حسب فئة األصل محل العقد، عدم فصل العناصر غير اإليجارية عن العناصر اإليجارية، وبدال من ذلك تُجَرى المحاسبة  •

 واحد.ي إيجارية متعلقة بها كعنصر إيجار وأي عناصر غير إيجاري
  

حق االستخدام المرتبطة  موجوداتمع جنباً إلى جنب إيجار  عقد ة بالتزام)، اعترفت المجموع١٦عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
). وقد قِيَست االلتزامات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار ١٦عقود إيجار وفقًا لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (لتكون العقود التي أُبرمت ب

ذات  حق االستخدام موجودات. وتُقاُس ٢٠١٩يناير  ١اإلضافي الداخلي الخاص بالمجموعة كما في  التزايديالمتبقية، مخصومةً باستخدام معدل 
مبلغ الدفعات المدفوعة مقدًما والمبالغ المستحقة الدفع والمتعلقة بهذا اإليجار الُمْعتََرف به في قائمة باإليجار، ُمعدًَّال  عقد لتزامإ يساويمبلغ الصلة ب

 .م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في ة الموحد المركز المالي
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  وشركتها التابعةالشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) 
  شركة مساهمة سعودية)(

   الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  (غير مدققة) ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتبن في 

  الرياالت السعودية)ب المبالغ (جميع
  

 (تتمة)السياسات المحاسبية التغير في  -٣
 (تتمة) ات"اإليجار " ١٦لتقرير المالي رقم لالمعيار الدولي  •

) مع التزام عقد اإليجار وفقًا للمعيار الدولي للتقرير ١٧الجدول التالي التزامات عقود اإليجار التشغيلي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( يطابق
 :٢٠١٩يناير  ١) كما في ١٦المالي رقم (

  
 لایر سعودي 

 ١٫٤٦٠٫١٥٠٫٢٥٠ ٢٠١٨ديسمبر٣١كما فىالتشغيلي المفصح عنها اإليجارإلتزامات
  )٤٤٧٫٨١٠٫٥٩٨( الداخلي الخاص بالمجموعةالتزايديالخصم باستخدام معدل االقتراضناقصاً:
  )٩٫٨٦٤٫٥٥٤( القسط الثابتعلى اساسعقود إيجار قصيرة األجل ُمْعتََرف بها كمصروف:ناقًصا
  ١٫٠٠٢٫٤٧٥٫٠٩٨ ٢٠١٩يناير١إيجار ُمْعتََرف به كما فيعقدالتزام
  ٢١٫٩٧٥٫٩٩٩ ٢٠١٩يناير١دفعات اإليجار المدفوعة مقدًما كما في:زائًدا

  )٢٫٧٦١٫٣١٩( ٢٠١٩يناير١إيجار مستحق الدفع فيما يتعلق بعقود إيجار في:ناقًصا
  ١٫٠٢١٫٦٨٩٫٧٧٨ ٢٠١٩يناير ١حق استخدام كما في موجودات

  
  نهاية الفترة كما يلي:كما فى  إلتزامات اإليجار

  
 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ 

 ٧٨٦٫٩٧٦٫٦٨١ جزء غير متداول من إلتزامات إيجار
  ٧٤٫٥٠٥٫٥٠٢ جزء متداول من إلتزامات إيجار

  ٨٦١٫٤٨٢٫١٨٣  إجمالي إلتزامات اإليجار
  

  مالحظات:
المعترف به للمجموعة اإلطفاء لایر سعودي.  ٨٥٨٫١٦٠٫٧٢٨هي  م٢٠١٩ سبتمبر ٣٠حق االستخدام كما في  لموجوداتأ) القيمة الدفترية 

، الفحصخالل الفترة قيد  .م٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلایر سعودي خالل فترة  ٥٠٫٢٦١٫٦٤٤ بمبلغ حق االستخدام لموجودات
 .والتزامات اإليجار ستخداماالحق  موجوداتاإلعتراف بتم إلغاء  ووفقاً لذلك، اتتم إنهاء بعض اإليجار

 .م٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلایر سعودي خالل فترة  ٣٢٬٦٠١٬٢٧٨ بمبلغ تمويلاعترفت المجموعة بتكاليف  )ب
بين  تتفاوتلفترات في السنة ٪ ٥٫٧٧إلى في السنة ٪ ٤٫٥٩ ما بينتراوح معدل الخصم المطبق من قِبَل المجموعة لحساب التزام عقد اإليجار ي) ج
 سنة. ٢٤ إلىسنوات  ٥
  

المستأجرة  الذي تكون فيه الموجوداتتاريخ الااللتزامات الخاصة بها وذلك في  إلى جانبحق استخدام  كموجوداتبعقود اإليجار  يتم اإلعتراف
ع كل دفعة إيجار متاحة  التمويل. ويُْعتََرُف بتكلفة التمويل في قائمة الربح أو  وتكلفةما بين تسوية االلتزام فيلالستخدام من قِبَل المجموعة. وتُوزَّ

على مدى فترة عقد اإليجار. ويُْستَْهلَُك أصل حق االستخدام وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى العمر  الموحدةالموجزة الخسارة والدخل الشامل 
 اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإليجار، أيًّهما أقصر.

  
 حق االستخدام مبدئيًا بالتكلفة التي تشمل ما يلي: موجوداتوتُقاُس 

 اإليجارعقد مبلغ القياس المبدئي اللتزام  •
 في أو قبل تاريخ بدء اإليجار ناقًصا أي حوافز إيجار تشجيعية مقبوضة تم سدادهاأي دفعات إيجار  •
 أي تكاليف مباشرة مبدئية •
  .إذا كانت قابلة للتطبيقتكاليف الترميم،  •
  

 ، صافي القيمة الحالية لـ:إذا كانت قابلة للتطبيقاإليجار،  عقود ن التزاماتتتضم
 ) ناقًصا أي حوافز إيجار تشجيعية مستحقة القبض،األساسيةالدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة  •
  دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو سعر ما، •
 المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية، بواسطةتستحق الدفع المبالغ التي  •
 هذا الخيار،لمن ممارسته  بصورة معقولةخيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين  تنفيذسعر  •
 الخيار. ذلكالعقد، إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر  بسبب إنهاءالغرامات  تسديدات •
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  وشركتها التابعةالشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) 

  شركة مساهمة سعودية)(
  الموحدة  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
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  الرياالت السعودية)ب المبالغ (جميع

  
 (تتمة)السياسات المحاسبية التغير في  -٣

 قصيرة األجلعقود اإليجار 
ذات القيمة المنخفضة تمثل البنود التي ال تفي بالحّدِ الخاص  والموجوداتشهر أو أقل.  ١٢قصيرة األجل هي عقود إيجار تبلغ مدتها عقود اإليجار 

ْعتََرُف بدفعات عقود اإليجار للمجموعة ككل. ويُ  الموحدة الموجزة األولية بالرسملة لدى المجموعة وتعتبر غير هامة بالنسبة لقائمة المركز المالي
ذات القيمة المنخفضة وفقًا لطريقة القسط الثابت في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  بالموجوداتقصيرة األجل وعقود اإليجار الخاصة 

ِليَّة   .الموحدةالموجزة اآلخر األوَّ
 

 المتغيرةدفعات اإليجار 
والدخل  تتضمن بعض عقود اإليجار دفعات متغيرة مرتبطة باستخدام / أداء األصل المستأجر. ويُْعتََرُف بهذه الدفعات في قائمة الربح أو الخسارة

ِليَّة   .الموحدة الموجزة الشامل اآلخر األوَّ
  

  خيارات التمديد واإلنهاء
العتبار جميع الحقائق والظروف التي من شأنها أن تخلق حافًزا اقتصاديًا تشجيعيًا لممارسة خيار ا بعينعند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة 

مؤكداً مدة اإليجار إذا كان عقد اإليجار  تضمن فقط فيالتمديد أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. خيارات التمديد (أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء) 
(أو عدم إنهائه). تُقيُِّم المجموعة عند بدء اإليجار، ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خيارات التمديد.  بصورة معقولة أن يتم تمديده

 لسيطرة.ا تحتوتُعيد المجموعة تقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث هام أو تغير كبير في الظروف 
  
القطاعيةالمعلومات  -٤  
  

 القطاعات التشغيلية
على النحو التالي:نها عثالثة قطاعات ينبغي اإلفصاح ولها على أساس منتجاتها وخدماتها، وحدات أعمال شكل المجموعة في  ميتنظيتم ألغراض اإلدارة،   

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

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

:م٨٢٠١ سبتمبر ٣٠و  م٩٢٠١ سبتمبر ٣٠المختارة لكل قطاع تشغيلي عن الفترتين المنتهيين في وفيما يلي المعلومات   
  
  اإلجمالي  قطاع خدمات الترفيهقطاع األدوات المنزليةقطاع البيع بالتجزئة  

          ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠المنتهية في  لفترةل

  ١٫١٧٣٫١٧٦٫٥٤٠  ٢٩٫٣٦٩٫٠٩٣  ١٢٫٥٩٦٫٨٥٢ ١٫١٣١٫٢١٠٫٥٩٥ إيرادات
  ٤٠٫٥٧٢٫١١٣  ١٠٫٣٤٤٫٢٤٨  )٤٫٨٤٠٫٠٨٨(  ٣٥٫٠٦٧٫٩٥٣ (خسارة) من العمليات / ربح

  ٥٫٧١٣٫٣٤١  ٢٫٤٨٢٫٥٠٣  )٢٫٦٣٥٫٩٨٣(  ٥٫٨٦٦٫٨٢١ عائدة للمساهمين لفترةل(خسارة)  /صافي دخل 
  ١٫٥٨٣٫٤٢٨٫٩٩٧  ٧٥٫٧٢٦٫٥٧٧  -  ١٫٥٠٧٫٧٠٢٫٤٢٠ متداولةالغير  الموجوداتإجمالي 
  ٢٫٤٠١٫٢٥٨٫٥٦٢  ٧٥٫٧٢٦٫٥٧٧  -  ٢٫٣٢٥٫٥٣١٫٩٨٥  الموجوداتإجمالي 

  ١٫٨٢٦٫٧٨٩٫٠٩٦  -   -  ١٫٨٢٦٫٧٨٩٫٠٩٦ إجمالي المطلوبات 
          

  اإلجمالي  قطاع خدمات الترفيه قطاع األدوات المنزلية قطاع البيع بالتجزئة  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتهية في  للفترة

  ١٫١٥٨٫٠٠٩٫٠٤٥  ٣١٫٩٧٣٫٧٢٧  ٨٫٤٢٤٫٠٨٨  ١٫١١٧٫٦١١٫٢٣٠ إيرادات

  )٢٫٩٢٧٫٤٩٩(  ١٠٫٨٥٧٫٥٤٦  )٦٫٧٤٦٫٦٨٦(  )٧٫٠٣٨٫٣٥٩( ربح من العمليات / خسارة)( 

  ٥٫٩٤٥٫٨١٥  ٣٫٢٤٥٫١٩٩  )٣٫٧٠٤٫٢٥٩(  ٦٫٤٠٤٫٨٧٥ عائدة للمساهمين لفترةل(خسارة)  /صافي دخل 
  ٨٥٨٫٣٤١٫٠٨٧  ٨٠٫١٠٠٫٣٦٧  -   ٧٧٨٫٢٤٠٫٧٢٠ غير المتداولة الموجوداتإجمالي 
  ١٫٦٣١٫٣٦٨٫١١٦  ٨٠٫١٠٠٫٣٦٧  -   ١٫٥٥١٫٢٦٧٫٧٤٩  الموجوداتإجمالي 

  ١٫٠٦٥٫٩٢٤٫٩٠٤  -   -   ١٫٠٦٥٫٩٢٤٫٩٠٤ إجمالي المطلوبات 

  
-١٠-  

  



  وشركتها التابعةالشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) 
  شركة مساهمة سعودية)(

   الموحدة الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
  (غير مدققة) ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتبن في 

  الرياالت السعودية)ب المبالغ (جميع
  

 
(تتمة) المعلومات القطاعية -٤  

 
 القطاعات الجغرافية

:م٨٠١٢ سبتمبر ٣٠و  م٩٢٠١ سبتمبر ٣٠تلخص الجداول التالية معلومات القطاعات الجغرافية لدى المجموعة عن الفترتين المنتهيتين في   
 

 اإلجمالي الجمهورية اللبنانية المملكة العربية السعودية   
      

     ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠المنتهية في  للفترة
 ١٫١٧٣٫١٧٦٫٥٤٠ - ١٫١٧٣٫١٧٦٫٥٤٠  إيرادات

 ٤٠٫٥٧٢٫١١٣ - ٤٠٫٥٧٢٫١١٣  ربح من العمليات
 ٥٫٧١٣٫٣٤١ - ٥٫٧١٣٫٣٤١  لفترةل دخلصافي 
 ١٬٥٨٣٬٤٢٨٬٩٩٧ - ١٬٥٨٣٬٤٢٨٬٩٩٧  غير المتداولة الموجوداتإجمالي 
 ٢٬٤٠١٬٢٥٨٬٥٦٢ - ٢٬٤٠١٬٢٥٨٬٥٦٢  الموجوداتإجمالي 
 ١٫٨٢٦٫٧٨٩٫٠٩٦ - ١٫٨٢٦٫٧٨٩٫٠٩٦  المطلوباتإجمالي 

     
 اإلجمالي الجمهورية اللبنانية المملكة العربية السعودية   

     ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتهية في  للفترة
 ١٫١٥٨٫٠٠٩٫٠٤٥ ١٫١١٣٫٣٧٩ ١٫١٥٦٫٨٩٥٫٦٦٦  إيرادات

 )٢٫٩٢٧٫٤٩٩( )٤٫٠٧٣٫٨٢٩( ١٫١٤٦٫٣٣٠  من العمليات) خسارة( /ربح 
 ٥٫٩٤٥٫٨١٥ )٤٫٠٧٧٫٧٧٥( ١٠٫٠٢٣٫٥٩٠  فترةلل) خسارة( /صافي دخل 

 ٨٥٨٫٣٤١٫٠٨٧ ١١٢٫٤١٣٫٤٧٧ ٧٤٥٫٩٢٧٫٦١٠  غير المتداولة الموجوداتإجمالي 
 ١٫٦٣١٫٣٦٨٫١١٦ ١٢٥٫٨١١٫٠٢٨ ١٫٥٠٥٫٥٥٧٫٠٨٨  الموجوداتإجمالي 

 ١٫٠٦٥٫٩٢٤٫٩٠٤ ٦٫٣٧١٫٦٢٩ ١٫٠٥٩٫٥٥٣٫٢٧٥  إجمالي المطلوبات
     

 
محتملةارتباطات والتزامات  -٥  

مليون لایر سعودي). لدى  ٨١١٫: م٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٨١١٫أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، بالنيابة عنها، ضمانات سداد بقيمة 
مليون لایر سعودي) تتعلق بإنشاء وتجديد منافذ بيع متعدَّدة. ٨٫٢: م٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٨٫٢المجموعة التزامات رأسمالية مستقبلية بقيمة   

 
أحداث الحقة -٦  

، قد يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠حسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في 
.الموحدة الموجزةاألولية للمجموعة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية   

 
قروض ألجل -٧  

لُملِزمة وتشتمل اتفاقيات القروض على تعهدات ُملِزمة تتضمن، من بين أمور أخرى، المحافظة على نسب مالية معينة. خرقت المجموعة بعض التعهدات ا
ً  .من البنوك المعنيةت الحصول على تنازال لهاوالتي تم من قروضها ألجل  لثالثة قروضالخاصة  ا لشروط الدفع روض وفقلذلك ، يتم تصنيف هذه الق وفقا
 األصلية.
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  وشركتها التابعةالشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) 
  شركة مساهمة سعودية)(

   الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  (غير مدققة) ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتبن في 

  الرياالت السعودية)ب المبالغ (جميع
  

  
 وإعادة التصنيف التعديل -٨

والتي تم ، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الحظت إدارة المجموعة بعض األخطاء المتعلقة بالسنة المنتهية في  ،م٢٠١٨ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 
يناير  ١. باإلضافة إلى ذلك، كان هناك تعديل ُمدرج ضمن رصيد األرباح المبقاة كما في ٢٠١٧ديسمبر  ٣١بتعديل السنة المنتهية في  تصحيحها

 ) ألول مرة.٩مع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( باإلشتراك م٢٠١٨
 

وقد  .م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في  تينأشهر المنتهي والتسعةالثالثة أشهر  تيفترالحظت إدارة المجموعة وجود مبالغة في بعض المصاريف خالل كذلك، 
وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  الموحدة الموجزةاألولية تصحيح هذه األخطاء بتعديل أرقام المقارنة المعروضة في هذه القوائم المالية  تم
 أشهر والتسعة الثالثة أشهر تيوالمبالغ اإلجمالية لفتر م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠عنها سابقًا كما في  بين األرصدة الُمْفَصح للمطابقة صملخ ي). فيما يل٨(

  :م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في  تينالمنتهي
  

 :م٢٠١٨يناير  ١التأثير على األرباح المبقاة كما في 
  

 لایر سعودي 
 ١٠٧٫١٣٩٫٠٧٧ كما هي مفصح عنها سابقًا قبل التعديل ٢٠١٨يناير  ١األرباح المبقاة كما في 

)٤١٫١٤٦٫١٢٥( تعديل انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات  
)٣٫٦٤١٫٨٥٧( قيمة صافية قابلة للتحقق لمخزونتعديل   
)٧٫٦١٨٫٥٥١( تعديل المصاريف  تقليل صافي  

)٢٫٤٥٣٫٢٦٣( ) للمرة األولى٩تعديل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  
 ٥٢٫٢٧٩٫٢٨١ بعد التعديل ٢٠١٨يناير  ١األرباح المبقاة كما في 

  
 :الموحدة الموجزة األوليةالتأثير على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

  
   

ً   ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   معدلة  تتعديال  تصنيف اتإعاد  مفصح عنها سابقا

 ١٫١٥٨٫٠٠٩٫٠٤٥  -  )٢٤٤٫٢٨٢٫٢٣٠(  ١٫٤٠٢٫٢٩١٫٢٧٥  إيرادات

  )٨٣٩٫٥١٣٫٥٨٠(    -    ٢٠٩٫٣٥٦٫٩٨٤    )١٫٠٤٨٫٨٧٠٫٥٦٤(  تكلفة إيرادات

  )٢٥٣٫٨٨٧٫٩٤٤(    ٢٫٤٣٧٫٦٥٧    ٨٠٫٢٧٥٫٧٢٣    )٣٣٦٫٦٠١٫٣٢٤(  مصاريف بيع وتوزيع

  )٦٧٫٥٣٥٫٠٢٠(    -    )٦٧٫٥٣٥٫٠٢٠(    -  مصاريف عمومية وإدارية

  ٢٢٫٩٦١٫٥٤٣    -    ٢٢٫١٨٤٫٥٤٣    ٧٧٧٫٠٠٠   دخل آخر، صافي

  ٥٫٩٤٥٫٨١٥    ٢٫٤٣٧٫٦٥٧    -    ٣٫٥٠٨٫١٥٨  صافي الدخل العائد للمساهمين

  ٥٫٢٠٧٫٣٩٨    ١٫٦٩٩٫٢٤٠    -    ٣٫٥٠٨٫١٥٨  إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين

                ربحية السهم

 ٠٫١٣  -  -  ٠٫٠٨  ةوالمخفف ةياألساسربحية السهم 
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  وشركتها التابعةالشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) 

  شركة مساهمة سعودية)(
   الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية

  (غير مدققة) ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتبن في 
  الرياالت السعودية)ب المبالغ (جميع

  
  
 وإعادة التصنيف (تتمة) التعديل -٨
  

   

ً   ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   معدلة  تتعديال  تصنيف اتإعاد  مفصح عنها سابقا

 ٣٨٢٫٦٦٦٫٨٧٠  -  )٨٥٫٩٠٣٫٤٤٥(  ٤٦٨٫٥٧٠٫٣١٥  إيرادات

  )٢٧٠٫٩٤١٫٠٤٧(    -    ٧٦٫٣٢٢٫٥٣١    )٣٤٧٫٢٦٣٫٥٧٨(  تكلفة إيرادات

  )٨٦٫٨٠٠٫٧٩٢(    ٢٩٢٫٨٤٧    ٢٦٫٣٧٩٫٠٦١    )١١٣٫٤٧٢٫٧٠٠(  مصاريف بيع وتوزيع

  )٢٣٫٠٥٧٫٢١٨(    -    )٢٣٫٠٥٧٫٢١٨(    -  مصاريف عمومية وإدارية

  ٦٫٣٣١٫٠١٣    -    ٦٫٢٥٩٫٠٧١    ٧١٫٩٤٢   دخل آخر، صافي

  ٣٫٥٣٧٫٢١١    ٢٩٢٫٨٤٧    -    ٣٫٢٤٤٫٣٦٤  صافي الدخل العائد للمساهمين

  ٣٫٥٣٧٫٢١١    ٢٩٢٫٨٤٧    -    ٣٫٢٤٤٫٣٦٤  إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين

                ربحية السهم

 ٠٫٠٨  -  -  ٠٫٠٧  ةوالمخفف ةيربحية السهم األساس

  
  مالحظات:

 الفترة الحالية.أرقام تماشى مع عرض لتبعض أرقام السنوات الماضية  أ. أُِعيَد تصنيف
تعديل األرباح المبقاة أعاله بمخصص خسارة االئتمان المتوقعة الناتجة عن تطبيق المعيار  في مضمنلایر سعودي  ٢٫٤٥٣٫٢٦٣ ب. يتعلق مبلغ

 ) ألول مرة.٩الدولي للتقرير المالي رقم (
  

 الموحدة الموجزة االوليةالتأثير على قائمة التدفقات النقدية 
  أشهر بالتعديالت المذكورة أعاله. التسعةالمقارنة لفترة  الموحدة الموجزة االولية تأثرت المبالغ المعروضة في التدفقات النقدية

  
  الموحدةالموجزة الموافقة على القوائم المالية األولية  -٩

 م.٢٠١٩ نوفمبر ١٠ فياإلدارة  الموحدة بواسطة الموجزةالمالية األولية  القوائم هذه تمت الموافقة على
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