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شركة مساھمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة
لفترتي الثالثة والتسعة اشھر المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م )غير مراجعة(
)بالرياالت السعودية(
 ١ـ عــام
 - ١/١ش ركة ب اعظيم التجاري ة  -ش ركة مس اھمة س عودية مدرج ة  -تأسس ت بموج ب الق رار ال وزاري رق م )/٥٠ق(
بتاريخ ١٤٢٩/٢/١٢ھـ الموافق ٢٠٠٨/٢/١٩م بإعالن تحول شركة باعظيم التجارية محمد ب ن ص الح ب اعظيم
وش ركاه م ن ش ركة توص ية بس يطة ال ى ش ركة مس اھمة س عودية مقفل ة بإس م ش ركة ب اعظيم التجاري ة وقي دت
الشركة بالسجل التجاري بمدينة الرياض بنفس الرقم  ١٠١٠٠١٧٢٨١بتاريخ ١٣٩٨/٨/١١ھـ .
 بت اريخ  ١٩ربي ع الث انى ١٤٣٨ھ ـ ) المواف ق  ١٧ين اير ٢٠١٧م ( ص در ق رار مجل س ھيئ ة الس وق المالي ةبالموافق ة عل ى نش رة اإلص دار الخاص ة بش ركة ب اعظيم التجاري ة  -ش ركة مس اھمة س عودية مدرج ة وط رح
 ٣٫٠٣٧٫٥٠٠سھما ً وتمثل  %٣٠من أسھمھا في السوق الموازية .
 - ٢/١نش اط الش ركة ھ و تج ارة الجمل ة والتجزئ ة ف ى الم واد الغذائي ة وأدوات النظاف ة واألدوات المنزلي ة وأدوات
التجمي ل وف ي م واد المب اني واألجھ زة الص ناعية ومع دات تش ييد الط رق وكاف ة أن واع الس لع والخ دمات وإدارة
وص يانة العق ارات والمجمع ات الس كنية واالس تيراد والتص دير للغي ر وش راء األراض ي والعق ارات بھ دف
تطويرھا وتحسينھا وتشييد المباني والمستودعات عليھا واستغاللھا لصالح الشركة .
 - ٣/١تتض من الق وائم المالي ة الموح دة المرفق ة الق وائم المالي ة للش ركة األم والمؤسس ة التابع ة )يش ار إليھ ا مجتمع ة
بالمجموعة( كما في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م.
اسم المؤسسة التابعة

بلد التأسيس

نسبة المساھمين

%١٠٠

قطر
مؤسسة باعظيم
وفيما يلي فروع الشركة طبقا لسجالتھا التجارية:
أ  -حسابات فرع جدة سجل تجارى رقم  ٤٠٣٠٠٣٤٦٨٨وتاريخ ١٤٠٢/٨/١ھـ .
ب  -حسابات فرع الدمام سجل تجارى رقم  ٢٠٥٠١٠٦٣٧٧وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٦ھــ .
ج  -حسابات فرع تبوك سجل تجارى رقم  ٣٥٥٠٠٣٦٨٠٧وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٦ھــ .
د  -حسابات فرع بريدة سجل تجارى رقم  ١١٣١٠٥٦١٥١وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٦ھــ .
ھـ  -حسابات فرع المدينة المنورة سجل تجارى رقم  ٤٦٥٠٠٧٩٢٢٤وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٦ھــ .
و  -حسابات فرع خميس مشيط سجل تجارى رقم  ٥٨٥٥٠٦٨٨٣٧وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٦ھــ .
ز  -قسم التوزيع بمدينة الرياض.
 - ٢تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة
 اعتمد مجلس إدارة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في عام ٢٠١٢م إقرار خطة للتحول إلى معاييرالمحاسبة ومعايير المراجعة الدولية ) ، (IFRSوتنفيذھا على ثالث مراحل اكتملت في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م ،
ليتم بداية التطبيق اعتباراً من بداية عام ٢٠١٧م وذلك على المنشآت المدرجة في السوق المالية وعلى المنشآت
المدرجة بالسوق الموازي يتم التطبيق إعتباراً من  ١يناير ٢٠١٨م  ،وعليه سوف تكون أول قوائم مالية سنوية
للشركة معدة وفقا للمعاير الدولية للتقرير المالي ھي القوائم الخاصة بعام ٢٠١٨م  ،وألجل ذلك تم إعتبار تاريخ
 ١يناير ٢٠١٧م ھو تاريخ التحول الى المعايير الدولية للتقرير المالي بإعتبار ھذا التاريخ يمثل بداية فترة
المقارنة ألول قوائم مالية معدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي.
 بنا ًء على ما تقدم  .بدأت إدارة الشركة بالتخطيط لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  .حيث وضعت تصوراًمبدئيا ً وخطة تنفيذية تحوي اإلجراءات الالزمة لإلنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي في ٢٠١٧م  .وتم
تنفيذ اآلتي :
أ -في ٢٠١٧ / ٧ / ٣٠م أعلنت الشركة عن اعتمادھا خطة للتحول للمعايير الدولية للتقرير المالي والتي
تضمنت تحديث واعتماد السياسات المحاسبية.
ب -عينت الشركة مستشار خارجي لھا للمساعدة في عملية تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي .
ت -شكلت الشركة فريق داخلي يكون مسؤوالً عن التحول لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي .اعتمد مجلس
اإلدارة السياسات المحاسبية الالزمة إلعداد قوائم مالية تتماشى مع المعايير الدولية للتقرير المالي  .وفي
اجتماع الحق وبعد تحديد األثر اعتمد تطبيقھا اعتباراً من ٢٠١٨/١/١م .
ث -تم إعداد قائمة مركز مالي افتتاحي بتاريخ التحول ٢٠١٧/١/١م.
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)بالرياالت السعودية(
 -٢تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمه(
ج -قامت الشركة بإعداد قوائم مالية موحدة سنوية وربع سنوية لعام ٢٠١٧م وفق المعايير الدولية للتقرير المالي
كما ھو مبين بأسس اإلعداد في اإليضاح ) (٣بغرض توفير أرقام المقارنة للقوائم المالية الموحدة التي سيتم
إصدارھا في عام ٢٠١٨م .
ح -تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة لفترة التسعة أشھر المنتھية في ٢٠١٨/٩/٣٠م
بمعرفة إدارة الشركة والتي تم إعدادھا وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير واإلصدارات األخرى
التي تعتمدھا الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
 -٣السياسات المحاسبية الھامة
 -١/٣أسس اإلعداد
 أع دت الق وائم المالي ة األولي ة الموح دة المختص رة المرفق ة وفق ا ً لمعي ار المحاس بة ال دولي رق م )" (٣٤التقرير المالي األولي" )المعيار الدولي للتقرير المالي الذي يحدد الحد األدن ى لمحتوي ات التقري ر الم الي
األول ي( ويجب ع رض ھذه القوائم المالية األولية جنب ا إلى جنب مع القوائم المالية الموح دة للسنة
المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧م والبيانات المالية لألرصدة االفتتاحية في  ١يناير ٢٠١٧م  ،والتتضمن
ھذه القوائم المالية الموح دة كافة المعلوم ات المطلوبة إلعـ داد مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة
وفقا للتقارير المالية الموح
دة ولكن تم إدراج السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة
لتفسير األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للش ركة مقارن ة
بالفترات السابقة المعروضة .
 إن القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة ال تشمل جميع اإليضاحات والتي يتم في الع ادة إرفاقھ ا م عالق وائم المالي ة الس نوية ول ذلك يج ب قراءتھ ا م ع الق وائم المالي ة الموح دة الس نوية للش ركة كم ا ف ي ٣١
ديسمبر ٢٠١٧م .
 إن بعض المعلومات وااليضاحات والتي تعتبر مھمة لفھم القوائم المالي ة األولي ة المختص رة الموحـــ ـدة)غير المراجعة ( تم اإلفصاح عنھا باإليضاحات من رقم ) (١إلى رقم ).(١٩
 -٢/٣أعداد القوائم المالية األولية
تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء البنود الھامة التالية الواردة ف ي قائم ة
المركز المالي :
 يتم قياس اإلستثمارات في أدوات حقوق المساھمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر بالقيمةالعادلة.
 يتم االعتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لإللتزامات المستقبلية بإستخدام طريق ةالمبالغ المستحقة حسب الوحدة .
 -٣/٣الممتلكات والمعدات
 -١/٣/٣االعتراف والقياس
 تقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم مجمع االستھالك وخسارة مجمع االنخف اض  ،إنوجدت  ،باستثناء األراضي وأعمال اإلنشاءات تحت التنفيذ .
 تتضمن تكلفة النفقات التى تنسب مباشرة القتناء األصول .وتتضمن تكلفة األصول ذاتي ة البن اءتكلفة المواد والعمالة المباشرة وأى تكاليف أخرى تنس ب مباش رة لتجھي ز األص ول إل ى الحال ة
التى ي تم تش غيلھا بھ ا وللغ رض ال ذى اقتني ت م ن أجل ه وتك اليف تفكي ك وإزال ة الم واد وإع ادة
الموقع الذى توجد فيه وتكاليف االقتراض المرسملة .
 يتم تحديد الربح أو الخسارة من بيع بند من بنود الممتلكات والمعدات بمقارنه المتحصالت منالبيع بالقيمة المرحلة للممتلكات والمعدات وتدرج بالصافي بقائمة الدخل الموحدة .
 -٢/٣/٣إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية لبند من بنود الممتلكات والمعدات عند بيعه أو عندما اليتوق ع
تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه .تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء
االعتراف ببند من بنود الممتلكات والمعدات بقائمة الدخل الموحدة .
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)بالرياالت السعودية(
 -٣/٣/٣التكاليف الالحقة لالقتناء
تدرج تكلفة استبدال مكون ما من بند الممتلكات والمعدات بالقيمة الدفترية للبند عندما يكون
ھناك احتمال أن منافع اقتصادية مستقبلية سوف تتدفق إلى المجموعة وأنه يمكن قياس تكلفتھا
بشكل موثوق به ويتم إلغاء االعتراف بالقيمة المرحلة للمكون المستبدل  .تدرج تكلفة تقديم
الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات بقائمة الدخل الموحدة عند تكبدھا .
 -٤/٣/٣االستھالك
 يستند االستھالك على تكلفة األصول ناقصا قيمتھا التخريدية  .يتم تقدير المكونات الھامةلألصول الفردية  ،وإذا كان ھناك مكون ما له عمر إنتاجى يختلف عن بقية ذلك األصل  ،فإن
ذلك المكون يتم إستھالكه بشكل مستقل .
 يدرج االستھالك بقائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجىالتقديرى لكل مكون لبند من بنود الممتلكات والمعدات  .يتم فحص طرق االستھالك واألعمار
االنتاجية والقيمة التخريدية فى تاريخ كل مركز مالي  ،ويتم تعديلھا كلما كان ذلك مالئما .
يبدأ استھالك األصل عندما يكون متاحا لالستخدام  ،ويتوقف استھالكه فى التاريخ الذى
يصنف فيه األصل على أنه محتفظ به للبيع أو يلغى فيه إثباته أيھما أبكر .
 تس تھلك التحس ينات عل ى مب انى عل ى ارض مس تأجرة والمب اني المنش أة عل ى أرض مس تأجرةعلى مدى اعمارھا االنتاجية االقتصادية أو فترة الت أجير غي ر المنتھي ة ،أيھم ا أق ل  ،وفيم ا يل ى
األعمار االنتاجية التقديرية للفترة الحالية وفترات المقارنة :
%٢٥
 أجھزة وعدد وأدوات%٥
 مباني وتجھيزات%٢٥
 تجھيزات أرفف%٢٥
 معدات%٥
 قوالب%١٥
 أثاث%٢٥
 تجھيزات مستودعات%٢٥
 سيارات -٤/٣أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
 تظھ ر األعم ال الرأس مالية تح ت التنفي ذ بالتكلف ة وتتض من تكلف ة اإلنش اءات والمع دات والمص روفاتالمباشرة .اليتم إستھالك األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ والتي سوف يتم إس تھالكھا م ن قب ل المجموع ة
عندما تصبح جاھزة لإلستخدام حيث يتم تحويلھا الى الممتلكات والمعدات.
 -٥/٣الموجودات غير الملموسة
 ي تم إطف اء الموج ودات غي ر الملموس ة مح ددة األعم ار عل ى م دى أعمارھ ا االنتاجي ة االقتص ادية وي تممراجعتھا متى ك ان ھن اك مؤش ر عل ى أن ه ق د يح دث انخف اض ف ى قيمتھ ا  .ي تم مراجع ة فت رة وطريق ة
اطفاء األصول غير الملموسة التى لھا عمر انتاجى محدد مرة واحدة على األقل فى نھاية كل فترة مالية
التغي رات ف ى العم ر االنت اجى المتوق ع أو ال نمط المتوق ع لالس تھالك للمن افع االقتص ادية المس تقبلية
المض منة ف ى األص ل  ،ي تم احتس ابھا بتغيي ر فت رة او طريق ة االطف اء  ،كلم ا ك ان ذل ك مالئم ا  ،وي تم
معالجتھ ا كتغي رات ف ى تق ديرات محاس بية  .ت درج مص روفات اطف اء األص ول غي ر الملموس ة مح ددة
األعمار فى قائمة الدخل الموحدة فى فئة مصروفات متوافقة مع وظيفة األصول غير الملموسة.
 اليتم اطفاء األصول غير الملموسة التى ليس لھا أعمار انتاجية محددة  ،ولكن يتم اختبارھا س نويا للتأك دمن عدم وجود انخفاض فى قيمتھا إما بشكل فردى او على مستوى الوحدة المدرة للنقدي ة  .ي تم مراجع ة
العمر االنتاجى غير المحدد سنويا للتأكد من أن التقدير الذى تم إجراؤه له الي زال ھن اك م ا يؤي ده  ،وإذا
كان غير ذلك فإن التغير فى العمر االنتاجى من غير محدد إلى محدد يتم على أساس احتمالى .
 ي تم قي اس األرب اح والخس ائر الناش ئة ع ن الغ اء االعت راف باألص ل غي ر الملم وس ب الفرق ب ين ص افىمتحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل وتدرج بقائمة الدخل الموحدة عند الغاء االعتراف باألصل .
 -١/٥/٣تمثل قيمة تسجيل العالمة التجارية داخل المملكة العربية السعودية .
 -٢/٥/٣تمثل قيمة برامج الحاسب اآللى وتطفأ بطريقة القسط الثابت على مدى خمس سنوات .
 -٦/٣المخزون
 يقوم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيھما أقل  .يتم تحديد التكلفة عـلى أس اس المتوس طالمرجح  .صافى القيمة القابلة للتحقق ھى السعر الذى يمك ن البي ع ب ه ف ى دورة األعم ال االعتيادي ة بع د
السماح للتكلفة بالتحقق  ،وكلما كان ذلك مالئما  ،تكلفة التحوي ل م ن حالت ه الراھن ة إل ى حالت ه النھائي ة .
يتم تكوين مخصص لمقابلة المخزون المتقادم وبطىء الحركة والمعيب  ،عندما يكون ذلك ضروريا ً .
 تثبت بضاعة بالطريق على أساس تكلفة البضاعة الواصلة .٨

شركة باعظيم التجارية
شركة مساھمة سعودية مدرجة
الرياض
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)بالرياالت السعودية(
 - ١/٦/٣مخصص مخزون البضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة
يقوم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيھم ا أق ل  .ي تم إج راء تع ديالت لخف ض
تكلفة البضاعة إلى قيمتھا القابلة للتحقق على أساس تقدير يتم كل فترة مالي ة  ،إذا ل زم األم ر ،
وذلك على مستوى المنتج فيم ا يتعل ق بالف ائض المق در وأرص دة التق ادم واألرص دة المنخفض ة
قيمتھ ا  .إن العوام ل الت ى ت ؤثر عل ى تل ك التع ديالت تتض من التغي رات ف ى الطل ب والت دھور
المادى ومشاكل الجودة  .وبن اء علي ه  ،ي تم عم ل المخصص ات الض رورية ومراجعتھ ا بش كل
دورى وبصفة مستمرة من قبل االدارة فى كل فترة مالية .
 - ٧/٣الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى
ال ذمم المدين ة التجاري ة وال ذمم المدين ة األخ رى ھ ى أص ول مالي ة بم دفوعات ثابت ة أو قابل ة للتحدي د غي ر
مدرجة فى سوق نشط  ،وتدرج تلك األصول مبدئيا بالقيمة العادل ة مض افا إليھ ا أي ة تك اليف معامل ة تنس ب
لھا مباشرة.
 - ١/٧/٣مخصص الديون المشكوك فى تحصيلھا
ي تم عم ل مخص ص إلنخف اض ال ذمم المدين ة التجاري ة عن دما يوج د دلي ل موض وعى عل ى أن
المجموعة لن تتمكن من تحصيل كامل المبالغ المستحقة طبقا للشروط األساسية للمعامالت  .أھ م
الصعوبات المالية لدى الم دينين ھوإحتم ال إع الن إفالس ھم أو إع ادة ھيكل تھم مالي ا والتخل ف أو
التأخر فى السداد وھذه تعتبر مؤشرات على إنخفاض قيم ة ال ذمم المدين ة التجاري ة  .فيم ا يتعل ق
بالمبالغ الكبي رة بش كل ف ردى  .فإن ه ي تم عم ل ھ ذا التق دير عل ى أس اس ف ردى  .أم ا المب الغ الت ى
ليست كبيرة بشكل فردى ولكن انتھى ميعاد استحقاقھا ولم تسدد  .فإنه يتم تقديرھا بشكل جم اعى
ويتم عمل مخصص وفقا لطول الفترة المستحقة استنادا إلى معدالت االسترداد التاريخية.
 -٨/٣النقد وما فى حكمه
 يشتمل النقد وما فى حكمه فى قائمة المركز المالى على النقد لدى البنوك والنقد بالصندوق وودائعقصيرة األجل التى تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل  ،وھى عرضة لمخاطر غير ذات أھمية للتغير فى
القيمة .
 ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة  ،يتكون النقد وما فى حكمه مـن األرصدة لدى البنوكوالنقد بالصندوق والودائع قصيرة األجل كما ھو محدد أعاله  ،بعد خصم حسابات السحب على
المكشوف القائمة والتى تمثل جزء اليتجزأ من ادارة المجموعة النقدية .
 -٩/٣مكافأة نھاية الخدمة للعاملين
تستحق مكافأة نھاية الخدمة للموظفين العاملين وفقا لشروط وأحكام نظام العمل بالمملكة العربية السعودية
عند إنتھاء عقود خدماتھم وتحمل على قائمة الدخل  .يتم احتساب مبلغ االلتزام عل ى أس اس القيم ة الحالي ة
للمكافأة المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو ترك عمله كما في تاريخ قائم ة المرك ز الم الي  .ي تم احتس اب
المبالغ المسددة عن د نھاي ة الخدم ة عل ى أس اس روات ب وب دالت الم وظفين األخي رة وع دد س نوات خ دمتھم
المتراكمة  ،كما ھو موضح في أنظمة المملكة العربية السعودية .يق وم خبي ر اكت واري باحتس اب التزام ات
المزايا المحددة والذي يشتمل على أرباح وخسائر اكتوارية ،ضمن الدخل الشامل االخر بشكل ف وري  -إن
وجدت  -تحدد الشركة مصروف الفائدة اللتزام المكافآت المحددة للفترة باس تخدام مع دل الخص م المس تخدم
في قياس التزام المكافآت المحددة في بداية الفترة السنوية اللتزام المكافآت المحددة آنذاك
فيما يتعلق ب الموظفين الس عوديين الع املين ،تق وم المجموع ة بالمس اھمة تمش يا م ع أنظم ة المؤسس ة العام ة
للتأمينات االجتماعية وتحتسب كنسبة مئوية م ن أج ور الم وظفين  .تقتص رإلتزامات المجموع ة عل ى ھ ذه
المساھمات والتى تصرف عند إستحقاقھا .
 -١٠/٣العمولة على التسھيالت
تدرج جميع التسھيالت ألجل مبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم زائد تكاليف المعاملة المنسوبة لھا
مباشرة ،ثم تقاس الحقا التسھيالت ألجل التى تحمل عمولة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر العمولة
السائد  .تدرج مصاريف ترتيب التسھيالت كتكلفة إلى الحد الذى يكون معه احتمال أن بعض أو كل
التسھيالت سوف يتم سحبھا .
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)بالرياالت السعودية(
 -١١/٣ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
تثبت المطلوبات للمبالغ المتوجب سدادھا مستقبال عن التوريدات أو الخدمات المستلمة سواء صدرت بھا
فواتير للمجموعة أو لم تصدر٠
 -١٢/٣المخصصات
 يتم قيد المخصصات عند وجود إلتزام قانوني أو اس تداللي عل ى الش ركة ن اتج ع ن ح دث س ابق  ،وم نالمحتمل أن تقوم الشركة بتسوية اإللتزام مع إمكانية عمل تقدير موثوق لذلك اإللتزام.
 يتم قيد توزيعات األرباح المرحلية ف ي الفت رة الت ي ي تم اعتمادھ ا م ن قب ل مجل س اإلدارة  ،كم ا ي تم قي دتوزيعات األرباح النھائية في السنة التي تعتمد خاللھا من قبل الجمعية العامة للمساھمين .
 - ١٣/٣الزكاة
يتم احتساب الزكاة وتكوين مخصص الزكاة للشركة وفقا ألنظمة الھيئة العامة للزكاة والدخل ويتم
تحميلھا على الربح أو الخسارة ،يتم معالجة التسويات الناتجة عن الربط الزكوي خالل الفترة المالية
التي يتم فيھا إصدار الربط النھائي
 -١٤/٣اإليرادات:
أثبات إيرادات المبيعات:
على المنشأة االعتراف باإليرادات لتصف تحول السلع أو الخدمات المتفق عليھا إلى العمالء بمبلغ
يعكس البدل المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات .يتم االعتراف
باإليرادات مرورا بخمس خطوات ھي:
الخطوة األولى  :تحديد العقد )العقود( مع العمالء.
الخطوة الثانية  :تحديد إلتزامات األداء في العقد.
الخطوة الثالثة  :تحديد سعر المعاملة.
الخطوة الرابعة  :توزيع سعر المعاملة على إلتزامات األداء في العقد.
الخطوة الخامسة  :االعتراف باإليرادات عندما تلبي المنشأة أداء االلتزام
 -١٥/٣االعتراف بالمصاريف
جميع المصاريف المتكبدة فى تسيير األعمال والحفاظ عل ى الممتلك ات واآلالت والمع دات ف ى حال ة م ن
الكف اءة ت م تحمليھ ا عل ى قائم ة ال دخل للوص ول إل ى ال ربح أو الخس ارة للس نة  .ي تم التوزي ع ب ين تكلف ة
المبيعات والمصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتسويق  ،عند الض رورة  ،عل ى أس اس
ثاب ت  ٠المص اريف المتكب دة لغ رض اقتن اء وتمدي د أو تحس ين موج ودات ذات طبيع ة دائم ة الت ى م ن
خاللھ ا االس تمرار ف ى األعم ال او لغ رض زي ادة الق درة عل ى كس ب األعم ال ت م معالجتھ ا كمص اريف
رأسمالية
 - ١٦/٣التقارير القطاعية
للشركة قطاع أعمال واحد ألنشطتھا .
 -١٧/٣القطاع الجغرافى
القطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموج ودات والعملي ات أو المنش أت الت ى تق وم بأنش طة ت در إي رادات
فى بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التى تعمل فى بيئات اقتصادية أخرى.
 -١٨/٣تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية
تحول المع امالت الت ى ت تم ب العمالت األجنبي ة خ الل الس نة إل ى ال ﷼ الس عودى وفق ا ألس عار الص رف
السائدة وقت إجراء المعامالت  .فى تاريخ ك ل مرك ز م الى  ،وتح ول أرص دة الموج ودات والمطلوب ات
ذات الطبيعة النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إل ى ال ﷼ الس عودى طبق ا ألس عار الص رف الس ائدة ف ى
ذلك التاريخ  .تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التحويل والتسوية في قائمة الدخل .
يتم فى تاريخ إعداد قائمة المركز المالى الموح دة ترجم ة الموج ودات والمطلوب ات للمنش أة التابع ة إل ى
ال﷼ السعودى وفقا ألسعار الصرف السائدة ف ى ذل ك الت اريخ  .ي تم ترجم ة عناص ر حق وق المس اھمين
على أسعار التحويل السائدة فى تاريخ نشأة كل عنصر  .يتم ترجمة إيرادات ومصروفات الخاص ة بھ ذه
المنش أة التابع ة إل ى ال ﷼ الس عودى عل ى أس اس المتوس ط الم رجح ألس عار التحوي ل خ الل الس نة .أم ا
التعديالت المتراكمة على ترجمة العم الت األجنبي ة الناتج ة ع ن ذل ك  ،إن وج دت  ،ت درج كبن د مس تقل
ضمن حقوق المساھمين بقائمة المركز المالى الموحدة .
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 -١٩/٣التصنيف للموجودات المالية
يتض من المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م ) (٩ثالث ة فئ ات تص نيف رئيس ية للموج ودات المالي ة وھ ي :
الموج ودات المالي ة الت ي تق اس بالتكلف ة المطف أة  ،والموج ودات الت ي تق اس بالقيم ة العادل ة م ن خ الل ال دخل
الشامل اآلخر والموجودات التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة ال ربح أو الخس ارة  .ھ ذا المعي ار يس تبعد
فئ ات معي ار المحاس بة ال دولي رق م ) (٣٩الحالي ة للمح تفظ بھ ا حت ى ت اريخ االس تحقاق  ،والتس ھيالت وال ذمم
المدينة والمتاحة للبيع
بموجب المعيار الدولي للتقري ر الم الي رق م ) ، (٩ف إن المش تقات المالي ة المدمج ة ف ي العق ود الت ي يك ون فيھ ا
األداة األساسية ھي الموجودات مالية ضمن نطاق المعيار اليتم تقسيمھا وإنما يتم تقي يم األداة المالي ة المختلط ة
ككل بغرض تصنيفھا .
 - ١/١٩/٣االنخفاض في القيمة
يس تبدل المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م ) (٩نم وذج الخس ارة المتكب دة ف ي معي ار المحاس بة
الدولي رقم ) (٣٩بنموذج الخسارة االئتمانية المستقبلية المتوقعة  .وھذا يتطلب تقديرا كبيرا بش أن
كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على نماذج الخس ارة االئتماني ة المتوقع ة والت ي س يتم
تحديدھا على أساس االحتمال المرجح .
س يتم تطبي ق النم وذج الجدي د لالنخف اض ف ي القيم ة عل ى الموج ودات المالي ة الت ي تق اس بالتكلف ة
المطف أة أو القيم ة العادل ة م ن خ الل ال دخل الش امل اآلخ ر ماع دا االس تثمارات ف ي أدوات حق وق
المساھمين وكذلك على موجودات العقود.
بموج ب المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م ) ، (٩س يتم قي اس مخصص ات الخس ارة وفق ا ألح د
األسس التالية :
 - ١الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  ١٢شھر  .تن تج ھ ذه الخس ارة االئتماني ة المتوقع ة ع ن
أحداث التعثر في السداد والمحتملة خالل  ١٢شھر بعد تاريخ التقرير .
 - ٢الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالي ة  .ھ ي الخس ارة االئتماني ة المتوقع ة
التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية .
بالنسبة للخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  ،ي تم تطبي ق القي اس إذا زادت المخ اطر
االئتماني ة للموج ودات المالي ة بش كل كبي ر ف ي ت اريخ التقري ر من ذ االعت راف األول ي لھ ا ،
ويطب ق قي اس الخس ارة االئتماني ة المتوقع ة عل ى م دى ١٢ش ھر إذا ل م تزي د ھ ذه المخ اطر
االئتمانية بشكل كبير يجوز للمنشأة تحديد عدم زيادة المخاطر االئتمانية بشكل كبير فـي حالة
أن تكون األداة معرضة لمخاطر ائتماني ة منخفض ة ف ي ت اريخ التقري ر  .إال أن قي اس خس ائر
االئتمان المتوقعة على مدى العمر يتم تطبيقه على الدوام لل ذمم المدين ة التجاري ة وموج ودات
العقد بدون أي مكونات تمويل ھامة  .يجوز للمنشأة اختي ار تطبي ق ھ ذه السياس ة أيض ا لل ذمم
المدينة التجارية وموجودات العقد بمكونات تمويل ھامة.
 - ٢/١٩/٣التصنيف للمطلوبات المالية
يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (٩بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاس بة
الدولي  ٣٩بھدف تصنيف المطلوبات المالية  .إال انه وبموجب معيار المحاسبة الدولي ) (٣٩ف إن
جميع التغي رات ف ي القيم ة العادل ة للمطلوب ات المص نفة بالقيم ة العادل ة م ن خ الل قائم ة ال ربح أو
الخسارة يتم االعتراف بھا في قائمة ال ربح أو الخس ارة بينم ا ي تم بموج ب المعي ار ال دولي للتقري ر
الم الي رق م ) (٩ع رض التغي ر ف ي القيم ة العادل ة المتعل ق ب التغيرات ف ي المخ اطر االئتماني ة
للمطلوب ات ف ي بي ان ال دخل الش امل اآلخ ر بينم ا المبل غ المتبق ي م ن التغي ر ف ي القيم ة العادل ة ي تم
عرضه في قائمة الربح أو الخسارة .
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 ٤ـ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة
المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدّ لة

يسري تطبيقھا للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد

 المعيار ال دولي للتقري ر الم الي رق م  : ٩األدوات المالي ة )النس خ المعدل ة ف ي  ١يناير ٢٠١٨مالسنوات  ٢٠٠٩و ٢٠١٠و ٢٠١٣و(٢٠١٤
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رق م  : ٩األدوات المالي ة الص ادر ف ي ن وفمبر
 ٢٠٠٩متطلب ات جدي دة ح ول تص نيف وقي اس الموج ودات المالي ة  .ت م تع ديل
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩الحقا في أكت وبر  ٢٠١٠ليتض من متطلب ات
ح ول تص نيف وقي اس المطلوب ات المالي ة وإلغ اء االعت راف بھ ا  ،وف ي ن وفمبر
 ٢٠١٣ليتضمن متطلبات جديدة حول محاسبة التحوط العامة  .ت م إص دار نس خة
أخ رى معدل ة ح ول المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م  ٩ف ي يولي و ٢٠١٤م
ليتض من بش كل أساس ي أ( متطلب ات انخف اض القيم ة للموج ودات المالي ة و ب(
تع ديالت مح دودة لمتطلب ات التص نيف والقي اس م ن خ الل تق ديم قي اس "القيم ة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" على أدوات دين معينة بسيطة.
ت م إص دار النس خة النھائي ة للمعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م  ٩والت ي تش مل
متطلب ات محاس بة األدوات المالي ة ،والت ي تح ل مح ل المعي ار المحاس بي ال دولي
رق م  : ٣٩األدوات المالي ة  :االعت راف والقي اس .يتض من المعي ار متطلب ات ف ي
المجاالت التالية:
 التص نيف والقي اس :ي تم تص نيف الموج ودات المالي ة ب الرجوع إل ى نم وذج
األعمال المحتفظ بھا من خالله وخصائص الت دفقات النقدي ة المتعاق د عليھ ا.
يق دم المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م  ٩ف ي نس خته الص ادرة ف ي س نة
 ٢٠١٤فئ ة "القيم ة العادل ة م ن خ الل ال دخل الش امل اآلخ ر" ل بعض أدوات
ال دين  .ي تم تص نيف المطلوب ات المالي ة بطريق ة مماثل ة ض من المعي ار
المحاسبي الدولي رقم  ، ٣٩ولكن ھناك اختالفات في متطلبات تطبيق قياس
مخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة.
 انخفاض القيمة :تقدم نسخة  ٢٠١٤من المعيار ال دولي للتقري ر الم الي رق م
 ٩نموذج "خسارة ائتمان متوقعة" لقياس انخفاض قيمة الموجودات المالية ،
ل ذلك ل م يع د ض روريا حص ول ح دث ائتم اني قب ل االعت راف بخس ارة
االئتمان.
 محاسبة التحوط :يقدم نموذج محاسبة تحوط جديد ال ذي ت م تص ميمه ليك ون
متماش يا م ع أنش طة إدارة المخ اطر ل دى المنش آت عن د التح وط للمخ اطر
المالية وغير المالية.
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إلغ اء االعت راف :ت م إدراج متطلب ات إلغ اء االعت راف ب الموجودات
والمطلوبات المالية من المعيار المحاسبي الدولي رقم .٣٩

تع ديالت عل ى المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م  : ٧األدوات المالي ة  :عندما يتم تطبيق المعيار
اإلفصاحات المتعلقة باإلفصاحات حول التطبيق األولي للمعي ار ال دولي للتقري ر الدولي للتقرير المالي رقم ٩
للمرة األولى
المالي رقم .٩
المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م  : ٧األدوات المالي ة  :إفص احات إض افية عندما يتم تطبيق المعيار
حول محاسبة التحوط )وتعديالت مترتبة على ذلك( ناتجة من تقديم فص ل ح ول الدولي للتقرير المالي رقم ٩
محاسبة التحوط في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم .٩
للمرة األولى
 المعي ار ال دولي إلع داد التق ارير المالي ة رق م  : ١٥إي رادات م ن عق ود م ع  ١يناير ٢٠١٨مالعمالء
في مايو ٢٠١٤م  ،ت م إص دار المعي ار ال دولي إلع داد التق ارير المالي ة رق م ١٥
الذي أص در نم وذج ش امل واح د للمنش آت الس تخدامه ف ي المحاس بة لإلي رادات
الناتجة من العقود المبرمة م ع العم الء .س يحل المعي ار ال دولي إلع داد التق ارير
المالي ة رق م  ١٥والتفس يرات المتعلق ة ب ه عن دما تص بح فعال ة  ،مح ل اإلرش اد
الحالي لالعتراف باإليرادات المتضمن في المعيار المحاسبي ال دولي رق م : ١٨
اإليرادات والمعيار المحاسبي الدولي رقم  : ١١عقود اإلنشاء.
إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالي ة رق م  ١٥ھ و أن ه عل ى
المنشأة االعتراف باإليرادات لتصف تحول السلع أو الخدمات المتفق عليھا إل ى
العمالء بمبلغ يعكس البدل المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقاب ل تل ك
الس لع أو الخ دمات .يق دم المعي ار منھج ا م ن خم س خط وات لالعت راف
باإليرادات :
 الخطوة األولى  :تحديد العقد )العقود( مع العمالء.
 الخطوة الثانية  :تحديد أداء االلتزامات في العقد.
 الخطوة الثالثة  :تحديد سعر المعاملة.
 الخطوة الرابعة  :توزيع سعر المعاملة على أداء االلتزامات في العقد.
 الخطوة الخامسة  :االعتراف باإليرادات عندما تلبي المنشأة أداء االلتزام.
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بموجب المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م  ، ١٥تعت رف المنش أة عن دما تلب ي
أداء االلتزام  ،أي عند تحويل "السيطرة" على السلع أو الخدمات الضمنية ألداء
االلت زام إل ى العمي ل  .تم ت إض افة توجي ه إرش ادي أكث ر ف ي المعي ار ال دولي
للتقرير المالي رقم  ١٥للتعامل م ع س يناريوھات مح ددة  .باإلض افة إل ى ذل ك ،
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٥إيضاحات شاملة.
تعديالت على المعيار ال دولي للتقري ر الم الي رق م  : ١٥إي رادات م ن عق ود م ع
العم الء لتوض يح ثالث ة جوان ب للمعي ار )تحدي د التزام ات األداء  ،واعتب ارات
الم دير مقاب ل الوكي ل والت رخيص(  ،ولت وفير بع ض التخفي ف ف ي المرحل ة
االنتقالية للعقود المعدلة والعقود المنجزة.
 المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  : ١٦عقود اإليجاريح دد المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م  ١٦كيفي ة االعت راف  ،والقي اس
والعرض واإلفصاح عن عق ود اإليج ار .يق دم المعي ار نم وذج محاس بي واح د ،
يتطلب من المستأجرين االعت راف بموج ودات ومطلوب ات جمي ع عق ود اإليج ار
إال إذا كان ت م دة عق د اإليج ار  ١٢ش ھرا أو أق ل أو أن األص ل موض وع العق د
ذات قيمة منخفضة.
يس تمر الم ؤجرون بتص نيف عق ود اإليج ارات كتش غيلية أو تمويلي ة  ،ض من
مفھوم المعيار الدولي للتقري ر الم الي رق م  ١٦المتعل ق بالمحاس بة للم ؤجر دون
تغيير جوھري عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم .١٧

 ١يناير ٢٠١٩م

 تع ديالت عل ى المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م  : ١٠الق وائم المالي ة تأجيل سريان التطبيق إلى أجلالموحدة ،والمعيار المحاسبي الدولي رقم  : ٢٨استثمارات ف ي ش ركات زميل ة غير مسمى
ومشاريع مشتركة ) (٢٠١١المتعلقة بمعالجة بيع أو المساھمة في األص ول ب ين
المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.
 دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولي ة للتقري ر الم الي  ٢٠١٦ - ٢٠١٤تطبق التعديالت على المعياروالت ي تتض من التع ديالت عل ى المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م  ١و ١٢الدولي للتقرير المالي رقم ١
والمعيار المحاسبي الدولي رقم
والمعيار المحاسبي الدولي رقم .٢٨
 ٢٨للفترات التي تبدأ من أو
بعد  ١يناير ٢٠١٨م  ،أما
التعديالت على المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  ١٢فتطبق
على الفترات السنوية التي تبدأ
في أو بعد  ١يناير ٢٠١٧م
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تع ديالت عل ى المعي ار المحاس بي ال دولي رق م  : ١٢ض ريبة ال دخل المتعل ق  ١يناير ٢٠١٧م
باالعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة على الخسائر غير المحققة.
تع ديالت عل ى المعي ار المحاس بي ال دولي رق م  : ٧بي ان الت دفقات النقدي ة لت وفير  ١يناير ٢٠١٧م
اإلفص احات الت ي تمك ن مس تخدمي البيان ات المالي ة م ن تقي يم التغي رات ف ي
المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية.
تفس ير لجن ة تفس يرات المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي رق م  : ٢٢مع امالت  ١يناير ٢٠١٨م
بالعمالت األجنبية والبدل المدفوع مقدما.
يتناول التفسير المعامالت بالعمالت األجنبية أو أجزاء من المعامالت عندما :
 يكون ھناك بدل تم تقويمه أو تسعيره بالعملة األجنبية.
 تق وم المنش أة ب االعتراف باألص ل الم دفوع مق دما أو ب التزام ال دخل المؤج ل
المتعل ق بھ ذا الب دل  ،قب ل االعت راف باألص ل ذا العالق ة  ،أو المص اريف أو
الدخل.
 يكون األصل المدفوع مقدما أو التزام الدخل المؤجل غير نقدي.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رق م  : ٢دفع ات عل ى أس اس األس ھم  ١يناير ٢٠١٨م
المتعلق بتصنيف وقياس معامالت الدفع باألسھم.
تع ديالت عل ى المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م  : ٤عق ود الت أمين المتعل ق  ١يناير ٢٠١٨م
بت واريخ التطبي ق المختلف ة للمعي ار ال دولي للتقري ر الم الي رق م  ٩ومعي ار عق ود
التأمين الجديد القادم.
تعديالت على المعيار المحاسبي ال دولي رق م  : ٤٠اس تثمار عق اري تع دل الفق رة  ١يناير ٢٠١٨م
 ٥٧لتوض يح أن ه ينبغ ي عل ى المنش أة تحوي ل المس اھمين إل ى أو م ن االس تثمار
العقاري عن دما وفق ط عن دما يك ون ھن اك دلي ل عل ى وج ود تغيي ر ف ي االس تخدام.
يح دث التغيي ر ف ي االس تخدام إذا ك ان العق ار يس توفي أو ل م يع د يس توفي تعري ف
االستثمار العقاري  ،إن التغيير في نوايا اإلدارة الستخدام العقار ال يش كل ف ي ح د
ذاته دل يال عل ى ح دوث تغيي ر ف ي االس تخدام  .ت م تع ديل الفق رة لتوض ح أن قائم ة
األمثلة المدرجة ھي غير حصرية.
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)بالرياالت السعودية(
 - ٥بيانات المجموعة
فيما يلي تفاصيل المنشأة التابعة
اسم المنشأة

بلد التأسيس

النشاط الرئيسي

مؤسسة باعظيم للتجارة

دولة قطر

تجارة األدوات المنزلية

٢٠١٨/٩/٣٠م
%١٠٠

نسبة المساھمة %
٢٠١٧/١٢/٣١م
%١٠٠

٢٠١٧/١/١م
%١٠٠

 تم تأسيس مؤسس ة ب اعظيم للتج ارة س نة ١٩٩٨م وھ ي مؤسس ة فردي ة مس جلة بدول ة قط ر بغ رض التج ارة ف ي م وادوأدوات وأجھزة النظافة باسم أحد المساھمين الرئيسيين )رئيس مجلس اإلدارة( ويتم اعتماد ذلك ف ي محاض ر مجل س
اإلدارة ومحاضر الجمعيات العامة.
 تتضمن قائم ة ال دخل األولي ة الموح دة المختص رة نت ائج عملي ات المنش أة التابع ة لفت رة التس عة أش ھر المنتھي ة ف ي ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م وتشمل قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة موجودات ومطلوبات الشركة التابعة في ٣٠
سبتمبر ٢٠١٨م.
 – ٦أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
رصيد أول الفترة/السنة
إضافات خالل الفترة/السنة
رصيد آخر الفترة/السنة

٢٠١٨/٩/٣٠م
)غير مراجعة(
١٤٫٠٨٠٫٦١٥
٤٫٤٦٧٫٩٥٤
١٨٫٥٤٨٫٥٦٩

 -يتمثل الرصيد في المنصرف على بناء مستودع الشركة  -جدة

١٦

٢٠١٧/١٢/٣١م
)معدلة(
١٤٫٠٨٠٫٦١٥
١٤٫٠٨٠٫٦١٥

٢٠١٧/١/١م
)معدلة(
-
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لفترتي الثالثة والتسعة اشھر المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م )غير مراجعة(
)بالرياالت السعودية(
 - ٧موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
اسم الشركة

بلد التأسيس

النشاط
الرئيسي

نسبة
المساھمة %

نسبة
الملكية%

نسبة
الملكية%

نسبة
الملكية%

بنك اليمن البحرين الشامل  -مساھمة
شركة بروم لألسماك  -مساھمة
شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية  -مساھمة
شركة يمان للمقاوالت العامة المحدودة
منشأة باعظيم دبى

الجمھورية اليمينة
الجمھورية اليمينة
الجمھورية اليمينة
الجمھورية اليمينة
االمارات العربية

مالي
صناعي
خدمية
مقاوالت
تجارى

٨٫٩٦
١١٫٥٠
١٫٧٠
-

٢٠١٨م
٨٫٩٦
١١٫٥٠
١٫٧٠
-

٢٠١٧م
٨٫٩٦
١١٫٥٠
١٫٧٠
-

٢٠١٦م
٨٫٩٦
١١٫٥٠
١٫٧٠
٢٠٫٠٠
١٠٠٫٠٠

مخصص ھبوط إستثمارات

٢٠١٨/٩/٣٠م
)غير مراجعة(
١٠٫١٨٩٫٢٦٢
٤٫٣١٧٫٢٩٠
٣٫٨٧٤٫١٧٣
١٨٫٣٨٠٫٧٢٥
)(١٫١٢٧٫٢٥٢
١٧٫٢٥٣٫٤٧٣

٢٠١٧/١٢/٣١م
)معدلة(
١٠٫١٨٩٫٢٦٢
٤٫٣١٧٫٢٩٠
٣٫٨٧٤٫١٧٣
١٨٫٣٨٠٫٧٢٥
)(١٫١٢٧٫٢٥٢
١٧٫٢٥٣٫٤٧٣

٢٠١٧/١/١م
)معدلة(
١٠٫١٨٩٫٢٦٢
٤٫٣١٧٫٢٩٠
٣٫٨٧٤٫١٧٣
١٫٨٧٧٫٠٠٠
١٩٫٢٧٧٫٠١٤
٣٩٫٥٣٤٫٧٣٩
٣٩٫٥٣٤٫٧٣٩

 -١/٧بناء على اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي انعقد بتاريخ  ٣يوليو ٢٠١٧م تم مناقشة موقف االستثمارات بالجمھورية اليمنية نتيجة للظروف االقتصادية الحالية التي تمر بھ ا ،يق وم المجل س بش كل
مستمر بمتابعة أثر تلك الظروف على القوائم المالية ،حيث ت م الحص ول عل ى الق وائم المالي ة لش ركة ب روم لألس ماك ع ن الس نة المنتھي ة ف ي  ٣١ديس مبر ٢٠١٧م وك ذلك ش ركة الم وارد للخ دمات
التعليمية والصحية للسنة المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٧م وجاري التواص ل م ع بن ك ال يمن البح رين الش امل للحص ول عل ى الق وائم المالي ة لس نة ٢٠١٧م  .وال تتض من الق وائم المالي ة للش ركة أي
تعديالت نتيجة وجود أي ھبوط محتمل في قيمة ھذا االستثمار ويرى المجلس أن مخصص األعباء المحتملة المحول الى مخصص لمواجھة اى ھبوط فى اإلستثمار كافى.
 -٢/٧بتاريخ ٢٠١٧/١١/٩م تمت موافقة مجلس اإلدارة على بيع اإلستثمار في رأس مال ش ركة يم ان للمق اوالت  -الجمھوري ة اليمني ة الب الغ قيمت ه الدفتري ة  ١٫٨٧٧٫٠٠٠﷼ وك ذلك األرض المملوك ة
للشركة بالجمھورية اليمنية البالغ قيمتھا الدفترية  ١٫٩٢٥٫٠٠٠﷼ الى المساھم الرئيسي – رئيس مجلس اإلدارة بالقيمة الدفترية وبنا َء على موافقة الجمعية العامة في ٢٠١٧/١٢/٢٥م .
 - ٣/٧بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٦م قرر مجلس اإلدارة البدء فى خطة زمنية إلغالق إستثمار باعظيم  -دبى وخالل سنة ٢٠١٧م قامت اإلدارة بالتخلص من اإلستثمار فى منشأة باعظيم  -دبى نظ راً إلس تمرار
خسائره وتم اإلحتفاظ بمبانى وتجھيزات وبعض األصول الثابتة وذلك بتحويلھا الى اصول الشركة األم.

١٧

شركة باعظيم التجارية
شركة مساھمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة
لفترتي الثالثة والتسعة اشھر المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م )غير مراجعة(
)بالرياالت السعودية(
 – ٨مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى  -بالصافي
٢٠١٨/٩/٣٠م
)غير مراجعة(
١٢٠٫٢٩٤٫١٣٠
العمالء
يخصم :مخصص ديون مشكوك في تحصليھا )(٤٫٠٣٠٫٠٠٠
١١٦٫٢٦٤٫١٣٠
٧٫٧٨٤٫١٠٢
دفعات مقدمة للموردين
٤٫٣٧٧٫٤٩٨
تأمين مقابل خطابات ضمان – صادر للھيئة
العامة للزكاة والدخل
٣٫٩٠٩٫٩٥٣
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة
مدينون متنوعون
٣٫٧١٩٫٢٤٦
١٩٫٧٩٠٫٧٩٩
١٣٦٫٠٥٤٫٩٢٩

٢٠١٧/١٢/٣١م
)معدلة(
١٣٦٫٠٣٥٫١٢٩
)(٤٫٠٣٠٫٠٠٠
١٣٢٫٠٠٥٫١٢٩
١٣٫٦٦٨٫٩٥٥
-

٢٠١٧/١/١م
)معدلة(
١٢٦٫١٣١٫٤٠٨
)(٢٫٠٣٠٫٠٠٠
١٢٤٫١٠١٫٤٠٨
١٠٫٧٧٧٫٣٩٠
-

٣٫٠٩٩٫٥٧٥
٣٫٣٦٧٫٩١٢
٢٠٫١٣٦٫٤٤٢
١٥٢٫١٤١٫٥٧١

٤٫٦٤٨٫٤٤٣
٣٫٣٤٣٫٧٤٠
١٨٫٧٦٩٫٥٧٣
١٤٢٫٨٧٠٫٩٨١

 - ٩نقد لدى البنوك

حسابات جارية

٢٠١٨/٩/٣٠م
)غير مراجعة(
١٢٫٦٩٠٫٨٤٤

٢٠١٧/١٢/٣١م
)معدلة(
١٣٫٩٧٣٫٨٧٤

٢٠١٧/١/١م
)معدلة(
١٠٫٧٠٥٫٢٦٩

٢٠١٨/٩/٣٠م
)غير مراجعة(
١٠١٫٢٥٠٫٠٠٠

٢٠١٧/١٢/٣١م
)معدلة(
١٠١٫٢٥٠٫٠٠٠

٢٠١٧/١/١م
)معدلة(
١٠١٫٢٥٠٫٠٠٠

 - ١٠رأس المال
رأس المال

 يبل غ رأس م ال الش ركة  ١٠١٫٢٥٠٫٠٠٠﷼ يت ألف م ن  ١٠٫١٢٥٫٠٠٠س ھم بقيم ة اس مية ق درھا  ١٠﷼ لك لسھم  .واكتتب المؤسسون في كامل رأسمال الشركة كأسھم عينية .
 بت اريخ  ٢٧ص فر ١٤٣٨ھ ـ )المواف ق  ٢٧ن وفمبر ٢٠١٦م( ق رر مجل س إدارة الش ركة والمس اھمون ف ى الجمعي ةالعامة الغير عادية طرح  ٣٫٠٣٧٫٥٠٠سھم وتمث ل  %٣٠م ن اس ھم الش ركة ف ى الس وق الموازي ة  .وبت اريخ ١٩
ربيع الثاني ١٤٣٨ھـ )الموافق  ١٧يناير ٢٠١٧م ( صدر ق رار مجل س ھيئ ة الس وق المالي ة بالموافق ة عل ى نش رة
اإلصدار الخاصة بشركة باعظيم التجارية  -شركة مساھمة سعودية مدرجة.
 - ١١احتياطي نظامي
يتم تكوين االحتياطي النظامي بتجنيب  %١٠من األرباح الصافية سنويا ً  .ويجوز للجمعية العامة العادية وقف ھ ذا
التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور  %٣٠من رأس المال  -وھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع .

احتياطي نظامي

٢٠١٨/٩/٣٠م
)غير مراجعة(
٢٧٫٩٣٤٫٧٠٢

١٨

٢٠١٧/١٢/٣١م
)معدلة(
٢٧٫٩٣٤٫٧٠٢

٢٠١٧/١/١م
)معدلة(
٢٥٫٢٣١٫٣٠٢

شركة باعظيم التجارية
شركة مساھمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة
لفترتي الثالثة والتسعة اشھر المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م )غير مراجعة(
)بالرياالت السعودية(
 - ١٢تورق طويل األجل
رصيد أول الفترة
المسدد خالل الفترة/السنة
رصيد آخر الفترة
تورق طويل األجل  -الجزء المتداول
تورق طويل األجل  -الجزء غير المتداول

٢٠١٨/٩/٣٠م
)غير مراجعة(
١٢٫٠٠٠٫٠٠١
)(٣٫٩٩٩٫٩٩٩
٨٫٠٠٠٫٠٠٢

٢٠١٧/١٢/٣١م
)معدلة(
١٦٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٣٫٩٩٩٫٩٩٩
١٢٫٠٠٠٫٠٠١

٢٠١٧/١/١م
)معدلة(
-

٥٫٣٣٣٫٣٣٣
٢٫٦٦٦٫٦٦٩
٨٫٠٠٠٫٠٠٢

٥٫٣٣٣٫٣٣٣
٦٫٦٦٦٫٦٦٨
١٢٫٠٠٠٫٠٠١

-

تتمثل التسھيالت في تمويل تورق مح دد الم دة )لم رة واح دة( م ن البن ك العرب ي بإجم الي تس ھيالت بمبل غ  ١٦ملي ون
﷼ سعودي لتمويل بناء مستودع مركزي بمدينة جدة ويسدد على ع دد  ١٢قس ط رب ع س نوي وينتھ ي ف ي  ٣٠يوني و
٢٠٢٠م وبضمان سند ألمر موقع من أعضاء مجلس اإلدارة.
 -١٣بنوك تسھيالت إئتمانية
 -١/١٣بنوك تسھيالت إئتمانية – عن إعتمادات مستندية
٢٠١٨/٩/٣٠م
)غير مراجعة(
١٫٢٤٧٫٤١٣
البنك العربي الوطني )إيضاح أ(
١٣٫٣٢٤٫٣٨٧
البنك السعودي الفرنسي )إيضاح ب(
٧٫٢٣١٫٩٨٣
البنك األھلي التجاري )إيضاح ج(
١٠٫١٠١٫٧٧٧
البنك السعودي لإلستثمار )إيضاح د(
٤٫٠٧١٫٨٤٨
مصرف الراجحي )إيضاح ھـ(
٣٥٫٩٧٧٫٤٠٨

٢٠١٧/١٢/٣١م
)معدلة(
٦٫٤٧٤٫٩٠٣
١٦٫٦٩٢٫٠٧٨
٨٫٣٢١٫٧٩٠
٢٫٩١٨٫٧٦٧
٣٫٦٧٦٫٦٨٨
٣٨٫٠٨٤٫٢٢٦

٢٠١٧/١/١م
)معدلة(
١٣٫٥٤١٫٠٨٧
٢٤٫٦٣١٫٦٥١
٥٫٩٧٨٫٩٢٢
٤٤٫١٥١٫٦٦٠

٢٠١٨/٩/٣٠م
)غير مراجعة(
١٣٫٧٤٨٫٧٥٨
٦٫٢٩٩٫٤٧٥
٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٫٠٤٨٫٢٣٣

٢٠١٧/١٢/٣١م
)معدلة(
٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٩٩٩٫٤٧٥
٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٧٫٩٩٩٫٤٧٥

٢٠١٧/١/١م
)معدلة(
١٦٫٠٠٠٫٠٠٠
١٥٫٦٥١٫٩٧٥
٣١٫٦٥١٫٩٧٥

 -٢/١٣تورق قصيرة األجل
البنك العربي الوطني )إيضاح أ(
البنك السعودي الفرنسي )إيضاح ب(
البنك األھلي التجاري )إيضاح ج(
مصرف الراجحي )إيضاح ھـ(

اإليضاحات
أ  -تتمثل التسھيالت في تمويل رأس المال العامل بإجمالي  ٦٠مليون ﷼ سعودي وذلك لتمويل الحواالت المباشرة
وقامت الشركة باستخدام مبلغ  ١٥مليون ﷼ في ٢٠١٨م )٢٠١٧م  ٢٦٫٥مليون ﷼(.
ب  -تتمثل التسھيالت في فتح إعتمادات مستندية وتورق بإجمالي  ٦٠مليون ﷼ وقامت الشركة باستخدام مبلغ ١٣٫٣
مليون ﷼ في ٢٠١٨م )٢٠١٧م  ١٦٫٧مليون ﷼(.
ج  -تتمثل التسھيالت في تمويل رأس المال العامل بإجمالي  ٤٥مليون ﷼ وقامت الشركة باستخدام مبلغ ١٣٫٥
مليون ﷼ في ٢٠١٨م )٢٠١٧م  ١١٫٣مليون ﷼(.
د  -تتمثل التسھيالت في تمويل رأس المال العامل بإجمالي  ٤٠مليون ﷼ وقامت الشركة باستخدام مبلغ  ١٠مليون
﷼ في ٢٠١٨م )٢٠١٧م  ٢٫٩مليون ﷼(.
ھـ  -تتمثل التسھيالت في تمويل رأس المال العامل بإجمالي  ٣٠مليون ﷼ وذلك لتمويل التزامات الشركة وقامت
الشركة بإستخدام مبلغ  ٩مليون ﷼ في ٢٠١٨م )٢٠١٧م  ٨٫٧مليون ﷼(.

١٩

شركة باعظيم التجارية
شركة مساھمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة
لفترتي الثالثة والتسعة اشھر المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م )غير مراجعة(
)بالرياالت السعودية(
 -١٤الزكاة المستحقة
 -١/١٤حركة الزكاة المستحقة

رصيد أول الفترة/السنة
المسدد خالل الفترة/السنة
فروق زكاة
المكون عن الفترة/السنة
رصيد آخر الفترة/السنة

٢٠١٨/٩/٣٠م
)غير مراجعة(
٣٫٦٠٧٫٩٢٢
)(٣٫٦٧١٫٢٧٣
)(٦٣٫٣٥١
٢٫٤٠٠٫٠٠٠
٢٫٣٣٦٫٦٤٩

٢٠١٧/١٢/٣١م
)معدلة(
٢٫٨٩٦٫٢٣٥
)(٢٫٩٠٥٫٨٩٢
)(٩٫٦٥٧
٣٫٦١٧٫٥٧٩
٣٫٦٠٧٫٩٢٢

٢٠١٧/١/١م
)معدلة(
٢٫٧٤٧٫٦٨٥
)(٢٫٨٥٧٫٦٢٥
)(١٠٩٫٩٤٠
٣٫٠٠٦٫١٧٥
٢٫٨٩٦٫٢٣٥

 - ٢/١٤الوضع الزكوي
 حص لت الش ركة عل ى ال ربط النھ ائي لس نة ٢٠٠٦م وحص لت عل ى ش ھادة مقي دة لس نة ٢٠١٧م حي ث أن ھن اكإعتراض مقدم من الشركة عن الربوط الزكوية التى اص درتھا الھيئ ة العام ة للزك اة وال دخل للس نوات م ن ٢٠٠٧م
حتى ٢٠١٢م حيث تطالب الشركة بفروقات زكوية بمبلغ  ١٠٫٦مليون ﷼ .
 بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٤م أص درت لجن ة اإلعت راض الزكوي ة الض ريبية اإلبتدائي ة قرارھ ا ف ي االعت راض المق دم م نإدارة الشركة على الربط الزك وي للس نوات م ن ٢٠٠٧م وحت ى ٢٠١٢م .وت م رف ض اإلعت راض وت م تق ديم طل ب
إستئناف على ھذا اإلعتراض من المستشار الزكوي للشركة وقام ت الش ركة بإص دار خط اب ض مان بمبل غ ١٠٫٦
مليون ﷼ سعودي للھيئة العامة للزكاة والدخل وذلك لقبول طلب اإلستئناف.

 - ١٥ربحية السھم
 تم حساب ربح السھم األساس والمخفضة على أساس ص افي دخ ل الفت رة البالغ ة ) (١٨٫٣٥٥٫٦٠٨﷼ )٢٠١٧/٩/٣٠م – ٢١٫٧٥٨٫٠٣٦﷼( مقس وما عل ى المتوس ط الم رجح لع دد األس ھم المص درة والبالغ ة ١٠٫١٢٥٫٠٠٠س ھم )٢٠١٧م -
١٠٫١٢٥٫٠٠٠سھم(  ،إن ربحية السھم المخفضة تساوي الربح األساسي للسھم.
 يتم حساب ربح السھم األساسى والمصنفة على أساس إجمالى ال دخل الش امل للفت رة البالغ ة ) (١٨٫٣٥٥٫٦٠٨﷼ س عودي)٢٠١٧/٩/٣٠م –  ٢١٫٧٥٨٫٠٣٦﷼ س عودي( مقس وما عل ى المتوس ط الم رجح لع دد األس ھم المص درة والبالغ ة
 ١٠٫١٢٥٫٠٠٠سھم )٢٠١٧م  ١٠٫١٢٥٫٠٠٠ -سھم(  ،إن ربحية السھم المخفضة تساوي الربح األساسي للسھم.

 -١٦شرح التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة فى المملكة العربية السعودية
 كما ورد فى اإليضاح رقم ) ، (١/٣فإن ھذه القوائم المالية الموحدة للفترة المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م ھيتم إعدادھا وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية التي اقرتھا الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمطبقة في
المملكة العربية السعودية وأيضا المعايير واإلصدارات األخرى اقرتھا الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وقد تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة فى اإليضاح رقم ) (٣عند إعداد ھذه القوائم المالية الموحدة
المختصرة للفترة المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م وبيانات المقارنة المعروضة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر
٢٠١٧م وعند إعداد قائمة المركز المالي الموحد االفتتاحي كما فى  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م والذى يمثل تاريخ
التحول للمعايير الدولية للتقارير المالية للمجموعة.
 عند إعداد قائمة المركز المالي الموحد وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،قامت المجموعة بتعديل المبالغالمثبتة سابقا في القوائم المالية التي تم إعدادھا وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا الصادرة عن الھيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين ،حيث تم توحيد القوائم المالية للشركة األم والمنشأة التابعة لسنة المقارنة للسنة
المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧م حيث صدرت القوائم المالية لسنة ٢٠١٧م دون توحيد المنشأة التابعة.
توضح الجداول التالية شرحا لكيفية التحول من معايير المحاسبة المتعارف عليھا إلى المعايير الدولية للتقارير
المالية وأثره على المركز المالي الموحد للمجموعة كما ھو مبين فى البيانات التالية.

٢٠

شركة باعظيم التجارية
شركة مساھمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة
لفترتي الثالثة والتسعة اشھر المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م )غير مراجعة(
)بالرياالت السعودية(
 - ١٧األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي
التسويات على قائمة المركز المالي وحقوق المساھمين األولية المختصرة الموحدة في ٢٠١٧/١/١م )تاريخ التحول ال ى
المعايير الدولية للتقرير المالي(.
وفق معايير
وفق المعايير
الدولية للتقرير
المحاسبة
األثر المالي
المالي
للتحول
السعودية
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
موجودات ثابتة ـ بالصافي
١٤٫٢٣٧٫٢٧٨
١٤٫٢٣٧٫٢٧٨
٣٫٣٥٥٫٠٦٩
٣٫٣٥٥٫٠٦٩
موجودات غير ملموسة – بالصافي
١٫٩٢٥٫٠٠٠
١٫٩٢٥٫٠٠٠
إستثمارات عقارية
٣٩٫٥٣٤٫٧٣٩
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
٣٩٫٥٣٤٫٧٣٩
اآلخر
٥٩٫٠٥٢٫٠٨٦
- ٥٩٫٠٥٢٫٠٨٦
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مخزون
٥٨٫٦٩٩٫٨٨١
٥٨٫٦٩٩٫٨٨١
١٤٢٫٨٧٠٫٩٨١
- ١٤٢٫٨٧٠٫٩٨١
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى  -بالصافي
٧٫٥٤٢٫٢٤٧
٧٫٥٤٢٫٢٤٧
المستحق من أطراف ذات عالقة
النقد لدى البنوك
١٠٫٧٠٥٫٢٦٩
١٠٫٧٠٥٫٢٦٩
٢١٩٫٨١٨٫٣٧٨
- ٢١٩٫٨١٨٫٣٧٨
مجموع الموجودات المتداولة
٢٧٨٫٨٧٠٫٤٦٤
- ٢٧٨٫٨٧٠٫٤٦٤
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساھمين
حقوق المساھمين
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
مجموع حقوق المساھمين في الشركة األم
المطلوبات غير المتداولة
تورق طويلة األجل – الجزء غير المتداول
مخصص مكافأة ترك الخدمة للعاملين
مخصصات أخرى
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
بنوك تسھيالت إئتمانية
تورق قصير األجل
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
المستحق ألطراف ذات عالقة
زكاة مستحقة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين

- ١٠١٫٢٥٠٫٠٠٠
٢٥٫٢٣١٫٣٠٢
)(٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٧٫٠١٧٫٧١٥
٢٫٠٠٠٫٠٠٠
- ١٨٥٫٤٩٩٫٠١٧
)أ(

٤٫٥٠٠٫٧٦٧
١٫١٢٧٫٢٥٢
٥٫٦٢٨٫٠١٩

-

٤٤٫١٥١٫٦٦٠
٣١٫٦٥١٫٩٧٥
٥٫٠٦٦٫٨٥٣
٣٫٩٧٦٫٧٠٥
٢٫٨٩٦٫٢٣٥
- ٨٧٫٧٤٣٫٤٢٨
- ٢٧٨٫٨٧٠٫٤٦٤

٢١

١٠١٫٢٥٠٫٠٠٠
٢٥٫٢٣١٫٣٠٢
٥٩٫٠١٧٫٧١٥
١٨٥٫٤٩٩٫٠١٧
٤٫٥٠٠٫٧٦٧
١٫١٢٧٫٢٥٢
٥٫٦٢٨٫٠١٩
٤٤٫١٥١٫٦٦٠
٣١٫٦٥١٫٩٧٥
٥٫٠٦٦٫٨٥٣
٣٫٩٧٦٫٧٠٥
٢٫٨٩٦٫٢٣٥
٨٧٫٧٤٣٫٤٢٨
٢٧٨٫٨٧٠٫٤٦٤

شركة باعظيم التجارية
شركة مساھمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة
لفترتي الثالثة والتسعة اشھر المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م )غير مراجعة(
)بالرياالت السعودية(
 - ١٧األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي )تتمة(
التسويات على قائمة المركز المالي وحقوق المساھمين األولية المختصرة الموحدة في ٢٠١٧/٩/٣٠م
وفق معايير
وفق المعايير
األثر المالي
الدولية للتقرير
المحاسبة
المالي
للتحول
السعودية
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
١٤٫٩٩٨٫١٨٩
١٤٫٩٩٨٫١٨٩
موجودات ثابتة ـ بالصافي
٣٫٥٩٦٫٦٦٢
٣٫٥٩٦٫٦٦٢
موجودات غير ملموسة – بالصافي
١٫٩٢٥٫٠٠٠
١٫٩٢٥٫٠٠٠
إستثمارات عقارية
٣٨٫٤٠٧٫٤٨٧
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
٣٨٫٤٠٧٫٤٨٧
الشامل اآلخر
٥٨٫٩٢٧٣٣٨
- ٥٨٫٩٢٧٫٣٣٨
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مخزون
٥٧٫٦٨٠٫٧٦٤
٥٧٫٦٨٠٫٧٦٤
١٥٣٫٢٤٥٫٦٤٦
- ١٥٣٫٢٤٥٫٦٤٦
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى  -بالصافي
١١٠٫٧٨٠
١١٠٫٧٨٠
النقد لدى البنوك
٢٠٫٠٧١٫٠٥٩
مجموع الموجودات المتداولة
٢٠٫٠٧١٫٠٥٩
مجموع الموجودات
٢٣١٫١٠٨٫٢٤٩
- ٢٣١٫١٠٨٫٢٤٩
٢٩٠٫٠٣٥٫٥٨٧
- ٢٩٠٫٠٣٥٫٥٨٧
المطلوبات وحقوق المساھمين
حقوق المساھمين
رأس المال
احتياطي نظامي
إحتياطي عام
أرباح مبقاة
مجموع حقوق المساھمين في الشركة األم
المطلوبات غير المتداولة
تورق طويلة األجل – الجزء غير المتداول
مخصص مكافأة ترك الخدمة للعاملين
مخصصات أخرى
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
بنوك تسھيالت إئتمانية
تورق قصيرة األجل
تورق طويلة األجل – الجزء المتداول
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
المستحق ألطراف ذات عالقة
زكاة مستحقة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين

- ١٠١٫٢٥٠٫٠٠٠
٢٥٫٢٣١٫٣٠٢
٥٩٫٠٨٢٫٦٨٧
- ١٨٥٫٥٦٣٫٩٨٩

)أ(

٩٫٣٣٣٫٣٣٥
٤٫٨٩١٫٦٩٠
١٤٫٢٢٥٫٠٢٥
٣٦٫١٨٦٫١٨٠
٢٣٫٩٩٩٫٤٧٥
٣٫٩٩٩٫٩٩٩
١٢٫١٧٦٫٤٥٠
١١٫٧٣٤٫٤٦٩
٢٫١٥٠٫٠٠٠
٩٠٫٢٤٦٫٥٧٣
٢٩٠٫٠٣٥٫٥٨٧

٢٢

-

١٠١٫٢٥٠٫٠٠٠
٢٥٫٢٣١٫٣٠٢
٥٩٫٠٨٢٫٦٨٧
١٨٥٫٥٦٣٫٩٨٩
٩٫٣٣٣٫٣٣٥
٤٫٨٩١٫٦٩٠
١٤٫٢٢٥٫٠٢٥
٣٦٫١٨٦٫١٨٠
٢٣٫٩٩٩٫٤٧٥
٣٫٩٩٩٫٩٩٩
١٢٫١٧٦٫٤٥٠
١١٫٧٣٤٫٤٦٩
٢٫١٥٠٫٠٠٠
٩٠٫٢٤٦٫٥٧٣
٢٩٠٫٠٣٥٫٥٨٧

شركة باعظيم التجارية
شركة مساھمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة
لفترتي الثالثة والتسعة اشھر المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م )غير مراجعة(
)بالرياالت السعودية(
 - ١٧األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي )تتمه(
التسويات على قائمة المركز المالي األولية وحقوق المساھمين الموحدة في ٢٠١٧/١٢/٣١م
وفق معايير
األثر المالي
المحاسبة
للتحول
السعودية
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
٢٠٫٢٧٦٫٩٧١
ممتلكات ومعدات ـ بالصافي
١٤٫٠٨٠٫٦١٥
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
٣٫٨١٩٫٤٤٨
موجودات غير ملموسة – بالصافي
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ١٧٫٢٥٣٫٤٧٣
- ٥٥٫٤٣٠٫٥٠٧
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مخزون
٦٥٫٨٨٠٫٥٤٧
- ١٥٢٫١٤١٫٥٧١
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى – بالصافي
١٣٫٩٧٣٫٨٧٤
النقد لدى البنوك
- ٢٣١٫٩٩٥٫٩٩٢
مجموع الموجودات المتداولة
- ٢٨٧٫٤٢٦٫٤٩٩
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساھمين
حقوق المساھمين
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
مجموع حقوق المساھمين في الشركة األم
المطلوبات غير المتداولة
تورق طويلة األجل  -الجزء غير المتداول
مخصص مكافأة ترك الخدمة للعاملين
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
بنوك تسھيالت إئتمانية
تورق قصير األجل
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
المستحق ألطراف ذات عالقة
زكاة مستحقة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين

- ١٠١٫٢٥٠٫٠٠٠
٢٧٫٩٣٤٫٧٠٢
٦١٫٦٥٥٫٢٤٩
- ١٩٠٫٨٣٩٫٩٥١

)أ(

٦٫٦٦٦٫٦٦٨
٥٫١١٤٫٦٠٧
١١٫٧٨١٫٢٧٥

-

٣٨٫٠٨٤٫٢٢٦
٢٧٫٩٩٩٫٤٧٥
٥٫٣٣٣٫٣٣٣
٩٫٧٨٠٫٣١٧
٣٫٦٠٧٫٩٢٢
- ٨٤٫٨٠٥٫٢٧٣
- ٢٨٧٫٤٢٦٫٤٩٩

٢٣

وفق المعايير
الدولية للتقرير
المالي
٢٠٫٢٧٦٫٩٧١
١٤٫٠٨٠٫٦١٥
٣٫٨١٩٫٤٤٨
١٧٫٢٥٣٫٤٧٣
٥٥٫٤٣٠٫٥٠٧
٦٥٫٨٨٠٫٥٤٧
١٥٢٫١٤١٫٥٧١
١٣٫٩٧٣٫٨٧٤
٢٣١٫٩٩٥٫٩٩٢
٢٨٧٫٤٢٦٫٤٩٩

١٠١٫٢٥٠٫٠٠٠
٢٧٫٩٣٤٫٧٠٢
٦١٫٦٥٥٫٢٤٩
١٩٠٫٨٣٩٫٩٥١
٦٫٦٦٦٫٦٦٨
٥٫١١٤٫٦٠٧
١١٫٧٨١٫٢٧٥
٣٨٫٠٨٤٫٢٢٦
٢٧٫٩٩٩٫٤٧٥
٥٫٣٣٣٫٣٣٣
٩٫٧٨٠٫٣١٧
٣٫٦٠٧٫٩٢٢
٨٤٫٨٠٥٫٢٧٣
٢٨٧٫٤٢٦٫٤٩٩

شركة باعظيم التجارية
شركة مساھمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة
لفترتي الثالثة والتسعة اشھر المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م )غير مراجعة(
)بالرياالت السعودية(
 - ١٧األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي )تتمه(
التسويات على قائمة الدخل والدخل الشامل األخر األولية المختصرة الموحدة لفترة التسعة أشھر المنتھية في ٢٠١٧/٩/٣٠م

المبيعات
تكلفة المبيعات
مجمل الربح
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
صافي دخل التشغيل
إيرادات)/مصروفات( أخرى
خسائر ببيع موجودات ثابتة
إيرادات متنوعة
مصروفات تمويل
مجموع اإليرادات)/المصروفات( األخرى
صافى دخل الفترة قبل الزكاة
مخصص الزكاة
صافي الدخل والدخل الشامل للفترة
ربحية السھم على عدد األسھم المرجحة
دخل الفترة للسھم األساس والمخفضة من صافي دخل الفترة

وفق معايير
المحاسبة السعودية

األثر المالي للتحول

وفق المعايير الدولية
للتقرير المالي

٢٣٧٫٨٧٠٫٣٠١
)(١٤٨٫٩٢٢٫٥٧٠
٨٨٫٩٤٧٫٧٣١
)(٤٩٫٧٠١٫٢٩٤
)(١٤٫٤١٩٫٨٤٤
٢٤٫٨٢٦٫٥٩٣

-

٢٣٧٫٨٧٠٫٣٠١
)(١٤٨٫٩٢٢٫٥٧٠
٨٨٫٩٤٧٫٧٣١
)(٤٩٫٧٠١٫٢٩٤
)(١٤٫٤١٩٫٨٤٤
٢٤٫٨٢٦٫٥٩٣

)(١٫٥٢٧
٩٤٦٫١٩٩
)(١٫٨٥٣٫٥٧٢
)(٩٠٨٫٩٠٠
٢٣٫٩١٧٫٦٩٣
)(٢٫١٥٩٫٦٥٧
٢١٫٧٥٨٫٠٣٦

-

)(١٫٥٢٧
٩٤٦٫١٩٩
)(١٫٨٥٣٫٥٧٢
)(٩٠٨٫٩٠٠
٢٣٫٩١٧٫٦٩٣
)(٢٫١٥٩٫٦٥٧
٢١٫٧٥٨٫٠٣٦

٢٫١٥

-

٢٫١٥

-

٢٫١٥

-

١٠٫١٢٥٫٠٠٠

دخ ل الفت رة للس ھم األس اس والمخفض ة م ن ال دخل وال دخل ٢٫١٥
الشامل
١٠٫١٢٥٫٠٠٠
عدد األسھم المرجحة

٢٤

شركة باعظيم التجارية
شركة مساھمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة
لفترتي الثالثة والتسعة اشھر المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م )غير مراجعة(
)بالرياالت السعودية(
 - ١٧األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي )تتمه(
التسويات على قائمة الدخل والدخل الشامل األخر األولية المختصرة الموحدة للسنة المنتھية في ٢٠١٧/١٢/٣١م
وفق معايير
وفق المعايير
األثر المالي
الدولية للتقرير
المحاسبة
المالي
للتحول
السعودية
٣٣٠٫٥٢٨٫٠٨٠
)- (١٨٣٫٥٤١٫٤٥٨
- ١٤٦٫٩٨٦٫٦٢٢
)- (٩٥٫٦٣٨٫٤٩٥
)- (١٩٫٧٠٧٫٩٥١
٣١٫٦٤٠٫١٧٦

المبيعات
تكلفة المبيعات
مجمل الربح
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
صافي دخل التشغيل
إيرادات)/مصروفات( أخرى
أرباح ببيع ممتلكات ومعدات
إيرادات متنوعة
مصروفات تمويل
مجموع اإليرادات)/المصروفات( األخرى

١٢٨٫٧٢٣
١٫٣١٦٫٦٩٢
)(٢٫٤٣٤٫٠١٤
)(٩٨٨٫٥٩٩
٣٠٫٦٥١٫٥٧٧
)(٣٫٦١٧٫٥٧٩
٢٧٫٠٣٣٫٩٩٨

صافى دخل الفترة قبل الزكاة
مخصص الزكاة
صافي الدخل والدخل الشامل للفترة

-

٣٣٠٫٥٢٨٫٠٨٠
)(١٨٣٫٥٤١٫٤٥٨
١٤٦٫٩٨٦٫٦٢٢
)(٩٥٫٦٣٨٫٤٩٥
)(١٩٫٧٠٧٫٩٥١
٣١٫٦٤٠٫١٧٦
١٢٨٫٧٢٣
١٫٣١٦٫٦٩٢
)(٢٫٤٣٤٫٠١٤
)(٩٨٨٫٥٩٩
٣٠٫٦٥١٫٥٧٧
)(٣٫٦١٧٫٥٧٩
٢٧٫٠٣٣٫٩٩٨

ربحية السھم على عدد األسھم المرجحة
دخل الفترة للسھم األس اس والمخفض ة م ن ص افي
٢٫٦٧
دخل الفترة

-

٢٫٦٧

دخل الفترة للس ھم األس اس والمخفض ة م ن ال دخل
والدخل الشامل

٢٫٦٧

-

٢٫٦٧

عدد األسھم المرجحة

١٠٫١٢٥٫٠٠٠

-

١٠٫١٢٥٫٠٠٠

٢٥

شركة باعظيم التجارية
شركة مساھمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة
لفترتي الثالثة والتسعة اشھر المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م )غير مراجعة(
)بالرياالت السعودية(
 - ١٧األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي )تتمه(
التسويات على قائمة التغيرات ف ى حق وق المس اھمين األولي ة المختص رة الموح دة للس نة المنتھي ة ف ي ٢٠١٧/١/١م و
عن الفترة المنتھية فى ٢٠١٧/٩/٣٠م.
رأس المال

احتياطي نظامي

احتياطي عام

أرباح مبقاة

الرصيد ٢٠١٧/١/١م – وفق
معايير المحاسبة السعودية

١٠١٫٢٥٠٫٠٠٠

٢٥٫٢٣١٫٣٠٢

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

٥٧٫٠١٧٫٧١٥

مجموع حقوق
المساھمين في
الشركة األم
١٨٥٫٤٩٩٫٠١٧

األثر المالي للتحول

-

-

)(٢٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

-

الرصيد في ٢٠١٧/١/١م  -وفق
المعايير الدولية للتقرير المالي

١٠١٫٢٥٠٫٠٠٠

٢٥٫٢٣١٫٣٠٢

-

٥٩٫٠١٧٫٧١٥

١٨٥٫٤٩٩٫٠١٧

رأس المال

احتياطي نظامي

احتياطي عام

أرباح مبقاة

الرصيد ٢٠١٧/٩/٣٠م – وفق
معايير المحاسبة السعودية

١٠١٫٢٥٠٫٠٠٠

٢٥٫٢٣١٫٣٠٢

-

٥٩٫٠٨٢٫٦٨٧

مجموع حقوق
المساھمين في
الشركة األم
١٨٥٫٥٦٣٫٩٨٩

األثر المالي للتحول

-

-

-

-

-

الرصيد في ٢٠١٧/٩/٣٠م  -وفق
المعايير الدولية للتقرير المالي

١٠١٫٢٥٠٫٠٠٠

٢٥٫٢٣١٫٣٠٢

-

٥٩٫٠٨٢٫٦٨٧

١٨٥٫٥٦٣٫٩٨٩

 التسويات على قائمة التدفقات النقديةال يوج د اي ة اختالف ات جوھري ة ب ين قائم ة الت دفقات النقدي ة وفق ا للمع ايير الدولي ة للتقري ر الم الى ووف ق مع ايير المحاس بة
السعودية.
أ  -بموج ب المع ايير المحاس بية المتع ارف عليھ ا س ابقا  ،قام ت المجموع ة ب االعتراف بالتك اليف المتعلق ة بالمكاف آت
المح ددة للع املين عل ى انھ ا القيم ة الحالي ة للمكاف آت المكتس بة الت ي يح ق للموظ ف الحص ول عليھ ا ،بينم ا بموج ب
المعايير الدولية للتقارير المالية يتم االعت راف بھ ذا االلت زام بخص م الم دفوعات المتوقع ة المس تقبلية باس تخدام طريق ة
االئتمان المتوقعة للوحدات بناء على االفتراضات االكتوارية) .السياسة المحاسبية .(٨/٣
 -لم ينتج عن تقرير الخبير االكتواري فروقات جوھرية.

٢٦

شركة باعظيم التجارية
شركة مساھمة سعودية مدرجة
الرياض
إيضاحات على القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة
لفترتي الثالثة والتسعة اشھر المنتھية في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م )غير مراجعة(
)بالرياالت السعودية(
 - ١٨األدوات المالية وإدارة المخاطر
 - ١/١٨القيمة العادلة
 القيمة العادلة ھى القيمة التى تم بموجبھا بيع موج ودات م ا أو س داد مطلوب ات م ا ب ين أط راف راغب ةف ى ذل ك بش روط تعام ل عادل ة ف ى ت اريخ القي اس  ،ض من تعري ف القيم ة العادل ة يوج د إفت راض أن
الشركة ھ ى ش ركة عامل ة مس تمرة حي ث ال يوج د أى ني ة أو ش رط للح د مادي ا م ن حج م عملياتھ ا أو
إجراء معاملة بشروط سلبية .
 تص نيف القيم ة العادل ة ض من مس تويات مختلف ة ف ى تسلس ل القيم ة العادل ة اس تناداً ال ى الم دخالتالمستخدمة فى طرق التقييم كما يلي :
المستوى األول  :األسعار السوقية المفصح عنھا في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثل ة يمك ن
إقتنائھا فى تاريخ التقييم.
المس توى الث انى  :م دخالت بخ الف االس عار الس وقية الموض حة ف ى المس توى األول وھ ى يمك ن
مالحظتھا بشكل مباشر )األسعار المماثلة( أو بشكل غير مباشر.
المستوى الثالث  :م دخالت لموج ودات أو مطلوب ات ال تعتم د عل ى معلوم ات الس وق القابل ة للمالحظ ة
وال يمكن مالحظتھا بشكل مباشر أو غير مباشر من السوق .
 - ٢/١٨الموجودات المالية في أدوات ملكية بالقيمة العادلة
المستوى
المستوى
المجموع
المستوى الثالث
الثاني
األول
الرصيد في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٨م
استثمارات بالقيمة العادلة م ن خ الل -
١٧٫٢٥٣٫٤٧٣ ١٧٫٢٥٣٫٤٧٣
الدخل والدخل الشامل اآلخر
 يتمثل االستثمار في المساھمة ببنك اليمن الشامل وشركة بروم لألسماك وشركة الموارد للخدماتالتعليمية والصحية )شركة مساھمة( بدولة اليمن.
 - ٣/١٨إدارة مخاطر العمالت األجنبية
ال يوجد لدى الشركة موجودات أو مطلوبات بعمالت أجنبية كما في تاريخ التقرير فلم تتعرض لمخاطر
تذبذب العمالت األجنبية  ،ووفقا لذلك لم يتم عرض تحليل الحساسية للعمالت األجنبية.
 - ٤/١٨إدارة مخاطر العمولة والسيولة
إن مسؤولية إدارة مخاطر السيولة تقع على عاتق إدارة الشركة والتي قامت بإعداد إطار عمل مالئم
إلدارة مخاطر السيولة وذلك إلدارة متطلبات المجموعة النقدية والسيولة قصيرة األجل ومتوسطة األجل
وطويلة األجل  .وتقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة باالحتفاظ باحتياطيات مالئمة وتسھيالت بنكية
واحتياطي تسھيالت إئتمانية  ،وعن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية على نحو مستمر  ،وكذلك
من خالل مقابلة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات النقدية  .لم تتغير ھذه اإلستراتيجية لدى الشركة
عن الفترة السابقة.
 - ٥/١٨إدارة مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة األطراف األخرى على تسديد التزاماتھا التعاقدية تجاه الشركة والذي
قد ينتج عنه خسارة مالية للشركة  ،إن تركيزات مخاطر االئتمان المحتملة تتضمن بشكل رئيسي المدينون
التجاريون واستثمارات نقدية قصيرة األجل  ،يتم إيداع االستثمارات النقدية قصيرة األجل لدى بنوك ذات
تصنيف ائتماني مرتفع  ،وتعتقد إدارة الشركة أنه ال يوجد تركيزات مخاطر ائتمان لم يتم تكوين مخصص
كاف لھا كما في تاريخ التقرير.
 - ١٩اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
تم اعتماد إصدار ھذه القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريـخ ٢٠١٨/١١/١٥م.

٢٧

