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٥٩ - ٥ الموحدة المالية القوائم إيضاحات حول   

  



























  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

٥ 
 
 

  حول الشركةمعلومات   .١
  

 )(أو) " شركة الحسن غازي ابراھيم شاكر" "" (أو) "الشركة االم("الشركةالحسن غازي ابراھيم شاكر شركة تم تسجيل   ١-١
الصادر بتاريخ  ١٠١٠١٤٩٢٥٢المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم محدودة في ذات مسئولية شركة ك

محدودة الى شركة ذات مسئولية الشركة من شركة تم تحويل  .)م١٩٩٨مارس  ٢٥ (الموافق ـھ١٤١٨ذو القعدة  ٢٦
 ). م٢٠٠٨غسطس أ ١٨(الموافق  ھـ١٤٢٩شعبان  ١٧الصادر في  ٢٧٥لقرار الوزاري رقم ا بموجبمساھمة 

  
 ١١(الموافق  م٢٠١٠ابريل  ٢٦من  مليون سھم لالكتتاب العام خالل فترة االكتتاب اعتباراً  ١٠٫٥عرضت الشركة االم   ٢-١

الشركة االم في  أسھم). بدأ تداول ھـ١٤٣١ ىولألا ىجماد ١٧(الموافق  م٢٠١٠مايو  ٢) الى ھـ١٤٣١ ىولألا ىجماد
عليه، وبعد االنتھاء بنجاح و). ھـ١٤٣١ اآلخرة ىجماد ٣(الموافق  م٢٠١٠مايو  ١٧من  سوق االوراق المالية اعتباراً 

مليون لایر سعودي  ٣٥٠من االكتتاب المبدئي العام، تم اعالن الشركة االم بصفتھا شركة مساھمة سعودية برأسمال 
سھم أ ٥لكل  أسھم ٤منحة بعدد  أسھمصدار إ، تم م٢٠١٥مارس  ٢٩لایر للسھم. في  ١٠مليون سھم بقيمة  ٣٥موزع على 

 مليون لایر سعودي.  ٦٣٠مليون لایر سعودي الى  ٣٥٠من  كةمال الشر عادية قائمة ما أدى الى زيادة رأس
 

تعمل الشركة االم في مجال التجارة وتجارة الجملة لقطع الغيار والمعدات االلكترونية واالدوات المنزلية واجھزة التكييف   ٣-١
  . العاملة في نفس المجالالة للشركات كخدمات الو وصيانتھا وتقديم

  
 ي: ليقع مكتب الشركة المسجل في العنوان التا  ٤-١

  مبنى مجموعة شاكر 
  الصحافة حي 

  طريق الملك فھد 
  الرياض  ١١٤٢٢

  المملكة العربية السعودية
  
  الفروع:وفيما يلي تفاصيل ھذه لدى المجموعة فروع تعمل وفقا لسجالت تجارية مستقلة.   ٥-١
  

  التاريخ  السجل التجاري  موقع الفرع
      

    الشركة األم – شركة الحسن غازي ابراھيم شاكر
  م)١٩٩٩يوليو  ٢٠ھـ (١٤٢٠ربيع الثاني  ٧  ١١٣١٠١٤٥٦٦  بريده

  م)٢٠٠٥أبريل  ١٣ھـ (١٤٢٦ربيع األول  ٤  ٥٨٥٥٠٢٥٩٩١  خميس مشيط
  م)٢٠٠٤مايو  ٢ھـ (١٤٢٥ربيع األول  ١٣  ٢٠٥١٠٢٩٤٣١  الخبر
  م)١٩٩٤أبريل  ٣ھـ (١٤١٤شوال  ٢١  ٤٠٣٠١٠٢٦٨٥  جدة
  م)٢٠٠٤ديسمبر  ٤ھـ (١٤٢٥شوال  ٢١  ٤٠٣٠١٥٢٤٧٦  جدة

  م)٢٠٠٣يونيو  ٢٣ھـ (١٤٢٤ربيع الثاني  ٢٣  ١٠١٠١٨٧٨٣٤  الرياض
  م)٢٠١٤أبريل  ٢٠ھـ (١٤٣٥جمادى اآلخرة  ٢٠  ١٠١٠٤١١٣٦٢  الرياض
  م)٢٠٠٥فبراير  ٢٠ھـ (١٤٢٦محرم  ١١  ٢٠٥١٠٣٠٦٨٠  الخبر
  م)١٤٣٨مايو  ١٥ھـ (١٤٣٨شعبان  ١٨  ٣٣٥٠٠٤٤٦٥١  حائل

  م)٢٠٠٤مايو  ٥ھـ (١٤٢٥ربيع األول  ١٥  ٤٦٥٠٠٣٥٠٩٢  المدينة المنورة
      

    شركة تابعة –شركة إبراھيم شاكر المحدودة 
  م)١٩٨٢مايو  ١٠ھـ (١٤٠٢رجب  ١٦  ٤٠٣٠٠٣٤٤٧٥  جدة

  م)٢٠٠٣أبريل  ٢١ھـ (١٤٢٤صفر  ١٩  ٢٠٥٥٠٠٥٦٨١  الجبيل
  م)١٩٨٤يوليو  ١٤ھـ (١٤٠٤شوال  ١٥  ٢٠٥١٠١٠١٢٤  الخبر
  م)٢٠١٥سبتمبر  ٨ھـ (١٤٣٦ذو القعدة  ٢٤  ٣٤٠٠٠١٩٥٢٨  سكاكا
  م)٢٠١٥يوليو  ٦ھـ (١٤٣٦رمضان  ١٩  ٥٨٠٠٠٢٠١٦٢  الباحة
  م)٢٠٠٥يونيو  ١٤ھـ (١٤٢٦جمادى األولى  ٧  ١١٣١٠٢٠٩٢٥  بريدة

  م)٢٠٠٧يناير  ٣٠ھـ (١٤٢٨محرم  ١١  ٥٨٥٥٠٢٧٦٥٩  خميس مشيط
  م)٢٠١٣نوفمبر  ٣ھـ (١٤٣٤ذو الحجة  ٢٩  ٥٩٩٠٠٢٨١٥٥  نجران
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٦ 
 
 

  )يتبعمعلومات حول الشركة (  .١
 

  م)٢٠٠٥مارس  ٦ھـ (١٤٢٦محرم  ٢٥  ٢٠٥١٠٣٠٧٢٥  الخبر
  م)٢٠١٣أغسطس  ١ھـ (١٤٣٤رمضان  ٢٤  ٣٥٥٠٠٣١٢٢٧  تبوك

  م)١٩٨٢يونيو  ٧ھـ (١٤٠٢شعبان  ١٥  ١٠١٠٠٤٥١٢٩  الرياض
  م)٢٠١٦مارس  ١٤ھـ (١٤٣٧جمادى اآلخرة  ٥  ١٠١٠٤٤٣٤٤٢  الرياض
  م)٢٠١٦يونيو  ٢١ھـ (١٤٣٧رمضان  ١٦  ١٠١٠٤٦٢٢٩٧  الرياض
  م)١٩٨٢يونيو  ٧ھـ (١٤٠٢شعبان  ١٥  ٣٥٥٠٠٣٩٦٧٦  تبوك
  م)٢٠١٦مارس  ١٤ھـ (١٤٣٧جمادى اآلخرة  ٥  ٤٠٣٠٠٤٣٩١٠  جدة

  م)٢٠١٦يونيو  ٢١ھـ (١٤٣٧رمضان  ١٦  ٤٠٣٢٠٥٢٠٨٢  الطائف
      

 شركة تابعة–شركة إبراھيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة
  م)٢٠٠٦فبراير  ٦ھـ (١٤٢٧محرم  ٧  ٤٠٣٠١٥٩٧٢٨  جدة

  م)٢٠٠٦يونيو  ٥ھـ (١٤٢٧جمادى األولى  ٩  ١٠١٠٢٢٠٠٢٨  الرياض
  م)٢٠١٥أبريل  ١٣ھـ (١٤٣٦جمادى اآلخرة  ٢٤  ٤٠٣٠٢٨١٨١٤  جدة

  م)٢٠١٥يونيو  ١٥ھـ (١٤٣٦شعبان  ٢٨  ١٠١٠٤٣٤٩٣٢  الرياض
 
معا بــ  مإليھالمركز واالداء المالي للشركة وفروعھا والشركات التابعة التالية (يشار الموحدة المالية القوائم تتضمن ھذه   ٦-١

 "المجموعة").
  

  الشركات التابعة المباشرة وغير المباشرة 

 يس بلد التأسالنشاط الرئيسي  االسم 
حصة الملكية الفعلية في 

 ديسمبر ٣١
 م٦٢٠١ م٧٢٠١   

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ المملكة العربية السعودية تجارة األجھزة المنزلية بالجملة  (”ISCL“)شركة إبراھيم شاكر المحدودة 
     

شاكر للمشاريع والصيانة  نشركة إبراھيم حسي
(“IHSCL”)  

االستيراد والتصدير وخدمات 
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ العربية السعوديةالمملكة  التسويق

     
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ المملكة العربية السعودية بيع األجھزة االلكترونية بالجملة ")أسداءالخليج للتجارة (" أسداء

     
ادارة الطاقة ذ.م.م. لخدمات شركة االمارات 

(“EMS”) )٧٤ ٪٧٤االمارات العربية المتحدة  مقدمي حلول الطاقة  )أنظر أدناه٪ 

     

شركة نيو فيجن لألجھزة الكھربية وااللكترونية 
(“NVEEAC”) 

استيراد وتصدير وصيانة األجھزة 
 ٪٦٠ ٪٦٠ األردن الكھربية واألجھزة المنزلية

  
  من خالل شركة تابعة الكاملة شركات خاضعة للسيطرة 

 بلد التأسيس النشاط الرئيسي  االسم 
 حصة الملكية الفعلية في

 ديسمبر ٣١
 م٢٠١٦ م٢٠١٧   
        

 ٪١٠٠ ٪١٠٠  األردن  مقدمي حلول الطاقة  (”EMSI“)الشركة الدولية الدارة الطاقة ذ.م.م. 
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ االمارات العربية المتحدة مقدمي حلول الطاقة  ")JECL("شركة جيرنين أي ام اس ذ.م.م. 
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٧ 
 
 

  )يتبعمعلومات حول الشركة (  .١
  

تغطية  نيو فيجن لألجھزة الكھربية وااللكترونيةم قرر الشركاء في شركة ٢٠١٧ ديسمبر ٣١المنتھية في السنة خالل   ٧-١
نيو فيجن شركة مليون لایر سعودي من خالل التنازل عن أرصدتھم المستحقة من  ٣٤٫٥خسائرھا المتراكمة البالغة 

مليون لایر سعودي في  ١٣٫٨تتمثل الحركة األخرى في الحصص غير المسيطرة البالغة . لألجھزة الكھربية وااللكترونية
  .نيو فيجن لألجھزة الكھربية وااللكترونيةتغطية ھذه الخسائر بواسطة مساھمي األقلية في شركة 

  
 م).٢٠١٨ ارسم ٢٧ھـ (الموافق ١٤٣٩رجب  ١٠تم اعتماد ھذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في   ٨-١

  
  الھامةالسياسات المحاسبية أسس االعداد و  .٢
  
  أسس االعداد   ١-٢

  
  المعايير المحاسبية المطبقة  أ)

المعايير المملكة العربية السعودية وفي وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة الموحدة تم إعداد ھذه القوائم المالية 
لموحدة االھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ھذه القوائم المالية تعد القوائم المالية الصادرة عن واالصدارات األخرى 

"تطبيق  ١السنوية األولي للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
  .المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة"

   
من الشركة إعداد وعرض قوائمھا المالية نظام الشركات تطلب يم، ٢٠١٧يناير  ١بالنسبة للفترات المالية التي تبدأ من 

وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى المعايير واالصدارات األخرى 
ديسمبر  ٣١ بالنسبة لجميع الفترات حتى وبما فيھا السنة المنتھية فيالصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

المملكة العربية السعودية  عليھا فيلمعايير المحاسبة المتعارف  المالية وفقاً قوائمھا ، قامت المجموعة باعداد م٢٠١٦
نظام ومتطلبات  ،(معايير الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين السابقة) الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيينن عالصادرة 

  المالية. القوائم عداد وعرض إطار ما يتفق مع إلنظام االساسي للشركة في واالسعودي لشركات ا
  

م، فإن المجموعة بحاجة إلى تطبيق نموذج ٢٠١٦أكتوبر  ١٦لمتطلبات ھيئة السوق المالية من خالل تعميمھا بتاريخ وفقاً 
ترة المعايير الدولية للتقارير المالية لفوالموجودات غير الملموسة عند اتباع التكلفة لقياس الممتلكات واآلالت والمعدات 

  ثالث سنوات تبدأ من تاريخ اتباع المعايير الدولية للتقارير المالية.
  

 داء المالي المعروضةألالى المعايير الدولية للتقارير المالية على المركز المالي واالتحول أثر  ٣٥يعرض االيضاح رقم 
للفترات المقارنة، وحقوق الملكية كما في الدخل الشامل اآلخر ق الملكية وحقو مطابقةللمجموعة. يتضمن ھذا االيضاح 

ي تاريخ المدرجة في ھذه الفترات وفتلك مع  لمعايير الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين السابقة وفقاً التحول تاريخ 
  الى المعايير الدولية للتقارير المالية. التحول 

  
  أسس القياس  )ب

لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء خطة المزايا المحددة التي يتم قياسھا بالقيمة الحالية  وفقاً الموحدة المالية القوائم تم اعداد 
موحدة باستخدام الالمالية القوائم عن ذلك، يتم اعداد  لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة الزيادة المتوقعة للوحدة. فضالً 

  مبدأ االستمرارية.ووفقاً لي االستحقاق المحاسبمبدأ 
  

  عملة العرض والنشاط  )ج
قرب ألى إيم جميع القيتم تقريب للشركة االم، والنشاط بالريال السعودي الذي يمثل عملة الموحدة المالية يتم عرض القوائم 

  كر غير ذلك. ذسعودي ما لم يلایر  ألف
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٨ 
 
 

  (يتبع)أسس االعداد   ١-٢
  
  الماليةس توحيد القوائم أس  د)

الشركات . م٢٠١٧ ديسمبر ٣١المالية للشركة األم وشركاتھا التابعة كما في القوائم من الموحدة المالية تتكون القوائم 
تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لھا الحق في التابعة ھي منشآت تسيطر عليھا المجموعة. 

الحصول على عائدات متغيرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فيھا ويكون لديھا القدرة على التأثير في ھذه العائدات 
قط المستثمر فيھا فعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة ومن خالل سيطرتھا على الشركة المستثمر فيھا. 

 عندما يكون لدى المجموعة:
  

  السيطرة على الشركة المستثمر فيھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة
 الخاصة بالشركة المستثمر فيھا)

  ،والتعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فيھا 
 القدرة على استخدام سيطرتھا على الشركة المستثمر فيھا في التأثير على عائداتھا 

 

ي فوعندما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيھا، تأخذ المجموعة 
  اعتبارھا كافة المعلومات والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتھا على الشركة المستثمر فيھا بما في ذلك:

 الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيھا 
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى 
 تصويت المحتملةحقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق ال  

  

مدى سيطرتھا على الشركة المستثمر فيھا في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى بإعادة تقييم المجموعة تقوم 
وجود تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة 

تابعة وتتوقف ھذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتھا على الشركة التابعة. ويتم إدراج على السيطرة على الشركة ال
لقوائم االموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتھا أو بيعھا خالل السنة في 

  ريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تا الموحدةالمالية 
  

بمساھمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير الدخل الشامل اآلخر تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود 
إن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على والمسيطرة حتى 

المالية للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة القوائم 
الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة 

  .التوحيدند بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل ع
  

يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، مع عدم فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة 
  السيطرة على شركة تابعة، فإنھا:

  .تستبعد موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة  
  ة. حصص غير مسيطرالدفترية ألي تستبعد القيمة  
  .تستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية  
  .تعمل على تحقق القيمة العادلة للمقابل المستلم 
 .تعمل على تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به 
  الخسارة الموحدو قائمة الربح أتعمل على تحقق أي فائض أو عجز في.  
  ةوحدقائمة الربح أو الخسارة المإلى الدخل الشامل االخر تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقاً في 

، متى كان ذلك مناسباُ، ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببيع الموجودات المبقاةأو األرباح 
 أو المطلوبات ذات الصلة.
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٩ 
 
 

   السياسات المحاسبية الھامةملخص   ٢-٢
  

  عمال والشھرةألا تجميع  أ)
وفقاً لشراء اعند انتقال السيطرة الى المجموعة. تقاس تكلفة  االستحواذاالعمال باستخدام طريقة تجميع يتم المحاسبة عن 

لمشتراة. الشركة اوقيمة أي حصص غير مسيطرة في االستحواذ لمجموع المقابل المحول، ويقاس بالقيمة العادلة في تاريخ 
أعمال، تختار المجموعة ما إذا كان سيتم قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة تجميع بالنسبة لكل عملية 

الشراء بإما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي قيمة الموجودات المحددة للشركة المشتراة. تدرج التكاليف المتعلقة 
  ضمن المصروفات اإلدارية.كمصروفات عند تكبدھا 

  
أعمال، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التحديد باالستحواذ على عندما تقوم المجموعة 

يتضمن و. اذاالستحووالتصنيف المناسب وفقاً لألحكام التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ 
  لضمنية في العقود االصلية من قبل الشركة المشتراة. ذلك فصل المشتقات ا

  

ري لحصة الملكية المحتفظ بھا سابقا من المشتاالستحواذ االعمال على مراحل، فإن القيمة العادلة في تاريخ  تجميعفي حالة 
  . ةأو الخسارة الموحدقائمة الربح من خالل االستحواذ للقيمة العادلة في تاريخ  ا وفقاً ھسافي الشركة المشتراة يعاد قي

  
ابل المحتمل . إن المقاالستحواذإن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ 

األدوات المالية: التحقق والقياس يتم قياسه  ٣٩المصنف كأصل أو التزام يعد أداة مالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
. خرقائمة الدخل الشامل اآلو في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أالعادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في  بالقيمة

ضمن حقوق الملكية، فال يعاد قياسه حتى يتم تسويته بالكامل ضمن حقوق الملكية. في  تملذا تم تصنيف المقابل المحإ
للمعيار الدولي للتقرير  ، فيتم قياسه وفقاً ٣٩لى نطاق معيار المحاسبة الدولي إمل الحاالت التي ال يخضع فيھا المقابل المحت

  المالي المناسب. 
  

يتم قياس الشھرة مبدئياً بالتكلفة (التي تمثل زيادة إجمالي المقابل المحول والمبلغ المسجل للحصص غير المسيطرة وأية 
القيمة العادلة صافي  تالمحددة والمطلوبات المقدرة). إذا كانحصة محتفظ بھا سابقًا عن صافي الموجودات المشتراة 

تعيد المجموعة تقييم مدى صحة قيامھا بتحديد كافة تزيد عن إجمالي المقابل المحول، الموجودات المستحوذ عليھا 
وكافة المطلوبات المقدرة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ االستحواذ عليھا الموجودات التي تم 

إذا كانت نتائج إعادة التقييم ال تزال تشير إلى زيادة القيمة العادلة لصافي  .االستحواذالتي سيتم تسجيلھا في تاريخ 
  . قائمة الربح أو الخسارة الموحدةفي عن إجمالي المقابل المحول، يدرج الربح االستحواذ عليھا الموجودات التي تم 

  

غرض اختبار القيمة. لفي نخفاض الا ناتجة عنبعد التحقق المبدئي، يتم قياس الشھرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة 
 ، إلى كل وحدة من وحداتاالستحواذاألعمال، من تاريخ تجميع القيمة، يتم توزيع الشھرة المكتسبة في في نخفاض اال

األعمال بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو تجميع والتي من المتوقع أن تستفيد من المولدة للنقد المجموعة 
  المطلوبات األخرى للشركة المشتراة إلى تلك الوحدات.

  

الوحدة، يتم إدراج الشھرة النقد ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل تلك توليد من وحدة  ءً عندما تشكل الشھرة جزو
المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة المدرجة بالدفاتر للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العملية. 
يتم قياس الشھرة المستبعدة في ھذه الظروف على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة 

  النقد. توليد
  

   ومشاريع مشتركةاالستثمار في شركات زميلة   ب)
ھو القدرة على المشاركة في قرارات الجوھري . والتأثير جوھرياً  اً ركة تمارس عليھا المجموعة تأثيرالشركة الزميلة ھي ش

  لك السياسات.ى تالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيھا ولكنھا دون التمتع بسيطرة أو سيطرة مشتركة عل
  

نوع من الترتيب المشترك والذي بموجبه يكون لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب  وھالمشروع المشترك 
حد للسيطرة على أ اً . والسيطرة المشتركة ھي تشارك متفق عليه تعاقديالمشروع المشتركحقوق في صافي موجودات 

ارك لألطراف التي تتش اً جماعي اً حول األنشطة ذات األھمية اتفاق الترتيبات والتي تتحقق فقط عندما تتطلب القرارات
أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك الضرورية لتحديد الجوھري تحديد التأثير  عندواالعتبارات محل االھتمام  السيطرة.

  بعة.السيطرة على الشركات التا
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  (يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  ٢-٢
  

  (يتبع) ومشاريع مشتركةاالستثمار في شركات زميلة   ب)
  

  باستخدام طريقة حقوق الملكية. المشروع المشترك وتتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة 
  

تعديل القيمة  بالتكلفة، ويتم اً مبدئيالمشروع المشترك وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يسجل االستثمار في الشركة الزميلة أو 
 المشروعلالستثمار لكي يتم إدراج التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة أو الدفترية 

دفترية لافي القيمة المشروع المشترك شھرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو يتم إدراج ال. االستحواذمنذ تاريخ المشترك 
   .لالستثمار وال يتم إطفاؤھا أو اختبارھا بصورة فردية لغرض تحديد االنخفاض في القيمة

  

 . وتعرض أيالمشروع المشتركحصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو قائمة الربح أو الخسارة عكس ت
ى للمجموعة. باإلضافة إلالدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات المستثمر فيھا كجزء من الدخل الشامل اآلخر تغييرات في 

، تقيد المجموعة حصتھا المشروع المشتركذلك، عند حدوث تغيير وإدراجه مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة أو 
ي حقوق الملكية، متى كان ذلك مناسباً. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة التغيرات فقائمة في أي تغييرات ضمن 

بمقدار الحصة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة أو عالناتجة 
  .المشروع المشترك

  

قائمة الربح أو الخسارة في مقدمة مشروع مشترك يدرج إجمالي حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر لشركة زميلة أو 
وتمثل األرباح أو الخسائر بعد الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة خارج الربح التشغيلي 

  . المشروع المشتركالزميلة أو 
  

ة، لفترة التقارير المالية نفسھا التي للمجموعة. وعند الضرورالمشروع المشترك المالية للشركة الزميلة أو القوائم يتم إعداد 
  يتم إجراء تعديالت لكي تتوافق السياسات المحاسبية مع تلك المطبقة من قبل المجموعة. 

  

قيد خسائر اضافية لالنخفاض في القيمة بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري 
ناك ما إذا كان ھتقرير مالي . تحدد المجموعة في تاريخ كل المشروع المشتركالستثمار المجموعة في الشركة الزميلة أو 

. في حالة وجود مثل ھذا المشروع المشتركدليل موضوعي على االنخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة أو 
لمشروع اللشركة الزميلة أو القابل لالسترداد حتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين المبلغ الدليل، ت

   .قائمة الربح أو الخسارةقيمة االستثمارات" في في نخفاض الثم تدرج المبلغ في "االدفترية  وقيمتهالمشترك 
  

 ، تقوم المجموعة بقياسالمشروع المشتركلمشتركة على على الشركة الزميلة أو السيطرة االجوھري عند فقد التأثير 
عند فقد رك المشروع المشتللشركة الزميلة أو الدفترية وإدراج أي استثمار متبقي بقيمته العادلة. يدرج أي فرق بين القيمة 

  .الخسارةقائمة الربح أو والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من البيع في الجوھري التأثير 
  

  تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غير متداولة  ج)
  استناداً إلى تصنيفھا إلى بنود متداولة/غير متداولة.  المركز الماليقائمة الموجودات والمطلوبات في المجموعة تعرض 

  

  يكون األصل متداوالً عندما:
 دورة تشغيل عادية يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استھالكه في  
 يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة 
 يكون من المتوقع تحققه خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقرير المالي 
  من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شھراً  ما لم يكن مقيداً ي حكمه فنقد وما يكون في صورة

 .يالمال ى األقل بعد فترة التقريرعل
  

  كغير متداولة.  ىخرألتقوم المجموعة بتصنيف كافة الموجودات ا
  

  يكون االلتزام متداوالً عندما:
 يكون من المتوقع سداده في دورة تشغيل عادية  
 يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة 
 رير المالييكون مستحق السداد خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التق 
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  (يتبع) السياسات المحاسبية الھامةملخص   ٢-٢
  

  (يتبع) تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غير متداولة  ج)
 

  في حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر شھراً على األقل بعد فترة التقرير
 المالي.

  

  غير متداولة. يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات األخرى على أنھا
  

  قياس القيمة العادلة  د)
  . لماليقائمة المركز اللقيمة العادلة في تاريخ  دوات المالية والموجودات غير المالية وفقاً ألتقوم المجموعة بقياس بعض ا

  

القيمة العادلة ھي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق إن 
  القياس.  تاريخفي 

  
  يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية:

 رئيسي لألصل أو االلتزام، أوالبيع أو النقل في السوق ال 
 أو النقل في غير السوق الرئيسي، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام. البيع 

  
يتم قياس القيمة العادلة لألصل كثر مالءمة. أليجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق ا

، األصل أو االلتزام تسعيرأو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق استخدامھا عند 
   االقتصادية المثلى. مصالحھمبافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق 

  
المشارك في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام  راعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرةي

األصل بأعلى وأفضل مستوى له، أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى 
   وأفضل مستوى له.

  
تستخدم الشركة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لھا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصى استخدام 

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.  ذاتللمدخالت الملحوظة 
لى للقيمة العادلة، والمبين كما يلي، استناداً إ النظام المتدرجالمالية ضمن القوائم في قياس قيمتھا العادلة أو االفصاح عنھا 

  أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أھمية لقياس القيمة العادلة ككل:
  

  األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛١المستوى :  
  قابل ليب تقييم يكون بھا أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أھمية لقياس القيمة العادلة : أسا٢المستوى

  بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و للمالحظة
  قابل: أساليب تقييم ال يكون بھا أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أھمية لقياس القيمة العادلة ٣المستوى 

   للمالحظة.
  

ة لألدوات المالية المسعرة في سوق نشط بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. تستخدم أسعار الشراء يتم تحديد القيمة العادل
للمطلوبات. تستند القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديق المشتركة أو صناديق االستثمار أو  البيعللموجودات وأسعار 

أدوات االستثمار المماثلة إلى أحدث تقدير معلن لصافي قيمة الموجودات. بالنسبة لألدوات المالية غير المسعرة، يتم تحديد 
اثل أو التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج التقييم األخرى المالئمة القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مم

  أو أسعار المتداولين.
  

بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم تقدير القيمة العادلة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية وفقًا 
ة. بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي يتعذر تحديد تقدير لمعدل العائد الحالي في السوق ألدوات مالية مماثل

  معقول لقيمتھا العادلة، يتم إدراج االستثمار بالتكلفة.
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  (يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  ٢-٢
  

  (يتبع) قياس القيمة العادلة  د)
  

ما إذا كانت التحويالت المجموعة على أساس متكرر، تحدد القوائم المالية بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في 
عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت الذي يمثل النظام المتدرج قد حدثت بين مستويات 

  أھمية لقياس القيمة العادلة ككل) في نھاية كل فترة تقرير مالي.
  

إلى طبيعة وسمات ومخاطر  فئات الموجودات والمطلوبات استناداً المجموعة  لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت
  للقيمة العادلة كما ھو موضح أعاله. النظام المتدرج األصل أو االلتزام ومستوى 

  
  تحقق االيرادات  ھـ)

ة محتمالً ويمكن قياس اإليرادات بصور للمجموعةاالقتصادية المنافع تتحقق اإليرادات إلى الحد الذي يصبح فيه تدفق 
لخصومات ا ناقصاً بغض النظر عن موعد السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق  ةموثوق

 إلى موعةمجالانتھت . وباستثناء الضرائب او الرسوم في االعتبار شروط السداد المحددة تعاقدياً مع األخذ والتخفيضات، 
الملتزم الرئيسي في كافة ترتيبات اإليرادات وتعمل بموجب نطاق أنھا  حيثفي جميع ترتيبات إيراداتھا كأصيل أنھا تعمل 

  تسعير كما تتعرض لمخاطر البضاعة ومخاطر االئتمان. 
  

  إن مقاييس التحقق المحددة التالية يجب أن تطبق أيضاً قبل تحقق اإليرادات:
  

  بيع بضاعة 
االيرادات من بيع البضاعة عندما تنتقل المخاطر والمزايا الجوھرية لملكية البضاعة الى المشتري ويكون ذلك يتم اثبات 

عادة عند تسليم البضاعة. تقاس االيرادات من بيع البضاعة بالقيمة العادلة للمقابل المستلم او المستحق بالصافي بعد 
. تقوم المجموعة باحتساب مخصصات ضمانات الكمياتوخصم والمخصصات والخصومات التجارية المردودات 

ة لمدة سنتين الى خمس سنوات لجميع منتجاتھا المباعة وفقا لممارسات القطاع. ويسجل االلتزام الخاص ملالصالحات العا
بتعويضات الضمان المحتملة في وقت بيع المنتج. ال تقوم المجموعة باحتساب أي مخصصات لضمانات اضافية او عقود 

  يانة الى عمالءھا. ص
  

  تقديم خدمات
االيرادات من تقديم الخدمات عند تقديم الخدمة الى العميل بالرجوع الى مرحلة االنجاز. يتم قياس مرحلة االنجاز يتم اثبات 

بالرجوع الى ساعات العمل المستحقة حتى تاريخه كنسبة من اجمالي ساعات العمل لكل عقد. في حالة عدم امكانية قياس 
  االيرادات فقط مقابل المصروفات المتكبدة التي يمكن استردادھا. يتم اثبات ، ةئج العقد بصورة موثوقنتا
  

  اتعاب استشارات مھنية
ثبات اتقدم المجموعة خدمات استشارات مھنية لتحليل قيمة الطاقة خالل مرحلة تصميم المشروعات واعمال التطوير. يتم  

  د تقديم الخدمة وفقا لشروط وبنود العقود الموقعة مع العمالء. ات من خدمات االستشارات عندااليرا
  

  ايرادات التأجير التمويلي
تثمار على صافي اسدوري ثابت س معدل عائد كيتم توزيع ايراد التاجير التمويلي على الفترات المحاسبية بحيث يع

  المجموعة في عقود التأجير القائمة. 
  

  توزيعات االرباح 
االيرادات عندما يثبت حق المجموعة في استالم المدفوعات ويكون ذلك عادة عند موافقة المساھمين على يتم اثبات 

  توزيعات االرباح. 
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  (يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  ٢-٢
  
  الضرائب    و)

  
  الزكاة وضرائب الدخل

الشركات  . تخضعالھيئة العامة للزكاة والدخل ("الھيئة")ألنظمة  تخضع الشركة االم والشركات التابعة المحلية للزكاة طبقاً 
للقوانين ذات الصلة في الدول التي يعملون بھا. يتم استحقاق وتحميل الزكاة للمجموعة  التابعة األجنبية لضرائب الدخل وفقاً 

االلتزامات اب احتس. يتم قائمة الربح أو الخسارة للفترة الجاريةوحصتھا في ضرائب الدخل للشركات التابعة األجنبية في 
ي يتم فيھا إصدار التفترة الالسنوات السابقة في بالربط على المتعلقة ون وجدت ، إاألجنبيةاإلضافية للزكاة وضرائب الدخل 

  . الربط النھائي
  

  ضرائب االستقطاع
ن المدفوعة الى المساھميتقوم المجموعة باستقطاع الضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة وتوزيعات األرباح 

  ألنظمة الھيئة. تن وجدإ ،األجانب
  

  الضرائب على الشركات التابعة األجنبية
قوانين والموضحة في الالمطبقة  يبيةالضرالشرائح الضرائب على الشركات التابعة األجنبية على أساس احتساب يتم 

ضرائب الدخل المستحقة واالرباح الخاضعة للضرائب  المعمول بھا في الدول التي تعمل بھا ھذه الشركات التابعة. تسجل
كات المالية في الدول التي تعمل بھا الشرلألنظمة ("الضريبة الحالية") كمصروف في الفترة التي نشأت بھا األرباح وفقا 

  التابعة. 
  
  تحويل العمالت االجنبية    ز)

ة للشركة األم. بالنسبة لكل شركوالذي يمثل عملة النشاط للمجموعة بالريال السعودي الموحدة المالية القوائم يتم عرض 
 المالية لكل شركة باستخدامالقوائم ويتم قياس البنود المتضمنة في  ة نشاطھات المجموعة، تحدد المجموعة عملمن شركا

  .النشاطملة ع
  

  ) المعامالت واألرصدة ١(
الصرف  ذات الصلة وفقاً ألسعار ة نشاطھاات المجموعة بعملشركتقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئياً من قبل 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية  ألول مرة.لالثبات بتاريخ تأھل المعاملة  نشاطلعملة الالحالية 
البنود  ن تسوية أو تحويلعالناتجة  تسجل الفروق بأسعار الصرف الفورية في تاريخ التقرير المالي.عملة النشاط إلى 

، باستثناء البنود النقدية المصنفة كجزء من تغطية صافي استثمار المجموعة في شركة قائمة الربح أو الخسارةالنقدية في 
حتى يتم بيع صافي االستثمار حيث يتم في ذلك الوقت إعادة الدخل الشامل اآلخر أجنبية. يتم تسجيل ھذه الفروق في 

  .قائمة الربح أو الخسارةمتراكم إلى تصنيف المبلغ ال
  

إن البنود غير النقدية التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلھا باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ 
المعامالت المبدئية. وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم قياسھا وفقاً للقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم تحويلھا باستخدام أسعار 

  لتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. الصرف كما في ا
  

اثبات ة بالقيمة العادلة بنفس طريقالتي تقاس نقدية البنود غير الن تحويل عو الخسائر الناتجة أرباح أليتم التعامل مع ا
و أرباح ألا اثباتن فروق التحويل للبنود التي يتم أن التغير في القيمة العادلة للبند (أي عو الخسائر الناتجة أاالرباح 

 الدخل الشامل اآلخرضمن  كذلكتسجل  ةو الخسارأ لربحو االدخل الشامل اآلخر أن قيمتھا العادلة في عالخسائر الناتجة 
  ). الربح أو الخسارة، على التواليو أ
  

  ) شركات المجموعة٢(
تاريخ  بأسعار الصرف السائدة فيالريال السعودي تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات األجنبية إلى التوحيد عند يتم 

الدخل لتلك الشركات وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. تدرج فروق قائمة ل يتحوكما يتم التقرير المالي، 
او  كلياً  ةي. عند بيع شركة أجنبالدخل الشامل االخرضمن التوحيد ن التحويل ألغراض عتحويل العمالت األجنبية الناتجة 

تعلق بالشركة المالدخل الشامل اآلخر تصنيف بند يتم إعادة ، الجوھريو التأثير أالسيطرة  انبحيث يؤدي ذلك الى فقد جزئياً 
البيع. في حالة قيام المجموعة ببيع جزء من حصتھا الربح أو الخسارة الناتج عن كجزء من الربح أو الخسارة االجنبية الى 

   .الحصص غير المسيطرةمع االحتفاظ بالسيطرة، يتم اعادة قياس الجزء من المبلغ المتراكم الى في الشركة التابعة 
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  (يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  ٢-٢
  
  (يتبع)تحويل العمالت االجنبية    ز)

  
  (يتبع) ) شركات المجموعة٢(
  

طرة و السيالجوھري أثير أمع الحفاظ على التالمشروع المشترك عندما تقوم المجموعة ببيع جزء من الشركة الزميلة او 
  . الربح أو الخسارةالصلة من المبلغ المتراكم الى  وتصنيف الجزء ذيتم إادة المشتركة، 

  
 للموجوداترية الدفتي تعديالت على القيمة العادلة للمبالغ أشركة اجنبية واالستحواذ على يتم التعامل مع الشھرة الناتجة من 

ي تاريخ فالفوري لشركة االجنبية ويتم تحويلھا بسعر الصرف لموجودات ومطلوبات االستحواذ كوالمطلوبات الناتجة من 
  التقرير المالي. 

  
  توزيعات االرباح لالسھم العادية    ح)

شركة مساھمي الملكية عند اعتمادھا من قبل لالعادية كالتزام وتخصم من حقوق ا لألسھمتوزيعات االرباح االعتراف بيتم 
ائمة قكحدث الحق لتاريخ  ةالموحدالمالي قائمة المركز رباح للسنة المعتمدة بعد تاريخ ألم. يتم االفصاح عن توزيعات األا

  . ةالموحدالمركز المالي 
  

  ومعدات  ممتلكات  ط)
د بيع عنالنخفاض في القيمة. المتراكمة لخسائر الاالستھالك المتراكم و ناقصاً والمعدات بالتكلفة  الممتلكاتتظھر 

أي عندما يتم تحويل المخاطر والمزايا الھامة الى المشتري، يتم استبعاد التكاليف  ،الموجودات ان خروجھا من الخدمة
قائمة الربح أو ن البيع في عو الخسائر الناتجة أواالستھالك المتراكم لھذه الموجودات من الحسابات، وتدرج األرباح 

إذا كان لألجزاء الھامة من بند الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، عندئِذ يتم احتسابھا كبنود . دةالموح الخسارة
  منفصلة (مكونات ھامة) من الممتلكات والمعدات.

  
  يتم رسملة النفقات الالحقة فقط إذا كان ھناك احتمال بتدفق منافع اقتصادية للمجموعة مرتبطة بالنفقات.

  
 ةر اإلنتاجياعمالقسط الثابت للقيم المتبقية على مدى األباستخدام طريقة ال يتم استھالك األرض. ويتم احتساب االستھالك 

  : قائمة الربح أو الخسارةفي ويتم االعتراف به والمعدات كما يلي،  للممتلكات قدرةالم
 السنوات             

  ٤٠        مباني 
  ٥        سيارات 
  ٦٫٦٧    اثاث ومعدات مكتبية 
 ٣      أجھزة كمبيوتر 
  ٥      أدوات ومعدات 
 ٦٫٦٧  نات على عقارات مستأجرة يتحس 

  
ئماً، في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلھا، حسبما يكون ذلك مالاالستھالك  ةقييتم مراجعة االعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية وطر

  المعدات. واآلالت ن بنود عاالقتصادية الناتجة للمنافع للتحقق من توافق طريقة وفترة االستھالك مع النموذج المتوقع 
  

  عقود التأجير  ي)
إذا كان  م ماويتطلب تقييإن تحديد ما إذا كان ترتيب معين يتمثل في أو يتضمن عقد تأجير يعتمد على طبيعة ھذا الترتيب 

الوفاء بالترتيب يعتمد على استخدام أصل معين أو مجموعة موجودات معينة وإذا كان الترتيب ينقل الحق في استخدام 
  األصل.

  
  تكاليف االقتراض  ك)

 أو إنشاء أو إنتاج أصل يحتاج إلى فترة زمنية جوھرية ليكون جاھزاً باقتناء تتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرةً 
أو البيع كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة. ويتم تسجيل كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات المقصود منه لالستخدام 

  ال.ائد والتكاليف األخرى التي تتكبدھا الشركة فيما يتعلق باقتراض األمووفي فترة تكبدھا. تتكون تكاليف االقتراض من الف
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  (يتبع) لھامةملخص السياسات المحاسبية ا  ٢-٢
  

  موجودات غير ملموسة   ل)
كلفة الموجودات . تمثل تبھا المبدئياالعتراف بصورة مستقلة بالتكلفة عند اقتناؤھا يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي 

لمبدئي، تدرج ااألعتراف . بعد االقتناءاألعمال القيمة العادلة كما في تاريخ تجميع في عملية اقتناؤھا غير الملموسة التي تم 
النخفاض في القيمة. إن الموجودات لأي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة  الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً 

ائمة الربح قال يتم رسملتھا ويتم إدراج المصروفات في  المرسملةباستثناء تكاليف التطوير  غير الملموسة المنتجة داخلياً 
  الفترة التي يتم فيھا تكبد تلك المصروفات.في  الخسارة الموحدةأو 

  
إن التراخيص القابلة للتجديد في نھاية فترة انتھاء الصالحية والتي يتم إدراجھا بتكلفة بسيطة أو من دون تكلفة بالنسبة 

تھا المتبقية ميتم احتساب اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على قيللمجموعة يتم تقييمھا كعقود ذات أعمار إنتاجية غير محددة. 
قائمة  ويتم اثباتھا فيسنوات  ١٠إلى  ٩التي تترواح بين وذلك على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات 

  الربح أو الخسارة الموحدة.
  

إن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة يتم إطفاؤھا على مدى أعمارھا االقتصادية اإلنتاجية المقدرة، 
كما يتم تقييمھا لغرض تحديد االنخفاض في القيمة عندما يكون ھناك مؤشر على ان الموجودات غير الملموسة قد تنخفض 

اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة طريقة والمتبقية يمة قيمتھا. يتم مراجعة فترة اإلطفاء والق
في نھاية كل سنة مالية على األقل. إن التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع الستھالك المنافع 

ما ھو مالئم، اإلطفاء، حسبطريقة تغيير فترة أو االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل يتم المحاسبة عنھا من خالل 
 اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار وفاتحيث يتم اعتبارھا تغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج مصر

  س.وفي فئة المصروفات بما يتسق مع وظيفة األصل غير الملمقائمة الربح أو الخسارة الموحدة اإلنتاجية المحددة في 
  

 إما القيمة سنوياً في نخفاض اليتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة لغرض تحديد ا
أو على مستوى وحدة إنتاج النقد. ال يتم إطفاء مثل ھذه الموجودات غير الملموسة. يتم مراجعة العمر فردي على أساس 

اإلنتاجي لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي غير المحدد سنوياً لتحديد ما إذا كان تقدير العمر غير المحدد سيظل 
  ن غير محددة إلى محددة على أساس مستقبلي. مؤيداً. فإن لم يكن كذلك، يتم تغيير األعمار اإلنتاجية م

  
لدفترية ان استبعاد األصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة عيتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة 

  عند استبعاد األصل. قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لألصل في 
  

  تكاليف البحث والتطوير 
جودات مصروفات التطوير عن مشروع فردي كمواالعتراف بلبحث كمصروفات عند تكبدھا، بينما يتم يتم تسجيل تكاليف ا

  غير ملموسة عندما تتمكن المجموعة من إثبات: 
  
 الجدوى الفنية من إتمام األصل غير الملموس بحيث يكون األصل متاحاً لالستخدام أو البيع 
  والنية الستخدام أو بيع األصلوأن لديھا القدرة الموجودات أنھا تنوي إتمام 
  أن طريقة استخدام األصل ستحقق منافع اقتصادية مستقبلية 
  توفر الموارد الالزمة إلتمام األصل 
 ةالقدرة على تقدير المصروفات خالل التطوير بطريقة موثوق  

  
متراكمة  إطفاء متراكم أو خسائرمصروفات التطوير كأصل، يتم إدراج األصل بالتكلفة ناقصاً أي بالمبدئي بعد االعتراف و

القيمة. يبدأ إطفاء األصل عندما يكتمل التطوير ويكون األصل متاحاً لالستخدام. ويتم إطفاء األصل على في نخفاض المن ا
 مدى فترة المنافع االقتصادية المتوقعة. يتم تسجيل اإلطفاء وفقاً لتكلفة المبيعات، وخالل فترة التطوير، يتم إجراء اختبار

  على األصل لتحديد االنخفاض في قيمته على أساس سنوي. 
  

  والمقاصة والتوقف عن االعترافوالقياس االعتراف  –األدوات المالية   م)
كـ"موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  ٣٩يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

"موجودات مالية متاحة للبيع" أو "موجودات مالية محتفظ بھا حتى االستحقاق" أو "قروض خالل األرباح أو الخسائر" أو 
  " أو كـ"مشتقات مصنفة كأدوات تغطية في تغطية فعالة، وذلك وفقاً لما ھو مالئم.سلفو
  

  االعتراف
  التعاقدية لألداة.  األحكامتقوم المجموعة بتسجيل أصل مالي أو التزام مالي عندما تصبح المجموعة طرفاً في 
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  (يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  ٢-٢
  
  (يتبع) والمقاصةوالتوقف عن االعتراف والقياس االعتراف  –األدوات المالية   م)

  
  القياس

  المبدئي والقياس االعتراف 
المبدئي. يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً االعتراف تقوم اإلدارة بتحديد التصنيف المالئم لكل أداة عند 

 أو إصدار األصل المالي أو االلتزام الماليباقتناء بالقيمة العادلة (سعر المعاملة) زائداً تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة 
ل األرباح أو الخسائر. ويتم تسجي في حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل

تكاليف المعاملة المتعلقة بالموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  كمصروفات مباشرة. 

  
  القياس الالحق 

  يعتمد القياس الالحق للموجودات والمطلوبات المالية على تصنيفھا كما يلي: 
  

  مدينة تجاريةذمم 
يتم تقدير الديون . وغير القابلة للتحصيلمبالغ بال اتمخصصالبمبلغ الفاتورة األصلي ناقصاً تظھر الذمم المدينة التجارية 

ية الديون المعدومة عند تعذر إمكانيتم شطب المشكوك في تحصيلھا عندما يعد تحصيل المبلغ بالكامل أمراً غير محتمل. 
  استردادھا. 

  
  قروض وسلف 

ظھر تالمبدئي، يتم الحقاً قياس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. واالعتراف بعد 
  األقساط المستحقة خالل سنة واحدة كمطلوبات متداولة. يتم تحميل الفائدة كمصروفات عند استحقاقھا. 

  
  ذمم دائنة تجارية ومستحقات

يتم قيد المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضاعة أو خدمات تم تسلمھا، سواء أصدرت بھا فواتير من قبل 
  المورد أم لم تصدر. 

  
   التوقف عن االعتراف

  أصل مالي (كلياً أو جزئياً) عندما:  التوقف عن االعتراف بيتم 
  
  األصل؛ أوالحقوق في استالم التدفقات النقدية من ذلك  تنتھي )١(
بحقھا في استالم التدفقات النقدية من األصل ولكنھا تتحمل التزاًما بدفع التدفقات بالكامل دون المجموعة تحتفظ  )٢(

 خر بموجب ترتيب "القبض والدفع"؛ أوآطرف كبير لتأخير 
بتحويل حقوقھا في استالم التدفقات النقدية من األصل وإما (أ) أن تقوم الشركة بتحويل كافة  مجموعةتقوم ال )٣(

المخاطر والمزايا الھامة لألصل أو (ب) أن ال تقوم بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الھامة لألصل 
 ولكنھا فقدت السيطرة على األصل. 

  
ي استالم التدفقات النقدية من األصل ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر بتحويل حقھا فالمجموعة عندما تقوم 

والمزايا الھامة لألصل ولم تفقد السيطرة على األصل، يتم تسجيل األصل بمقدار استمرار الشركة في السيطرة على 
  األصل.

  
  حدد في العقد أو إلغاؤه أو انتھاء صالحيته.التزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المالتوقف عن االعتراف بيتم 

  
  المقاصة

ا المركز المالي فقط عندمقائمة يتم إجراء مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في 
 تسوية ھذه المبالغ على أساسالمجموعة وتنوي التي تم االعتراف بھا حق قانوني يلزم بمقاصة المبالغ للمجموعة يكون 

  الصافي. 
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١٧
 
 

  (يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  ٢-٢
  
  (يتبع) والمقاصةوالتوقف عن االعتراف والقياس االعتراف  –األدوات المالية   م)

  
  عقود الضمانات المالية

إن عقود الضمانات المالية التي تصدرھا المجموعة ھي تلك العقود التي تتطلب سداد مدفوعات لتعويض المالك عن 
عقود يتم االعتراف بالخسارة التي تكبدھا بسبب إخفاق المقترض في السداد عند االستحقاق وفقاً لشروط أداة الدين. 

  ويتم تعديله وفقا لتكاليف المعاملة الخاصة مباشرة بإصدار الضمان.  الضمانات المالية مبدئياً كالتزام بالقيمة العادلة،
  

ويتم الحقاً قياس االلتزام بأفضل تقدير للمصروفات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير المالي أو المبلغ 
    أيھما أعلى. ،ناقصاً اإلطفاء المتراكمالذي تم االعتراف به 

  
  قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلھا في نخفاض الا

موعة أو مج محدداً  مالياً  يتم بتاريخ كل تقرير مالي إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان ھناك أي دليل موضوعي على أن أصالً 
عي وموجودات مالية قد تنخفض قيمتھا. تنخفض قيمة أصل مالي أو مجموعة موجودات مالية فقط إذا ما توفر دليل موض

ألصل ("حدث خسارة" متكبدة) باالمبدئي االعتراف القيمة كنتيجة لوقوع حدث واحد أو أكثر بعد في نخفاض العلى ا
ويكون لحدث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية والذي 

ائمة الربح قنخفاض في القيمة في الأو المؤشر، يتم تسجيل خسارة اليل ھذا الد في حالة وجود. ةيمكن تقديره بصورة موثوق
  .أو الخسارة

  
  نخفاض قيمة الموجودات المالية: اليتضمن الدليل الموضوعي على ا

 من قبل المقترض الدين أو اإلھمال في سداد  التعثر 
  االعتبار،  بعينمستحق للمجموعة وفقاً لشروط من الممكن أن ال تأخذھا المجموعة المبلغ الإعادة ھيكلة 
  ،مؤشرات على تعرض المقترض أو المصدر لخطر اإلفالس 
  ،تغيرات عكسية في حالة الدفع لدى المقترضين أو المصدرين 
  مالية بسبب وجود صعوبات مالية، أو اللألوراق غياب سوق نشط 
  إلى أن ھناك انخفاضاً يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة من مجموعة القابلة للمالحظة عندما تشير البيانات

  موجودات مالية. 
 

ادلة القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العفي نخفاض الايمثل بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة،   )أ
 ؛ قائمة الربح أو الخسارةناقصاً أي خسارة انخفاض في القيمة مسجلة سابقاً في 

ة الحالية للتدفقات والقيمالدفترية القيمة الفرق بين القيمة في نخفاض الايمثل بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة،   )ب
 قاً لمعدل العائد الحالي في السوق ألصل مالي مماثل؛ مخصومة وفالالنقدية المستقبلية 

القيمة الحالية والدفترية القيمة الفرق بين القيمة في نخفاض الايمثل بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة،   )ج
 مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجودات المالية. الللتدفقات النقدية المستقبلية 

  

في اض نخفالالقيمة المسجلة في سنوات سابقة عندما يظھر مؤشر على أن خسائر افي نخفاض القيد عكس خسائر ا يتم
القيمة المسجلة لألصل المالي لم تعد موجودة أو قد انخفضت ويمكن ربط االنخفاض بصورة موضوعية بحدث يقع بعد 

لى أال تتجاوز عقائمة الربح أو الخسارة القيمة في ي فنخفاض التسجيل االنخفاض في القيمة. ويتم تسجيل عكس خسائر ا
  لألصل تكلفته المطفأة في تاريخ العكس. الدفترية القيمة 

  
   المخزون  ن)

من أجل  المصروفات المتكبدةفي تمثل التكاليف ت، أيھما أقل. القابلة للتحققبالتكلفة أو صافي القيمة يظھر المخزون 
لقابلة للتحقق اويتم تحديدھا على أساس المتوسط المرجح. يستند صافي القيمة  بحالته الراھنةإلى الموقع بالمنتج الوصول 

  ألعمال ناقصاً أي تكاليف إضافية من المتوقع تكبدھا عند اإلتمام والبيع. االعتيادي لسياق خالل الإلى سعر البيع المقدر 
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١٨
 
 

  (يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  ٢-٢
  

  قيمة الموجودات غير الماليةفي نخفاض الا  س)
 تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته.

القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير في نخفاض الھذا المؤشر أو عند الحاجة الى إجراء اختبار اوفي حالة وجود 
لألصل ھو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاً القابل لالسترداد إن المبلغ  لألصل.القابل لالسترداد لمبلغ ا

دة إال إذا كان لكل أصل على حالقابل لالسترداد االستخدام أيھما أعلى، ويتم تحديد المبلغ قيد التكاليف حتى البيع أو قيمته 
ة مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات أو مجموعات الموجودات األصل ال ينتج تدفقات نقدي

خفضت ، يعتبر األصل قد انالقابل لالستردادألصل ما أو وحدة إنتاج النقد عن المبلغ الدفترية عندما تزيد القيمة  األخرى.
االستخدام، تخصم التدفقات النقدية  قيدعند تقييم القيمة  د.لوحدة إنتاج النقالقابلة لالسترداد قيمته ويتم تخفيضه إلى قيمته 

لنقد لالمستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضرائب يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية 
السوق الحديثة، إن وجدت في تكاليف البيع، تؤخذ معامالت  عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً والمخاطر المحددة لألصل. 

االعتبار. إن ھذه العمليات المحاسبية يتم تأييدھا بمضاعفات التقييم أو أسعار األسھم المعلنة للشركات التابعة المتداولة علناً 
  أو مؤشرات القيمة العادلة المتاحة األخرى.

  
لة وحسابات تقديرية يتم إعدادھا بصورة منفصتعتمد المجموعة في احتساب االنخفاض في القيمة على موازنات تفصيلية 

لكل وحدة من وحدات إنتاج النقد التابعة للمجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليھا. إن ھذه الموازنات 
والحسابات التقديرية تغطي بصورة عامة فترة خمس سنوات. بالنسبة للفترات التي تزيد عن خمس سنوات، يتم احتساب 

  و طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.معدل نم
  

باستثناء  ،قائمة الربح أو الخسارة الموحدةمن العمليات المستمرة في القيمة في في القيمة خسائر االنخفاض االعتراف بيتم 
العتراف اوفي ھذه الحالة، يتم أيضاً  ى الدخل الشامل اآلخر.علالعقار المعاد تقييمه في السابق عندما تم تحميل إعادة التقييم 

بمبلغ يعادل أي إعادة تقييم سابقة. يتم توزيع خسائر االنخفاض في القيمة الدخل الشامل االخر القيمة ضمن في نخفاض باال
للموجودات ترية الدفألية شھرة موزعة على وحدات إنتاج النقد في المقام األول، ثم لتخفيض القيمة الدفترية لتخفيض القيمة 

  األخرى التي تنتمي لوحدة إنتاج النقد على أساس نسبي.
  

بالنسبة للموجودات بخالف الشھرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن 
ھذا المؤشر، وفي حالة وجود  سابقاً لم تعد موجودة أو قد انخفضت.التي تم االعتراف بھا القيمة في نخفاض الاخسائر 

   للموجودات أو وحدات إنتاج النقد.القابل لالسترداد تقوم المجموعة بتقدير المبلغ 
  

 فقط إذا كان ھناك تغيير في االفتراضات المستخدمةالتي تم االعتراف بھا سابقاً القيمة في نخفاض اليتم عكس خسائر ا
إن مبلغ العكس محدود بحيث ال  آخر خسارة انخفاض في القيمة.االعتراف بلألصل منذ القابل لالسترداد تحديد المبلغ ل
افي بعد االستھالك، صالتي كان ليتم تحديدھا بالالدفترية أو القيمة القابلة لالسترداد للموجودات قيمتھا الدفترية تجاوز القيمة ت

قائمة الربح  ھذا العكس فييتم االعتراف بنخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة.الفيما لو لم يتم تسجيل خسارة ا
  .أو الخسارة

   
 د تنخفضقالدفترية القيمة سنوياً وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة في يتم اختبار الشھرة لغرض تحديد االنخفاض 

  .قيمتھا
  

وحدات إنتاج النقد أو مجموعات من وحدات إنتاج النقد والتي من على األعمال تجميع ن عيتم توزيع الشھرة الناشئة 
لقابل لالسترداد ااألعمال. يتم تحديد االنخفاض في القيمة بالنسبة للشھرة من خالل تقدير المبلغ تجميع المتوقع أن تستفيد من 

ل القاب(أو مجموعة وحدات إنتاج النقد) التي ترتبط الشھرة بھا. وعندما يكون المبلغ لكل وحدة من وحدات إنتاج النقد 
نخفاض النخفاض في القيمة. إن خسائر االخسارة ايتم عندئذِ االعتراف ب، الدفتريةلوحدة إنتاج النقد أقل من قيمتھا لالسترداد 

  القيمة المتعلقة بالشھرة ال يمكن عكسھا في فترات مستقبلية.في 
  

يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية غير محددة لتحديد االنخفاض في القيمة سنوياً وعندما تشير 
  .قيمتھا قد تنخفضالدفترية الظروف إلى أن القيمة 

  

  وما في حكمهالنقد   ع)
النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع وما في حكمه من النقد يتكون ، الموحدةالتدفقات النقدية قائمة  ألغراض إعداد

واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة والتي يسھل تحويلھا إلى مبالغ نقدية ذات فترات استحقاق أصلية ثالثة 
  وتتعرض لمخاطر غير جوھرية نتيجة التغيرات في القيمة. االقتناء أشھر من تاريخ 
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  (يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  ٢-٢
  

  مخصصات ال  ف)
     

التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه المجموعة يتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى 
بلغ ويكون باإلمكان تقدير مااللتزام بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية ھذا 

عندما تتوقع المجموعة استرداد جزء من المخصص أو المخصص بالكامل، على سبيل المثال . ةموثوقااللتزام بصورة 
يتم عرض  االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون ھذا االسترداد مؤكًدا بالفعل.يتم االعتراف بوفقاً لعقد تأمين، 

   أي استرداد.خصم بالصافي بعد قائمة الدخل المصروفات المتعلقة بأية مخصصات في 
  

، يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام معدل خصم قبل للنقد كبيراً إذا كان تأثير القيمة الزمنية 
المتعلقة بااللتزام.  والمخاطرللنقد الضرائب يعكس، متي كان ذلك مناسباً، التقييمات الحالية في السوق بالنسبة للقيمة الزمنية 

  الخصم المتنازل عنه كتكاليف تمويل.م االعتراف بيتو
  

  مخصصات ضمان 
المبدئي العتراف امخصصات للتكاليف المتعلقة بالضمانات عند بيع المنتج أو تقديم الخدمة للعميل. يستند يتم االعتراف ب

إلى الخبرات السابقة. يتم مراجعة التقدير المبدئي للتكاليف المتعلقة بالضمانات سنوياً. تقوم المجموعة باحتساب مخصصات 
ضمان عادية لتغطية اإلصالحات العامة لمدة سنتين إلى خمس سنوات لجميع المنتجات المباعة بما يتسق مع ممارسات 

ات بيع المنتج. وال تقدم المجموعة أي ضمانعند فيما يتعلق بمطالبات الضمان المحتملة قطاع األعمال. ويتم تسجيل التزام 
  إضافية أو عقود صيانة لعمالئھا. 

 
  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين   ص)

لعمل اأنظمة العمل السعودي وعقود العمل ولنظام تستحق السداد للموظفين وفقاً التي لمبالغ بايتم احتساب مخصص 
في الدول التي تعمل فيھا الشركات التابعة. إن ھذا االلتزام، غير الممول، يمثل المبلغ المستحق لكل موظف على  المطبقة

  أساس مبدأ االستمرارية. 
  

ت آفآتقوم المجموعة بتقديم مكافأة نھاية الخدمة للموظفين. إن ھذه المكافآت غير ممولة، ويتم تحديد تكلفة تقديم ھذه المك
  . ١٩ة المبالغ المستحقة المتوقعة المعدلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي باستخدام طريق

  
لمبالغ ااألرباح والخسائر اإلكتوارية وتأثير الحد األقصى لألصل مع استبعاد تتكون من عمليات إعادة القياس، والتي  إن

صافي ة بالمبالغ المدرج(باستثناء الخطة المحددة والعائد على موجودات المنافع صافي الفائدة على صافي التزام المدرجة ب
المركز المالي مع إدراج المبالغ المدينة أو الدائنة قائمة مباشرة في يتم ادراجھا  –الفائدة على صافي التزام المزايا المحددة) 

إعادة القياس  ياتفي الفترة التي تنشأ فيھا. ال يتم تصنيف عملالدخل الشامل اآلخر من خالل المبقاة المقابلة في األرباح 
  في فترات الحقة.قائمة الربح أو الخسارة إلى 

  
  : قائمة الربح أو الخسارةيتم إدراج تكاليف الخدمات السابقة في 

 بتاريخ تعديل برنامج المعاشات التقاعدية أو تخفيض مدة الخدمة، و 
  .تاريخ تسجيل المجموعة لتكاليف إعادة الھيكلة ذات الصلة، أيھما أسبق 
  

 المحددة. وتقوم المجموعة بإدراجالمنافع يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام أو أصل 
المحددة تحت بند "تكلفة مبيعات" و"مصروفات إدارية" و"مصروفات بيع المنافع ضمن صافي التزام  ةالتغيرات التالي
  (حسب الوظيفة): الموحدة الدخل قائمة وتوزيع" في 

  
  تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التخفيضات المكونة من تكاليف الخدمة

 والتسويات غير المعتادة. 
 

  .مصروفات أو إيرادات صافي الفائدة 
  

  معلومات القطاعات   ق)
إلى اكتساب إيرادات وتكبد تكاليف. ف القطاع بأنه جزء يمكن تمييزه من المجموعة ويعمل في أنشطة أعمال تؤدي يعرَ 

تستخدم إدارة المجموعة قطاعات التشغيل لتوزيع الموارد وتقييم األداء. ويتم تجميع قطاعات التشغيل التي تتشابه من حيث 
ويتم إعداد تقارير حولھا كقطاعات قابلة  –متى كان ذلك مالئما  –السمات االقتصادية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء 

  لرفع التقارير عنھا.
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  (يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  ٢-٢
  

   التزامات محتملة  ر)
ق موارد احتمال تدفيكن ، ولكن يتم اإلفصاح عنھا ما لم الموحدةالمالية القوائم في االعتراف بااللتزامات المحتملة ال يتم 

  متضمنة منافع اقتصادية إلى خارج المجموعة أمراً مستبعداً. 
  

، ولكن يتم اإلفصاح عنھا عندما يكون تدفق منافع اقتصادية الموحدةالمالية القوائم ال يتم إدراج الموجودات المحتملة في 
  إلى المجموعة أمراً محتمالً. 

 

  إيرادات التمويل وتكاليف التمويل   ش)
  على: ل وتكاليف التمويل لدى المجموعةإيرادات التموي شتملت

  إيرادات التمويل؛
  تكلفة التمويل؛

  توزيعات األرباح؛  دخل
  

  أرباح أو خسائر تحويل عمالت أجنبية من موجودات مالية ومطلوبات مالية؛ 
  ؛عليھا في عملية تجميع األعمالأرباح إعادة قياس القيمة العادلة ألي مصلحة موجودة مسبقاً في الشركة المستحوذ 

  )؛ التجارية المدينةالذمم موجودات مالية (بخالف التي تم االعتراف بھا لالقيمة في نخفاض الخسائر ا
  ؛ وقائمة الربح أو الخسارةضمن التي تم االعتراف بھا صافي األرباح أو الخسائر من أدوات التغطية 

  . الدخل الشامل اآلخرسابقاً ضمن ف بھا التي تم االعتراإعادة تصنيف صافي األرباح 
  

األرباح ضمن  توزيعات االعتراف بدخلإيرادات أو مصروفات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. ويتم االعتراف بيتم 
  في تاريخ ثبوت حق المجموعة باستالم تلك اإليرادات. قائمة الربح أو الخسارة 

 

  ربح التشغيل   ت)
التشغيل من األنشطة الرئيسية المستمرة لدى المجموعة التي يتولد عنھا إيرادات إضافة إلى اإليرادات األخرى تنتج أرباح 

والمصروفات المتعلقة بأنشطة التشغيل. إن أرباح التشغيل ال تتضمن صافي تكاليف التمويل والحصة في أرباح الشركات 
  .الملكية وضرائب الدخلالمستثمر فيھا التي يتم المحاسبة عنھا بطريقة حقوق 

  
  حكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوھريةألا  .٣
  

  استخدام التقديرات واالحكام 
لى عتطبيق السياسات و فيحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر أيتطلب من االدارة وضع الموحدة المالية القوائم إن اعداد 

تم مراجعة تللموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. المبينة المبالغ 
التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنھا مراجعة التقديرات المحاسبية يتم 

  .لتي تتأثر بھذه التعديالتإظھار أثرھا في فترة المراجعة والفترات المستقبلية ا
  

  االحكام: 
تعرض المعلومات حول االحكام المتخذة لتطبيق السياسات المحاسبية التي لھا تأثيرات جوھرية على المبالغ المدرجة في 

  في االيضاحات االتية: الموحدة المالية القوائم 
 

  على الشركة المستثمر فيھا.  فعليةالمجموعة سيطرة ما إذا كان لدى : التوحيد -٦-١رقم االيضاح  
  

  عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات: 
ي ففيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات 

لسنة للموجودات والمطلوبات خالل االدفترية تاريخ التقرير المالي والتي لھا أثر كبير يؤدي إلى تعديل مادي على القيم 
  المالية الالحقة:

  
  )٨(االيضاح المخزون قيمة في نخفاض الا
م تقدير صافي يت اً،أو متقادم اً قديمالمخزون صبح يأيھما أقل. عندما القابلة للتحقق، بالتكلفة أو صافي القيمة المخزون درج ي

لمبالغ التي ال يعتبر . يتم تقييم افردي. يتم ھذا التقدير بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الجوھرية على أساس القابلة للتحقققيمته 
ويتم تطبيق مخصص لھا تبعاً  جماعية، وذلك بصورة متقادمأو قديم  ه، ولكنلكل بند من بنود المخزونأي منھا جوھري 

  أسعار البيع التاريخية. ودرجة القدم أو التقادم استناداً إلى  مخزونلنوع ال
  
  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

٢١
 
 

  (يتبع) حكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوھريةألا  .٣
  

  (يتبع) لتأكد من التقديرات واالفتراضاتعدم ا
  
  )٦(االيضاح الذمم المدينة التجارية واألخرى قيمة في نخفاض الا

الكامل أمراً غير بجزئياً أو عندما يعد تحصيل المبلغ القابل للتحصيل للذمم المدينة التجارية والمحتجزات يتم تقدير المبلغ 
 .  أما المبالغ التي ال يعتبر أي منھافرديمحتمل. ويتم ھذا التقدير بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الجوھرية على أساس 

ويتم تطبيق مخصص لھا تبعاً لطول فترة التأخير استناداً إلى معدالت  جماعية، يتم تقييمھا بصورة متأخرة ھاجوھري ولكن
  االسترداد التاريخية.

  
 )٧و  ٥(إيضاحات  قيمة الموجودات غير الماليةفي نخفاض الا

 التي تمثلو ،القابلة لالستردادألصل أو وحدة إنتاج النقد القيمة الدفترية القيمة عندما تتجاوز القيمة في نخفاض الايحدث 
كاليف البيع إلى ت أيھما أكبر. يستند احتساب القيمة العادلة ناقصاً  ،االستخدامقيد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة 

المتوفرة من معامالت المبيعات قيد التنفيذ في معامالت بشروط تجارية بحتة ألصول مماثلة أو استناداً إلى المعطيات 
  األسعار المعروضة في السوق ناقصاً التكاليف اإلضافية لبيع األصل. 

  
نة لفترة الخمس من المواز االستخدام إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ التدفقات النقديةقيد يستند احتساب القيمة 

سنوات القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الھيكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الھامة التي 
 ة لمعدلھو أكثر البنود حساسيالقابل لالسترداد سوف تعزز من أداء األصل لوحدة إنتاج النقد التي يتم اختبارھا. إن المبلغ 

الخصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم 
لشھرة والموجودات غير الملموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجية باألغراض االستدالل. تعتبر ھذه التقديرات األكثر صلة 

  .العتراف بھاالتي قامت المجموعة باغير المحددة 
  

  الضمانات
يتم تسجيل مخصص الضمانات استناداً إلى تقدير محدد وتعتمد التكلفة الفعلية وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية على 

  لتحديد.ااألحداث المسقبلية. يتم احتساب الفرق بين التوقع وااللتزام الفعلي المستقبلي في الفترة التي يتم فيھا القيام بھذا 
  

   خصومات العمالء
احتساب مبلغ وتوقيت االعتراف بخصومات العمالء يتطلب ممارسة أحكام. تتعلق الخصومات بالعمالء نتيجة تحقيقھم  إن

أھداف الشراء أو البيع المتفق عليھا خالل فترة زمنية محددة. وحيث أن الخصومات تمتد لفترات محاسبية مختلفة، يتم 
ف به في كل فترة استناداً إلى وجود احتمال بأن العميل سيلبي حجم األھداف التعاقدية بناًء تقدير المبلغ الذي تم االعترا

  على األداء التاريخي والمتوقع.
  

  )١٥الموظفين (االيضاح منافع 
مكافأة نھاية الخدمة باستخدام التقييمات اللتزامات والقيمة الحالية نھاية الخدمة للموظفين يتم تحديد تكاليف خطط 

االكتوارية. تتضمن التقييمات االكتوارية اتخاذ االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتتضمن 
ملية ع تحديد معدل الخصم والزيادة المستقبلية في الرواتب، ومعدل الوفيات والزيادة المستقبلية في المعاشات. نتيجة لتعقد

التقييم، فإن االفتراضات الرئيسية وطبيعتھا طويلة االجل، فإن التزام المزايا المحدد عالي الحساسية للتغيرات في ھذه 
  االفتراضات. ويتم مراجعة كافة االفتراضات في تاريخ التقرير المالي. 

  
ابل ت ذات الصلة مقندات الشركات بالعمالعند تحديد معدل الخصم المناسب، تأخذ االدارة في اعتبارھا اسعار الفائدة لس

، مع فترات االستحقاق المقدرة مقابل المدة المتوقعة اللتزام المزايا المحددة. كما يتم مراجعة السندات AAاقل معدل 
ي تالرئيسية من حيث الجودة. ويتم استبعاد ھامش االئتمان الزائد من مجموعة السندات التي تستند اليھا معدالت الخصم وال

  ال تمثل سندات عالية الجودة. 
  

ال توجد معدالت معلنة متاحة لدولة معينة. تستند زيادات  معدالت الوفيات المتاحة لدول معينة.يستند معدل الوفيات الى 
الرواتب والمعاشات الى معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة ومنظور اإلدارة للدولة ذات الصلة.



 
 

  سعودية)الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة شركة 
  

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٢
 
 

  
  الممتلكات والمعدات  .٤
  

  فيما يلي مطابقة القيمة الدفترية:
  

    
  أرض للتملك الحر

  
  مباني

  
  سيارات

أثاث ومعدات 
  مكتبة

  
  أدوات ومعدات

تحسينات على 
  عقارات مستأجرة

أعمال رأسمالية 
  تحت اإلنشاء **

  
  اإلجمالي

                  
                  التكلفة:

  ٣٤٢٫٦٥٤  ١٤٫٢٣٧  ٢٣٫٢٥٣  ١٦٫٠٥٠  ٢٨٫١٨٧  ٢٨٫٨٦٧  ١٢٤٫٤١٩  ١٠٧٫٦٤١  م٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
  --  --  -- -- ٦٫٠١٥ --  )٦٫٠١٥( -- بغرض التجزئةإعادة تصنيف

  ٢٥٫٢٨٨  ١٣٫٣٦٨  ٢٫٦٧٨  ١٫٢٧٤  ٤٫٣٨٦  ٢٫٦٣٠  ٩٥٢  --  إضافات
  --  )١٦٫٦٤٣(  --  --  ١٦٫٦٤٣  --  --  -- تحويل من أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء
  )١٠٫٩٦٢(  )١٠٫٩٦٢(  --  --  --  --  --  --  إعادة تصنيف إلى دفعة مقدمة لمورد

  )٦٫٩٠٢(  --  --  )١٩٣(  )١٫٥٢٨(  )٥٫١٨١(  --  --  استبعادات
  ٣٥٠٫٠٧٨  --  ٢٥٫٩٣١  ١٧٫١٣١  ٥٣٫٧٠٣  ٢٦٫٣١٦  ١١٩٫٣٥٦  ١٠٧٫٦٤١  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١ الرصيد في

                  
  ٣٥٠٫٠٧٨  --  ٢٥٫٩٣١  ١٧٫١٣١  ٥٣٫٧٠٣  ٢٦٫٣١٦  ١١٩٫٣٥٦  ١٠٧٫٦٤١  م٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 

  ٤٫٩٠١  ٦٩١  ١٫٧٩٣  ١٥٤  ١٫٣٠٤  ٧٦١  ١٩٨  --  إضافات
  )٣٫١٠٤(  --  --  --  )٢٣(  )٣٫٠٨١(  --  --  استبعادات

  ٣٥١٫٨٧٥  ٦٩١  ٢٧٫٧٢٤  ١٧٫٢٨٥  ٥٤٫٩٨٤  ٢٣٫٩٩٦  ١١٩٫٥٥٤  ١٠٧٫٦٤١  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  
  م.٢٠١٨اإلنشاء في جيزان الذي يتوقع االنتھاء منه في مايو بمستودع تحت اإلنشاء  األعمال الرأسمالية تحتتتعلق   *١-٤

 
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  سعودية)الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة شركة 
  

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٣
 
 

  
  
  الممتلكات والمعدات (يتبع)  .٤
  

  الدفترية: فيما يلي مطابقة القيمة
  

    
  أرض للتملك الحر

  
  مباني

  
  سيارات

أثاث ومعدات 
  مكتبة

  
  أدوات ومعدات

تحسينات على 
  عقارات مستأجرة

أعمال رأسمالية 
  تحت اإلنشاء 

  
  اإلجمالي

                  
                  االستھالك المتراكم:

  ٨٤٫٣٤٣  --  ١٤٫٧٣٩  ٩٫٠٣٨  ١٤٫٥٤٦  ٢٥٫٠٣٨  ٢٠٫٩٨٢  --  م٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
  ١٥٫٦١٩  --  ٣٫٢٧٣  ١٫٠٨٣  ٦٫٣٠٧  ١٫٩٠٢  ٣٫٠٥٤  --  استھالك
  )٦٫٢٠٩(  --  --  )١٩١(  )١٫١٤٢(  )٤٫٨٧٦(  --  --  استبعادات

  ٩٣٫٧٥٣  --  ١٨٫٠١٢  ٩٫٩٣٠  ١٩٫٧١١  ٢٢٫٠٦٤  ٢٤٫٠٣٦  --  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                  

  ٩٣٫٧٥٣  --  ١٨٫٠١٢  ٩٫٩٣٠  ١٩٫٧١١  ٢٢٫٠٦٤  ٢٤٫٠٣٦  --  م٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  ١٥٫٤٩٣  --  ١٫٨٤٥  ١٫٦٣٠  ٨٫١١٢  ٨٤٧  ٣٫٠٥٩  --  استھالك
  )٣٫٠٣٩(  --  --  --  )١٧(  )٣٫٠٢٢(  --  --  استبعادات

  ١٠٦٫٢٠٧  --  ١٩٫٨٥٧  ١١٫٥٦٠  ٢٧٫٨٠٦  ١٩٫٨٨٩  ٢٧٫٠٩٥  --  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                  

                  صافي القيمة الدفترية:
  ٢٥٨٫٣١١  ١٤٫٢٣٧  ٨٫٥١٤  ٧٫٠١٢  ١٣٫٦٤١  ٣٫٨٢٩  ١٠٣٫٤٣٧  ١٠٧٫٦٤١  م٢٠١٦يناير  ١في 

                  
  ٢٥٦٫٣٢٥  --  ٧٫٩١٩  ٧٫٢٠١  ٣٣٫٩٩٢  ٤٫٢٥٢  ٩٥٫٣٢٠  ١٠٧٫٦٤١  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

                  
  ٢٤٥٫٦٦٨  ٦٩١  ٧٫٨٦٧  ٥٫٧٢٥  ٢٧٫١٧٨  ٤٫١٠٧  ٩٢٫٤٥٩    ١٠٧٫٦٤١  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  
  
  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٤
 
 

  
  الموجودات غير الملموسة والشھرة  .٥
  

 

 ديسمبر ٣١
 م٢٠١٧

 ديسمبر ٣١
 م٢٠١٦

 يناير ١
 م٢٠١٦

    )٣٥و  ١-٥ ات(إيضاح ةغير ملموس موجودات -
 ٣٫٧١٤ ٣٫٣٠١ ٢٫٨٨٩ شركة خدمات إدارة الطاقة ـ اإلمارات ش.ذ.م.م.
 -- -- ١٫٦١٣ شركة نيو فيجن لألجھزة الكھربية وااللكترونية

    )٢-٥ و ١-٥الشھرة (إيضاح  -
 ٩٫٨٥٤ ٩٫٨٥٤ ٩٫٨٥٤ (ASDAA)الخليج للتجارة  أسداءشركة 

─────── ─────── ─────── 
 ١٣٫٥٦٨ ١٣٫١٥٥ ١٤٫٣٥٦ 
 ═══════ ════════ ════════ 

 
 ٪١٠٠حصة ملكية فعلية بنسبة  باالستحواذ علىالحسن غازي إبراھيم شاكر ، قامت شركة م٢٠١٤نوفمبر  ١٢ مناعتبارا   

االستحواذ عليھا مليون لایر سعودي بما يزيد عن القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم  ٢٠لقاء شراء بمبلغ  أسداءفي شركة 
  مليون لایر سعودي وتم تسجيله كشھرة.  ٩٫٩بمبلغ 

  
  فيما يلي مطابقة القيمة الدفترية:  ١-٥
  

 

  
 الشھرة

موجودات غير 
 اإلجمالي ملموسة 

    
    إجمالي القيمة الدفترية

 ١٣٫٥٦٨ ٣٫٧١٤ ٩٫٨٥٤ م٢٠١٦يناير  ١كما في 
  ─────── ─────── ─────── 

 ١٣٫٥٦٨ ٣٫٧١٤ ٩٫٨٥٤ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ١٫٧٤٥ ١٫٧٤٥ -- إضافات

  ─────── ─────── ─────── 
 ١٥٫٣١٣ ٥٫٤٥٩ ٩٫٨٥٤ م٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

 ═══════ ════════ ════════ 
    اإلطفاء المتراكم

 -- -- -- م٢٠١٦يناير  ١كما في 
 ٤١٣ ٤١٣ -- سنةالمحمل لل

  ─────── ─────── ─────── 
 ٤١٣ ٤١٣ -- م٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ٥٤٤ ٥٤٤ -- سنةالمحمل لل

  ─────── ─────── ─────── 
 ٩٥٧ ٩٥٧ -- م٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

 ═══════ ════════ ════════ 
    صافي القيمة الدفترية:

 ١٣٫٥٦٨ ٣٫٧١٤ ٩٫٨٥٤ م٢٠١٦يناير  ١كما في 
 ═══════ ════════ ════════ 

 ١٣٫١٥٥ ٣٫٣٠١ ٩٫٨٥٤ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ═══════ ════════ ════════ 

 ١٤٫٣٥٦ ٤٫٥٠٢ ٩٫٨٥٤ م٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
 ═══════ ════════ ════════ 
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  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٥
 
 

  

  (يتبع) الموجودات غير الملموسة والشھرة  .٥
  
  الخليج للتجارة أسداءشركة  –الشھرة   ٢-٥
  

    يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد باستخدام التدفقات النقدية المخصومة.  
  

تمثل ة إن القيم المخصصة لالفتراضات األساسيإن االفتراضات األساسية المستخدمة في تقدير القيمة القابلة لالسترداد موضحة أدناه. 
  تقييم اإلدارة للتوجھات المستقبلية في الصناعات ذات الصلة واستندت إلى البيانات التاريخية من المصادر الخارجية والداخلية.

  
 م٢٠١٦ م٢٠١٧  
    

 ٪١٣٫٦ ٪١٣٫٦  معدل الخصم
 ٪٣ ٪٣  معدل نمو القيمة النھائية

ألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك انمو معدل 
 واإلطفاء (معدل الخمس سنوات المقبلة)

 
١٠ ٪١٠٪ 

  
  س المال.معدل تكلفة رأ –معدل الخصم مقياساً بعد استقطاع الضرائب وذلك استناداً إلى المتوسط المرجح للصناعة التاريخية يمثل 

  
لقيمة ابعد ذلك. تم تحديد معدل نمو القيمة النھائية اشتملت توقعات التدفقات النقدية على تقديرات محددة لخمس سنوات ومعدل نمو 

ء، ئد والضرائب واالستھالك واإلطفاألرباح قبل الفواالسنوي المركب طويل األجل لنمو المعدل لتقدير اإلدارة استناداً إلى النھائية 
  االفتراضات التي يضعھا المشاركين في السوق.مع بما يتماشى 

  
بعد األخذ بعين االعتبار الخبرة السابقة. تم توقع نمو اإليرادات بعد تم تقدير األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء 

سابقة وكذلك حجم المبيعات المقدرة ونمو األسعار الخمس سنوات الالسارية على مدى مستويات معدل النمو األخذ بعين االعتبار 
  زيادة أسعار المبيعات تماشياً مع التضخم المتوقع على مدى الخمس سنوات المقبلة.لة. تم افتراض للخمس سنوات المقب

  
  مليون لایر سعودي. ١٢٫٧٣إن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة للوحدة المولدة للنقد تتجاوز قيمتھا الدفترية بمبلغ قدره 

  

  أخرىذمم مدينة تجارية و  .٦

 
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
  يناير ١

 م٢٠١٦
 ٥٠٤٫٢٨٧ ٧٦٣٫٠٦٥ ٦٠٨٫٨٩٩ ذمم مدينة تجارية

     مدينة أخرى:ذمم 
 ٣٢٫٧٥٠ ٢٠٫٥٦٧ ٥٫٢٢٠  من مورديناعالنات مطالبات 

 ٥٫٩٥٦ ٥٫٩٥٦ ٥٫٩٥٦  تأمين رسوم جمركية
 ١٥١ ١٥١ ١٥١  )٣٠مبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة (إيضاح 

 ١٩٫٠٥٧ ٩٫٧٨٩ ٥٫٨٦٥ ذمم مدينة غير تجارية
 )٢٩٫٩٧٣( )٣٤٫٠١٧( )٦١٫٧٢٩(  ذمم مدينة تجاريةقيمة في نخفاض المخصص ا

──────────────────
 ٥٣٢٫٢٢٨ ٧٦٥٫٥١١ ٥٦٤٫٣٦٢ 

══════════════════
  

 ١٣٫٠١١ ١٣٫٥٥٧ ١١٫٧٣٩ غير متداولة
 ٥١٩٫٢١٧ ٧٥١٫٩٥٤ ٥٥٢٫٦٢٣  متداولة

──────────────────
 ٥٣٢٫٢٢٨ ٧٦٥٫٥١١ ٥٦٤٫٣٦٢ 

══════════════════
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  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٦
 
 

  
  (يتبع) أخرىذمم مدينة تجارية و  .٦

  
  :خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجاريةفيما يلي مطابقة 

  

 SR 
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
 ٢٩٫٩٧٣ ٣٤٫٠١٧ السنةالرصيد في بداية 

 ٤٫١١٤ ٣٩٫٩١٣ )٢٥(إيضاح  سنةللالمحمل 
 (٧٠) (١٢٫٢٠١) السنةالمستغل خالل 

──────────────────
 ٣٤٫٠١٧ ٦١٫٧٢٩  السنةالرصيد في نھاية 

────═══════ ═══════ 
  

لذمم المدينة ل، تضع المجموعة في اعتبارھا أي تغير في الجودة االئتمانية التجارية المدينة الذممعند تحديد إمكانية استرداد 
منح االئتمان حتى تاريخ التقرير المالي. وھذا يستند إلى النمط التاريخي لألداء  من التاريخ الذي يتم فيه مبدئياً التجارية 

والتحليل المكثف لمخاطر االئتمان المرتبطة بالعميل بما في ذلك التصنيفات االئتمانية للعميل األساسي في حالة توفرھا. 
 قيمةفي نخفاض الدارة أنه ليس ھناك ضرورة الحتساب مخصص ائتمان إضافي يزيد عن مخصص اوعليه، ترى اإل

  التجارية.الذمم المدينة 
  

مدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان والسوق، وخسائر االنخفاض في قيمة ) معلومات عن ٣٢يعرض اإليضاح رقم (
  الذمم المدينة التجارية واألخرى.

  
  حقوق الملكية بطريقةشركات مستثمر فيھا   .٧
  

  فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة للمجموعة:
  

 حصة الملكية الفعلية في بلد التأسيس األنشطة الرئيسية اسم الشركة

   

 ديسمبر ٣١
م٢٠١٧  

ديسمبر  ٣١
م٢٠١٦  

  شركة إل جي شاكر المحدودة
تصنيع أجھزة تكييف 

 الھواء
المملكة العربية 

٪٤٩ السعودية  ٤٩٪  
     

شركة شاكر لإللكترونيات 
 واألجھزة ـ لبنان

المتاجرة في األجھزة 
  الكھربائية والمنزلية

 
٪٢٠ لبنان  ٢٠٪  

   
  

  :حقوق الملكية مما يلي بطريقةيتكون االستثمار في الشركات المستثمر فيھا 
  

 

 ديسمبر ٣١
 م٢٠١٧

 ديسمبر ٣١
 م٢٠١٦

  يناير ١
 م٢٠١٦

 ٥٥١٫١٣٤ ٥٤٣٫٦٨٢٥٧٣٫٦٣٣ )١-٧(إيضاح  جي شاكر المحدودةشركة إل 
 ٤٫٣٢٥ ٣٫٣٢٥٣٫٩٢٥ شركة شاكر لإللكترونيات واألجھزة ـ لبنان

 ──────── ──────── ──────── 
 ٥٥٥٫٤٥٩ ٥٤٧٫٠٠٧٥٧٧٫٥٥٨ 

 ══════════════════ ═════════ 
  

  
  
  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٧
 
 

  
  (يتبع) حقوق الملكية بطريقةشركات مستثمر فيھا   .٧

  
  حقوق الملكية: بطريقةلشركات المستثمر فيھا لفيما يلي مطابقة 

 

  
شركة إل جي 

 لمحدودةشاكر ا

شركة شاكر 
لإللكترونيات 
 واألجھزة ـ لبنان

  
  
 لياإلجما

 ٥٧٧٫٥٥٨ ٥٧٣٫٦٣٣٣٫٩٢٥  م٢٠١٧يناير  ١في 
 ١٨٫٤٤٩ (٦٠٠)١٩٫٠٤٩  السنةحصة في ربح /(خسارة) ال

 (٤٩٫٠٠٠) --(٤٩٫٠٠٠)  توزيعات أرباح
 ──────── ──────── ──────── 

 ٥٤٧٫٠٠٧ ٥٤٣٫٦٨٢٣٫٣٢٥  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١في 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

  

 

  
شركة إل جي 
 شاكر المحدودة

شركة شاكر 
لإللكترونيات 
 واألجھزة ـ لبنان

  
  

 اإلجمالي
 ٥٥٥٫٤٥٩ ٤٫٣٢٥ ٥٥١٫١٣٤  م٢٠١٦يناير  ١في 
 ٢٢٫٠٩٩ )٤٠٠( ٢٢٫٤٩٩  السنةحصة في ربح /(خسارة) ال
 ──────── ──────── ──────── 

 ٥٧٧٫٥٥٨ ٣٫٩٢٥ ٥٧٣٫٦٣٣  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

  

  شركة إل جي شاكر المحدودة  ١-٧

 بموجب شركة إل جي شاكر المحدودة ھي شركة مشتركة ذات مسئولية محدودة تم تسجيلھا بالمملكة العربية السعودية  
م). يتمثل النشاط الرئيسي ٢٠٠٦ديسمبر  ٢٥ھـ (الموافق ١٤٢٧ذو الحجة  ٤بتاريخ  ١٠١٠٢٢٦٦٠٦السجل التجاري رقم 

  للشركة في تصنيع أجھزة تكييف الھواء بمختلف أنواعھا.
  

رجة في قوائمھا شركة إل جي شاكر المحدودة كما ھي مد –يلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركة الزميلة الھامة 
  المالية. كما يطابق الجدول المعلومات المالية التي تم تلخصيھا مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركة الزميلة.

  
 ديسمبر ٣١ الرصيد كما في:

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
 ١٤٤٫٥٧٨ ١٢٧٫٨٠٧ موجودات غير متداولة

 ٤٨٠٫٨١٤ ٣٨٢٫٤٥٧ موجودات متداولة
 )٤٫٩٨٩( )٥٫٢٥٩( غير متداولةمطلوبات 

 )٧٥٫٥٩٥( )٣٨٫١١٨( مطلوبات متداولة
  ──────── ──────── 

 ٥٤٤٫٨٠٨ ٤٦٦٫٨٨٧)٪١٠٠(صافي الموجودات 
  ═════════ ═════════ 

 ٢٦١٫٦٤٩ ٢٣١٫٦٩٨ )٪٤٩(حصة المجموعة في صافي الموجودات 
 ٣١١٫٩٨٤ ٣١١٫٩٨٤ الشھرة 

  ──────── ──────── 
 ٥٧٣٫٦٣٣ ٥٤٣٫٦٨٢لحصة الملكية في الشركة الزميلة الدفتريةالقيمة 

  ═════════ ═════════ 
  

 ٥٣١٫٠٠٢ ٣٨٠٫٥٤٠  اإليرادات
 ٦٥٫٣٣٢ ٣١٫١٦٣ )٪١٠٠( إجمالي الدخل الشامل

 ٢٢٫٤٩٩ ١٩٫٠٤٩ )٪٤٩( حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل
  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٨
 
 

  
  (يتبع) حقوق الملكية بطريقةشركات مستثمر فيھا   .٧

  
االستبعاد كاليف ت إلى القيمة العادلة ناقصاً بطريقة حقوق الملكية لھذه الشركات المستثمر فيھا القابل لالسترداد المبلغ ستند ي

للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت  ٣تم تحديد قياس القيمة العادلة بالمستوى المقدرة بواسطة التدفقات النقدية المخصومة. 
  المستخدمة.في طرق التقييم 

  

اضات الرئيسية . تمثل المبالغ المخصصة لالفترالقابل لالستردادفيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبلغ 
تقييم اإلدارة لالتجاھات المستقبلية في قطاعات األعمال ذات الصلة وتستند إلى البيانات التاريخية المستقاة من كل من 

  لداخلية.وا الخارجيةالمصادر 
 ٢٠١٦م ٢٠١٧م 

٪١٣٫٢٢ معدل الخصم  ١٤٫٠٠٪  

٪٣٫٠٠ يةمعدل نمو القيمة النھائ  ٢٫٢٠٪  

س (متوسط خم قبل الفائدة والضرائب واالستھالك واإلطفاءاألرباح معدل نمو 
 سنوات مقبلة)

 
١٢٫٠٠٪  

 
١٤٫٠٠٪  

  

على أساس  لشركة إل جي شاكر المحدودةالدفترية القيمة بتقييم قامت إدارة المجموعة م، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  الزميلة.  ةلھذه الشركالدفترية القيمة في نخفاض الليس ھناك مؤشرات على ا .االفتراضات أعاله

  
  لمخزونا  .٨

 
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
  يناير ١

 م٢٠١٦
 ٨٥٢٫٥٠٠ ٥٦٤٫٤٥٣٥٨٨٫٩١٣ بضاعة جاھزة

 ٨٥٫٣٦٣ ٨٦٫٥٠٠٩١٫٧٢٦ قطع غيار
 ٨٫١٥٥ ١٢٫٠٦١١٣٫٧٧٣ في الطريق بضاعة

──────────────────
 ٩٤٦٫٠١٨ ٦٦٣٫٠١٤٦٩٤٫٤١٢ 

 (١٠٫٥٢٥) (٩٫٠٦٨)(٣٧٫٨٥٣)  المخزونقيمة في نخفاض الخسائر ا
──────────────────

 ٩٣٥٫٤٩٣ ٦٢٥٫١٦١٦٨٥٫٣٤٤ 
══════════════ ═══════ 

  
  :المخزونقيمة في نخفاض الفيما يلي مطابقة خسائر ا   

  

 SR 
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
 ١٠٫٥٢٥ ٩٫٠٦٨   السنةالرصيد في بداية 

 ٥٫٧١٢ ٢٨٫٧٨٥  للسنةالمحمل 
 (٧٫١٦٩) --   السنةالمستغل خالل 

────────────────────
 ٩٫٠٦٨ ٣٧٫٨٥٣   السنةالرصيد في نھاية 

──────══════════════
  

: م٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٧٢٫٦، لدى المجموعة ضمانات بنكية قائمة بمبلغ م٢٠١٧ ديسمبر ٣١في   )أ
 .أخرى ولوزاممليون لایر سعودي) صادرة عن بنوك محلية وأجنبية فيما يتعلق باستيراد بضاعة جاھزة  ٦٥٫٨

 
ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٣٢٫٨بنكية قائمة بمبلغ مستندية  ات، لدى المجموعة اعتمادم٢٠١٧ ديسمبر ٣١في   )ب

 أخرى. ولوازممليون لایر سعودي) صادرة مقابل استيراد بضاعة جاھزة  ٢٩٫٢: م٢٠١٦
  

  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٩
 
 

  
  مدفوعات ودفعات مقدمة  .٩

 
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
  يناير ١

 م٢٠١٦
    دفعات مقدمة

 ١٣٫٣٧١ ١٤٫٢٣٠١٨٫٠٦٥ دفعات مقدمة لموردين
 ٥٫٦٧٣ ٤٫٧٩٢٦٫٠٥١ دفعات مقدمة أخرى

──────────────────
 ١٩٫٠٤٤ ١٩٫٠٢٢٢٤٫١١٦ إجمالي الدفعات المقدمة

──────────────────
    

 ١٩٫٦٠٧ ٧٫٦٣٢٩٫٨١٠ مصروفات مدفوعة مقدماً
──────────────────

 ٣٨٫٦٥١ ٢٦٫٦٥٤٣٣٫٩٢٦ إجمالي المدفوعات والدفعات المقدمة 
══════════════ ═══════ 

  
  نقد وما في حكمه  .١٠

 
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
  يناير ١

 م٢٠١٦
    

 ٥٫٢٤٤ ١٫٧٢٥٦٫٢٦٢ نقد في الصندوق
 ٨٠٫٠٢٦ ٦٠٫٩٠٢٤٨٫٣٥٦ حساب جاري –أرصدة لدى البنك 

──────────────────
 ٨٥٫٢٧٠ ٦٢٫٦٢٧٥٤٫٦١٨ النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي

 (٢١٠) (٢٫٨١٥)(٧٫٢٥٧) سحوبات بنكية على المكشوف ألغراض إدارية
──────────────────

 ٨٥٫٠٦٠ ٥٥٫٣٧٠٥١٫٨٠٣النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية
══════════════ ═══════ 

  
  رأس المال  .١١

 
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
  يناير ١

 م٢٠١٦
لایر سعودي  ١٠به (أسھم بقيمة  رأس المال المصرح

 ٦٣٠٫٠٠٠ ٦٣٠٫٠٠٠ ٦٣٠٫٠٠٠ للسھم)
 ════════ ═══════ ═══════ 

 ١٠رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل (أسھم بقيمة 
 ٦٣٠٫٠٠٠ ٦٣٠٫٠٠٠ ٦٣٠٫٠٠٠ لایر سعودي للسھم)

 ════════ ═══════ ═══════ 
  

مليون لایر سعودي ويتكون  ٦٣٠، يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة م٢٠١٧ ديسمبر ٣١في 
  لایر سعودي للسھم.  ١٠مليون سھم بقيمة  ٦٣من 

  
  نظامياالحتياطي ال  .١٢

  
م) يتطلب من الشركات ٢٠١٦مايو  ٢ھـ (الموافق ١٤٣٧رجب  ٢٥بتاريخ صدر إن نظام الشركات السعودي الجديد الذي 

من رأس المال.  ٪٣٠من أرباحھا الصافية لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ ھذا االحتياطي  ٪١٠في كل سنة أن تجنب 
إن ھذا االحتياطي غير متاح  .م٢٠١٧أبريل  ٢٦في  الشركة اإلجراءات النظامية المتعلقة بتعديل نظامھا األساسيأنھت 

م، ليس ھناك ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في ونظراً للخسائر المتكبدة  الشركة.ب المساھمينحاليا للتوزيع على 
  ضرورة للقيام بھذا التحويل كما في تاريخ التقرير الحالي.



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٠
 
 

   
  الحصص غير المسيطرة  .٣١
  

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١

شركة نيو 
فيجن لألجھزة 

الكھربية 
 وااللكترونية

شركة االمارات 
ادارة لخدمات 
 الطاقة

  
  

تسويات داخل 
 اإلجمالي  المجموعة

     
  ٢٦٪٤٠٪نسبة الحصص غير المسيطرة

      
 ٣٤٫٣٩٠ --٢٢٫٤٩١١١٫٨٩٩ موجودات غير متداولة

 ١٧٤٫٣١٣ --١٥١٫٤٧٣٢٢٫٨٤٠ موجودات متداولة
 ١٢٫٤٣٨ --١٢٫٤٣٨--  مطلوبات غير متداولة

 ١٤٧٫٤٢٧ -- ١٢٧٫٠٤٨٢٠٫٣٧٩  مطلوبات متداولة
 ٤٨٫٨٣٨ --٤٦٫٩١٦١٫٩٢٢  الموجوداتصافي 

 ٢٠٫٢٤٠ ١٨٫٧٦٦٥٠٠٩٧٤  صافي الموجودات العائدة للحصص غير المسيطرة
      

 ١٤٠٫٤٥١ --١٢١٫١٩٥١٩٫٢٥٦  اإليرادات
 (١١٫٥٨٢) --٧٫٦٦٢(١٩٫٢٤٤)  /(الخسارة)الربح

 -- ------  الدخل الشامل اآلخر
 (١١٫٥٨٢) --٧٫٦٦٢(١٩٫٢٤٤)  الدخل الشامل(الخسارة)/إجمالي 
لحصص غير ل خصصالم /(الخسارة)الربح

١٫٩٩٢(٧٫٦٩٨)  المسيطرة
 

-- (٥٫٧٠٦) 
لحصص غير المخصص لالدخل الشامل اآلخر 

----  المسيطرة
 

-- -- 
 (١٧٫١٣٥) --(٧٫٤٦٠)(٩٫٦٧٥)  ليةاألنشطة التشغي المستخدمة فيالتدفقات النقدية 
من (المستخدمة في)/الناتجة التدفقات النقدية 

٦٫٣٦٠(٣٫٦٣٧)  األنشطة االستثمارية
 

-- ٢٫٧٢٣ 
 الناتجة من/(المستخدمة في)التدفقات النقدية 

األنشطة التمويلية (أرباح موزعة على الحصص 
(٢٫٢٠٤)١١٫٥٥٤  غير المسيطرة: ال شيء)

 
 

-- ٩٫٣٥٠ 
 (٥٫٠٦٢) --(٣٫٣٠٤)(١٫٧٥٨)  صافي (النقص) في النقد وما في حكمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣١
 
 

  
  الحصص غير المسيطرة (يتبع)  .٣١
  

 م٦٢٠١ديسمبر  ٣١

شركة نيو فيجن 
لألجھزة 
الكھربية 
 وااللكترونية

شركة االمارات 
ادارة لخدمات 
 الطاقة

  
  

تسويات داخل 
 اإلجمالي  المجموعة

     
   ٢٦٪ ٤٠٪ نسبة الحصص غير المسيطرة

      
 ٣٤٫٣٩١ --٢٠٫٦٢٦١٣٫٧٦٥ موجودات غير متداولة

 ١٦٨٫٦٨٤ --١٥٩٫٣٩٢٩٫٢٩٢ موجودات متداولة
 ١٦٫٣٤٠ --١٫٣٢٦١٥٫٠١٤  مطلوبات غير متداولة

 ١٦٠٫٣٥٠ -- ١٤٧٫٠٣٠١٣٫٣٢٠  مطلوبات متداولة
 ٢٦٫٣٨٥ --(٥٫٢٧٧)٣١٫٦٦٢  صافي الموجودات

 ١٢٫١١٥ ٨٢٢(١٫٣٧٢)١٢٫٦٦٥  صافي الموجودات العائدة للحصص غير المسيطرة
      

 ١٤٨٫١٧٧ --١٣٩٫٨٠٦٨٫٣٧١  اإليرادات
 ٨٫٧٥٧ -- ٤٥(٨٫٨٠٢)  الربح/(الخسارة)

 -- ------  الدخل الشامل اآلخر
 ٨٫٧٥٧ -- ٤٥(٨٫٨٠٢)  الدخل الشامل إجمالي

 (٣٫٥٠٩) -- ١٢(٣٫٥٢١)  الربح المخصص للحصص غير المسيطرة
الدخل الشامل اآلخر المخصص للحصص غير 

----  المسيطرة
 

-- -- 
 (٣٠٫٣٥٧) --(٥٫٢٦٨)(٢٥٫٠٨٩)  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

الناتجة من /(المستخدمة في)التدفقات النقدية 
١٫٦٥١(٢٫٦٣٢)  األنشطة االستثمارية

 
-- (٩٨١) 

اح األنشطة التمويلية (أرب التدفقات النقدية الناتجة من
 ٢٠٫٢٨١٩٩٠  المسيطرة: ال شيء)موزعة على الحصص غير 

 
-- ٢١٫٢٧١ 

 (١٠٫٠٦٧) --(٢٫٦٢٧)(٧٫٤٤٠)  صافي (النقص) في النقد وما في حكمه

  
  قروض وسلف  .٤١

  

لدى المجموعة اتفاقيات تسھيالت ائتمانية مبرمة مع بنوك تجارية محلية وأجنبية لقروض طويلة وقصيرة األجل بالريال 
والدرھم اإلماراتي والدينار األردني. تم الحصول على ھذه التسھيالت بصورة رئيسية طبقا والدوالر األمريكي السعودي 

لترتيبات مرابحة/تورق. ويستحق الجزء المستغل من التسھيالت طويلة األجل السداد على أقساط شھرية متساوية. ويتم 
المجموعة. تحمل التسھيالت رسوم وكفاالت تضامنية وشخصية من مساھمي ألمر ضمان اتفاقيات التسھيالت بسندات 

  مالية بمعدالت السوق السائدة.
  

  تتضمن اتفاقيات القروض عدة شروط من بينھا بعض الشروط التي تنص على ضرورة االحتفاظ ببعض النسب المالية. 
  

 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
  يناير ١

 م٢٠١٦
    متداولة:

 ٢١٠ ٧٫٢٥٧٢٫٨١٥ سحوبات بنكية على المكشوف
 ٦٧٣٫٢٠٦ ٧٠٦٫٣٩٨٧٧٩٫٦٧١ قروض بنكية 

 ────────────── ─────── 
 ٦٧٣٫٤١٦ ٧١٣٫٦٥٥٧٨٢٫٤٨٦ 
 ══════════════ ═══════ 



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٢
 
 

  
  (يتبع) قروض وسلف  .٤١

  

 
  ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
  يناير ١

 م٢٠١٦
    متداولة:

 ٥٦٫٥٠٥ ٧٥٫٤٤٧٣٧٫٨٨٢ قروض بنكية
  ────────────── ─────── 
  ٥٦٫٥٠٥ ٧٥٫٤٤٧٣٧٫٨٨٢ 
  ══════════════ ═══════ 

  

  م:٢٠١٧ ديسمبر ٣١التالية قائمة كما في  القروض البنكية
  

   
العملة

سعر الفائدة 
االسمي

  
 سنة االستحقاق

  
 القيمة االسمية

  
 الدفترية القيمة

 ٪٤٫١٦- ٪٢٫٦ لایر سعودي المملكة العربية السعودية
 سنوياً 

-م٢٠١٧
 م٢٠١٩

٦٤٧٫١٦٧ ٦٩٠٫٨٠٠ 

 ٪٢٫٨ - ٪٢٫٧  دوالر أمريكي  
  سنوياً 

  ٣٥٫٠٧٢  ٣٥٫٠٧٢  م٢٠١٧

       
شھر إيبور +  ١ درھم إماراتي اإلمارات العربية المتحدة

سنوياً (بحد  ٪٤
 )٪٤٫٥أدنى 

-م٢٠١٨
 م٢٠٢١

٢٠٫٤١٦ ٢٣٫٣٧٣ 

 ١٫٣٢٥ ١٥٫٨٦٩ م٢٠١٧ سنوياً ٪٩٫٧٥ دينار أردني األردن

اليبور +  دوالر أمريكي 
 سنوياً  ٪٢٫٩٥

 ٧٧٫٨٦٥ ٩٣٫٧٥٠ م٢٠١٧

     ────── 
     ٧٨١٫٨٤٥ 
     ══════ 

  
  فيما يلي مطابقة القروض البنكية وأوراق الدفع:

  
      

 ٨١٧٫٥٥٣     م٢٠١٧يناير  ١الرصيد كما في 

      إصدارات جديدة
 ٢٫٣٧٥٫٦٩٩     السعوديةالمملكة العربية 

 ٥٫٠٣٥     اإلمارات العربية المتحدة
 ٨١٫٢٨٤     األردن

      ٢٫٤٦٢٫٠١٨ 
      التسديدات

)٢٫٤٢٥٫٦٠٥(     المملكة العربية السعودية
 )٢٫٩٩٧(     اإلمارات العربية المتحدة

 )٦٩٫١٢٤(     األردن
  )٢٫٤٩٧٫٧٢٦(
      ────── 

 ٧٨١٫٨٤٥    م٢٠١٧ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
      ══════  

  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٣
 
 

  
  (يتبع) قروض وسلف  .٤١
  

  النقدية الناتجة عن األنشطة التمويلية:فيما يلي مطابقة للحركة في المطلوبات للتدفقات 
  

  
سحب بنكي على 

 قروض بنكية المكشوف
    

 ٨١٧٫٥٥٣ ٢٫٨١٥  م٢٠١٧يناير  ١الرصيد كما في 
     من األنشطة التمويلية التغيرات

 ٢٫٤٦٢٫٠١٨ ٤٫٤٤٢   السلفالمتحصل من القروض و
 (٢٫٤٩٧٫٧٢٦) --   والسلفالمسدد من القروض 

 (٣٥٫٧٠٨) ٤٫٤٤٢   إجمالي التغيرات من األنشطة التمويلية
     تغيرات أخرى

 ٣٤٫٠٤٤ --   مصروفات تمويلية
 (٢٨٫٥٨٧) --   مصروفات تمويلية مدفوعة

 (٥٫٤٥٧) --   الدائنة للفائدة المستحقةالحركة 
     إجمالي المطلوبات المتعلقة بالتغيرات األخرى

 ٧٨١٫٨٤٥ ٧٫٢٥٧   م٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

  
  موظفينالمنافع   .٥١

 
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
  يناير ١

 م٢٠١٦
 ٤٤٫٦٩٦ ٣٢٫٤٥٤٤٣٫٢٣٢  محددة ال المنافعصافي التزام 

 ──────────── ────── 
 ٤٤٫٦٩٦ ٣٢٫٤٥٤٤٣٫٢٣٢ 
 ════════════ ══════ 

  
  .لمحلياالعمل نظام لمتطلبات  لمكافأة نھاية الخدمة للموظفين على موظفيھا طبقاً  ةغير ممول ةمعتمد خطةتطبق المجموعة 

  
  ،للموظف الذي قضى سنوات من الخدمة بما يزيد عن سنتين وال يقل عن الخطة منح تفي المملكة العربية السعودية

لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة. وعلى نحو آلخر شھر خمس سنوات الحق في استالم مبلغ يعادل ثلث راتبه 
مماثل، يحق للموظف الذي قضى سنوات من الخدمة بما يزيد عن خمس سنوات وال يقل عن عشر سنوات استالم 

لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة. إضافة إلى ذلك، يحق للموظف الذي قضى  آلخر شھريعادل ثلثي راتبه  مبلغ
 لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة. آلخر شھرسنوات من الخدمة تزيد عن عشر سنوات استالم مبلغ يعادل راتبه 

 
 ،للموظف الذي قضى سنوات من الخدمة بما يزيد عن سنة واحدة وال يقل الخطة منح ت في اإلمارات العربية المتحدة

لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة. وعلى نحو  آلخر شھرعن ثالث سنوات الحق في استالم مبلغ يعادل ثلث راتبه 
م مماثل، يحق للموظف الذي قضى سنوات من الخدمة بما يزيد عن ثالث سنوات وال يقل عن خمس سنوات استال

لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة. إضافة إلى ذلك، يحق للموظف الذي قضى  آلخر شھرمبلغ يعادل ثلثي راتبه 
 لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة. آلخر شھرسنوات من الخدمة تزيد عن خمس سنوات استالم مبلغ يعادل راتبه 

  
  
  
  
  
  
  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٤
 
 

  
  (يتبع) الموظفينمنافع   .٥١

  :مكافأة نھاية الخدمة للموظفينقة فيما يلي مطاب
  

 SR 
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
 ٤٤٫٦٩٦ ٤٣٫٢٣٢ السنةالرصيد في بداية 

    
    المدرج في قائمة الربح أو الخسارة

 ١٠٫٣٤٥ ٥٫٠٠٣  تكلفة الخدمة الحالية
 ١٫٧٨٨ ١٫١٧٠  تكلفة فوائد

  ١٢٫١٣٣ ٦٫١٧٣ 
    المدرج في قائمة الدخل الشامل:
 (٦٥٢) (١٫٢٤٤)  (األرباح)/الخسائر االكتوارية

 (١٢٫٩٤٥) (١٥٫٧٠٧) منافع مدفوعة
──────────────────

 ٤٣٫٢٣٢ ٣٢٫٤٥٤  السنةالرصيد في نھاية 
────═══════ ═══════ 

    المتمثل في:
  :صافي التزام خطط المزايا المحددة في

 ٤١٫١٤٨ ٣٠٫١٤٣ المملكة العربية السعودية -
 ٢٫٠٨٤ ٢٫٣١١ االمارات العربية المتحدة -
  ─────── ─────── 
  ٤٣٫٢٣٢ ٣٢٫٤٥٤ 
  ═══════ ═══════ 
  

  االفتراضات اإلكتوارية
  :م٢٠١٦ديسمبر  ٣١و م٢٠١٧ ديسمبر ٣١فيما يلي االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية المطبقة في 

  

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
المملكة العربية   

  السعودية
االمارات العربية 

  المتحدة
المملكة العربية 

  السعودية
االمارات العربية 

  المتحدة
  سنوياً  ٪٤٫٠٠  سنوياً  ٪٤٫٠٠  سنوياً ٪٣٫٥  سنوياً ٪٣٫٦٥  معدل الخصم
  سنوياً  ٪٣٫٠٠  سنوياً  ٪١٫٥٠  سنوياً ٪٣  سنوياً ٪٢  زيادة الراتب

  سنة ٧٫٦٥  سنة ٦٫٥  سنة ٩٫٦٩  سنة ٥٫٢٤  السابقة دمةمعدل سنوات الخ
  

  تحليل الحساسية
 م٢٠١٦ديسمبر  ٣١ م٢٠١٧ ديسمبر ٣١ 

 التفاصيل

القيمة الحالية 
اللتزامات 

 المحددة المنافع
التغير بنسبة 

٪ 

القيمة الحالية 
اللتزامات 

 المحددة المنافع
التغير بنسبة 

٪ 
    ٤٣٫٢٣٢    ٣٢٫٤٥٤  التزام مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

  ٪٣٫٠٥-  )١٫٣١٧(  ٪٤٫٨٧-  )١٫٥٨١(  ٪١+معدل الخصم بنسبة 
  ٪٣٫٢٧  ١٫٤١٣  ٪٥٫٤٠  ١٫٧٥٤  ٪١-معدل الخصم بنسبة 

  ٪٣٫٦٩  ١٫٥٩٧  ٪٥٫٩١  ١٫٩١٧  ٪١+ زيادة في الراتب بنسبة
  ٪٣٫٥٠-  )١٫٥١٥(  ٪٥٫٤١-  )١٫٧٥٥(  ٪١ زيادة في الراتب بنسبة
  ٪٠٫٠٧-  )٣١(  ٪٠٫٠٤-  )١٤(  ٪١٠+ معدل ترك العمل بنسبة
  ٪٠٫٠٣  ١٤  ٪٠٫٠١  ٤  ٪١٠- معدل ترك العمل بنسبة

  ٪٠٫٠٠  )٢(  ٪٠٫٠٠  )١(  تراجع سن الوفاة بمعدل سنة واحدة
  ٪٠٫٠٠  ٢  ٪٠٫٠٠  ١  تقدم سن الوفاة بمعدل سنة واحدة

  

  تمثل قيمة التزامات المزايا المحددة. إن القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة
  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٥
 
 

  
  (يتبع) الموظفينمنافع   .٥١
  

  افع الموظفينمصروفات من
  

SR 
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
   

 ١٤٧٫٤٥٦ ١١١٫٣٨٦  رواتب ومنافع
 ٤٫٤٢٠ ٣٫٢٢٩  اشتراكات التأمينات االجتماعية

 ١٢٫١٣٣ ٦٫١٧٣  ما بعد التوظيف لمصروفات متعلقة بخطط المنافع المحددة 
 ٦٫٦٠٩ ٥٫٧٦٣  مصروفات متعلقة بالرسوم المدفوعة

  ١٧٠٫٦١٨ ١٢٦٫٥٥١ 
  
  ذمم دائنة تجارية وأخرى  .٦١
  

 
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
  يناير ١

 م٢٠١٦
 ٤٠٣٫٢٢٠ ٢٢٢٫٣٩٢٢٤٧٫٦٧٦  )٣٠(إيضاح  تجارية مستحقة ألطراف ذات عالقةذمم دائنة 
 ٤٩٫٣٥١ ٤١٫٦٢٤٩٨٫٦٢٩  أخرىتجارية ذمم دائنة 

 ──────────── ────── 
 ٤٥٢٫٥٧١ ٢٦٤٫٠١٦٣٤٦٫٣٠٥ الدائنة التجاريةإجمالي الذمم 

 ──────────── ────── 
    

 ٤٢٫٢٢٣ ٣١٫٤٢٣٢٧٫١٦٥  مصروفات مستحقة
 ٢٢٫٨٥٠ ٩٫٠٢٧٢٣٫٢٠٧  )٣٠مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إيضاح 

 ١٥٫٦٧٦ ١٥٫١٨١١٥٫١٨١  دفعات مقدمة من عمالء
 -- ٥٫٨٥٢١٣٫١٢٣  لمشروعل للجھات الموردةمستحق 

 ٨٫٧٨٧ ١٣٫٧٣١٦٫٣٧٢  أخرىتجارية ذمم دائنة 
 ──────────── ────── 

 ٨٩٫٥٣٦ ٧٥٫٢١٤٨٥٫٠٤٨  األخرىالتجارية إجمالي الذمم الدائنة 
 ──────────── ────── 

 ٥٤٢٫١٠٧ ٣٣٩٫٢٣٠٤٣١٫٣٥٣إجمالي الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 ════════════ ══════ 

  
  الزكاة وضريبة الدخل األجنبية التزامات  .٧١
  
  مخصص الزكاة  أ)

  ديسمبر مما يلي: ٣١تتكون حركة مخصص الزكاة للسنة المنتھية في   
  

SR م٢٠١٦   م٢٠١٧ 
 ١٧٫٥٨٦  ١٥٫٩١٨ الرصيد في بداية السنة
 ٥٫٢١٠  ٥٫٦١٨  مصروف السنة الحالية

 --  ٢٫٠٦٠  مخصص مقدر بأقل من قيمته في السنة السابقة
 ٥٫٢١٠  ٧٫٦٧٨  المحمل للسنة

 (٦٫٨٧٨)  (٧٫٩٧٥)  المدفوع خالل السنة
 ١٥٫٩١٨  ١٥٫٦٢١  الرصيد في نھاية السنة

  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٦
 
 

  
  التزامات الزكاة وضريبة الدخل األجنبية (يتبع)  .٧١
  

  الزكوية طوموقف الرب  ب)
  

  :الزكاة  
  

  المستقلة:  
م لشركة الحسن ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١حتى السنة المنتھية في  الزكويةالربوط أنھت الھيئة العامة للزكاة والدخل ("الھيئة")   

ن شاكر للمشاريع يم لشركة إبراھيم شاكر المحدودة ولشركة إبراھيم حس٢٠٠٧ديسمبر  ٣١غازي إبراھيم شاكر، وفي 
  .أسداءم لشركاء ٢٠١١ديسمبر  ٣١والصيانة المحدودة، وفي 

  
  الموحدة:  
م لشركة الحسن غازي إبراھيم شاكر، وشركة ٢٠١٥م إلى ٢٠٠٨قدمت الشركة إقرارات الزكاة على أساس موحد من   

في  داءأستم إدراج نتائج شركة . أسداءإبراھيم شاكر المحدودة، وشركة إبراھيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة، وشركة 
  م.٢٠١٤نوفمبر  ١٣اإلقرار الموحد من تاريخ 

  
لسنة  م الربط النھائي لشركة الحسن غازي إبراھيم شاكر على أساس مستقل٢٠١٤خالل عام من الھيئة لشركة استلمت ا  

، وشركة إبراھيم حسين شاكر للمشاريع م، ولشركة الحسن غازي إبراھيم شاكر، وشركة إبراھيم شاكر المحدودة٢٠٠٧
 ٠٫٣١زكاة وضريبة استقطاع إضافية بلغت بمطالبات م ٢٠١١م إلى ٢٠٠٨والصيانة المحدودة على أساس موحد من 

مليون لایر سعودي. وقد اعترضت الشركة على ھذه الربوط لدى الھيئة، وبرأي اإلدارة أن نتيجة االعتراضات سوف 
  تكون لصالح الشركة.

  
  م حتى تاريخه.٢٠١٦م إلى ٢٠١٢لم تصدر الھيئة الربط الزكوي للسنوات   
    
  ضريبة الدخل األجنبية:  

  
ريبة أي التزام ضليس ھناك  ،شركة نيو فيجن لألجھزة الكھربية وااللكترونيةنظراً لخسائر الشركة التابعة في األردن،   

   دخل أجنبية.
  
  المخصصات  .٨١
  

  إن الحركة في المخصصات كما يلي:  
  

 SR 
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
   

 ٢٧٫٠٧١ ١٩٫٢٥٧  الرصيد في بداية السنة
 ٤٫٩١١ ٥٫٨١٢  للسنة المحمل

 (١٢٫٧٢٥) (١٠٫٢٨٠)  المدفوع خالل السنة
 ١٩٫٢٥٧ ١٤٫٧٨٩  الرصيد في نھاية السنة

  
  تالفة.ألغراض إصالح أو استبدال البضاعة اليتم تكوين مخصص ضمانات وفقاً لسياسة المجموعة   

  
  
  
  
  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٧
 
 

  
  قطاعات التشغيل  .٩١

قطاعات أعمال رئيسية استنادا إلى التقارير الداخلية المقدمة إلى مسئول ألغراض اإلدارة، تنتظم المجموعة إلى ثالثة 
  اتخاذ القرارات التشغيلية:

  

  حلول التدفئة والتھوية وتكييف الھواء: تمثل منتجات أجھزة تكييف الھواء السكنية والتجارية ومن بينھا مبردات الھواء.
  

والمجففات والثالجات والمكواة والبوتاجازات وأجھزة تنظيف  األجھزة المنزلية: تمثل أجھزة التليفزيون والغساالت
  األرضيات.

  

  تمثل كافة القطاعات األخرى حلول الطاقة والھواتف.
  

تراقب لجنة اإلدارة التنفيذية نتائج التشغيل لوحدات أعمالھا بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد 
 لقوائماالقطاع استنادا إلى الربح أو الخسائر ويقاس بصورة تتفق مع األرباح أو الخسائر في وتقييم األداء. ويتم تقييم أداء 

  .الموحدةالمالية 
  

  ترتبط أسعار التحويالت بين قطاعات التشغيل بشروط تجارية بحتة على نحو مماثل للمعامالت مع أطراف أخرى.
  

 

حلول التدفئة 
 والتھوية وتكييف

 المنزليةاألجھزة  الھواء

إجمالي 
القطاعات القابلة 
 لرفع التقارير

 عنھا
كافة القطاعات 

 األخرى
التعديالت 
 المجموع واالستبعادات

       م٢٠١٧ ديسمبر ٣١كما في 
       الموجودات والمطلوبات:

 ٢٫٠٨٥٫٨٣٥ )٩٥٫٩٦٥( ٤٩٫٠٨٧ ٢٫١٣٢٫٧١٣ ٥٠٦٫٤٠٣ ١٫٦٢٦٫٣١٠ موجودات القطاع

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 )١٫١٩١٫١٩٦( ١١٠٫٠١٠ )٤٣٫٢٩٧( )١٫٢٥٧٫٩٠٩( )٢٠٤٫٥٨٣( )١٫٠٥٣٫٣٢٦( مطلوبات القطاع

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

  المنتھية في للسنة
 م٢٠١٧ ديسمبر ٣١

      

 ١٫٠٣٨٫٥٦٣ -- ٣٠٫٢٩٩ ١٫٠٠٨٫٢٦٤ ٣٣٤٫٧٥٧ ٦٧٣٫٥٠٧ إيرادات القطاع

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
قبل  ربح /(خسارة) القطاعات

الزكاة وضريبة الدخل األجنبية
  
)١٦٧٫٣٢٥( 

  
)٢٦٫٠١٥( 

  
)١٩٣٫٣٤٠( 

  
٥٫٩٣١ 

  
١٨٫٣٤٢ 

  
)١٦٩٫٠٦٧( 

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

 

حلول التدفئة 
والتھوية 

 وتكييف الھواء
األجھزة 
 المنزلية

إجمالي القطاعات 
القابلة لرفع 
 التقارير عنھا

كافة القطاعات 
 األخرى

التعديالت 
 المجموع واالستبعادات

       م٢٠١٦ ديسمبر ٣١كما في 
       الموجودات والمطلوبات:

 ٢٫٣٨٦٫٤٣٧ )١٢٢٫٥٠١( ٣٠٫١٨٧ ٢٫٤٧٨٫٧٥١ ٥٣٩٫٥١٣ ١٫٩٣٩٫٢٣٨ موجودات القطاع

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
 )١٫٣٣٠٫١٢٨( ١٢٢٫٥٠١ )٣٤٫٢١١( )١٫٤١٨٫٤١٨( )٢٤٠٫١٥٢( )١٫١٧٨٫٢٦٦( مطلوبات القطاع

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
  المنتھية فيللسنة 
 م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

      

 ١٫٦٥٤٫٤٠٥ -- ٢٣٫٧٥٠ ١٫٦٣٠٫٦٥٥ ٤٦٤٫٩٣٢ ١٫١٦٥٫٧٢٣ إيرادات القطاع

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
قبل  القطاعات ربح /(خسارة)

 الزكاة وضريبة الدخل األجنبية
  

٥٢٫٨٦٦ 
  

١٤٫٦٣٥ 
  

٦٧٫٥٠١ 
  
)١٫٠٥٥( 

  
)١٥٫٩٢٨( 

  
٥٠٫٥١٨ 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٨
 
 

  
  (يتبع) قطاعات التشغيل  .٩١
  

) من إجمالي موجودات المجموعة ٪٩١ م:٢٠١٦( ٪٩٠والمجموعة  إيراداتمن ) ٪٩١ م:٢٠١٦( ٪٨٧أكثر من نسبة 
  تتم بصورة رئيسية في المملكة العربية السعودية.

  
  اإليرادات  .٢٠

  

 SR 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١
 م٦٢٠١

   
 ١٫٦١١٫٨١١ ١٫٠٠١٫٣٤٤  إيرادات من بيع بضائع

 ٣٤٫٢٢٣ ١٧٫٩٦٣  بتركيإيرادات من 
 ٨٫٣٧١ ١٩٫٢٥٦  أخرى

  ١٫٦٥٤٫٤٠٥ ١٫٠٣٨٫٥٦٣ 

  
  تكلفة المبيعات  .٢١

  

 SR 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١
 م٦٢٠١

   
 ١٫٢٢٧٫٤٨١ ٨١٤٫٥٧٢  تكلفة مواد

 ٢٨٫٢٦٧ ١٦٫١١٦  تكلفة تركيب
 ٥٫٧١٢ ٢٨٫٧٨٥  )٨(إيضاح  ر االنخفاض في قيمة المخزونئخسا

 ٤٫٠١٩ ٣٫١٤٢  أخرى
  ١٫٢٦٤٫٤٧٩ ٨٦٢٫٦١٥ 
  

  إيرادات أخرى  .٢٢
  

  ديسمبر مما يلي: ٣١المنتھية في تتكون اإليرادات األخرى بالصافي للسنة 
  

 SR 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١
 م٦٢٠١

   
 ١٫٥٤٤ --  ربح من صرف العمالت األجنبية
 ١٫٢٧٩  ٦٢٠  أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات

 ٤٫٨٢١  ٣٤٣  ، صافيأخرى
  ٧٫٦٤٤  ٩٦٣ 

  
  
  
  
  
  
  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٩
 
 

  
  مصروفات بيع وتوزيع  .٢٣

  
  ديسمبر مما يلي: ٣١المنتھية في  للسنةمصروفات البيع والتوزيع تتكون 

  

 SR 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١
 م٦٢٠١

   
 ٨٠٫٣٨٦ ٦٩٫٨٩١  تكاليف موظفين
 ٣٥٫٢٣٨ ٣٦٫٦٨٧  إعالن ودعاية
 ٢٥٫٩٨٧ ١٩٫٧٠٣  عمولة مبيعات

 ١٤٫٩٠٨ ١٣٫٨٦٢  إيجار
 ١٠٫٧٠٥ ٩٫٤٣٩  تنقالت

 ٣٫٨٥٢ ٥٫٣٠٧  مصروفات ضمان
 ١٫٥٩١ ١٫٢٧٢  مرافق خدمية

  ٨٩٧  ٧٨٨  قرطاسية ومطبوعات
  ٦٥٩  ٥٤٦  تأمين

  ٦٥٨  ٤٤٩  إصالحات وصيانة
  ٤٥٨  ٢٧٤  مواد وتجھيزات

  ٢٥٤  ٤٨٦  اتصاالت
 ٥٫٩٤٣ ٣٫٨٢٦  أخرى

  ١٨١٫٥٣٦ ١٦٢٫٥٣٠ 

  
  مصروفات إدارية  .٢٤

  
  ديسمبر مما يلي: ٣١للسنة المنتھية في اإلدارية مصروفات التتكون 

  

 SR 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١
 م٦٢٠١

   
 ٨٨٫٩٤٤ ٦٧٫٧٤٨  تكاليف موظفين

 ١٥٫٦١٩ ١٥٫٤٩٣  )٤استھالك (إيضاح 
 ١٢٫٠٣٦ ١١٫٣٣٤  إيجار
 ٥٫٠٧١ ٣٫٧٠٣  سفر 

 ١٠٫٢٨١ ٥٫٩٢٧  أتعاب مھنية
 ٥٫٣٠٠ ٦٫٧١٧  إصالحات وصيانة

 ١٫٨٣٥ ٢٫٩٦٨  مرافق خدمية
 ١٫٦٥٥ ١٫٢١٤  تأمين

 ١٫٤١٥ ١٫٢٤١  اتصاالت
 ١٫٢٥٤ ٩٠٩  قرطاسية ومطبوعات

 ١٦٩ ١٤٨  ضيافة
 ٨٫٦٢٤ ٨٫٣٠٥  أخرى

  ١٥٢٫٢٠٣ ١٢٥٫٧٠٧ 

  
  
  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٠
 
 

  
  مصروفات أخرى  .٢٥

  
  ديسمبر مما يلي: ٣١تتكون المصروفات األخرى للسنة المنتھية في 

  

 SR 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١
 م٦٢٠١

   
 ٤٫١١٤ ٣٩٫٩١٣  )٦(إيضاح  مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

 -- ٢٫٢٣٣  ، صافيأخرى
  ٤٫١١٤ ٤٢٫١٤٦ 

  
  تكاليف تمويلية  .٢٦

  
  ديسمبر مما يلي: ٣١للسنة المنتھية في التكاليف التمويلية تتكون 

  

 SR 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١
 م٦٢٠١

   
 ٨٤٧ ١٫٠٩٧  مصروفات بنكية

 ٢٩٫٤٥١ ٣٢٫٩٤٧  مصروفات تمويلية
  ٣٠٫٢٩٨ ٣٤٫٠٤٤ 

  
  ربحية السھم األساسية والمخففة)/ئر(خسا  .٢٧

  
ي الخاص بمساھملثالثة أشھر لربح ال(الخسارة)/قسمة ربحية السھم األساسية والمخففة عن طريق )/ئر(خساتحتسب 

  الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة كما يلي:
  

 
  

ديسمبر  ٣١
 م٢٠١٧

 ديسمبر ٣١
 م٢٠١٦

    
 ٤٨٫٨١٧ )١٧١٫٠٣٩(  (الخسارة)/الربح الخاص بالمساھمين العاديين

   ════════════════
 أسھم أسھم  

 ٦٣٫٠٠٠ ٦٣٫٠٠٠   السنةالمتوسط المرجح لعدد االسھم العادية القائمة خالل 
  ════════════════

 ٠٫٧٧ )٢٫٧١(  ربحية السھم االساسية والمخففة)/ئر(خسا
  ════════════════
  
  
  
  
  

  
  

   



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤١
 
 

  

  عقود التأجير التشغيلي  .٢٨
  

  عقود اإليجار المستقبليةالحد األدنى لمدفوعات 
  

موجب بلمستودعات والفروع التي تتعلق باالحد األدنى لمدفوعات عقود اإليجار المستقبلية يستحق ديسمبر،  ٣١كما في 
  عقود اإليجار غير القابلة لاللغاء كما يلي:

  

 SR 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٧
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٦
   

 ١٨٫٠٥٨ ١٤٫٦٦٠  أقل من سنة
 ٣٧٫٣٠٢ ٢٦٫١٣٠  أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 ٩٫٢٣٩ ٥٫٥٠٠  أكثر من خمس سنوات
 ٦٤٫٥٩٩ ٤٦٫٢٩٠  اإلجمالي

  
  الموحدة الخسارةالمبالغ المثبتة في الربح أو 

  

 SR 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٧
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٦
   

 ٢٦٫٩٤٤ ٢٥٫١٩٦ مصروفات عقود اإليجار
  

  األدوات المالية  .٢٩
  

النظام في  مھوالقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتالدفترية الجدول التالي القيمة يظھر 
لقيمة العادلة. وال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة باتقاس التي للقيمة العادلة لألدوات المالية  المتدرج

 قيمة العادلةلالدفترية تقارب القيمة العادلة في حالة إذا كانت القيمة باتقاس التي ال للموجودات المالية والمطلوبات المالية 
  .بصورة معقولة

  

  القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
موجودات غير  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١

 متداولة
موجودات  

 متداولة
  

 المستوى ١
 

 المستوى ٢
 

 المستوى ٣ 
 

 اإلجمالي
 التي ال تقاسالموجودات المالية 

 بالقيمة العادلة 
         

 -- -- -- --  ٥٤٦٫٦٦٧   ١١٫٧٣٩ خرى ذمم مدينة تجارية وأ

 -- -- -- --  ٦٢٫٦٢٧  -- نقد وما في حكمه

  
────────

 
────────

 
─────── ─────── ─────── ──────── 

 -- -- -- --  ٦٠٩٫٢٩٤  ١١٫٧٣٩  اإلجمالي
  ═════  ═════  ═════ ═════ ═════ ═════ 

  
  
  
  
  
  
  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٢
 
 

  
  (يتبع) األدوات المالية  .٢٩

  

  القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
موجودات غير  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

متداولة
موجودات  

متداولة
  

١ المستوى
 

 المستوى ٢
 

 المستوى ٣ 
 

 اإلجمالي
 التي ال تقاسالموجودات المالية 

 بالقيمة العادلة 
         

 -- -- -- --  ٧٤٥٫٩٩٨   ١٣٫٥٥٧ خرى ذمم مدينة تجارية وأ

 -- -- -- --  ٥٤٫٦١٨  -- نقد وما في حكمه

  
────────

 
────────

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 -- -- -- --  ٨٠٠٫٦١٦   ١٣٫٥٥٧  االجمالي
  ═════  ═════  ═════ ═════ ═════ ═════ 

    
  القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

مطلوبات غير  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١
 متداولة

مطلوبات  
 متداولة

  
 المستوى ١

 
 المستوى ٢

 
 المستوى ٣ 

 
 اإلجمالي

 التي ال تقاسالمالية  المطلوبات
 بالقيمة العادلة 

         

 -- -- -- --  ٧٠٦٫٣٩٨   ٧٥٫٤٤٧   قروض

 -- -- -- --  ٣٢٤٫٠٤٩   -- خرى ذمم دائنة تجارية وأ

 -- -- -- --  ٧٫٢٥٧  -- سحوبات بنكية على المكشوف

  
────────

 
────────

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

٠٣٧٫٧٠٤٫١  ٧٥٫٤٤٧  االجمالي   -- -- -- -- 
  ═════  ═════  ═════ ═════ ═════ ═════ 

  
  القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

مطلوبات غير  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١
 متداولة

 مطلوبات 
 متداولة

  
 المستوى ١

 
 المستوى ٢

 
 المستوى ٣ 

 
 اإلجمالي

 التي ال تقاسالمالية  المطلوبات
 بالقيمة العادلة 

         

 -- -- -- --  ٧٧٩٫٦٧١   ٣٧٫٨٨٢  قروض

 -- -- -- --  ٤١٦٫١٧٢   -- خرى ذمم دائنة تجارية وأ

 -- -- -- --  ٢٫٨١٥  -- سحوبات بنكية على المكشوف

  
────────

 
────────

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 -- -- -- --  ١٫١٩٨٫٦٥٨  ٣٧٫٨٨٢  اإلجمالي
  ═════  ═════  ═════ ═════ ═════ ═════ 
  

  معامالت مع أطراف ذات عالقة  .٣٠
  

  الموحدة:المالية  القوائمفيما يلي األرصدة والمعامالت الھامة مع أطراف ذات عالقة والمدرجة في 
  

  :الذمم المدينة التجارية واألخرىضمن  –المستحق من أطراف ذات عالقة   )أ
  

 الرصيد الختامي  مبلغ المعاملة  طبيعة المعاملة  العالقة  االسم

   
 ديسمبر ٣١

م٢٠١٧
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٦
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٦
شركة شاكر لإللكترونيات 

 واألجھزة ـ لبنان
  

 شركة زميلة 
مصروفات مدفوعة 

 نيابة عن الشركة بال
  
--

  
-- 

  
١٥١ 

  
١٥١ 

     ١٥١ ١٥١ 



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٣
 
 

  
  (يتبع)القة معامالت مع أطراف ذات ع  .٣٠

  
 :الذمم الدائنة التجارية واألخرىضمن  –طراف ذات عالقة ألالمستحق   )ب

  
 الرصيد الختامي  مبلغ المعاملة  طبيعة المعاملة  العالقة  االسم

   
 ديسمبر ٣١

م٢٠١٧
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٦
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٦
شاكر إل جي شركة 

 المحدودة 
  

 شركة زميلة 
  

شراء بضاعة تامة الصنع 
  

٣٦٧٫٧٦٥
  

٤٩٢٫٧٩٨ 
  

٢٠٣٫٧٧١ 
  

٢٤٤٫٨٥٧ 

 لإللكترونياتشركة ال جي 
  (بالد الشام)

  
  شركة زميلة

  
شراء بضاعة تامة الصنع 

  
١٠٠٫١٨٥  

  
٩٩٫٥٤٣  

  
١٨٫٦٢١  

  
٢٫٨١٩  

  
  مجلس اإلدارة

موظفي 
  اإلدارة العليا

  
بدل حضور مكافآت و

  االجتماعات

  
  

٢٫٠٩٨  

  
  

٢٫١٢٠  

  
  

١٫٤٠٤  

  
  

٢٫٠٢٨  
              

 -في الشركة التابعة  مساھم
شركة الرؤية الحديثة 

لإللكترونيات واألجھزة 
  الكھربائية

  
  

موظفي 
  اإلدارة العليا

  
  
  

  دفعات مقدمة

  
  
  

١٣٫٨٧٩  

  
  
  

١٫٤٨٥  

  
  
  

٦٫٤٧٩  

  
  
  

٢٠٫٣٥٨  

 -في الشركة التابعة  مساھم 
شركة خدمات إدارة الطاقة 

 ـ اإلمارات

  
موظفي 

  اإلدارة العليا

  
  

 دفعات مقدمة

  
  

٣٢٣

  
  
-- 

  
  

١٫١٤٤ 

  
  

٨٢١ 

     ٢٧٠٫٨٨٣ ٢٣١٫٤١٩ 

  
 تعويضات موظفي اإلدارة العليا  )ج

  

 SR 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٧
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٦
   

 ١٠٫٦٠٤ ٨٫٨٨٨  منافع موظفين قصيرة األجل
 ٣١١ ٣٥٤  بعد التوظيف امنافع لم

  ١٠٫٩١٥ ٩٫٢٤٢ 

  
  إدارة رأس المال  .٣١

  
 ثقة المستثمر والمقرض والسوق وكذلك ضمانتقتضي سياسة المجموعة باالحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال بغرض كسب 

  التطوير المستقبلي لألعمال. تقوم اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال ومستوى توزيعات األرباح على المساھمين.
  

اإلدارة إلى الحفاظ على توازن بين العائدات الكبيرة المحتمل الحصول عليھا من خالل زيادة مستويات يسعى مجلس 
  االقتراض وامتيازات السالمة الممكن تحقيقھا من خالل االحتفاظ بوضع قوي لرأس المال. 

  
دلة". ولھذا الغرض، يتم تراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة "صافي الدين المعدل" إلى "حقوق الملكية المع

تعريف صافي الدين المعدل كإجمالي المطلوبات التي تتكون من القروض المحملة بالفوائد ناقصاً النقد وما في حكمه. 
  تتكون حقوق الملكية المعدلة من جميع عناصر حقوق الملكية.

  
  
  
  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٤
 
 

  
  إدارة رأس المال (يتبع)  .٣١

  
  كما يلي:م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كانت نسبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية في المجموعة 

  
  م٢٠١٦    م٢٠١٧      

  ١٫٣٣٠٫١٢٨    ١٫١٩١٫١٩٦      إجمالي المطلوبات
  )٥٤٫٦١٨(    )٦٢٫٦٢٧(      ناقصاً: النقد وما في حكمه

  ١٫٢٧٥٫٥١٠    ١٫١٢٨٫٥٦٩      صافي الدين المعدل
  ١٫٠٥٦٫٣٠٩    ٨٩٤٫٦٣٩      إجمالي حقوق الملكية
  ١٫٠٥٦٫٣٠٩    ٨٩٤٫٦٣٩      حقوق الملكية المعدلة

  ٪١٢١    ٪١٢٦      نسبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية المعدلة
  

  دارة المخاطرإ  .٣٢
  

  تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامھا لألدوات المالية:
  
 مخاطر االئتمان 
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 

  
  اإلطار العام إلدارة المخاطر  )١
  

يكون مجلس إدارة الشركة مسئوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى المجموعة. يقوم 
التي تكون مسئولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة. وتقوم المراجعة مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة 

  تقارير دورية لمجلس اإلدارة حول نتائج ھذه األعمال.اللجنة بتقديم 
  

يتم وضع سياسات المجموعة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ووضع الحدود والضوابط 
إدارة المالئمة للمخاطر باإلضافة إلى مراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة 

المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. وتھدف المجموعة من خالل معايير 
وإجراءات التدريب واإلدارة الخاصة بھا إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي من خاللھا يدرك جميع 

  الموظفين أدوارھم والتزاماتھم.
  

ة في المجموعة اإلشراف على كيفية قيام اإلدارة بمتابعة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات المجموعة تتولى لجنة المراجع
إلدارة المخاطر باإلضافة إلى مراجعة مدى فاعلية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا 

ابي من قبل قسم المراجعة الداخلية. ويقوم قسم المراجعة المجموعة. تتم مساعدة لجنة المراجعة في أداء ھذا الدور الرق
الداخلية بإجراء مراجعة دورية ومراجعة خاصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر ويقوم بتقديم تقارير حول نتائج ھذه 

  األعمال إلى لجنة المراجعة.
  

  مخاطر االئتمان  )٢
  

مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية  تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة
  عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه.

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

  
  
  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٥
 
 

  
  (يتبع) إدارة المخاطر  .٣٢

  
  (يتبع) مخاطر االئتمان  )٢

  
  األخرىوالذمم المدينة التجارية 

  
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل على حدة. إال أن اإلدارة تضع 

يضاً العوامل التي قد يكون لھا تأثير على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر باعتبارھا أ
في قطاع العميل والدول التي يزاول فيھا العمالء أنشطتھم. إضافة لذلك، يتم إدراج تفاصيل حول تركيز اإليرادات في 

  .١٩االيضاح رقم 
  

مان يتم بموجبھا تحليل كل عميل جديد على حدة للتحقق من قدرته االئتمانية قبل عرض قامت المجموعة بإنشاء سياسة ائت
  شروط وأحكام السداد المعيارية الخاصة بالمجموعة. يتم وضع حدود مبيعات لكل عميل وتتم مراجعتھا بصورة سنوية.

  
ل لكل عمي عن طريق وضع حد أقصى تسعى المجموعة إلى الحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان من الذمم المدينة التجارية

  استناداً إلى الخبرة السابقة مع العميل.
  

وعند مراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء، يتم تجميع العمالء وفقاً لخصائصھم االئتمانية التي تشمل ما إذا كان ھؤالء 
ة أو تجزئة أو مستخدم نھائي، وكذلك موقعھم العمالء أفراداً أو مؤسسة اعتبارية، وما إذا كان ھؤالء العمالء تجار جمل

  الجغرافي وقطاع أعمالھم ومدى وجود صعوبات مالية سابقة لديھم.
  

تراقب المجموعة عن قرب البيئة االقتصادية عند اتخاذ اإلجراءات للحد من تعرضھا للعمالء في الدول التي تشھد تقلبات 
حدود المشتريات وبخاصة بالنسبة للعمالء الذين يزاولون أعمالھم ، تم تعديل بعض م٢٠١٧اقتصادية محددة. وفي سنة 

داخل المملكة العربية السعودية نظراً ألن خبرة المجموعة بينت أن التقلبات االقتصادية األخيرة كان لھا تأثيراً كبيراً 
  بالنسبة للعمالء داخل المملكة العربية السعودية بخالف عمالء الدول األخرى.

  
القيمة يمثل تقديرھا للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية في النخفاض لمخصص بتكوين تقوم المجموعة 

  األخرى.و
  

 األخرىولذمم المدينة التجارية إلجمالي اديسمبر، كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة  ٣١كما في 
  المنطقة الجغرافية كما يلي:حسب المتداولة وغير المتداولة 

  
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في       
  م٢٠١٦    م٢٠١٧      

  ٦٤٢٫٢١٦    ٤٤٢٫٦٣٦      المملكة العربية السعودية
  ١٠١٫٢٩٠    ٨٧٫٣٩٩      المملكة األردنية الھاشمية
  ٢٢٫٠٠٥    ٣٤٫٣٢٧      اإلمارات العربية المتحدة

      ٧٦٥٫٥١١    ٥٦٤٫٣٦٢  
  

  كما يلي:متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة األخرى وديسمبر، كانت أعمار الذمم المدينة التجارية  ٣١كما في 
  
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في       
  م٢٠١٦    م٢٠١٧      

  ٢٩٩٫٤٠٩    ١٤٩٫٩١٠      يوماً  ١٢٠أقل من 
  ٤٥٫٥٤٤    ١١٣٫١٠٨      يوماً إلى سنة ١٢٠أكثر من 
  ٧٠٫٣٠٨    ٧٣٫٨٠٣      سنةأكثر من 

      ٤١٥٫٢٦١    ٣٣٦٫٨٢١  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٦
 
 

  
  إدارة المخاطر (يتبع)  .٣٢

  
  (يتبع) مخاطر االئتمان  )٢
  

  (يتبع) واألخرىالذمم المدينة التجارية 
  

ً ما تزال قابلة للتحصيل  ١٢٠ترى اإلدارة أن المبالغ التي لم تتعرض النخفاض في قيمتھا والمتأخرة ألكثر من  يوما
بالكامل استناداً إلى سلوك السداد السابق والتحليل الشامل للمخاطر االئتمانية للعميل بما في ذلك التصنيفات االئتمانية 

  األساسية للعميل، في حال كانت متاحة.
  

  النقد وما في حكمه
  

لایر سعودي). يتم مليون  ٤٨٫٤م: ٢٠١٦لایر سعودي (مليون  ٦٠٫٩تحتفظ المجموعة بنقد وما في حكمه بمبلغ وقدره 
  بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.إيداع النقد وما في حكمه لدى 

  
  مخاطر السيولة  )٣
  

تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجھة المجموعة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالية التي تتم 
نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى. ويھدف منھج المجموعة في إدارة السيولة إلى ضمان  تسويتھا عن طريق السداد

أن يكون لديھا دائماً السيولة الكافية، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل الظروف العادية والظروف 
اطاتھا ر لاللتزام بارتبتسعى المجموعة باستمرا خطر.الحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة لل

  النظامية، بما في ذلك أي ارتباطات متعلقة باتفاقيات التمويل الخاصة بھا.
  

  التعرض لمخاطر السيولة
  

ة وغير مخصومة جماليإفيما يلي بيان باالستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في تاريخ التقرير. إن المبالغ 
  وتشتمل على مدفوعات العمولة التعاقدية وال تتضمن تأثير اتفاقيات المعاوضة.

  
          

  
 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١

القيمة 
 الدفترية

  
  اإلجمالي

  
  أقل من سنة

  
  أكثر من سنة

          
          المطلوبات
  ٧٥٫٤٤٧  ٧٠٦٫٣٩٨  ٧٨١٫٨٤٥  ٧٨١٫٨٤٥  وسلف قروض
  --  ٧٫٢٥٧  ٧٫٢٥٧  ٧٫٢٥٧  على المكشوفبنكي سحب 

  --  ٣٣٩٫٢٣٠  ٣٣٩٫٢٣٠  ٣٣٩٫٢٣٠  ذمم دائنة تجارية وأخرى
  ٧٥٫٤٤٧ ١٫٠٥٢٫٨٨٥ ١٫١٢٨٫٣٣٢ ١٫١٢٨٫٣٣٢  االجمالي

  
          

  
  م٦٢٠١ديسمبر  ٣١

  
  القيمة الدفترية

  
  اإلجمالي

  
  أقل من سنة

  
  أكثر من سنة

          
          المطلوبات
  ٣٧٫٨٨٢  ٧٧٩٫٦٧١  ٨١٧٫٥٥٣  ٨١٧٫٥٥٣  وسلف قروض
  --  ٢٫٨١٥  ٢٫٨١٥  ٢٫٨١٥  المكشوفعلى بنكي سحب 

  --  ٤٣١٫٣٥٣  ٤٣١٫٣٥٣  ٤٣١٫٣٥٣  ذمم دائنة تجارية وأخرى
  ٣٧٫٨٨٢  ١٫٢١٣٫٨٣٩  ١٫٢٥١٫٧٢١  ١٫٢٥١٫٧٢١  االجمالي
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٤٧
 
 

  
  إدارة المخاطر (يتبع)  .٣٢

  
  (يتبع) مخاطر السيولة  )٣
  

  (يتبع) التعرض لمخاطر السيولة
  

          
  

  م٢٠١٦يناير  ١
  

  القيمة الدفترية
  

  اإلجمالي
  

  أقل من سنة
  

  أكثر من سنة
          

          المطلوبات
  ٥٦٫٥٠٥  ٦٧٣٫٢٠٦  ٧٢٩٫٧١١  ٧٢٩٫٧١١  وسلف قروض
  --  ٢١٠  ٢١٠  ٢١٠  على المكشوفبنكي سحب 

  --  ٥٤٢٫١٠٧  ٥٤٢٫١٠٧  ٥٤٢٫١٠٧  ذمم دائنة تجارية وأخرى
  ٥٦٫٥٠٥  ١٫٢١٥٫٥٢٣  ١٫٢٧٢٫٠٢٨  ١٫٢٧٢٫٠٢٨  االجمالي

  
اق بالمطلوبات المالية والتي ال يتم إغالقھا عادةّ قبل االستحق تدفقات نقدية تعاقدية غير مخصومة تتعلقمثل يالجدول أعاله 

  التعاقدي.
  

  مخاطر السوق  )٤
  

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 
مخاطر السوق ھو التعرض لوأسعار األسھم على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتھا المالية. إن الھدف من إدارة  العمولة
  التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.مراقبة إدارة و

  
  مخاطر العمالت األجنبية  أ)

  
مخاطر العمالت األجنبية ھي مخاطر تعرض قيمة أداة مالية ما للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

إال أن المجموعة لديھا استثمارات في شركات تابعة أجنبية. تتم معامالت المجموعة بصورة أساسية بالريال السعودي. 
ساسية بالحركات في أسعر الصرف بين العمالت المحلية مقابل الدينار بصورة أوفي الوقت الحالي، يتعلق ھذا التعرض 

 األردني والدرھم اإلماراتي. وتراقب إدارة المجموعة ھذه التقلبات وبالتالي تقوم بإدارة تأثيرھا على القوائم المالية الموحدة.
 

صورة أساسية ب –مطابقة للتدفقات النقدية التي تتحقق من العمليات األساسية للمجموعة تدرج القروض بشكل عام بعمالت 
بالريال السعودي، وأيضاً بالدوالر األمريكي والدينار األردني. إضافة لذلك، تدرج عمولة القروض بعملة القروض نفسھا، 

  ة التحوط في ھذه الظروف.تحوط اقتصادية دون إبرام مشتقات، ولذلك ال يتم تطبيق محاسبوھذا يوفر 
  

  عمالت بالنسبة للمشتريات باليورو تعتبر غير ھامة.مخاطر الإن 
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  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٨
 
 

  
  إدارة المخاطر (يتبع)  .٣٢

  
  (يتبع) مخاطر السوق  )٤

  
  األرباح مخاطر معدالت  ب)

  
على القيم العادلة أو التدفقات النقدية األرباح من احتمالية تأثير التغيرات في معدالت األرباح تنشأ مخاطر معدالت 

  .لمحددةاالمستقبلية لألدوات المالية. تراقب الشركة المراكز بصورة يومية لضمان الحفاظ على المراكز ضمن حدود الفجوة 
  

 ،وعةإلى إدارة المجمإبالغھا إن بيانات أسعار العموالت لألدوات المالية المحملة بعمولة الخاصة بالمجموعة والتي يتم 
  ھي كما يلي:

  
  م٢٠١٦    م٢٠١٧      مطلوبات مالية

  ٧٣٥٫١٥٣    ٦٩٠٫٦٩٤      ثابتةأدوات بمعدالت 
  ٨٥٫٢١٥    ٩٨٫٤٠٨      أدوات بمعدالت متغيرة

      ٨٢٠٫٣٦٨    ٧٨٩٫١٠٢  
  

  تحليل الحساسية
  

في تاريخ التقرير سيزيد (سينقص) حقوق الملكية  في معدالت العمولةزيادة  ٪١لنسبة بصورة معقولة إن التغير المحتمل 
واألرباح أو الخسائر بالمبالغ الظاھرة أدناه. إن ھذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وتحديداً مخاطر 

  تحويل العمالت األجنبية.
  

  حقوق الملكية صافية من الضريبة  األرباح أو الخسائر  (بالريال السعودي)
  نقص  زيادة نقص زيادة  

          م٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  )٩٩٦(  --  )٩٩٦(  --  أدوات بمعدالت متغيرة

          
          م٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  )٩٧٦(  --  )٩٧٦(  --  أدوات بمعدالت متغيرة
  

ح الربخالل ال تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي موجودات مالية بمعدالت متغيرة أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من 
  أو الخسارة. وبالتالي، فإن أي تغير يطرأ على أسعار الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤثر على الربح أو الخسارة.

  
  بعد يمعايير صادرة ولكن لم تسر  .٣٣

  
 ١مفعولھا على الفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  يھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي يسر

م مع السماح بالتطبيق المبكر لھا، إال أن المجموعة لم تقم بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة التالية ٢٠١٧ يناير
  إعداد القوائم المالية:ھذه عند 

  
  األدوات المالية   )٩(رير المالي لتقالدولي ل المعيار

األدوات  )٩(اإلصدار األخير من المعيار الدولي للتقرير المالي  م٢٠١٤أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 
  .المالية

  
السماح بالتطبيق  مع م٢٠١٨يناير  ١على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  )٩(يسري المعيار الدولي للتقرير المالي 

  م.٢٠١٨يناير  ١بشكل مبدئي في  )٩(وتخطط المجموعة في الفترة الحالية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي . المبكر
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  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 
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  (المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٩
 
 

  
  (يتبع) بعد يمعايير صادرة ولكن لم تسر  .٣٣

  
  ة (يتبع)األدوات المالي ٩ رير الماليلتقالدولي ل المعيار

  

  الموجودات المالية –التصنيف   )١

قياس جديدة للموجودات المالية تعكس نموذج األعمال وتصنيف طريقة  )٩(يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 
 التي يتم إدارة الموجودات من خاللھا وخصائص تدفقاتھا النقدية.

  
ثالث فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية وھي: الموجودات المالية  )٩(يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 

التي تقاس بالتكلفة المطفأة، والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
اريخ االستحقاق، الحالية للمحتفظ بھا حتى ت )٣٩(الخسائر. ھذا المعيار يستبعد فئات معيار المحاسبة الدولي 

 والمتاحة للبيع. والسلفوالقروض 
  

، فإن المشتقات المدمجة في العقود التي يكون فيھا المضيف ھي )٩(بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
الموجودات المالية ضمن نطاق المعيار ال يتم تقسيمھا. وبدالً من ذلك، يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل بغرض 

  نيفھا.تص

  الموجودات المالية وموجودات العقود -االنخفاض في القيمة   )٢

بنموذج "الخسارة  )٣٩("الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي  )٩(يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي 
االئتمانية المتوقعة" الذي يتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل. وھذا يتطلب تقديراً كبيراً بشأن كيفية تأثير التغيرات في 

  العوامل االقتصادية على نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي سيتم تحديدھا على أساس االحتمال المرجح.
  

يد لالنخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة سيتم تطبيق النموذج الجد
  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ما عدا االستثمارات في األسھم وكذلك على موجودات العقود.

  
  الية:، يتم قياس مخصصات الخسارة على أحد األسس الت)٩(وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

  
شھراً. تنتج ھذه الخسارة االئتمانية المتوقعة عن أحداث التعثر في  ١٢الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى   -

  شھراً بعد تاريخ التقرير. ١٢السداد والمحتملة خالل 
  
داث أحالخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. ھي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع   -

  التعثر في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية.
  

بالنسبة للخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، يطبق القياس إذا ازدادت المخاطر االئتمانية للموجودات 
لمتوقعة على ية ااالئتمانية بشكل كبير في تاريخ التقرير منذ االعتراف األولي لھا، ويطبق قياس الخسارة االئتمان

شھراً إذا لم تزيد ھذه المخاطر االئتمانية بشكل كبير. يمكن للمجموعة أن تفترض أن المخاطر االئتمانية  ١٢مدى 
منذ االعتراف األولي لھا إذا تم تحديد أن األداة المالية لديھا مخاطر ائتمانية  –بشكل كبير  –على أداة مالية لم تزداد 

ر. إال أن قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر يطبق دائماً للذمم المدينة منخفضة في تاريخ التقري
التجارية وموجودات العقود دون وجود عنصر تمويلي جوھري، بحيث يمكن للمجموعة أن تختار تطبيق ھذه 

  السياسة أيضاً للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود مع وجود عنصر تمويلي جوھري.
  
ن المجموعة بصدد االنتھاء من تقييمھا لتحديد مدى تأثير نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة على االنخفاض في إ

  القيمة لموجوداتھا المالية.
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  (يتبع) بعد يمعايير صادرة ولكن لم تسر  .٣٣
  

  ة (يتبع)األدوات المالي ٩ رير الماليلتقالدولي ل المعيار

  المطلوبات المالية –التصنيف   )٣

بھدف  )٣٩(بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي  )٩(يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي 
فإن جميع التغيرات في القيمة العادلة  )،٣٩(تصنيف المطلوبات المالية. إال أنه وبموجب معيار المحاسبة الدولي 

. ةقائمة الربح أو الخسارللمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم االعتراف بھا في 
  عرض ھذه التغيرات في القيمة العادلة كما يلي: )٩(بينما يتم بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

  
 الدخل ائمة قمة العادلة المتعلق بالتغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات يتم عرضه في مبلغ التغير في القي

  الشامل اآلخر، و
  قائمة الربح أو الخسارةالمبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة يتم عرضه في.  

  

  المحاسبة عن التحوط  )٤

، يمكن للمجموعة أن تختار، على أنه سياستھا )٩(عندما تقوم بالتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقرير المالي 
بدالً من  )٣٩(المحاسبية، االستمرار في تطبيق متطلبات المحاسبة عن التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

. إن الخطة الحالية للمجموعة ھي قيامھا باختيار تطبيق )٩(ي المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المال
  .)٩(المتطلبات الجديدة للمعيار الدولي للتقرير المالي 

  
من المجموعة التأكد من أن عالقة التحوط المحاسبية تتماشى مع أھداف  )٩(سيتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 

واستراتيجيات إدارة المخاطر في المجموعة وأن عليھا تطبيق منھاج أكثر وصفاً وتطلعاً للمستقبل لتقييم مدى فعالية 
ن لعالقة التحوط ويمنع متطلبات جديدة تتعلق بإعادة التواز )٩(التحوط. كما يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 

عدم االستمرار االختياري للمحاسبة عن التحوط. وبموجب النموذج الجديد، من المحتمل أن االستراتيجيات األكثر 
إلدارة المخاطر ستكون مؤھلة للمحاسبة عن التحوط، وبالتحديد تلك التي تتضمن تحوط عنصر مخاطر للبند غير 

بية). ال تقوم المجموعة في الوقت الحالي بعمليات تحوط لعناصر المخاطر المالي (ما عدا مخاطر العمالت األجن
  تلك.

  
متراكمة المبالغ ال يعاد تصنيف، فيما يتعلق بجميع تحوطات التدفقات النقدية، )٣٩(بموجب معيار المحاسبة الدولي 

في احتياطي تحوط التدفقات النقدية إلى األرباح أو الخسائر كتعديل إعادة تصنيف في نفس الفترة حيث أن التدفقات 
، )٩(النقدية المتوقعة المتحوط لھا تؤثر على األرباح أو الخسائر. إال انه وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

فقات النقدية لمخاطر العمالت األجنبية المرتبطة بتوقع مشتريات الموجودات غير المالية، وفيما يتعلق بتحوطات التد
فإن المبالغ المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية وتكلفة احتياطي التحوط سيتم إدراجھا عوضاَ عن ذلك 

  مباشرة في التكلفة األولية للموجودات غير المالية عند اثباتھا.
  

  احاتاالفص  )٥

مخاطر االئتمان والخسائر بافصاحات جديدة شاملة خاصة فيما يتعلق  )٩(سيتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 
  االئتمانية المتوقعة. 

  

  التحول  )٦

 ،بأثر رجعي) ٩(سيتم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
  باستثناء ما يلي:

  

  تخطط المجموعة لالستفادة من االعفاء الذي يسمح لھا بعدم تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة فيما
يتعلق بتصنيف وقياس التغيرات (بما فيھا االنخفاض في القيمة). سيتم االعتراف بالفروقات في القيم الدفترية 

في األرباح المبقاة  )٩(لناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للموجودات المالية والمطلوبات المالية ا
 م.٢٠١٨يناير  ١واالحتياطيات كما في 
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٥١
 
 

  (يتبع) بعد يمعايير صادرة ولكن لم تسر  .٣٣
  

  ة (يتبع)األدوات المالي ٩ رير الماليلتقالدولي ل المعيار
 

  التوالي إال أنه يمكن للمجموعة بأن تختار تطبيق يجب تطبيق المتطلبات الجديدة للمحاسبة عن التحوط على
 التغير المتوقع في المحاسبة عن النقاط اآلجلة بأثر رجعي.

  
  العمالء مع العقود من اإليرادات ١٥ المالي للتقرير الدولي المعيار

 
 ھذا ويحل. باإليرادات اإلعتراف وتوقيت مبلغ لتحديد شامل مفاھيم إطار )١٥( المالي للتقرير الدولي المعيار ينشئ
المحاسبة  ومعيارت" اإليرادا"  )١٨( الدولي المحاسبة معيار وتشمل الحالي اإليرادات إثبات إرشادات محل المعيار
  ."العميل والء برامج" )١٣( الدوليوالتفسير االنشاءات"  عقود") ١١( الدولي

 
 أن المتوقع غير ومن ،م٢٠١٨ يناير ١بعد  أوفي  تبدأ التيالسنوية  للفترات )١٥(ي المال للتقرير الدولي المعياريسري 
  .باإليرادات اإلعتراف في المجموعة سياسية على ھام أثر للمعيار يكون

  
) على سياستھا المحاسبية ١٥لتحديد مدى تأثير المعيار الدولي للتقرير المالي (إن المجموعة بصدد االنتھاء من تقييمھا 

  المتعلقة باإليرادات.
  

  عقود االيجار )١٦(المعيار الدولي للتقرير المالي 
  

يقوم  .العمومية الميزانية في اإليجار عقود الحتساب واحد نموذج للمستأجرين )١٦(يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 
 التزام إلى باإلضافة الصلة ذو األصل استخدام في حقه يمثل الذي االستخدام بحق المتعلق باألصل باالعتراف المستأجر

 اإليجار وعقود األجل قصيرة اإليجار لعقود اختيارية إعفاءات توجد . اإليجار دفعات بسداد التزامه يمثل اإليجار الذي
 يستمر أي – الحالي المؤجر مشابھة للمعيار من المتبعة االحتساب طريقة القيمة المنخفضة. تبقى ذات للموجودات
  .تشغيليتأجير  وعقود تمويليتأجير  إلى عقود اإليجار عقود تصنيف في المؤجرون

  
 )١٧(محل التوجيھات الحالية لعقود االيجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي  )١٦(يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 

 الدولية التفسيرات لجنة ، وتفسيرتحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار )٤(عقود االيجار، والتفسير الدولي 
 التي المعامالت جوھر يميتق )٢٧( السابقة الدولية التفسيرات لجنة الحوافز، وتفسير التشغيلي اإليجار عقود) ١٥(السابقة 
  اإليجار.  القانوني لعقد الشكل تأخذ

  
م مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق ٢٠١٩يناير  ١أو بعد  فيعلى الفترات السنوية التي تبدأ يسري المعيار 

االيراد من العقود مع العمالء في أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير  )١٥(المعيار الدولي للتقرير المالي 
  .)١٦(المالي 

  

  تحديد ما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار  )١

  ، يمكن للمجموعة بأن تختار إما:)١٦(عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 
  
  تعريف عقد االيجار على جميع عقودھا. )١٦(تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 .تطبيق وسيلة عملية وليس إعادة تقييم ما إذا كان العقد ھو عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار 

  التحول  )٢

  للمجموعة بصفتھا كمستأجر أن تطبق المعيار باستخدام أحد األمور التالية: يمكن
  
 .منھج بأثر رجعي 
 .منھج بأثر رجعي معدل بوسيلة عملية اختيارية 
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  (يتبع) بعد يمعايير صادرة ولكن لم تسر  .٣٣
  

  (يتبع) عقود االيجار )١٦(المعيار الدولي للتقرير المالي 
  

يطبق المستأجر الخيار باستمرار على جميع عقوده. تخطط المجموعة في الوقت الراھن لتطبيق المعيار الدولي 
م. لم تقم المجموعة حتى اآلن بتحديد أي منھج تحول سوف ٢٠١٩يناير  ١بشكل مبدئي من  )١٦(للتقرير المالي 

  تطبق.
  

ال إذا إال يتعين على المجموعة بصفتھا كمؤجر القيام بأي تعديالت على عقود االيجار التي تكون فيھا كمؤجر 
  كانت كمؤجر وسيط في عقد ايجار من الباطن.

  
  تعديالت أخرى

  
  للمجموعة: المعايير الجديدة أو المعدلة الواردة أدناه ال يتوقع أن يكون لھا تأثير جوھري على القوائم المالية

  
  ٢(تصنيف وقياس الدفع على أساس السھم (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي(.( 
  عقود التأمين (تعديالت  )٤(األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي  )٩(تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي

 ).)٤(على المعيار الدولي للتقرير المالي 
  ٤٠(تحويل العقارات االستثمارية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي(.( 
  معايير مختلفة (تعديالت على المعيار  –م ٢٠١٦-م٢٠١٤تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية

 .))٢٨(ومعيار المحاسبة الدولي  )١(الدولي للتقرير المالي 
  المعامالت بالعمالت األجنبية والمقدمات المدفوعة". )٢٢(تفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية"  
  بيع أو مساھمة الموجودات بين مستثمر ما وشركته الزميلة أو المشروع المشترك (تعديالت على المعيار الدولي

 ).)٢٨(ومعيار المحاسبة الدولي  )١٠(للتقرير المالي 
  

  توزيعات األرباح  .٣٤
  

مليون لایر سعودي يمثل  ٤٧٫٢٥م: ٢٠١٦م (٢٠١٧ديسمبر  ٣١لم يتم دفع أي توزيعات أرباح خالل السنة المنتھية في 
  لایر سعودي لكل سھم). ٠٫٧٥

  
  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة  .٥٣
  

ھي القوائم المالية الموحدة األولى للمجموعة والتي أعدت وفقاً  ، تعد ھذه القوائم المالية٢كما ھو مبين في االيضاح رقم   
  للمعايير الدولية للتقارير المالية.

  
ومعلومات المقارنة المعروضة الموحدة المالية القوائم عند إعداد  ٢تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة ضمن اإليضاح 

للمعايير الدولية  فتتاحي طبقاً امالي ز مركقائمة وعند إعداد  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١المالية السنة المنتھية في القوائم في ھذه 
  المجموعة لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية). تحول (تاريخ  م٢٠١٦يناير  ١للتقارير المالية في 

  
المبالغ  ية، قامت المجموعة بتعديلمركز مالي افتتاحي طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالقائمة عند قيام المجموعة بإعداد 

فيما يلي توضيح  .الھيئة السعودية للمحاسبين القانويين المطبقة سابقاً لمعايير المالية المعدة طبقا القوائم المسجلة سابقا في 
لدولية للتقارير اإلى المعايير لمعايير الھيئة السعودية للمحاسبين القانويين المطبقة سابقاً المجموعة من تحول لمدى تأثير 

  المالية على المركز واألداء المالي والتدفقات النقدية للمجموعة.
  

  اإلعفاءات المطبقة
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة للشركات التي تطبق المعايير  )١(يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي 

فاءات من التطبيق بأثر رجعي لبعض المعايير الدولية للتقارير المالية. وقامت الدولية للتقارير المالية ألول مرة ببعض اإلع
  المجموعة بتطبيق اإلعفاءات التالية:
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  (يتبع) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة  .٣٥
  

  (يتبع) اإلعفاءات المطبقة
  

للشركات التي تطبق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة ببعض اإلعفاءات  )١(رير المالي يسمح المعيار الدولي للتق
  من التطبيق بأثر رجعي لبعض المتطلبات طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

  
تم  والتي -الشركات التابعة االستحواذ على األعمال على تجميع  )٣(لم يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي   )أ

الشركات  الحصص فياالستحواذ على أو على  -اعتبارھا كأنشطة تجارية بالنسبة للمعايير الدولية للتقارير المالية 
ا طبقللموجودات والمطلوبات الدفترية . واستخدام ھذا اإلعفاء يعني أن القيم م٢٠١٥يناير  ١الزميلة والتي تمت قبل 

ر الدولية للتقارير طبقا للمعايياالعتراف بھا والتي ينبغي  سابقاً يين المطبقة لمعايير الھيئة السعودية للمحاسبين القانو
ارير ، يتم القياس طبقا للمعايير الدولية للتقاالستحواذ. بعد تاريخ االستحواذالمالية ھي تكلفتھا المقدرة في تاريخ 

 ائمةقطبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من لالعتراف المالية. تم استبعاد الموجودات والمطلوبات التي ال تتأھل 
استبعاد أي  أوبالالعتراف طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. لم تقم المجموعة  ةالمعد ةالمركز المالي االفتتاحي

 طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.االعتراف مبالغ مسجلة سابقا نتيجة لمتطلبات 
  

 الشركات التابعة بدءاً االستحواذ على على عمليات  )٣(بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالية قامت إال أن المجموعة 
شركة االمارات إحدى الشركات التابعة للمجموعة (االستحواذ على . ونتيجة لذلك، تم تعديل م٢٠١٥يناير  ١من 

المعايير الدولية للتقارير المالية. وتنعكس التعديالت التي تم إجراؤھا في بمتطلبات  لاللتزام) الدارة الطاقة ذ.م.م.
  . م٢٠١٦ديسمبر  ٣١و م٢٠١٦يناير  ١المركز المالي كما في لقائمة المجموعة  مطابقة

  
 تجميعن عالقيمة العادلة والشھرة الناتجة تسويات بأثر رجعي على  )٢١(لم تطبق المجموعة معيار المحاسبة الدولي   )ب

ة العادلة والشھرة القيمتسويات إلى المعايير الدولية للتقارير المالية. وتتم معاملة التحول األعمال والتي تمت قبل تاريخ 
. وبالتالي، يتم االمستحوذ عليھمن كونھا موجودات ومطلوبات للشركة  كموجودات ومطلوبات للشركة األم بدالً 

لشركة األم أو كبنود عمالت أجنبية غير نقدية ولم تنتج أي نشاط ا التعبير عن تلك الموجودات والمطلوبات بعملة
 فروق إضافية عن تحويل العمالت األجنبية. 

 
"تحديد  )٤(قامت المجموعة بتطبيق األحكام االنتقالية ضمن تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية   )ج

ييم كافة الترتيبات استنادا إلى الشروط المطبقة كما في تاريخ ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير" وقامت بتق
 لتحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير أم ال. التحول 

  
"تكاليف االقتراض" ورسملة تكاليف  )٢٣(قامت المجموعة بتطبيق األحكام االنتقالية في معيار المحاسبة الدولي   )د

تكاليف  بتعديل. وعلى نحو مماثل، لم تقم المجموعة التحولؤھلة بعد تاريخ االقتراض المرتبطة بكافة الموجودات الم
إلى لتحول الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للموجودات المؤھلة قبل تاريخ لمعايير ااالقتراض المرسملة طبقا 

 لم يتم رسملة أي مبلغ في الفترة الحالية.المعايير الدولية للتقارير المالية. 
  
 ارير(تتطلب المعايير الدولية للتقالتحول اختارت المجموعة اإلفصاح عن المبالغ التالية بأثر مستقبلي من تاريخ ھـ)  

) القيمة الحالية اللتزام نھاية ١المالية بصورة عادية اإلفصاح عن المبالغ للفترات السنوية األربعة الحالية والسابقة): (
) تعديالت الخبرة الناتجة اللتزامات ٢و(الخطة والفائض أو العجز في الخطة  الخدمة والقيمة العادلة لموجودات

 .الخطةوموجودات الخطة 
 

 ر المالية. إلى المعايير الدولية للتقاريالتحول والمعدات وفقا للقيمة العادلة في تاريخ للممتلكات لم يتم قياس أي بنود   )و
 

كامل كما في المالية بالللقوائم تعتبر فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة لكافة العمليات األجنبية غير جوھرية   )ز
 .م٢٠١٦يناير  ١
  
  
  
  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  

٥٤
 
 

  (يتبع) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة  .٣٥
  

  التقديرات 
مع تلك التقديرات التي تم اتخاذھا في ھذه التواريخ وفقا  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١و  م٢٠١٦يناير  ١التقديرات كما في تتماشى 

حاسبية) (بعد التعديالت التي تعكس أي فروق في السياسات الم سابقاً لمعايير الھيئة السعودية للمحاسبين القانويين المطبقة 
ال يتطلب  قاً سابيين المطبقة معايير الھيئة السعودية للمحاسبين القانودون النظر الى مكافأة نھاية الخدمة حيث أن تطبيق 

  أي تقديرات. 
  

للمعايير الدولية للتقارير المالية تعكس الظروف كما  إن التقديرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض ھذه المبالغ وفقاً 
   .م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ة للتقارير المالية، وكما في الى المعايير الدوليالتحول وھو تاريخ  م٢٠١٦يناير  ١في 

 
 
 

   



 
 

  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
  

 
  ة الموحدة الماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)(المبالغ مدرجة بآالف 

  

 

٥٥
 
 

  )يتبعتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة (  .٥٣
  

  حقوق الملكيةمطابقة   
  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١    م٢٠١٦يناير  ١  إيضاح  
معايير الھيئة     

السعودية للمحاسبين 
القانويين المطبقة 

 ً   سابقا

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 
  للتقارير المالية

المعايير الدولية 
  للتقارير المالية

معايير الھيئة   
السعودية للمحاسبين 
القانويين المطبقة 

 ً   سابقا

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 
  للتقارير المالية

المعايير الدولية 
  للتقارير المالية

                  الموجودات
  ٢٥٦٫٣٢٥  )٧٠٠(  ٢٥٧٫٠٢٥    ٢٥٨٫٣١١  --  ٢٥٨٫٣١١  ٣-٣٥  ممتلكات ومعدات

  ١٣٫١٥٥  )١٢٫٥٤٤(  ٢٥٫٦٩٩    ١٣٫٥٦٨  )١٢٫١٣١(  ٢٥٫٦٩٩  ١-٣٥  وشھرة موجودات غير ملموسة
  ١٣٫٥٥٧  --  ١٣٫٥٥٧    ١٣٫٠١١  --  ١٣٫٠١١    ذمم مدينة تجارية وأخرى

  ٥٧٧٫٥٥٨  --  ٥٧٧٫٥٥٨    ٥٥٥٫٤٥٩  --  ٥٥٥٫٤٥٩   شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية
  ٨٦٠٫٥٩٥  )١٣٫٢٤٤(  ٨٧٣٫٨٣٩    ٨٤٠٫٣٤٩  )١٢٫١٣١(  ٨٥٢٫٤٨٠    الموجودات غير المتداولة

                  
  ٦٨٥٫٣٤٤  --  ٦٨٥٫٣٤٤    ٩٣٥٫٤٩٣  --  ٩٣٥٫٤٩٣    مخزون

  ٧٥١٫٩٥٤  --  ٧٥١٫٩٥٤    ٥١٩٫٢١٧  --  ٥١٩٫٢١٧    وأخرىذمم مدينة تجارية 
  ٣٣٫٩٢٦  --  ٣٣٫٩٢٦    ٣٨٫٦٥١  --  ٣٨٫٦٥١    دفعات ومدفوعات مقدمة

  ٥٤٫٦١٨  --  ٥٤٫٦١٨    ٨٥٫٢٧٠  --  ٨٥٫٢٧٠    نقد وما في حكمه
  ١٫٥٢٥٫٨٤٢  --  ١٫٥٢٥٫٨٤٢    ١٫٥٧٨٫٦٣١  --  ١٫٥٧٨٫٦٣١    الموجودات المتداولة
  ٢٫٣٨٦٫٤٣٧  )١٣٫٢٤٤(  ٢٫٣٩٩٫٦٨١    ٢٫٤١٨٫٩٨٠  )١٢٫١٣١(  ٢٫٤٣١٫١١١    إجمالي الموجودات

  
  
  

  
  
  
  
  



 
 

  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
  

 
  ة الموحدة الماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)(المبالغ مدرجة بآالف 

  

 

٥٦
 
 

  )يتبعتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة (  .٥٣
  

  حقوق الملكيةمطابقة   
  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١    م٢٠١٦يناير  ١  إيضاح  
معايير الھيئة     

السعودية للمحاسبين 
القانويين المطبقة 

 ً   سابقا
أثر التحول إلى المعايير 
  الدولية للتقارير المالية

المعايير الدولية 
  للتقارير المالية

معايير الھيئة   
السعودية للمحاسبين 
القانويين المطبقة 

 ً   سابقا

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 
  للتقارير المالية

المعايير الدولية 
  للتقارير المالية

                  حقوق الملكية
  ٦٣٠٫٠٠٠  --  ٦٣٠٫٠٠٠    ٦٣٠٫٠٠٠  --  ٦٣٠٫٠٠٠    رأس المال

  ١٤٠٫٩٣٧  --  ١٤٠٫٩٣٧    ١٣٦٫١٨٥  --  ١٣٦٫١٨٥    احتياطي نظامي
  ٢٧٣٫٢٥٧  )٨٫٠٣٠(  ٢٨١٫٢٨٧    ٢٧٥٫٧٩٠  )٩٫٩٧٥(  ٢٨٥٫٧٦٥    أرباح مبقاة

  ١٫٠٤٤٫١٩٤  )٨٫٠٣٠(  ١٫٠٥٢٫٢٢٤    ١٫٠٤١٫٩٧٥  )٩٫٩٧٥(  ١٫٠٥١٫٩٥٠   حقوق الملكية العائدة على مالكي الشركة
                  
  

  المسيطرةالحصص غير 
١-٣٥  &
٢-٣٥  

  
٢٢٫٦٦٣  

  
)٧٫٠٣٩(  

  
١٥٫٦٢٤  

    
١٩٫١٢١  

  
)٧٫٠٠٦(  

  
١٢٫١١٥  

                  
  ١٫٠٥٦٫٣٠٩  )١٥٫٠٣٦(  ١٫٠٧١٫٣٤٥    ١٫٠٥٧٫٥٩٩  )١٧٫٠١٤(  ١٫٠٧٤٫٦١٣    إجمالي حقوق الملكية

                  
                  المطلوبات
  ٣٧٫٨٨٢  --  ٣٧٫٨٨٢    ٥٦٫٥٠٥  --  ٥٦٫٥٠٥    وسلف قروض

  ٤٣٫٢٣٢  ١٫٧٩٢  ٤١٫٤٤٠    ٤٤٫٦٩٦  ٤٫٨٨٣  ٣٩٫٨١٣  ٢-٣٥  منافع الموظفين
  ٨١٫١١٤  ١٫٧٩٢  ٧٩٫٣٢٢    ١٠١٫٢٠١  ٤٫٨٨٣  ٩٦٫٣١٨    إجمالي المطلوبات غير المتداولة

  ٧٨٢٫٤٨٦  --  ٧٨٢٫٤٨٦    ٦٧٣٫٤١٦  --  ٦٧٣٫٤١٦    وسلف قروض
  ٤٣١٫٣٥٣  --  ٤٣١٫٣٥٣    ٥٤٢٫١٠٧  --  ٥٤٢٫١٠٧    ذمم تجارية دائنة وأخرى

  ١٥٫٩١٨  --  ١٥٫٩١٨    ١٧٫٥٨٦  --  ١٧٫٥٨٦    الزكاة وضريبة الدخل األجنبية التزامات
  ١٩٫٢٥٧  --  ١٩٫٢٥٧    ٢٧٫٠٧١  --  ٢٧٫٠٧١    مخصصات

  ١٫٢٤٩٫٠١٤  --  ١٫٢٤٩٫٠١٤    ١٫٢٦٠٫١٨٠  --  ١٫٢٦٠٫١٨٠    إجمالي المطلوبات المتداولة
  ١٫٣٣٠٫١٢٨  ١٫٧٩٢  ١٫٣٢٨٫٣٣٦    ١٫٣٦١٫٣٨١  ٤٫٨٨٣  ١٫٣٥٦٫٤٩٨    إجمالي المطلوبات

  ٢٫٣٨٦٫٤٣٧  )١٣٫٢٤٤(  ٢٫٣٩٩٫٦٨١    ٢٫٤١٨٫٩٨٠  )١٢٫١٣١(  ٢٫٤٣١٫١١١    إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  لم يذكر غير ذلك)(المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما 

 

 

 
٥٧

 
 

  (يتبع) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة  .٥٣
  

  م:٢٠١٦ ديسمبر ٣١المنتھية في للسنة الخسارة والدخل الشامل اآلخر  وأمطابقة قائمة الربح 
  

    
  
  

  إيضاح

معايير الھيئة 
السعودية للمحاسبين 
 القانويين المطبقة

  سابقاً 

أثر التحول إلى   
المعايير الدولية 
  للتقارير المالية

  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١

    
  

المعايير الدولية 
  للتقارير المالية

              
  ١٫٦٥٤٫٤٠٥    --    ١٫٦٥٤٫٤٠٥    اإليرادات

  )١٫٢٦٥٫٤٧٩(    --    )١٫٢٦٥٫٤٧٩(    تكلفة المبيعات
  ٣٨٨٫٩٢٦    --   ٣٨٨٫٩٢٦   مجمل الربح

              
  ٧٫٦٤٤    --    ٧٫٦٤٤    ايرادات اخرى

  )١٨١٫٥٣٦(    ١٫٧٠٧    )١٨٣٫٢٤٣(  ٢-٣٥  مصروفات بيع وتوزيع
  
  

  مصروفات ادارية

١-٣٥ ،
٢-٣٥  &
٣-٣٥  

  
  
)١٥١٫٨٢٢(  

    
  
)٣٨١(  

    
  
)١٥٢٫٢٠٣(  

  )٤٫١١٤(    --    )٤٫١١٤(    مصروفات اخرى
  ٥٨٫٧١٧    ١٫٣٢٦    ٥٧٫٣٩١    ربح التشغيل

              
  )٣٠٫٢٩٨(    --    )٣٠٫٢٩٨(    يةتكاليف تمويل

قة بطريرباح شركات مستثمر فيھا أحصة في ال
  حقوق الملكية

    
٢٢٫٠٩٩ 

    
--  

    
٢٢٫٠٩٩  

  ٥٠٫٥١٨    ١٫٣٢٦    ٤٩٫١٩٢    األجنبيةالربح قبل الزكاة وضرائب الدخل 
  )٥٫٢١٠(    --    )٥٫٢١٠(    ألجنبيةمصروف الزكاة وضرائب الدخل ا

  ٤٥٫٣٠٨    ١٫٣٢٦    ٤٣٫٩٨٢    سنةربح ال
           

              الدخل الشامل اآلخر
الربح أو بنود لن يتم اعادة تصنيفھا الى 

  الخسارة
            

  ٦٥٢    ٦٥٢    --  ٢-٣٥  منافع الموظفيناعادة قياس 
 بالصافي بعد الزكاةللسنة الشامل اآلخر  الدخل

  األجنبيةوضرائب الدخل 
    

--  
    

٦٥٢  
    

٦٥٢  
              

  ٤٥٫٩٦٠    ١٫٩٧٨    ٤٣٫٩٨٢    للسنةالدخل الشامل اجمالي 
           

              العائدة على:الربح 
  ٤٨٫٨١٧        ٤٧٫٥٢٤    مالكي الشركة

  )٣٫٥٠٩(    ٣٣    )٣٫٥٤٢(  ٢-٣٥  الحصص غير المسيطرة
    ٤٥٫٣٠٨        ٤٣٫٩٨٢  

              :اآلخر العائد علىالشامل الدخل اجمالي 
  ٤٩٫٤٦٩        ٤٧٫٥٢٤    مالكي الشركة

  )٣٫٥٠٩(    ٣٣    )٣٫٥٤٢(  ٢-٣٥  الحصص غير المسيطرة
    ٤٥٫٩٦٠        ٤٣٫٩٨٢  
              

              ربحية السھم:
  ٠٫٧٧        ٠٫٧٥    ة (لایر سعودي)فربحية السھم االساسية والمخف

  
  
  



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  لم يذكر غير ذلك)(المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما 

 

 

 
٥٨

 
 

  (يتبع) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة  .٥٣
  

  المطابقةحول عمليات إيضاحات 
  
  الموجودات غير الملموسة  ١-٣٥

  
بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على االستحواذ  (أ)، قامت المجموعة ٣٥االيضاح رقم كما ھو مبين في     

مليون لایر  ١٥٫٨م. ونتيجة لذلك، تم تسجيل عكس الشھرة بقيمة ٢٠١٥يناير  ١على الشركة التابعة بدءاً من 
مليون لایر سعودي بموجب للمحاسبة عن االستحواذ  ٣٫٧سعودي وكذلك االعتراف بالموجودات الملموسة بقيمة 

  وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
  

  إن األثر الناتج عن التغير يتم تلخيصه فيما يلي:
  

 
 يناير ١
 م٦٢٠١

  ديسمبر ٣١
 م٢٠١٦

    
    قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

 (٤١٣)   مصروفات إدارية
  ────── 
  (٤١٣) 
  ══════ 

  
    قائمة المركز المالي الموحدة 

 (١٥٫٨٤٥) (١٥٫٨٤٥)  الشھرة
 ٣٫٣٠١ ٣٫٧١٤  الموجودات غير الملموسة
 ٧٫٠٨٦ ٧٫٠٨٦  الحصص غير المسيطرة

 ────── ────── 
 )٥٫٤٥٨( )٥٫٠٤٥(  المبقاةتعديالت على األرباح 

 ══════ ══════ 
  

  منافع الموظفين  ٢-٣٥
  

لمعايير الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المطبقة سابقاً، يتم احتساب التزام مكافأة نھاية الخدمة للموظفين  وفقاً   
على أساس القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقھا الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز 

ب ية، يتم تحديد االلتزام باستخدام طريقة تقدير المبالغ المستحقة حسالمالي. ووفقاً للمعايير الدولية للتقارير المال
  الوحدة كما يتم الحصول على تقييم اكتواري في نھاية كل سنة.

  
  إن األثر الناتج عن التغير يتم تلخيصه فيما يلي:

  

 
 يناير ١
 م٦٢٠١

  ديسمبر ٣١
 م٢٠١٦

    
    قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

 ١٫٧٠٧   وتوزيعمصروفات بيع 
 ٧٣٢   مصروفات إدارية

  ────── 
  ٢٫٤٣٩ 
  ══════ 



  الحسن غازي ابراھيم شاكر (شركة مساھمة سعودية)شركة 
 

 
  ة الموحدةالماليالقوائم إيضاحات حول 

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  لم يذكر غير ذلك)(المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما 

 

 

 
٥٩

 
 

  (يتبع) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة  .٥٣
  

  إيضاحات حول عمليات المطابقة (يتبع)
  
  منافع الموظفين (يتبع)  ٢-٣٥

  

 
 يناير ١
 م٦٢٠١

  ديسمبر ٣١
 م٢٠١٦

    قائمة المركز المالي الموحدة 
 )١٫٧٩٢( )٤٫٨٨٣(  منافع الموظفين

 )٨٠( )٤٧(  الحصص غير المسيطرة
 ────── ────── 

 )١٫٨٧٢( )٤٫٩٣٠(  تعديالت على األرباح المبقاة
 ══════ ══════ 

  
  تعديالت أخرى ناتجة عن التحول  ٣-٣٥

  
األرباح للسنة  إلى تخفيضالذي أدى تقسيم بعض البنود المتعلقة بالممتلكات والمعدات تتعلق التعديالت األخرى ب    

  مليون لایر سعودي. ٠٫٧م بمبلغ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في 
  
  

  
  
  
  
  
  

 


