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  نشطتهاأنبذة عن الشركة والشركات التابعة لها و - 1

رجب  2بتاريخ  شركة مساهمة إلىمن شركة ذات مسئولية محدودة  تم تحويلها(، شركة مساهمة سعودية "الشركة"شركة المراعي )
يوليو  1هـ )الموافق 1411ذي الحجة  19(. وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية، بتاريخ م2005أغسطس  8هـ )الموافق 1426
 األنشطة الرئيسية تكان، م1991نشطتها في عام أ. وقبل توحيد 1010084223(، وتعمل بموجب السجل التجاري رقم م1991
 العالمة التجارية "المراعي". اسم تتم بإستخدام م1991حتى  م1977 منلألعوام  للشركة

 
الرياض  ،8524، ص ب اإلزدهارحي الدائري الشمالي،  طريق -7مخرج رقم الرياض  في ةللشركنوان المركز الرئيسي عإن 

 المملكة العربية السعودية. ،11492
 

"المجموعة"( من الشركات الرئيسية في إنتاج المواد الغذائية االستهالكية والمشروبات في منطقة  )معا   شركتها التابعةتعد الشركة 
دول مجلس التعاون الخليجي كما تعمل في  .الشرق األوسط، وتستحوذ على الحصة السوقية األكبر في المملكة العربية السعودية

 لى مصر واألردن.إباإلضافة األخرى 
 

" بيتيو " و "جوسي اليف" التجارية "المراعي" اتالعالم أسماء ستخدامبإ، وتصنيع المواد الغذائية الفاكهةنتاج األلبان وعصائر إيتم 
في المملكة العربية  وعصائر الفاكهة، كما يتم إنتاج الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان. و "طيبة"

 . ومصر واألردن السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة
 

في مصر واألردن من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة، وتصنيع المواد الغذائية لبان وعصائر الفاكهة يتم انتاج األ
بإدارة العمليات التشغيلية للشركة الدولية المجموعة تقوم  حيث تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة. ،كومشروع مشترك مع شركة بيبس

 لأللبان والعصائر من خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية: 

 طورةتعمليات األغذية المل االستثماريةشركة طيبة  - األردن
 (شركة مساهمة مصرية) الزراعية )بيتي( والصناعاتالشركة الدولية للمشاريع  - مصر 

ائية المخابز فيتم تصنيعها والمتاجرة بها من قبل شركة المخابز الغربية المحدودة، والشركة الحديثة لصناعة المواد الغذ أما منتجات
 العالمتين التجاريتين أسماء باستخدام ،والتي تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة فيها ، مشروع مشترك مع شركة شيبيتاالمحدودة

 "لوزين" و"سفن دايز"، على التوالي. 

 . و "البشاير" العالمة التجارية "اليوم" أسماء ستخداما، بشركة حائل للتنمية الزراعية بواسطةالدواجن والمتاجرة بها  إنتاجيتم 

الدولية ألغذية األطفال  المراعي ألغذية األطفال المحدودة ويتم المتاجرة بها بواسطة الشركة يتم إنتاج أغذية األطفال من قبل شركة
 . ( و )إيفوالك(نيوراالك) العالمتين التجاريتينباستخدام 

التوزيع  مراكزإلى  التصنيعمن مرافق  االستهالكية النهائية م توزيع المنتجاتيت ،في البلدان التي تقوم المجموعة بممارسة عملياتها
من قبل الشركات تدار جميع مراكز التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي . المجموعة للمسافات الطويلة أسطول المحلي بواسطة

 :كما يلي تالكويفي  وكالة مبرمة ةاتفاقيعمان والبحرين( ومارات، إل)االتابعة 
 

 المحدودة ماراتإلا شركة المراعي - مارات العربية المتحدةإلادولة 
 المحدودة شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق - عمانسلطنة 
 المحدودة البحرينشركة المراعي  - البحرينمملكة 
 شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة. - الكويتدولة 

تصدير منتجات األلبان والعصائر من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر  يتمالنظام بذلك، في البلدان األخرى في حال سماح 
  تصدير المنتجات األخرى من خالل الشركات التابعة األخرى. بينما يتمالمحدودة، 

مونتي" من خالل يشار إليها مجتمعة " فوندوواليات المتحدة األمريكية. ووالمزارع أعالف في األرجنتين  وتشغل المجموعة تمتلك
 :الشركات التابعة الرئيسية التالية

 
 إل إل سي بأمريكا الشماليةمونتي القابضة فوندو - الواليات المتحدة األمريكية

 إيهإس  مريكا الجنوبيةأ فوندومونتي - األرجنتين
  

 والمحدودة الدولية لأللبان والعصائر دول مجلس التعاون الخليجي من خالل الشركة خارج أعمال المجموعة وإدارة  يتم تشغيل
 البحرين. مملكة تأسست في التيلقابضة، التي تدار من خالل شركة المراعي لالستثمار ا فوندومونتي
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  )تتمة(نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها وأنشطتها  - 1

م( قامت المجموعة، من خالل شركتها التابعة )شركة حائل للتنمية الزراعية(، 2018إبريل  2هـ )الموافق 1439رجب  17بتاريخ 
٪. إن العمليات الرئيسية لشركة تأصيل الدواجن تتركز في 55.9٪ إلى 41.9بزيادة حصتها في ملكية شركة تأصيل الدواجن من 

تربية جدات وأمهات الدواجن وسوف يضيف استحواذها إلى جهود المجموعة المستمرة النسيابية وتكامل وتعزيز سلسلة توريد 
 الدواجن لديها.

 
ة حائل للتنمية الزراعية باالستحواذ على م(، قامت شرك2018إبريل  2هـ )الموافق  1439رجب  17وبعد تحقيق السيطرة بتاريخ 

م(، مما أدى إلى زيادة 2018مايو  6هـ )الموافق 1439شعبان  20٪ من حقوق ملكية شركة تأصيل الدواجن بتاريخ 6.5نسبة 
 (.7٪ )انظر إيضاح 62.4٪ إلى 55.9حصة السيطرة الحالية من 
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 )تتمة( – أنشطتهاوات التابعة لها نبذة عن الشركة والشرك - 1

 فيما يلي بيانا  بتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة:

 النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 نسبة الملكية

 م2017 م2018 المصدرة عدد األسهم رأس المال

 فعلي مباشر)أ( فعلي مباشر)أ(

 1.000 لاير سعودي 1.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة قابضة المملكة العربية السعودية شركة المراعي لالستثمار المحدودة

 20.000.000 لاير سعودي 200.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 صناعيةشركة  المملكة العربية السعودية شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة

 شركة المراعي لإلنتاج الزراعي 

 والحيواني   
 1.000 لاير سعودي 1.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة المملكة العربية السعودية

 1.000 لاير سعودي 1.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة المملكة العربية السعودية شركة المراعي لإلنشاءات

 1.000 لاير سعودي 1.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة المملكة العربية السعودية شركة المراعي لعمليات الصيانة والتشغيل

 250 لاير سعودي 25.000.000 ٪52 ٪52 ٪52 ٪52 شركة راكدة المملكة العربية السعودية شركة المدخالت الزراعية المحدودة )مدخالت(

 المملكة العربية السعودية شركة حائل للتنمية الزراعية
شركة منتجات زراعية 

 ودواجن
 30.000.000 لاير سعودي 300.000.000 100٪ 100٪ 100٪ 100٪

 1.000 لاير سعودي 1.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة المملكة العربية السعودية شركة حائل لإلنتاج الزراعي والحيواني

 500 لاير سعودي 500.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة المملكة العربية السعودية شركة خدمات المخابز العالمية المحدودة

 410.000 لاير سعودي 41.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة المملكة العربية السعودية الشركة الدولية ألغذية األطفال

 70.000 لاير سعودي 70.000.000 ٪60 ٪60 ٪60 ٪60 شركة مخابز المملكة العربية السعودية الشركة الحديثة للصناعات الغذائية المحدودة

 3.000 لاير سعودي 3.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة المملكة العربية السعودية المحدودة شركة نورالك

 200.000 لاير سعودي 200.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة مخابز المملكة العربية السعودية الغربية المحدودةشركة المخابز 

 465.000 لاير سعودي 46.500.000 ٪42 ٪42 ٪62 ٪62 شركة دواجن المملكة العربية السعودية (11شركة تأصيل الدواجن )أنظر إيضاح 

 5,097,984 بيسو أرجنتيني 5,097,984 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة األرجنتين شركة أجرو تيرا أس.أيه

 2,211,988,598 بيسو أرجنتيني 2,211,988,598 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة زراعية األرجنتين شركة فوندومونتي أمريكا الجنوبية    أس.أيه

 شركاتها التابعة. إحدى عن طريق الشركة أو مباشرة تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة (أ)
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 ة(تتم) –وأنشطتها عة لها نبذة عن الشركة والشركات التاب - 1
 

 النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 نسبة الملكية

 م2017 م2018 المصدرة عدد األسهم رأس المال

 فعلي مباشر)أ( فعلي مباشر)أ(

 2.000 دينار بحريني 100.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة تجارية مملكة البحرين شركة المراعي البحرين 

 2.500 دينار بحريني 250.000 ٪99 ٪99 ٪99 ٪99 شركة قابضة مملكة البحرين شركة المراعي القابضة لالستثمار ش.م.م.

 2.500 دينار بحريني 250.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة قابضة مملكة البحرين الشركة الدولية لأللبان والعصائر )البحرين( القابضة ش.م.م

 7.583.334 أمريكي دوالر 7.583.334 ٪52 ٪52 ٪52 ٪52 شركة قابضة فيرجن آيالند البريطانية )اي دي جي برمودا(الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة 

 289,375,000 جنيه مصري 2,893,750,000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة قابضة مصر الشركة الدولية لأللبان والعصائر )مصر( المحدودة

 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة صناعية وتجارية مصر )بيتي( مشروعات التصنيع الزراعي الشركة الدولية ل
 

 323,850,000 جنيه مصري 3,238,500,000

 5.769.822 استرلينيجنيه  5.769.822 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة جيرسي شركة ماركلي القابضة المحدودة 

 500.000 دينار أردني 500.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة راكدة األردن المتحدون لمنتجات األلبان

 األردن شركة األثير الزراعية  
شركة منتجات حيوانية 

 وزراعية
 750.000 دينار أردني 750.000 52٪ 100٪ 52٪ 100٪

 250.000 دينار أردني 250.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة راكدة األردن الشركة النموذجية للمنتجات البالستيكية

 500.000 دينار أردني 500.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة صناعية األردن شركة الروابي لصناعة العصائر ومشتقات الحليب 

 49.675.352 دينار أردني 49.675.352 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة صناعية األردن شركة طيبة االستثمارية لعمليات األغذية المتطورة

 شركاتها التابعة. إحدى عن طريق الشركة أومباشرة تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة       )أ( 
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 )تتمة( –وأنشطتها ا نبذة عن الشركة والشركات التابعة له - 1

 

 النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 نسبة الملكية

 م2017 م2018 المصدرة عدد األسهم المالرأس 

 فعلي مباشر)أ( فعلي مباشر)أ(

 150.000 لاير عماني 150.000 ٪90 ٪90 ٪90 ٪90 شركة تجارية سلطنة عمان شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق ش.م.م.

 20.000 لاير عماني 20.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة سلطنة عمان شركة اليوم لمنتجات األغذية

 138,429,563 يورو 138,429,563 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة قابضة أسبانيا شركة فوندومونتي إنفر جينز أس. إل  

٪100 راكدةشركة  السودان شركة حائل للتطوير المحدودة  100 جنيه سوداني 100.000 100٪ 100٪ 100٪ 

 300 درهم إماراتي  300.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة تجارية اإلمارات العربية المتحدة شركة المراعي اإلماراتية ش.م.م.

 22.042.183 دوالر أمريكي 22.042.183 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة قابضة اإلمارات العربية المتحدة الشركة الدولية لأللبان والعصائر )دبي( المحدودة

 200 )غير مدفوع( درهم إمارتي 200.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 إدارة عمليات اإلمارات العربية المالية المتحدة بي دي سي إنترناشيونال ذ م م 

 100.000 جنية مصري 1.000.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة قابضة مصر أي دي جيه فارم )شركة مساهمة مصرية(

 50.000 دوالر أمريكي 500.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة قابضة الواليات المتحدة األمريكية شركة فوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية المحدودة

 50.000 دوالر أمريكي 500.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية شركة فوندومونتي أريزونا المحدودة

 - - ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة زراعية المتحدة األمريكيةالواليات  شركة فوندومونتي كاليفورنيا المحدودة

 - - ال شيء ال شيء ٪100 ٪100 شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية مزرعة هايدي التشغيلية ال. ال. سي.

 شركاتها التابعة. ىحدإ عن طريق الشركة أومباشرة )أ( تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة 
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 عداد اإلأسس  - 2

 بيان اإللتزام    2-1

صدارات إلواوالمعايير  في المملكة العربية السعوديةالدولية للتقارير المالية المعتمدة ر ييامعللوفقا   القوائم المالية الموحدةتم إعداد هذه  
 .المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين األخرى

م ينبغي على المجموعة تطبيق نموذج التكلفة لقياس الممتلكات 2016أكتوبر  16بتاريخ  قرارهاوفقا  لتعميم هيئة السوق المالية من خالل  
والموجودات غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية لفترة الثالث سنوات  واالستثمارات العقاريةواآلالت والمعدات 

 تبدأ من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.التي 

 إعداد القوائم المالية 2-2

 في قائمة المركز الماليالواردة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا البنود الهامة التالية  القوائم المالية الموحدةتم إعداد هذه  
 الموحدة:

  بالقيمة العادلة.األدوات المالية المشتقة اس يقيتم 

 الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة.حقوق اإلستثمار في أدوات س ايتم قي 

  وحدة االئتمان المتوقعة.طريقة لتزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام ابمستحقات يتم االعتراف 

  (1-6)ايضاح  ، والتي يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق، يتم تقييمها بالقيمة العادلةالحيويةالموجودات. 
 

 القوائم المالية أسس توحيد - 3
 
الموحدة، قائمة الدخل الشامل الموحدة،  الربح او الخسارةعلى قائمة المركز المالي الموحدة، قائمة  القوائم المالية الموحدةتشتمل هذه  

الموحدة للمجموعة،  النقدية الموحدة وكذلك اإليضاحات المتممة للقوائم المالية وقائمة التدفقاتقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 
(. الشركة وشركاتها 1)رقم في اإليضاح كما هو مبين وشركاتها التابعة الشركة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال حيث تشتمل 

تسيطر المجموعة على الشركة تسيطر عليها المجموعة. التي الشركات التابعة هي  اتالتابعة يشار إليها مجتمعة بالمجموعة. الشرك
من  تلك العوائدعلى التأثير على  القدرةلديها وبالشركة  مشاركتهاالمختلفة نتيجة  العوائديكون لها الحق في وأ تكون معرضة عندما

خالل تحكمها بالشركة. يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا  من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة ولحين التوقف عن 
تقوم  ةيطرالسة تلك سيتم توحيد الشركات التابعة من التاريخ الذي تبدأ فيه السيطرة ولحين التوقف عن ممارممارسة تلك السيطرة.

للمحاسبة عند انتقال السيطرة للمجموعة. يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات  االستحواذالمجموعة باستخدام طريقة 
 . تسجل زيادة تكلفة االستحواذلحصة حقوق الملكية القائمة من قبل في الشركة التابعةوالقيمة العادلة  التي تم الحصول عليهاالمحددة 

الموجودات المحددة والمستحوذ عليها كشهرة في قائمة  قيمة باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق الملكية غير المسيطرة عن صافي
عليها في تاريخ  المستحوذتقاس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة  الموحدة. المركز المالي

 المستحوذة للشركة سابقا   المملوكة للحصص االستحواذ بتاريخ الدفترية القيمة فإن مراحل، على األعمال اندماج تحقق إذا االستحواذ.
 القياس إعادة من ناشئة خسائر أو أرباح أي إثبات ويتم االستحواذ تاريخ في العادلة بالقيمة قياسها إعادة تتم عليها المستحوذ الشركة في

غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين  الربح أو الخسارةرصدة ألاستبعاد كل من المعامالت وكذلك ايتم  .الخسارة أو الربح ضمن
يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل  شركات المجموعة.

 .تقريرفترات ال نفسالمجموعة. الشركة والشركات التابعة لها 

 العملة الوظيفية وعملة العرض - 4

وكذلك عملة العرض. يتم تقريب جميع المبالغ  للشركةباللاير السعودي، وهي العملة الوظيفية  القوائم المالية الموحدةتم عرض هذه  
 الظاهرة في هذه القوائم المالية ألقرب ألف، مالم يذكر خالف ذلك.
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  السياسات المحاسبية الهامة -5

 والتفسيراتالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير    5-1

 م:2018يناير  1قامت المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية التالية والمطبقة بتاريخ 

 ( "اإليرادات من العقود مع العمالء"15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 5-1-1

 ( إطار مفاهيم شئئئامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف باإليرادات. ويحل هذا المعيار محل15الدولي للتقارير المالية رقم ) ينشئئئل المعيار
( "عقود االنشئئئاءات" والتفسئئئيرات المتعلقة به. تقوم 11ومعيار المحاسئئئبة الدولي رقم )( "اإليرادات" 18معيار المحاسئئئبة الدولي رقم )

عند حصول العميل على السيطرة على البضائع في المرحلة الزمنية عند تسليم البضائع واالقرار باستالمها،  اتاإليرادالمجموعة بإثبات 
(. وعليه، ليس هناك أي أثر هام من تطبيق المعيار الدولي للتقارير 15بما يتماشئئئئئئئى مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 لعقود مع العمالء" على إثبات إيرادات المجموعة.( "اإليرادات من ا15المالية رقم )
 

 فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة فيما يتعلق بمبيعات
 البضائع الخاصة بالمجموعة:

 

سداد طبيعة وتوقيت استيفاء التزامات األداء وشروط ال نوع المنتج
 الهامة

 طبيعة التغير في السياسة المحاسبية

منتجات استهالكية لأللبان 
والدواجن والمخابز وأغذية 

األطفال وغيرها من 
 القطاعات

يحصل العمالء على السيطرة على المنتجات عند تسليم 
البضئئئئائع لهم وإقرارهم بقبولها في مقرهم. يتم إصئئئئدار 

المرحلئئة الزمنيئئة. الفواتير وإثبئئات اإليرادات في تلئئك 
يوما . يتم  60 – 30تسئئتحق فواتير االئتمان عادة  خالل 

إصئئئئئئئئدار الفواتير وإثبئاتهئا كئإيرادات بئالصئئئئئئئئافي بعئد 
الخصومات المطبقة التي تتعلق بالمواد المباعة. ال يُمنح 
العمالء نقئئاط والء العميئئل وبئئالتئئالي ال يتم إثبئئات أي 

 إيرادات مؤجلة بالمواد المباعة.
 

ة للعقود التي تسئئئئمح للعميل بإرجاع المواد، وفق ا بالنسئئئئب
( يتم إثبئئات 15للمعيئئار الئئدولي للتقئئارير المئئاليئئة رقم )

اإليرادات إلى المئدى الئذي يكون فيئه من المرجح عئدم 
حئئئدوث عكس جوهري في مبلغ اإليرادات المتراكمئئئة 
التي يتم إثبئئاتهئئا. وبئئالتئئالي، يتم تعئئديئئل قيمئئة اإليرادات 

لعمليات اإلرجاع المتوقعة والتي يتم تقديرها المثبتة وفق ا 
ا على البيانات التاريخية. إن البضئئئئئئئاعة المرتجعة  بناء 
غير قابلة لالسئئئئئئئتخدام وتقوم المجموعة بالتخلص منها 
ويتم تسئئئئئجيل االلتزام المتعلق بها ضئئئئئمن "الذمم الدائنة 
األخرى" وذلك بالنسئئئئئئئبة للمبيعات النقدية ويتم تعديلها 

المئئدينئئة التجئئاريئئة" فيمئئا يتعلق بمبيعئئات  مقئئابئئل "الئئذمم
 اإلئتمان.

ا لمعيئئار المحئئاسئئئئئئئبئئة الئئدولي رقم  وفقئئ 
ا إثبات اإليرادات من 18) (، تم أيضئئئئئئئ 

العقود مع العمالء عند تسئئئليم البضئئئائع 
لهم وإقرار العمالء بقبولهئئا في مقرهم 
وإمئئكئئئئانئئيئئئئة إجئئراء تئئقئئئئديئئر مئئعئئقئئول 
لمرتجعات المبيعات. إال أن مرتجعات 

المقدرة تم اثباتها ضمن تكلفة  المبيعات
بئئئئدال  من خصئئئئئئئمهئئئئا من  اإليرادات
، مع االلتزام المقئئئابئئئل لهئئئا اإليرادات

ضئئئمن "الذمم الدائنة األخرى" بالنسئئئبة 
للمبيعات النقدية ومخصئئئص مرتجعات 
المبيعئئئئات مقئئئئابئئئئل "الئئئئذمم المئئئئدينئئئئة 

 التجارية" بالنسبة لمبيعات االئتمان.
 

نقص  في  غير  ت ل ثر هئئئئذا ا مثئئئئل أ ت ي
اإليرادات بقيمئئة مرتجعئئات المبيعئئات 

 المتوقعة.

 
( باسئئتخدام طريقة األثر المتراكم وإثبات أثر تطبيق هذا المعيار بتاريخ 15قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

، كما تم إدراجها سئئابق ا، وفق ا لمعيار المحاسئئبة م(. وعليه، لم يتم تعديل المعلومات المقدمة للسئئنة السئئابقة2018يناير  1التطبيق األولي )
 ( والتفسيرات المتعلقة به.18الدولي رقم )
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -5
 

 )تتمة(المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات    5-1
 

 العقود مع العمالء" )تتمة(( "اإليرادات من 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  5-1-1
 

 للسئئئئئئئنة( على قائمة الربح أو الخسئئئئئئئارة الموحدة للمجموعة 15يلخص الجدول التالي أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 م، وذلك بالنسبة للبنود ذات الصلة المتأثرة في القوائم المالية.2018 ديسمبر 31المنتهية في 

 
 ح أو الخسارة الموحدة الموجزةاألثر على قائمة الرب

 
 م2018ديسبمر  31

 

 

 التعديل كما تم إدراجه

تطبيق  بعدالمبالغ 
المعيار الدولي للتقارير 

 (15المالية رقم )

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 13,704,537 (18,260) 13,722,797  اإليرادات
 (8,259,175) 18,260 (8,277,435)  اإليراداتتكلفة 

 5,445,362    - 5,445,362  إجمالي الربح

 

 ( "األدوات المالية"9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  5-1-2
 

عقود شئئئئئئراء أو بيع  ( متطلبات إثبات وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض9يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 ( "األدوات المالية: االعتراف والقياس".39بنود غير مالية. ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم )

 
 فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة وأثر التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة.

 
 موجودات المالية والمطلوبات الماليةتصنيف وقياس ال  (1
 

( لتصئئئئنيف وقياس 39( بشئئئئكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسئئئئبة الدولي رقم )9يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
جودات المالية المحتفظ بها حتى المتعلقة بالمو 39المطلوبات المالية. إال أنه يسئئئئتبعد الفئات الواردة سئئئئابقا  في معيار المحاسئئئئبة الدولي 

 تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة المتاحة للبيع.
 

( لم يكن له أثر جوهري على السئئئئئياسئئئئئات المحاسئئئئئبية الخاصئئئئئة بالمجموعة والمتعلقة 9إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( أدناه(. وفيما يلي أثر 3للمشئئئئتقات التي يتم اسئئئئتخدامها كأدوات تحوط، انظر ) بالمطلوبات المالية واألدوات المالية المشئئئئتقة )بالنسئئئئبة

 المعيار الدولي للتقرير المالي على تصنيف وقياس الموجودات المالية:
 

المطفأة، أو بالقيمة (، عند االثبات األولي، يتم تصئئئئئئئنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة 9وفق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
استثمارات في  –استثمارات في أدوات الدين، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  –العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

للتقارير المالية  أدوات حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسئئارة. إن تصئئنيف الموجودات المالية وفقا  للمعيار الدولي
( عادة  ما يسئئئئتند إلى نموذج األعمال الذي يتم من خالله إدارة الموجودات المالية وكذلك خصئئئئائص تدفقاتها النقدية التعاقدية. ال 9رقم )

ذلك، يتم  يتم أبد ا فصئئل المشئئتقات المتضئئمنة في العقود التي تكون فيها الموجودات المالية هي المضئئيف ضئئمن نطاق المعيار، وبدال  من
 تقييم األداة المالية المختلطة ككل بهدف تصنيفها.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5
 

 ( "األدوات المالية" )تتمة(9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 5-1-2
 
 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة( (1

 

بالتكلفة المطفأة إذا اسئئئئئئتوفت كال  من الشئئئئئئرطين أدناه وال يتم تصئئئئئئنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  يتم قياس الموجودات المالية
 الخسارة:

 
 يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و -
 للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة  -
 

عند االثبات األولي لالسئئئئئتثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للمجموعة أن تختار بشئئئئئكل 
ار ضئئمن الدخل الشئئامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أسئئاس كل اسئئتثمار على نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالسئئتثم

 حدة.
 

ه إن جميع الموجودات المالية غير المصئئئئئنفة كمقاسئئئئئة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشئئئئئامل اآلخر وفق ا لما تم بيان
الخسئئئارة. وهذا يتضئئئمن جميع الموجودات المالية المشئئئتقة. وعند االثبات األولي، أعاله، يتم قياسئئئها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

يحق للمجموعة أن تخصئئئئص بشئئئئكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تسئئئئتوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة 
من خالل الربح أو الخسارة، إذا أدى ذلك إلى التقليل بشكل كبير  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة

 من أو عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى.
 

يتم القياس األولي للموجودات المالية )ما لم تكن ذمم مدينة تجارية دون عنصئئئئئر تمويلي جوهري مقاس بشئئئئئكل أولي بسئئئئئعر المعاملة( 
للبند غير المقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسئارة، تضئاف تكاليف المعاملة التي تتعلق باقتنائها بشئكل بالقيمة العادلة، بالنسئبة 

 مباشر.
 

 يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.

 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
 من خالل الربح أو الخسارة

اس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صئئئئافي المكاسئئئئب والخسئئئئائر، يتم القي
( أدناه فيما 3وتشئئئئمل أي فوائد أو دخل توزيعات أرباح، ضئئئئمن الربح أو الخسئئئئارة. انظر )

 يتعلق بالمشتقات المصنفة كأدوات تحوط.

هذه  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة ياس الالحق ل ية. يتم يتم الق ئدة الفعل فا قة ال باسئئئئئئئتخدام طري فة المطفأة  بالتكل الموجودات 
( أدناه(. يتم إثبات إيرادات 2تخفيض التكلفة المطفأة بخسئئئئئئئائر االنخفاض في القيمة )انظر )

الفائدة وأرباح وخسئئئئئئئائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضئئئئئئئمن الربح أو 
ارة ناتجة عن التوقف عن اإلثبات ضئئئئئئئمن الربح أو الخسئئئئئئئارة. يتم إثبات أي ربح أو خسئئئئئئئ

 الخسارة.

االسئئئئئئئتثمئئئارات في أدوات الئئئدين 
بئئالقيمئئة العئئادلئئة من خالل الئئدخئئل 

 الشامل اآلخر

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم احتسئئئئئئئاب إيرادات الفائدة باسئئئئئئئتخدام 
تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في طريقة الفائدة الفعلية. يتم إثبات أرباح وخسئئئئئئئائر 

القيمة ضئئمن الربح أو الخسئئارة. يتم إثبات صئئافي األرباح والخسئئائر األخرى ضئئمن الدخل 
الشامل اآلخر. وعند التوقف عن اإلثبات، فإن األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل 

 اآلخر يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

أدوات حقوق االسئئئئئئئتثمئئئارات في 
الملكيئئة بئئالقيمئئة العئئادلئئة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

كإيرادات  عات األرباح  بات توزي لة. يتم اث عاد مة ال بالقي هذه الموجودات  ياس الالحق ل يتم الق
سترداد جزءا  من تكلفة  ضمن الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح ا

والخسئئئائر األخرى ضئئئمن الدخل الشئئئامل اآلخر وال يتم إعادة  االسئئئتثمار. يتم إثبات األرباح
 تصنيفها أبد ا إلى الربح أو الخسارة.

 

م يتعلق فقط بالمتطلبات 2018يناير  1( على القيم الدفترية للموجودات المالية في 9إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
  بين أدناه.الجديدة لالنخفاض في القيمة، كما هو م
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5
 
 ( "األدوات المالية" )تتمة(9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  5-1-2
 
 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  (1
 

( وكذلك وفئات القياس 39يوضئئئح الجدول التالي واإليضئئئاحات المرفقة أدناه فئات القياس األصئئئلية وفقا  لمعيار المحاسئئئبة الدولي رقم )
 م:2018 يناير 1( لفئة الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة كما في 9الجديدة وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 
 

 إيضاح

ساسي التصنيف األ
وفقًا لمعيار 

المحاسبة الدولي 
 (39رقم )

التصنيف الجديد وفقًا 
للمعيار الدولي للتقارير 

 (9المالية رقم )

القيمة الدفترية 
األساسية وفقاً 

لمعيار المحاسبة 
الدولي رقم 

(39) 

القيمة الدفترية 
الجديدة وفقاً للمعيار 

الدولي للتقارير 
 (9المالية رقم )

 بآالف الرياالت    
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

      الموجودات المالية

استثمار في أدوات 
 استثمار متاح للبيع أ حقوق الملكية

أدوات حقوق ملكية 
بالقيمة العادلة من خالل 

 90.711 90.711 الدخل الشامل اآلخر
 1.042.023 1.042.023 التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة ب ذمم مدينة تجارية

 1.891.697 1.891.697 التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة  نقد وأرصدة لدى البنك

 3.024.431 3.024.431    المجموع

 
تمثل هذه األسهم االستثمارات التي تنوي المجموعة االحتفاظ بها على المدى الطويل ألغراض استراتيجية. ووفقا  لما هو مسموح  (أ

(، قامت المجموعة بتصئئئئئئئنيف هذه االسئئئئئئئتثمارات في تاريخ التطبيق األولي على أنها 9المالية رقم )في المعيار الدولي للتقارير 
(، فإن احتياطي القيمة العادلة المتراكم 39تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشئئئئامل اآلخر. وبخالف معيار المحاسئئئئبة رقم )

 ح أو الخسارة.المتعلق بتلك االستثمارات لن يتم إعادة تصنيفه في الرب
 
(، يتم 39الذمم المدينة التجارية واألخرى التي تم تصئئئئئئنيفها على أنها قروض وذمم مدينة بموجب معيار المحاسئئئئئئبة الدولي رقم ) (ب

مليون لاير سئئعودي في مخصئئص االنخفاض في القيمة لتلك  12.6تصئئنيفها حاليا  بالتكلفة المطفأة. لم يتم االعتراف بالزيادة بمبلغ 
( حيث 9م عند التحول للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )2018يناير  1دينة في الرصئئئئئيد االفتتاحي لألرباح المبقاة في الذمم الم

 أن المبلغ لم يكن جوهريا .
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  (2
 

( بنموذج "الخسئئئئائر 39( نموذج "الخسئئئئارة المتكبدة" في معيار المحاسئئئئبة الدولي رقم )9يسئئئئتبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
فة المطفأة  بالتكل قاس  ية التي ت مال يد على الموجودات ال جد عة". ويتم تطبيق النموذج ال ية المتوق مان قاس االئت لدين التى ت وعلى ادوات ا

وليس على االسئئئئتثمارات في أدوات حقوق الملكية. ووفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية  عادلة من خالل الدخل الشئئئئامل االخربالقيمة ال
 (.39( يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية بشكل مبكر عن معيار المحاسبة الدولي رقم )9رقم )

 

 الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة
 
م المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات قيمة ائتمانية منخفضئئئئئئئة. ويعتبر تقو

األصل المالي "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يكون لحصول حدث أو أكثر أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل 
 المالي. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5
 

 "األدوات المالية" )تتمة( 9المعيار الدولي للتقرير المالي  5-1-2
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )تتمة(  (2
 

 عرض االنخفاض في القيمة
 

 الدفترية اإلجمالية للموجودات.يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة 
 

يتم عرض خسئئئائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية بشئئئكل منفصئئئل في قائمة الربح أو الخسئئئارة الموحدة الموجزة. 
بها وفقا  التي تم االعتراف مليون لاير سئئئئئئعودي و 48.8وعليه، قامت المجموعة بإعادة تصئئئئئئنيف خسئئئئئئائر االنخفاض في القيمة بمبلغ 

سبة الدولي رقم ) ( من "مصاريف البيع والتوزيع" إلى "خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية" في قائمة الربح 39لمعيار المحا
 .م2017 ديسمبر 31في  للسنة المنتهيةأو الخسارة الموحدة 

 

 المحاسبة عن التحوط(  3
 

( من المجموعة التأكد من أن عالقات محاسئئبة التحوط تتماشئئى مع أهداف واسئئتراتيجيات 9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 إدارة المخاطر في المجموعة وتطبيق نهج أكثر نوعية ونظرة مستقبلية لتقييم فعالية التحوط. 

 
م شئئئروط محاسئئئبة التحوط بموجب 2017ديسئئئمبر  31( في 39لدولي رقم )تسئئئتوفي كافة عالقات التحوط بموجب معيار المحاسئئئبة ا

 م وعليه، فإنها تعتبر عالقات تحوط مستمرة.2018يناير  1( في 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

المبالغ المتراكمة في (، فيما يتعلق بجميع تحوطات التدفقات النقدية، يتم إعادة تصئئئئئئئنيف 39بموجب معيار المحاسئئئئئئئبة الدولي رقم )
احتياطي تحوط التدفقات النقدية إلى الربح أو الخسئئارة كتعديل إعادة تصئئنيف في نفس الفترة حيث أن التدفقات النقدية المتوقعة المتحوط 

دفقات النقدية (، وفيما يتعلق بتحوطات الت9لها تؤثر على الربح أو الخسئئئئئئئارة. إال انه وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
لمخاطر العمالت األجنبية المرتبطة بتوقع مشئئتريات المخزون، فإن المبالغ المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية سئئيتم إدراجها 

دولي للتقارير عوضاَ عن ذلك مباشرة في التكلفة األولية للمخزون عند اثباتها. إن المجموعة حاليا  تتبع المعالجة المقترحة وفقا  للمعيار ال
 ( لتحوط التدفقات النقدية.9المالية رقم )

 

 التحول(  4
 

حصلت المجموعة على إعفاء يسمح لها بعدم تعديل المعلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف والقياس )بما في 
لدفتر بالفروقات في القيم ا مة(. ال يتم اإلعتراف  ناتجة عن تطبيق ذلك اإلنخفاض في القي ية ال مال ية والمطلوبات ال مال ية للموجودات ال

م حيث أن المبلغ لم يكن جوهريا . وعليه، ال تعكس 2018يناير  1( في األرباح المبقاة كما في 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( بل تعرض معلومات معيار المحاسئبة 9الية رقم )م بشئكل عام متطلبات المعيار الدولي للتقارير الم2017المعلومات المعروضئة لسئنة 

 (.39الدولي رقم )
 

 تم إجراء التقييمات التالية على أساس الحقائق والظروف القائمة بتاريخ التطبيق األولي:
 
 تحديد نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باألصل المالي فيه. -
 المالية.تصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة لبعض الموجودات  -
تصئئئئئنيف بعض االسئئئئئتثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشئئئئئامل  -

 اآلخر.
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 بعد يتم تطبيقها التي لمالمعايير الصادرة    5-2
 

م مع السئئئئئئماح بالتطبيق 2019يناير  1 في أو بعدفيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسئئئئئئنوات التي تبدأ 
 المبكر ولكن لم تقم المجموعة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

 عقود اإليجار  16المعيار الدولي للتقرير المالية  5-2-1
 

( 17( محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار، بما في ذلك معيار المحاسئئئئئئئبة الدولي رقم )16يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
سيرات التقارير المالية الدولية رقم ) سيرلجنة تف سير4"عقود االيجار"، وتف  ( "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"، وتف

 جوهر ( "تقييم27) المعايير رقم تفسئئئيرات لجنة الحوافز"، وتفسئئئير –التشئئئغيلي  اإليجار ( "عقود15) المعايير رقم تفسئئئيرات لجنة
 اإليجار". القانوني لعقد الشكل تأخذ التي المعامالت

 باالعتراف المسئئئئئتأجر قومي .اإليجار عقود وحيد للمحاسئئئئئبة عن نموذج ( للمسئئئئئتأجرين16يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
ستخدام في حقه يمثل الذي االستخدام بحق المتعلق باألصل صلة ذو األصل ا سداد التزامه يمثل اإليجار الذي التزام إلى باإلضافة ال  ب
 طريقة القيمة المنخفضئئة. تبقى ذات للموجودات اإليجار وعقود األجل قصئئيرة اإليجار لعقود اختيارية إعفاءات توجد .اإليجار دفعات

 أو تمويلي إيجار إلى عقود اإليجار عقود تصئئنيف في المؤجرون يسئئتمر أي – الحالي المؤجرمشئئابهة للمعيار من المتبعة المحاسئئبة
 .تشغيلي

سئئئوف تقوم المجموعة باإلعتراف بموجودات و مطلوبات جديدة  لعقود اإليجار التشئئئغيلية وذلك إلنواع مختلفة من العقود والتي تشئئئمل 
، مرافق مسئئتودعات ، مسئئاكن و مكاتب مسئئتأجرة سئئوف تتغير طبيعة المصئئروفات الخاصئئة بهذه العقود حيث سئئوف تقوم  مسئئتودعات

المجموعة بإثبات مصئئروف اسئئتهالك لحقوق اسئئتخدام هذه األصئئول و مصئئروف فائدة لمطلوبات عقود اإليجار. كانت تقوم المجموعة 
على مدة العقد و تعترف بموجودات و مطلوبات فقط إلي الحد حيث توجد فروق  سئئئئابقا  بإثبات مصئئئئروف إيجار بطريقة القسئئئئط الثابت

 توقيت بين اإلعتراف بمصروف اإليجار و مدفوعات اإليجار الفعلية.

قامت المجموعة بإجراء تقييم مبدئي م و2019يناير  1( بداية من 16سوف تقوم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( على القوائم المالية الموحدة كما موضئئئح 16خالل السئئئنة و قامت بتقدير األثر المحتمل من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 بعد تحديد األثر النهائي. 2019يناير  1أدناه. من الممكن أن تتغير التأثيرات الناتجة من التطبيق في 

بإسئئئئئئئتخدام  2018يناير  1( على أن يكون تاريخ التطبيق المبدئي 16ي للتقارير المالية رقم )تخطط المجموعة لتطبيق المعيار الدول
 1المبقاه كما في كتسئئئئوية على الرصئئئئيد اإلفتتاحي لألرباح طريقة األثر الرجعي لذلك ، سئئئئيتم اإلعتراف باألثر المتراكم نتيجة التطبيق 

 و تعديل األرقام المقارنة. 2018يناير 

 452زيادة في الموجودات بقيمة  سئئينتج عنه ( بإسئئتخدام األثر الرجعي16توقع لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )إن األثر الم
في حقوق الملكية بقيمة  مع إنخفاض، 2018يناير  1مليون لاير سعودي كما في  471مليون لاير سعودي و زيادة في المطلوبات بقيمة 

ن من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) مليون لاير سئئئعودي. سئئئوف 57  28( إنخفاض في المصئئئروفات بقيمة 16ينتج أيضئئئا
 .2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  15مليون لاير سعودي و زيادة في المصروفات التمويلية بقيمة 

 ال يوجد آثر هام لعقود اإليجار التمويلية للمجموعة.

 .الموحدة كمؤجر ليست جوهرية لذلك ، ال تتوقع المجموعة أي أثر هام على القوائم الماليةإن أنشطة المجموعة 

وتم تصنيفها  2018يناير  1( لكل العقود التي قامت بإبرامها قبل 16سوف تقوم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 (.4تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )( و 17كإيجارات في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم )

 
 م(2017 – م2015التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )دورة 5-3

سابقا فى العمليات المشتركة  بها المحتفظ تقوم الشركة بإعادة قياس الحصة "األعمال ( "تجميع3)  رقم المالية للتقارير الدولي المعيار
 عندما تقوم الشركة بالسيطرة.

سابقا فى العمليات  بها المحتفظ ال تقوم الشركة بإعادة قياس الحصة " الترتيبات المشتركة ( "11)  رقم المالية للتقارير الدولي المعيار
 المشتركة عندما تقوم الشركة بالسيطرة.

إعتبارالقرض المخصص لتطوير اي موجودات ضمن القروض تقوم الشركة ب "تكاليف اإلقتراض ( "23)  رقم الدولي المحاسبةمعيار
 2019يناير  1البيع. إن هذا التعديل مطبق بداية من  أو المحدد لالسئئئتخدام الجاهزة المؤهلة الموجودات تمويل يهدف الى في حالة أنه

 مع السماح بالتطبيق المبكر.
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  حكمهالنقد وما في  5-4

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من األرصئئئئئئئدة لدى البنوك والنقد في الصئئئئئئئندوق والودائع 
قصيرة األجل والتي لها فترة إستحقاق أصلية خالل ثالثة أشهر أو أقل. كما يتضمن حسابات السحب على المكشوف والتي تمثل جزء 

 المجموعة للنقدية والتي من المتوقع تغيرها من سحب على المكشوف إلى حسابات جارية. ال يتجزأ من إدارة

 المخزون   5-5

يقيد المخزون بالتكلفة أو صئئافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تحدد التكلفة على أسئئاس المتوسئئط المرجح. تشئئتمل التكلفة على كافة 
تشتمل التكلفة على المكاسب او وى العادي من النشاط باإلضافة إلى تكاليف النقل والمناولة.التصنيع المباشرة على أساس المستتكاليف 

يتكون صئئئافي القيمة القابلة للتحقق من سئئئعر البيع  .فقات النقدية من التحوطات المتعلقة بمشئئئتريات المخزوندالخسئئئائر الناتجة عن الت
البيع والتوزيع. يجنب مخصئئئئص، عند  مصئئئئاريفالتقديري ناقصئئئئا  تكاليف التصئئئئنيع اإلضئئئئافية حتى االكتمال، وحصئئئئة مالئمة من 

اس المنتجات يتم قي .االيراداتضمن تكلفة  وتثبت ،يتم اثبات تكلفة المخزون كمصروف الحركة.رة، مقابل أي مخزون بطيء الضرو
 الزراعية عندة نقطة الحصاد بالقيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع عند نقطة الحصاد.

 المشتركة  والمشروعاتاالستثمارات في الشركات الزميلة  5-6
الشئئئركات الزميلة هي تلك الشئئئركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيرا  كبيرا . التأثير الكبير هو قدرة المجموعة على المشئئئاركة في 

 القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال تُعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات. 
يكون بموجبه الحق لألطراف التي لديها سئئئئيطرة مشئئئئتركة في صئئئئافي موجودات الترتيب  المشئئئئروع المشئئئئترك هو ترتيب مشئئئئترك

سيطرة المشتركة هي ترتيب تعاقدي مسيطر عليه بشكل مشترك وتكون قائمة عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة  المشترك. ال
 جماع من األطراف المشاركة بالسيطرة.إلموافقة با

 
باستخدام طريقة حقوق  القوائم المالية الموحدةودات ومطلوبات الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة في هذه يتم إدراج نتائج وموج

الموحدة وتعدل  بالتكلفة في قائمة المركز الماليالملكية والتي بموجبها يسئئئجل االسئئئتثمار في الشئئئركة الزميلة أو المشئئئروع المشئئئترك 
شركة الزميلة أو المشروع المشترك.  شامل اآلخر لل سجل حصة المجموعة في األرباح أو الخسائر والدخل ال التكلفة بعد ذلك بحيث ت
عندما تتجاوز حصئة المجموعة في خسئائر الشئركة الزميلة أو المشئروع المشئترك ملكيتها في الشئركة الزميلة أو المشئروع المشئترك 

أي ملكية طويلة األجل تشئئئئكل في مضئئئئمونها جزء  من صئئئئافي اسئئئئتثمار المجموعة في الشئئئئركة الزميلة أو المشئئئئروع )التي تشئئئئمل 
. تسئئئجل الخسئئئائر اإلضئئئافية فقط بالقدر الذي تتكبد فيه تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصئئئتها من الخسئئئائر اإلضئئئافيةالمشئئئترك( 

فوعات نيابة عن الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وإذا قامت الشركة الزميلة المجموعة التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمد
أو المشئئروع المشئئترك في فترة الحقة بتسئئجيل أرباح، تسئئتأنف المجموعة تسئئجيل حصئئتها من هذه األرباح فقط عندما تتعادل حصئئتها 

 حصتها من الخسائر غير المسجلة.مع من األرباح 
 

المجموعة في الشئئركة الزميلة أو المشئئروع المشئئترك باسئئتخدام طريقة حقوق الملكية اعتبارا  من التاريخ  تتم المحاسئئبة عن اسئئتثمار
الذي تصئئبح فيه الشئئركة المسئئتثمر فيها شئئركة زميلة أو مشئئروعا  مشئئتركا . وعند االسئئتحواذ على االسئئتثمار في الشئئركة الزميلة أو 

ثمار عن حصئئئة المجموعة في صئئئافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المشئئئروع المشئئئترك، تسئئئجل أي زيادة في تكلفة االسئئئت
المحددة للشئئركة المسئئتثمر فيها كشئئهرة وتدرج في القيمة الدفترية لالسئئتثمار. تسئئجل أي زيادة في حصئئة المجموعة من صئئافي القيمة 

كلفة االستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عن ت
 التي يتم فيها االستحواذ على االستثمار. السنةالموحدة في  الربح أو الخسارة

 
عندما تتعامل إحدى شئئركات المجموعة مع شئئركة زميلة أو مشئئروع مشئئترك للمجموعة، تسئئجل األرباح والخسئئائر الناتجة عن هذا 

 للمجموعة فقط بقدر ملكيتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك التي ال تتعلق بالمجموعة. ية الموحدةالقوائم المالالتعامل في 

 الممتلكات واآلالت والمعدات   5-7

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. تتضمن 

خسائر على تتضمن التكلفة اعادة تصنيف حقوق الملكية من اى مكاسب او .التكاليف المتعلقة بإقتناء األصلتكلفة اقتناء األصل كافة 

 تتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشره القتناءو النقدية المؤهلة المتعلقة بمشتريات الممتلكات واألالت والمعدات. تحوطات التدفقات

 الموحدة. رةأو الخسا الربح. يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر عند استبعاد بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة األصل

 
، ويمكن الى المجموعةاذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصئئئئئادية المسئئئئئتقبلية المرتبطة بالنفقات يتم رسئئئئئملة النفقات الالحقة فقط 

 قياسها بشكل موثوق.
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 (تتمة)الممتلكات واآلالت والمعدات   5-7

 المقدرة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي: تستهلك التكلفة ناقصا  القيمة المتبقية
 

 سنة 35 - 5 المباني

 سنة  20 - 1 اآلالت والمكائن والمعدات

 سنوات  10 - 6 السيارات وشاحنات النقل

 سنة 70 - 2 النباتات المثمرة

 والنباتات التي لم تنضج ال تستهلك.األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ 

 
بعض الموجودات التي تم إقتنائها ولكنها غير جاهزة لالسئئتخدام المعدة ألجله،  السئئنةالرأسئئمالية تحت التنفيذ في نهاية  األعمالتشئئمل 

 . المعّدة ألجلة ويتم تحويل هذه الموجودات إلى فئات الموجودات ذات الصلة ويتم استهالكها عندما تصبح جاهزة لالستخدام
 

مالية وتعدل بأثر  ةيتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات ومؤشئئئئئئئرات اإلنخفاض في القيمة في نهاية كل سئئئئئئئن
 مستقبلي، عند الحاجة.

 
ابها كبنود منفصئئئئئئلة من في حال ما إذا كان ألجزاء هامة من بند الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة عندئِذ يتم احتسئئئئئئ

 الممتلكات واآلالت والمعدات.

 الموجودات الحيوية   5-8

 الموجودات الحيوية بالقيمة العادلة ناقصا  تكلفة البيع إال إذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق. تقاس
 

الحيوية المشتراة بتكلفة الشراء كما تظهر الموجودات الحيوية وإذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق تظهر الموجودات 
(، ناقصئئئئئئئا  الموجودات الحيوية حتى يتم اإلنتاج التجاري )يطلق عليها الزيادة في قيمة أو النمو التي تم تربيتها داخليا بتكلفة التربية

تكلفة صئئئئغار الموجودات الحيوية بتكلفة التربية أو . تحدد ، إن وجدتاالسئئئئتهالك المتراكم والخسئئئئارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة
بقية النمو وفقا  للفئة العمرية. كما أن هذه الصغار ال تستهلك. تستهلك الموجودات الحيوية بطريقة القسط الثابت إلى القيم التقديرية المت

 لها على فترات طبقا  لما هو ملخص أدناه:
 

 دورات حلب  4 األبقار

 أسبوع  36 النضوجقطيع الدواجن بعد 

 

 غير الملموسة والشهرة الموجودات 5-9
 

 الموجودات غير الملموسة
، إن يتم قياس الموجودات غير الملموسئئئئة ما عدا الشئئئئهرة بالتكلفة ناقصئئئئا  اإلطفاء المتراكم والخسئئئئائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة

 سنوات. 4الثابت على مدى العمر االقتصادي سط ى أساس القلموجودات غير الملموسة عوجدت. يتم إطفاء ال
 

يتم رسئملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصئادية المسئتقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة، ويمكن 
 قياس النفقات بشكل موثوق.

 
اإلنتاجية ومؤشرات االنخفاض في القيمة في نهاية كل سنه مالية وتعدل يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات غير الملموسة وأعمارها 

 بأثر مستقبلي، عند الضرورة.
 

 الشهرة
شأتها في تاريخ االستحواذ على العمليات ناقصا  الخسائر المتراكمة  يتم قيد الشهرة الناتجة عن االستحواذ على العمليات بالتكلفة عند ن

 لالنخفاض في القيمة، إن وجدت.
 

وألغراض مراجعة االنخفاض في قيمة الشئئئئهرة، يتم تخصئئئئيص الشئئئئهرة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد )أو مجموعة الوحدات 
 المنتجة للنقد( التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال.
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 ة(تتم) -الموجودات غير الملموسة والشهرة  5-9
 
أكثر عند وجود مؤشئئئر النخفاض في قيمتها بشئئئكل سئئئنوي أو التحديد لها الشئئئهرة تخصئئئيص الوحدة المنتجة للنقد التي تم  مراجعة يتم

خسارة تخصيص على االنخفاض في قيمة الوحدة. وإذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم 
األخرى في الوحدة  الموجوداتعلى لوحدة ومن ثم ل تم تخصئئئئئئيصئئئئئئهااالنخفاض في القيمة أوال  لتخفيض القيمة الدفترية ألي شئئئئئئهرة 

تسئئجل أي خسئئارة انخفاض في قيمة الشئئهرة  .ب(14-5)ايضئئاح  بالنسئئبة والتناسئئب على أسئئاس القيمة الدفترية لكل أصئئل في الوحدة
 الموحدة. ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة للشهرة في الفترات الالحقة. لخسارةالربح أو امباشرة في قائمة 

 
 عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد. الشهرةيدرج المبلغ العائد على وعند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة، 

 

 المخصصات 5-10
قانوني أو تعاقدي حالي يمكن تقديره بشئئئكل  الشئئئركة أحداث أو عمليات سئئئابقة قد ينتج عنها إلتزاميتم تكوين المخصئئئص إذا كان لدى 

 اإللتزام. لتسويةهنالك احتمالية أن ينتج عنه تدفقات خارجة لمنافع إقتصادية  موثوق، أو أن
 

 الزكاة وضريبة الدخل األجنبية 5-11

. )"الهيئة"( التي تصئئدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السئئعوديةوفقا لألنظمة الزكوية يتم احتسئئاب مخصئئص الزكاة 
ساب  شركات األجنبية في القوائم المالية طبقا  لألنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيها. مخصص ويتم احت الضريبة على الدخل لل

 المالية التي يتم فيها إصدار الربط النهائي.   السنةيتم معالجة التسويات الناتجة عن الربط الزكوي والضريبة األجنبية النهائية خالل 
 

 ضئئريبة لمعدل وفقا   للفترة للضئئريبة الخاضئئعة اإليرادات على المسئئتحقة الضئئريبة للفترة االئتمان وأ الدخل ضئئريبة مصئئروف يمثل
 والخسائر المؤقتة للفروقات المنسوبة المؤجلة الضريبة ومطلوبات موجودات في التغيرات قبل من معدل نطاق لكل الدخل المطبقة

 .المستخدمة غير الضريبية
 
 التقرير في فترة بنهاية فعلي بشكل   ستُطبق التي أو المطبقة الضريبية القوانين أساس على الحالية الدخل ضريبة مصروف حساب يتم

تقييم  بإجراء اإلدارة تقوم .للضئئريبة خاضئئعا   دخال   فيها وتحقق للشئئركة الزميلة والشئئركات التابعة الشئئركات فيها تعمل التي البلدان
 .للتأويل خاضئعة السئارية الضئرائب لوائح فيها تكون التي للحاالت بالنسئبة الضئريبية اإلقرارات بخصئوص المتخذة للحاالت دوري
 .الضرائب تحصيل سلطات إلى دفعها المتوقع المبالغ أساس على الالزمة المخصصات   وترصد

 

 المؤجلة   ةبالضري 5-12
 

ها من لوما يقاب القوائم المالية الموحدةالمؤجلة للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في  ةبيالضريتم االعتراف ب
المطلوبات الضئئئريبية المؤجلة لكافة الفروقات يتم االعتراف ب .ة للضئئئريبةعاألرباح الخاضئئئأوعية ضئئئريبية مسئئئتخدمة عند احتسئئئاب 

بالقدر الذي يمكن أن تتوفر  لالستقطاعات المؤقتة القابلة قالمؤجلة لكافة الفروالموجودات الضريبية يتم االعتراف بالضريبية المؤقتة. 
ال يتم . المسئئئتخدمةغير الخسئئئائر الضئئئريبيه و القابلة لالسئئئتقطاعفيه أرباح خاضئئئعة للضئئئريبة يمكن اسئئئتخدامها لقاء الفروق المؤقتة 

عن االعتراف  المستخدمةوالخسائر الضريبيه غير الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا نشأت الفروقات المؤقتة االعتراف ب
 األرباحأو  الضئئئئئئئريبيةاألرباح األعمال( في معاملة ال تؤثر سئئئئئئئواء  على  دمجاألولي بالموجودات والمطلوبات )بخالف ما تم في 

 إذا نشأت الفروقات المؤقتة عن االعتراف األولي بالشهرة. المطلوبات الضريبية المؤجلةب االعترافيتم إضافة لذلك، ال . المحاسبية
 

يتم االعتراف بالمطلوبات الضئئئئريبية المؤجلة للفروقات المؤقتة الخاضئئئئعة للضئئئئريبة المرتبطة باالسئئئئتثمارات في الشئئئئركات التابعة 
في حالة مقدرة المجموعة على التحكم في عكس الفروقات المؤقتة واحتمال والشركات الزميلة والحصص في المشاريع المشتركة إال 

عدم قيامها بعكس الفروقات المؤقتة في المسئئئئئئئتقبل المنظور. الموجودات الضئئئئئئئريبية المؤجلة الناشئئئئئئئئة عن الفروقات المؤقتة القابلة 
مكن أن تتوفر فيه أرباح كافية خاضئئعة للضئئريبة لالسئئتقطاع المرتبطة باالسئئتثمارات والحصئئص يتم االعتراف بها فقط بالقدر الذي ي

 لقاء استخدام مزايا الفروقات الضريبية المؤقتة والتي يتوقع أن يتم عكسها في المستقبل المنظور.
 

 يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضئئئئئئئريبية المؤجلة في نهاية كل فترة مالية وتخفض بالقدر الذي لم يعد فيه من المحتمل توفر
 أرباح كافية خاضعة للضريبة يسمح باسترداد جميع األصول أو جزء منها.

 
تقاس الموجودات والمطلوبات الضئئريبية المؤجلة وفقا  للمعدالت الضئئريبية التي يتوقع اسئئتخدامها في فترة تسئئديد المطلوبات أو تحقق 

هاية السنة المالية. إن قياس الموجودات والمطلوبات الموجودات على أساس معدالت الضريبية )واألنظمة الضريبية( التي أقرت في ن
الضئئئريبية المؤجلة يعكس اآلثار الضئئئريبية المترتبة على الطريقة التي تتوقعها المجموعة في نهاية السئئئنة المالية السئئئترداد أو تعديل 

 القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها. 
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 األدوات المالية 5-13
 

 المالية غير المشتقةاألدوات  1-13-5

 
 الموجودات المالية غير المشتقة (أ

 
 بتصنيف موجوداتها المالية ضمن فئات القياس التالية: 2018يناير  1تقوم المجموعة اعتبارا  من 

 التي تقاس الحقا  بالقيمة العادلة )إما خالل الدخل الشامل اآلخر أو خالل الربح أو الخسارة(،  -

 والتي تقاس بالتكلفة المطفأة. -

 يعتمد القياس على نموذج األعمال للمنشأة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.

ة سببالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة إما أن يتم تسجيل المكاسب أو الخسائر في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. بالن

لالسئئئئئئتثمارات في أدوات حقوق الملكية المقتناة لغير أغراض المتاجرة فإن هذا يعتمد ما إذا كانت المجموعة قد قامت بعمل اختيار غير 

 عند اإلثبات األولي لتسجيل استثمار حقوق الملكية بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر.  قابل للنقض

 
االعتراف بكافة الموجودات المالية األخرى في البداية في باالعتراف بالموجودات المالية في تاريخ إصدارها. يتم  مبدئياتقوم المجموعة 

 المجموعة طرفا  في األحكام التعاقدية لألداة. فيه الذي تصبح و المتاجرةتاريخ 

 
حقوق اسئئئئئتالم تحويل بتقوم المجموعة باسئئئئئتبعاد األصئئئئئل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصئئئئئل أو إذا قامت 

يتم األصئئئئئئئل المالي.  والمنافع المرتبطة بملكيةالتدفقات النقدية التعاقدية لألصئئئئئئئل المالي في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخاطر 

 أي ملكية في األصل المالي المحول الذي قامت المجموعة بإنشاءه أو اإلبقاء عليه كأصل أو التزام منفصل.ب االعتراف

 
عرض المبلغ الصئئئافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون مقاصئئئة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويُ إجراء تم ي

 على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت واحد. للتسويةإما لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة المبالغ والنية 

 

 لدى المجموعة الموجودات المالية غير المشتقة التالية:
 

 بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 

 

ة فقط، إن الموجودات المالية المقتناة لتحصئئيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل فيها تلك التدفقات النقدية سئئداد أصئئل المبلغ والعمول

ها الحقا  بالتكلفة المطفأة يتم قياسئئئها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسئئئارة الناتجة عن االسئئئتثمار في أدوات الدين والتي يتم قياسئئئ

في قائمة الدخل الموحدة، وذلك عند التوقف عن إثبات األصئئئئئل أو انخفاض قيمته. يتم إدراج دخل  عالقة التحوطوال تشئئئئئكل جزءا  من 

 العمولة من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي

 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر مة العادلةبالقي الموجودات المالية

اد أصل إن الموجودات المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، والتي تمثل فيها التدفقات النقدية للموجودات سد

لدخل المبلغ والعمولة فقط، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم إثبات التغيرات في القيمة الدفترية من خالل ا

الشامل اآلخر، فيما عدا اثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة، وإيرادات العمولة وأرباح وخسائر الصرف األجنبي، والتي يتم 

 إثباتها في قائمة الدخل الموحدة. 

اآلخر، يعاد تصنيفها من حقوق  عند التوقف عن اثبات األصل المالي، فإن األرباح أو الخسائر التراكمية المثبتة سابقا  ضمن الدخل الشامل

ية الملكية إلى قائمة الدخل الموحدة، ويتم إثباتها ضمن األرباح/ )الخسائر( األخرى. كما يتم إدراج دخل العمولة من هذه الموجودات المال

إليرادات/ المصاريف ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. ويتم إظهار أرباح وخسائر الصرف األجنبي ضمن ا

 األخرى.
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 )تتمة( األدوات المالية 5-13
 

 )تتمة( الموجودات المالية غير المشتقة 5-13-1
 

 المطلوبات المالية غير المشتقة (ب
 

 بتاريخ المتاجرة والذي تصبح فيه المجموعة طرفا  في األحكام التعاقدية لألداة. يتم االعتراف األولي بالمطلوبات المالية 
 

يتم إجراء مقاصئئئئة بين مبالغ التزامتها التعاقدية أو إلغاءها أو إنتهاءها. ب الوفاءتقوم المجموعة باسئئئئتبعاد المطلوبات المالية عند 

الموجودات والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ الصئئئئئافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون لدى المجموعة حق 

 على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت واحد. للتسويةوالنية إما  قانوني بمقاصة المبالغ
 

يتم االعتراف األولي بهذه المطلوبات المالية تصئئئئئئئنف المجموعة المطلوبات المالية غير المشئئئئئئئتقة إلى الفئات المالية األخرى. 

االعتراف األولي، تقاس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام بالقيمة العادلة زائدا  أي تكاليف معامالت مباشرة. وبعد 

 طريقة الفائدة الفعلية.
 

 أخرى.ذمم دائنة تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة الخاصة بالمجموعة من قروض بنكية وذمم دائنة تجارية و
 

 والمحاسبة عن التحوطاألدوات المالية المشتقة  5-13-2

وبعد الموحدة عند تكبدها.  الربح أو الخسارةتقاس المشتقات بالقيمة العادلة وتسجل أي تكاليف معامالت متعلقة بها في قائمة 

 الموحدة.  الخسارةأو  الربحاالعتراف األولي، يسجل أي تغيير في القيمة العادلة في قائمة 

، يسجل الجزء الفعلي من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في قائمة للتدفقات النقدية تحوطكأداة المشتقات  تصنيفوعند 

 تحت بند احتياطيات أخرى في حقوق الملكية.التحوط الموحدة ويظهر التغير المتراكم في احتياطي  الدخل الشامل اآلخر 

تؤثر فيها التدفقات النقدية  التي السنة الموحدة في الربح أو الخسارةيعاد تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية على قائمة 

 .الربح أو الخسارةعلى  التحوط به الذي تمأو عند تأثير البند  الربح أو الخسارةعلى  التحوط بهاالتي تم المتوقعة 

انتهاء أداة أو تم ، التحوطستوفي الضوابط ذات الصلة بمحاسبة التحوط يعد يولم  ،التحوطمعاملة توقع حدوث لم يعد ممكنا  وإذا 

وإذا لم يعد  بأثر مستقبلي. حوطالتإلغاء التصنيف، يتم عندئِذ التوقف عن محاسبة  تمأو إنهاءها او استخدامها، أو  أو بيعها التحوط

 الموحدة. الربح او الخسارةالمبلغ المتراكم في حقوق الملكية على قائمة ، يعاد تصنيف التحوطممكنا  توقع حدوث معاملة 

فاعلية التحوط عند نشأة عالقة التحوط وبشكل دوري لضمان وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط. تم تحديد 

تدخل المجموعة في عالقات التحوط عند توافق الشروط الهامة ألداة التحوط بالضبط مع شروط البند المتحوط. تقوم المجموعة 

ية. يتم إثبات الجزء غير الفعال، إذا كان جوهريا ، في قائمة الربح أو الخسارة ضمن بعمل تقييم نوعي وكمي بتاريخ كل فترة مال

 مكاسب / )خسائر( أخرى.

عند نشأة عالقة التحوط تقوم المجموعة بتوثيق العالقة االقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط بما في ذلك فيما إذا كانت 

لتحوط يتوقع أن تساوي التغيرات في التدفقات النقدية للبنود المتحوطة. تقوم المجموعة التغيرات في التدفقات النقدية ألدوات ا

 بتوثيق أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر للقيام بمعامالت التحوط. 

في احتياطي التحوط في  الحركة امتضمناإلفصاح عن القيم العادلة لمشتقات األدوات المالية المصنفة في عالقات التحوط  يتم

. يتم تصنيف القيمة العادلة الكاملة لمشتقات التحوط كموجودات أو مطلوبات غير متداولة 35في اإليضاح رقم  حقوق المساهمين

شهرا  بينما يصنف كموجودات أو مطلوبات متداولة عندما يكون  12عندما يكون االستحقاق المتبقي للبند المتحوط أكثر من 

 شهرا . 12المتبقي للبند المتحوط أقل من االستحقاق 
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 االنخفاض في القيمة 5-14

 الموجودات المالية غير المشتقة    (أ)

يم خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة ألدوات الدين الخاصة بها كجزء من يتقوم المجموعة، بناء على النظرة المستقبلية، بتق

 .موجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 تاريخ مبسط، والذي يتطلب تسجيل الخسائر المتوقعة على أساس العمر منالنهج الذمم المدينة، تطبق المجموعة للبالنسبة 

، تم تجميع الذمم المدينة بناء  على خصائص مخاطر االئتمان ةلقياس خسائر االئتمان المتوقع اإلعتراف األولي للذمم المدينة.

المشتركة وعدد األيام المتقادمة. تم استنتاج معدالت الخسارة المتوقعة من المعلومات التاريخية للمجموعة وتم تعديلها لتعكس 

ا معلومات مستقبلية لعوامل االقتصاد الك لي مثل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي النتيجة المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن أيض 

 .اإلجمالي

، وبالتالي فإن تأثير مخاطر ائتمانية منخفضة األرصدة لدى البنوك لديهاواألخرى مثل الذمم المدينة للموظفين  الموجودات المالية

 .غير جوهرييكون المتوقعة  األئتمانتطبيق خسارة 

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية     (ب)

الموجودات الحيوية والمخزون والموجودات  ما عدامراجعة الموجودات غير المالية )يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي 

 ما إذا كان هناك أي ظروف تشير إلى حدوث خسارة االنخفاض في القيمة أو عكس خسارة االنخفاضالضريبية المؤجلة( لتحديد 

وفي حالة وجود هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لهذه الموجودات لتحديد مقدار خسارة االنخفاض في في القيمة. 

 ت.دالقيمة أو عكس خسارة االنخفاض في القيمة، إن وج

النخفاض القيمة سنويا  أو بشكل متكرر يتم اختبار الوحدة المدرة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها للتأكد فيما إذا كانت تعرضت 

 عند وجود مؤشر أن الوحدة سوف تتعرض النخفاض القيمة.

 عند تعذر تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات الفردية، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقدو

على الوحدات  المشتركةموجودات الوعند إمكانية تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، يتم توزيع  التي تنتمي إليها الموجودات.

يتم توزيعها على المجموعة األصغر من الوحدات المنتجة للنقد والتي يمكن تحديد أساس  ذلكبخالف الفردية المنتجة للنقد، أو 

الموجودات غير الملموسة  لكوكذار اإلنتاجية غير محددة المدة توزيع معقول وثابت لها. الموجودات غير الملموسة ذات األعم

غير المتاحة لالستخدام بعد يتم فحصها لالنخفاض في قيمتها سنويا  على األقل وكلما كان هناك مؤشر على االنخفاض في قيمة 

 الموجودات.

االستخدام أيهما أعلى. وعند تقييم القيمة قيد االستخدام،  القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع والقيمة قيد

تقييمات السوق  يعكسالذي يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة 

 الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة للموجودات التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها. 

ة يإذا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى ما دون قيمتها الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفتر

للموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى قيمتها القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة 

 .الموحدة الربح أو الخسارة 

ة للنقد( إلى وعندما يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في وقت الحق، يتم زيادة القيمة الدفترية للموجودات )أو الوحدة المنتج

ها التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادتها، القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديد

فيما لو تم االعتراف بخسارة االنخفاض في قيمة الموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( في سنوات سابقة. يتم االعتراف بعكس 

 الموحدة  الربح أو الخسارةسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة خ
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بع في الشركة وشركاتها التابعة، عند العمل المتّ لشروط وأحكام نظام تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقا  

 انتهاء عقود خدماتهم. 

يتم احتساب التزام المجموعة المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طريق تقدير قيمة المنافع المستقبلية التي تستحق للموظفين في 

 وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية. السابقةوالفترات الحالية 

يتم بغرض الوفاء بهذه االلتزامات المستقبلية. لتكاليف لالرئيسية رت التي تستخدم عند تحديد العناصتراضااالفالمجموعة تضع 

تكلفة الخدمة بعد استشارة الخبير االكتواري في المجموعة وتشمل تلك االفتراضات التي تستخدم لتحديد  االفتراضاتوضع هذه 

يقوم االكتواري المؤهل باحتساب التزام المنافع المحددة وذلك باستخدام االعتيادية وكذلك عناصر التمويل المتعلقة بالمطلوبات. 

  طريقة المبالغ المستحقة حسب الوحدة.

 بإعادة تقييم التزامات المنافع المحددة تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر  االعترافيتم 

في عن طريق تطبيق معدل الخصم الذي يستخدم  للسنةمصروف الفائدة على التزامات المنافع المحددة الموحدة. تحدد المجموعة 

األخذ باالعتبار أي تغير يطرأ على صافي التزامات المنافع المحددة بعد السنوية  السنةد بداية ة عندقياس التزامات المنافع المحد

األخرى المتعلقة  مصاريفيتم االعتراف بمصروف الفائدة الصافي والنتيجة المساهمات والمدفوعات لاللتزامات.  السنةخالل 

 بخطط المنافع المحددة في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.

 

 االحتياطي النظامي 5-16

سبته   شركة تحويل ما ن سعودية، يجب على ال شركات بالمملكة العربية ال شركة ونظام ال سي لل ٪ من صافي ربح 10وفقا  للنظام األسا
 األحتياطى النظامى غير قابل للتوزيع حاليا على المساهمين.هذا السنة الى االحتياطي النظامي. 

 

 الصكوك 5-17

تصئئنف المجموعة الصئئكوك المصئئدرة ضئئمن المطلوبات المالية أو حقوق الملكية، وذلك وفقا  للشئئروط التعاقدية للصئئكوك. الصئئكوك 
 ت. التي لها تاريخ استحقاق ثابت وتواريخ ثابتة لتوزيع عوائد األرباح تصنف كالتزاما

 
الصئئئئكوك التي ليس لها تاريخ اسئئئئتحقاق ثابت )الصئئئئكوك الدائمة( وتواريخ غير ثابتة لتوزيع عوائد األرباح تصئئئئنف ضئئئئمن حقوق 

 الملكية. تسجل التوزيعات ضمن حقوق الملكية.
 

 أسهم الخزينة 5-18

يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة باألسهم التي يُعاد شراؤها )أسهم الخزينة( بغرض استخدامها ضمن برنامج خيارات الموظفين 
في أسهم الشركة "إيسوب" بالتكلفة ويتم خصمها من حقوق الملكية وتعدل ألي تكاليف معامالت، والتوزيعات وكذلك أرباح  لإلشتراك

الموحدة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء  الربح أو الخسارةهم. ال يتم اثبات أي أرباح أو خسائر في قائمة أوخسائر بيع هذه األس
في  في حالة إعادة اإلصئئئئئدار عوضأدوات حقوق الملكية الخاصئئئئئة باألسئئئئئهم للمجموعة. يتم اثبات أي فروقات بين القيمة الدفترية وال

 االرباح المبقاة.
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يحصل موظفي المجموعة على مكافآت في شكل دفعات على أساس األسهم ضمن برنامج خيارات الموظفين لإلشتراك في أسهم الشركة 
المجموعة حق خيار شراء أسهم الشركة )"الخيار"(. لكي يتمكن الموظف من ممارسة هذا الحق يقوم "إيسوب" حيث يمنح موظفي 

 بدفع سعر محدد مسبقا  وتقديم خدماته كعوض ويتوافق مع شروط االستحقاق.

الموحدة ويتم بالمقابل زيادة اإلحتياطيات األخرى في حقوق  الربح أو الخسارةيتم االعتراف بتكلفة البرنامج، كمصروف في قائمة 
 الملكية على مدى السنة التي من خاللها يتم الوفاء بشروط الخدمة.

بعمل تحوط اقتصادي وذلك من خالل شراء أسهم خزينة عند بداية البرنامج. ووفقا  لذلك، فان االحتياطيات األخرى  المجموعةقامت 
التراكمي الناتج من البرنامج( يتم تحويلها إلى األرباح المبقاة عند انتهاء مدة البرنامج. وذلك سواء تم اكتساب )المتمثلة في المصروف 

 الموظفين لتلك الخيارات أم ال.

فترة  إليهالمصروف المتراكم المعترف به عند تاريخ إعداد كل تقرير مالي، حتى تاريخ انتهاء البرنامج يعكس المدى الذي انتهت 
 رنامج وأفضل تقديرات المجموعة لعدد الخيارات التي اكتسبت في نهاية البرنامج.الب

وفي حالة تعديل شروط البرنامج، فإن الحد األدنى للمصاريف المعترف بها يساوي القيمة العادلة لخيارات األسهم في تاريخ المنح ومع 
زيادة القيمة العادلة للخيارات أو يعود بالمنفعة على الموظفين  ذلك فإنه يتم اإلعتراف بأي مصروف إضافي لقاء أي تعديل يؤدي إلى

 وحسبما يتم قياسه بتاريخ التعديل.

بالمصاريف المتبقية حيث  وفي حالة إنهاء البرنامج، يتم معالجة الخيارات كما لو كانت مكتسبة في تاريخ اإلنهاء، ويتم فورا  اإلعتراف
لكن، في حالة وضع برنامج عة للتحكم من قبل الشركة أو الموظف والتي لم تستحق بعد. وتشتمل تلك المزايا غير المكتسبة والخاض

ديد جديد كبديل لبرنامج تم إنهاؤه، وتم تحديده كبرنامج بديل في تاريخ منح البرنامج الجديد، فإن البرنامج الذي تم إنهاؤه والبرنامج الج
 ا ورد في الفقرة السابقة.يتم معالجتها كما لو كان تعديل البرنامج األصلي كم

 

 تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية 5-20

تحويل ثابتة والتي يتم تحديدها  على أساس أسعارالمالية وتسجل باللاير السعودي  السنةيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية خالل 
 المالية دوريا  إلظهار متوسط األسعار السائدة في السوق أو األسعار اآلجلة إذا كانت المعامالت مغطاة. يتم تحويل الموجودات

أسعار على أساس  الموحدة وتسجل باللاير السعودي المدرجة بالعمالت األجنبية بتاريخ إعداد قائمة المركز المالي  المالية والمطلوبات
يتم تحميل أو إضافة أي فروقات ناتجة عن التحويل التحويل السائدة بذلك التاريخ أو بأسعار الشراء اآلجلة إذا كانت المعامالت مغطاة. 

 الموحدة، كلما كان ذلك مالئما . الربح أو الخسارةعلى قائمة 

على أساس أسعار  كات التابعة إلى اللاير السعوديوالمطلوبات لهذه الشريتم في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ترجمة الموجودات 
الموحدة الخاصة بهذه الشركات على  الربح أو الخسارةالتحويل السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. ويتم ترجمة قائمة 

ما عدا األرباح المبقاة على أسعار التحويل السائدة  أساس المتوسط المرجح ألسعار التحويل للسنة. يتم ترجمة عناصر حقوق الملكية
من خالل  في تاريخ نشأة كل عنصر. أما التعديالت على ترجمة العمالت الناتجة المتعلقة بهذه العناصر لحقوق الملكية يتم تسجيلها

 حقوق الملكية. منكبند منفصل  الدخل الشامل األخر
 

 االعتراف باإليرادات  5-21

ات في القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق لقاء البضاعة المباعة بالصافي بعد خصم المرتجعات والخصم التجاري تتمثل اإليراد
)في توقيت محدد أو عند  بقبولهاوالحسومات. تقوم المجموعة باالعتراف باإليراد عندما يحصل العميل على البضائع أو اإلقرار 

 الشحن(.

يتم احتساب مخصص المبيعات المرتجعة على أساس المرتجع المتوقع ، وئيسي على أساس البيع أو اإلرجاعيتم بيع المنتجات بشكل ر
من المنتجات المنتهية الصالحية. يتم مقاصة مرجعات البيع المتوقعة كمقابل اإليرادات مع التأثير المصاحب في الذمم الدائنة التجارية 

 والذمم المدينة التجارية لمبيعات الدين.للمبيعات النقدية  والذمم الدائنة األخرى
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شهرا . يتم إثبات إيرادات هذه المبيعات  12على مدى  اإلجمالية يتم بيع البضائع بخصومات كبيرة بأثر رجعي على أساس المبيعات
استنادا إلى السعر المحدد في العقد ناقص حجم الخصومات المقدر. تستخدم الخبرة المتراكمة لتقدير وتقديم الخصومات ويتم إثبات 

 الدائنةات )المدرجة ضمن الذمم اإليرادات إلى الحد المحتمل بشكل كبير أنه لن يكون هناك عكس جوهري. يتم إثبات استرداد مطلوب
 فيما يتعلق بالمبيعات التي تمت خالل السنة.للخصومات المتوقعة على المبالغ المستحقة الدفع للعمالء خرى( األ و الذمم الدائنة التجارية

 ال يوجد عنصر لمكون تمويل حالي حيث أن المبيعات تتم إما نقدا  أو دين ألجل يتماشى مع ممارسة السوق.

 

 المنح الحكومية   5-22

يتم االثبات األولي بالمنح الحكومية ضمن المطلوبات األخرى  الحيوية. لموجوداتهاعالف األ حكومية على استيراد ا  تستلم المجموعة منح
 بالقيمة العادلة عند وجود تأكيد معقول بالتزام المجموعة بالشروط المتعلقه بها وبأنه سيتم استالمها من الدولة.

الموحدة بصورة منتظمة على مدى الفترات التي تعترف بها المجموعة كمصروف  الربح او الخسارةاثبات المنح الحكومية في قائمة يتم 
 وذلك لمقابلة اإلعانة مع التكاليف التي سيتم التعويض عنها. 

 

 العمومية واإلدارية   مصاريفوالالبيع والتوزيع  مصاريف 5-23

شرة التي ال تعتبر بشكل خاص العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المبا مصاريفوالالبيع والتوزيع  مصاريفتشتمل 
العمومية واإلدارية، عند الضرورة،  مصاريفوالالبيع والتوزيع  مصاريفومن تكلفة المبيعات. يتم التوزيع بين تكلفة المبيعات  جزء  

المتعلقة باالتفاقيات طويلة األجل بحسومات المبيعات( )ما عدا تلك المتعلقة . تقوم المجموعة بتحميل المدفوعات على أساس ثابت
 البيع والتوزيع.  مصاريفالمبرمة مع العمالء والموزعين على 

 

 عقود االيجار  5-24

للمجموعة يتم تصنيفها  والمنافع المرتبطة بالملكيةتنتقل كافة مخاطر  على أساسهاالمحتفظ بها بموجب عقود اإليجار والتي الموجودات 
قيمتها العادلة والقيمة الحالية من الحد األدنى لمدفوعات عقود  بمبلغ يعادلمبدئيا الموجودات المؤجرة يتم قياس تمويلي. إيجار كعقود 

 للسياسة المحاسبية المنطبقة على الموجودات.تحتسب الموجودات وفقا  وبعد االعتراف األولي، االيجار، أيهما أقل. 

في قائمة المركز  والتي ال يتم االعتراف بها كعقود إيجار تشغيليمن خالل عقود اإليجار األخرى تصنف الموجودات المحتفظ بها 
الموحدة على مدى  أو الخسارةالربح دفعات االيجار المتعلقة بعقود االيجار التشغيلي على قائمة المالي الموحدة للمجموعة. يتم تحميل 

 فترة عقود االيجار.
 

 قروض   5-25

 بين المتحصالت فرق المطفأة. أي بالتكلفة الحقا   وتقاس المتكبدة، المعاملة تكاليف من صافية العادلة، بالقيمة مبدئيا   القروض تُحتسب
 معدل طريقة باستخدام القروض فترة مدى على الخسارة أو الربح في المستردة يتم اإلعتراف به والقيمة )المعاملة تكاليف من صافية(

 تصنيف يتم. مدته انتهاء أو إلغائه أو العقد، في المحدد االلتزام تنفيذ عندالموحدة  المالي المركز قائمة من القروض تُلغى. الفائدة الفعلي
 .شهرا   12 عندما تكون فترة اإلستحقاق المتبقية أقل من متداولة كمطلوبات القروض
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 تكلفة التمويل   5-26

تكلفة التمويل المنسوبة مباشرة القتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة )وهي موجودات بحاجة لفترة كبيرة من الوقت، أكثر من 
المعدة له( يتم اضافتها إلى تكلفة هذه الموجودات حتى تصبح هذه الموجودات  موجودات جاهزة لالستخدامسنة، حتى تصبح هذه ال

 .فترة التوقفجاهزة لالستخدام المعدة له. كما لم يتم رسملة أي تكلفة تمويل خالل 

لمخاطر أسعار  بالقدر الذي يستخدم فيه معدل التمويل المتغير لتمويل الموجودات المؤهلة والتحوط بها في تغطية تدفقات نقدية فعالة
الموحدة  الربح أو الخسارةيتم اثبات الجزء الفعلي من المشتقات في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة ويتم تحويله إلى قائمة  الفائدة.

مؤهلة وبالقدر الذي يستخدم فيه معدل التمويل الثابت لتمويل الموجودات ال المؤهلة على األرباح أو الخسائر،عند تأثير الموجودات 
والتحوط بها في تغطية تدفقات نقدية فعالة لمخاطر أسعار الفائدة، تعكس تكاليف التمويل التي تمت رسملتها معدل الفائدة الذي تمت 

 تغطيته.

إيرادات االستثمارات المكتسبة من االستثمارات المؤقتة للقروض المحددة التي تعتمد تكاليفها على الموجودات المؤهلة يتم خصمها من 
 تكاليف التمويل المؤهلة للرسملة. 

 الموحدة عند فترة تكبدها. الربح أو الخسارةيتم اثبات جميع تكاليف التمويل األخرى في قائمة 
 

 ارير القطاعية  التق    5-27

قطاع التشغيل هو عنصر في المجموعة يرتبط بأنشطتها التي من خاللها تحصل على إيرادات وتتكبد مصاريف بما في ذلك اإليرادات 
والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع أي عناصر أخرى في المجموعة. يتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل بصورة 

في المجموعة حيث يقوم بالنسبة للمجموعة باتخاذ قرارات بشأن الموارد التي يتم توزيعها على  رؤساء قطاع األعمالاسطة منتظمة بو
في المجموعة  األعمال رؤساء قطاعالمرفوعة لالقطاعات وتقييم أداءها والتي تتوفر معلوماتها المالية المفصلة. تشتمل نتائج القطاع 

 على بنود منسوبة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.

 استخدام األحكام والتقديرات - 6
 

من اإلدارة يتطلب  في المملكة العربية السعوديةالمعتمدة  وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية الموحدة إن إعداد هذه القوائم المالية 
 تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية على المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات. والتي بدورها أحكام وتقديرات وافتراضاتاستخدام 

وكذلك اإلفصاحات عن بعض األصول وااللتزامات المحتملة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. تؤثر التقديرات واإلفتراضات 
. وعلى الرغم من أنه تم إعداد تلك التقديرات مصاريفلتزامات وكذلك المبالغ التي تم التقرير عنها لإليرادات والفي أرصدة األصول واإل

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.ف ألحداث أو الظروف الحاليةمتاحة لإلدارة عن االمعلومات الأساس أفضل  على
 

 مستمرة. يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي.يتم مراجعة اإلفتراضات الهامة بصورة  
 

 األحكام 6-1
 

قطيع  فيما يخص الموجودات الحيويةب المتعلقة المحاسبية المجموعة ةعند تطبيق سياستم استخدامها األحكام التي ب المعلومات المتعلقة 
 .ن مبينة أدناهوطيور الدواج أبقار األلبان،

قياس ال"الزراعة"  41يتطلب معيار المحاسبة الدولي لقيمة. ض انخفااخسائر وكم المترك االستهالابالتكلفة ناقصا   ن:أللبااأبقار  قطيع 
ا تكاليف البيع من  عندما يتعذر قياس  بخالف ذلكالحصاد،  وقتحتى  الحيويةهذه الموجودات ل األولي االعترافبالقيمة العادلة ناقص 

 :ما يلياإلدارة  استنتجت. األولي االعترافق عند القيمة العادلة بشكل موثو

 .غير ممكن 1 تقييم المستوى فإنال توجد سوق نشطة ألبقار األلبان في المملكة العربية السعودية وبالتالي  - 1المستوى  

الهامة في الموقع والبيئة والتكاليف المرتبطة بها ومتوسط  للفروق، ونظرا  للمالحظةال توجد بيانات سوق متوفرة قابلة  - 2المستوى  
تقييم  أللبان وأغلبية التوزيع داخل المملكة العربية السعودية والمسافة إلى األسواق النشطة، فهذا يعني أنلمنتج  حيوان لكل العائد

  .غير ممكن 2المستوى 
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 استخدام األحكام والتقديرات - 6

 )تتمة( األحكام 6-1

عدم وجود سوق مالئمة  -)نهج الدخل أو السوق( ( التدفقات النقدية المخصومة") التدفقات النقدية المخصومة أساليب( 1) - 3المستوى  
اإليرادات اى اسلوب تقييم للتدفقات النقدية المخصومة التى من الممكن ان تستخدم للحليب غير المبستر أو أي منتج وسيط آخر يتطلب 

ي تقييم ثم إلغاء التكاليف وهامش الربح المرتبط بالبسترة والتصنيع والتعبئة والمبيعات والتوزيع وذلك لتحديد صافي ألس اإلجمالية كأسا
ر التدفقات النقدية غير المباشرة الناتجة عن إنتاج الحليب غير المبستر. ترى اإلدارة أن أي قيمة عادلة مستمدة من هذا القبيل ستكون غي

ا نسبي ا من  األلبانتعتبر تكاليف تشغيل قطعان  حيث موثوقة بشكل واضح ا صغير  الشاملة للمجموعة، وأي تدفقات نقدية  األنشطةجزء 
محسوبة مستمدة من نهج التقييم هذا قد تعتمد بشكل مفرط على عدد كبير من االفتراضات، الكثير منها ال يمكن اشتقاقه، أو مقارنته، 

 ابلة للمالحظة.القبافتراضات السوق أو البيانات 

ترى اإلدارة أن أي نهج لتكلفة االستبدال يجب أن يتضمن تكلفة استبدال العجول  -( التكلفة أو تكلفة االستبدال الحالية 2) - 3المستوى  
 .األلبان ألبقارأعاله، ال يمكن تقييم المستوى األول والثاني  سبق مناقشتهالوالدة. كما  يحديث

ا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، والتي تستثني أي  المحاسبة عنهان يتم األلب أبقار بما أن قطيع  حالي ا بسعر التكلفة ناقص 
 وفقا لطبيعته للقطيع (، تعتقد اإلدارة أن تكلفة أي استبدالالحلبالوالدة )ألنها جزء ضروري من دورة  يحديث بقارشراء لألتكاليف 

 .أبقار األلبان( لن يكون أقل من القيمة الدفترية الحالية لقطيع محددة بهذه الطريقة)يمكن أن تكون وحجمه الحاليين 

ا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. يتطلب معيار المحاسبة الدولي  الدواجن: قطيع   القياس"الزراعة"  41بالتكلفة ناقص 
ا تكاليف البيع من  عندما يتعذر قياس  بخالف ذلكحتى نقطة الحصاد،  الحيويةهذه الموجودات ل األولي االعترافبالقيمة العادلة ناقص 

. ونظرا  للحياة القصيرة نسبيا  لقطيع الدواجن )أقل من عام(، تعتقد اإلدارة أن أي األولي االعترافالقيمة العادلة بشكل موثوق عند 
 .جوهريةوالقيمة العادلة ليست  فروق بين التكلفة المستهلكة

 

 االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة 6-2

االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة ذات المخاطر الجوهرية والتي تتسبب في تعديالت هامة على القيمة الدفترية للموجودات  
 إدراجها في اإليضاحات التالية: تموالمطلوبات خالل السنة 

 

  الشهرة.: الشهرة: االختبار السنوي لالنخفاض في قيمة 8اإليضاح 

  مخصص االنخفاض في قيمة المدينون التجاريون.13اإليضاح : 

  االفتراضات االكتوارية الرئيسية.مزايا نهاية الخدمة للموظفين : قياس التزامات 21اإليضاح : 

  المخزون: مخصص المخزون بطيء الحركة.12اإليضاح : 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات  -7
  

 األراضي والمباني 
اآلالت والمكائن  

 والمعدات
  

 السيارات
األعمال الرأسمالية  

 تحت التنفيذ
  

 أشجار مثمرة
  

أشجار غير 
 مثمرة

  
 اإلجمــالي

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

              التكلفة

 31.912.849  51.563  175.930  4.262.315  2.600.134  12.831.133  11.991.774 م2018يناير  1في 

 100,885  -  -  -  1,778  11,673  87.434 عند االستحواذ على الشركة التابعة

 1,931,236  35.959  -  1.895.277  -  -  - السنةإضافات خالل 

 -  (59.266)  59.266  (2.805.470)  230.953  1.464.080  1.110.437 السنةتحويالت خالل 

 (366,823)  -  (11.461)  -  (131.018)  (147.797)  (76.547) استبعادات خالل السنة

 (8,919)  (1,808)  (8)  (3.027)  (450)  (2.712)  (914) عمالت أجنبيةفروق ترجمة 

 33,569,228  26.448  223.727  3.349.095  2.701.397  14.156.377  13.112.184 م 2018ديسمبر  31في 

واالنخفاض في  االستهالك المتراكم

 القيمة

             

 9.511.157  -  114.065  -  1.358.073  6.040.585  1.998.434 م2018يناير  1في 

 1,684,106  -  93.828  -  252.821  929,770  407,687 االستهالك المحمل للسنة

 (326,708)  -  (11.461)  -  (104.474)  (144.096)  (66.677) استبعادات خالل السنة

 97.336  -  -  -  19,447  34,117  43,772 (28-1االنخفاض في قيمة الموجودات )

 (3,205)  -  (1,806)  -  (127)  (1.157)  (115) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 10,962,686  -  194,626  -  1.525.740  6.859.219  2.383.101 م2018ديسمبر  31في 

              صافي القيمة الدفترية:

 22,606,542  26.448  29,101  3.349.095  1.175.657  7.297.158  10.729.083 م 2018ديسمبر  31في 

 
  



 المراعيشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 )تتمة( -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

39 
 

 

 ة(تتم) –الممتلكات واآلالت والمعدات  -7
  

 األراضي والمباني 
اآلالت والمكائن  

 والمعدات
  

 السيارات
األعمال الرأسمالية  

 تحت التنفيذ
  

 أشجار مثمرة
  

أشجار غير 
 مثمرة

  
 اإلجمــالي

بآالف الرياالت  
 السعودية

الرياالت بآالف  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

              التكلفة:

 29.313.331  67.690  101.072  5.167.775  2.547.348  11.297.763  10.131.683 م2017يناير  1في 

 2.925.416  68.658  1.370  2.855.388  --  --  -- إضافات خالل السنة

 --  (84.780)  84.780  (3.768.182)  145.378  1.738.248  1.884.556 تحويالت خالل السنة

 (300.058)  --  (10.257)  --  (89.688)  (162.938)  (37.175) استبعادات خالل السنة

 --  --  --  --  (2.564)  (25.081)  27.645 إعادة تصنيف

 (25.840)  (5)  (1.035)  7.334  (340)  (16.859)  (14.935) فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 31.912.849  51.563  175.930  4.262.315  2.600.134  12.831.133  11.991.774 م2017ديسمبر  31في 

              القيمةالك المتراكم واإلنخفاض في االسته

 8.168.738  --  53.166  --  1.176.362  5.270.102  1.669.108 م2017يناير  1في 

 1.573.671  --  71.536  --  255.704  917.429  329.002 االستهالك المحمل للسنة

 (254.825)  --  (10.257)  --  (72.353)  (150.356)  (21.859) استبعادات خالل السنة

 --  --  --  --  (452)  (167)  619 إعادة تصنيف

 37.211  --  --  --  --  9.053  28.158 (1-28)ايضاح  االنخفاض في قيمة الموجودات

 (13.638)  --  (380)  --  (1.188)  (5.476)  (6.594)  فروق ترجمة عمالت أجنبية

 9.511.157  --  114.065  --  1.358.073  6.040.585  1.998.434 م2017ديسمبر  31في 

 22.401.692  51.563  61.865  4.262.315  1.242.061  6.790.548  9.993.340 صافي القيمة الدفترية:

              م 2017ديسمبر  31في 

 .(مليون لاير سعودي 73.8م: 2017) لاير سعوديمليون  42.4قدرها و السنةخالل تشتمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على تكاليف التمويل المرسملة  7-1

 معدات المرهونة كضمان من قبل المجموعة.الالت واآلممتلكات وال( للحصول على معلومات حول 20أنظر )إيضاح  7-2
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 الموجودات غير الملموسة والشهرة -8

ديسمبر  31     

 م        2018
 م  2017ديسمبر  31 

 بآالف الــرياالت    

 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 111.719  104,036    (1-8تراخيص البرامج )اإليضاح رقم 

 934.888  934,335    (2-8الشهرة )اإليضاح رقم 

    1,038,371  1.046.607 

 

 تراخيص البرامج   8-1

 

  

 تراخيص البرامج

تراخيص البرامج تحت  

 التنفيذ *

  

 اإلجمالي

بآالف الرياالت  

 ةالسعودي

بآالف الرياالت  

 ةالسعودي

بآالف الرياالت  

 ةالسعودي

      التكلفة

 226.501  28.710  197.791 م2018يناير  1في  

 39,797  39,797     - السنةإضافات خالل  

    -  (35,695)  35,695 السنةتحويالت خالل  

 (156)     -  (156) السنةاستبعادات خالل  

 (55)  2  (57) فروق ترجمة عمالت أجنبية     

 266,087  32,814  233,273 م2018ديسمبر  31في  

      

      اإلطفاء المتراكم

 114.782  -  114.782 م2018يناير  1في  

 47,451     -  47,451 السنةاإلطفاء خالل  

 (156)     -  (156) السنةاستبعادات خالل      

 (26)     -  (26) فروق ترجمة عمالت أجنبية     

 162,051     -  162,051 م2018ديسمبر  31في  

      

      صافي القيمة الدفترية

 104,036  32,814  71,222 م 2018 ديسمبر 31في  
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 ة(تتم) –الموجودات غير الملموسة والشهرة  -8
 

 )تتمة( –تراخيص البرامج    8-1

 

  

 تراخيص البرامج

تراخيص البرامج تحت  

 التنفيذ *

  

 اإلجمالي

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

      التكلفة

 204.773  34.753  170.020 م2017يناير  1في  

 52.927  52.927  -- إضافات خالل السنة 

 --  (58.400)  58.400 تحويالت خالل السنة 

 (30.930)  --  (30.930) استبعادات خالل السنة 

 (269)  (570)  301 فروق ترجمة عمالت أجنبية     

 226.501  28.710  197.791 م2017ديسمبر  31في 

      

      اإلطفاء المتراكم

 95.399  --  95.399 م2017يناير  1في  

 50.017  --  50.017 اإلطفاء خالل السنة 

 (30.930)  --  (30.930) استبعادات خالل السنة     

 296  --  296 فروق ترجمة عمالت أجنبية     

 114.782  --  114.782 م2017ديسمبر  31في 

      

      صافي القيمة الدفترية

 111.719  28.710  83.009 م 2017ديسمبر  31في      

 
 * تراخيص البرامج تحت التنفيذ تتضمن برامج تحت التركيب.  
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 الشهرة 8-2
 

م 2009في وشركة حائل للتنمية الزراعية م 2007شركة المخابز الغربية المحدودة في ستحواذ على اإل خالل نشأت الشهرة من

 م:2012في وشركة األلبان والعصائر العالمية المحدودة 

 

شركة المخابز 

  الغربية

 شركة حائل

  الزراعية للتنمية

شركة األلبان 

والعصائر العالمية 

 اإلجمالي  المحدودة

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

        التكلفة

 1,263,070  469,602  244,832  548,636 م2018يناير  1في  

 (553)  (553)     -     - فروق ترجمة عمالت أجنبية     

 1,262,517  469,049  244,832  548,636 م2018ديسمبر  31في  

        

        اإلطفاء المتراكم

 328,182  328,182     -     - م2018يناير  1في  

 328,182  328,182     -     - م2018ديسمبر  31في  

        

        صافي القيمة الدفترية

 934,335  140,867  244,832  548,636 م 2018ديسمبر  31في  

 
 

شركة المخابز 

  الغربية

 شركة حائل

  الزراعية للتنمية

شركة األلبان 

والعصائر العالمية 

 اإلجمالي  المحدودة

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

        التكلفة

 1,258,908  465,440  244,832  548,636 م2017يناير  1في  

 4,162  4,162     -     - فروق ترجمة عمالت أجنبية     

 1,263,070  469,602  244,832  548,636 م2017ديسمبر  31في  

        

        اإلطفاء المتراكم

 328,182  328,182     -     - م2017يناير  1في  

 328,182  328,182     -     - م2017ديسمبر  31في  

        

        صافي القيمة الدفترية

 934,888  141,420  244,832  548,636 م 2017ديسمبر  31في  
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جزءا  من قطاع  حائل للتنمية الزراعيةتمثل شئئئئئئئركة المخابز الغربية المحدودة جزءا  من قطاع منتجات المخابز، بينما تمثل شئئئئئئئركة 

 األعالف والمحاصيل الزراعية وقطاع الدواجن. تصنف الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة ضمن قطاع األلبان والعصائر. 

 

يتم إجراء إختبار للشئئئئهرة سئئئئنويا . يتم إجراء إختبار للموجودات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك بمقارنة القيمة الدفترية لكل 

م وحدة مدرة للنقد مع القيمة القابلة لإلسترداد والتي تم تحديدها على أساس المعلومات المستخدمة في إحتساب القيمة الحالية التي تستخد

التدفقات النقدية المتوقعة المبنية على توقعات مالية معتمدة من اإلدارة العليا لمدة خمس سئئئئنوات. يتراوح معدل الخصئئئئم المسئئئئتخدم في 

كل وحدة مدرة للنقد. تم إحتسئئئئاب القيمة المتبقية في نهاية فترة بما يالئم  %21.7و  %7.4التدفقات النقدية المتوقعة ما بين إحتسئئئئاب 

 صافي دخل السنة األخيرة من فترة التوقعات. لالتوقعات بإستخدام مكرر الربحية 

 

بمعدل نمو المبيعات والتضخم في تكلفة المبيعات المستخدمة في إستنباط يتأثر إحتساب القيمة الحالية تأثرا  كبيرا  باإلفتراضات المتعلقة 

ة التدفقات النقدية لما بعد الموازنة لمدة خمس سئئنوات وكذلك العوامل المسئئتخدمة في احتسئئاب القيمة النهائية. يتم احتسئئاب القيمة النهائي

 التوقعات.باستخدام مكرر الربحية/نموذج غوردون للنمو السنة األخيرة من فترة 

 

 شركة المخابز الغربية المحدودة  -الحساسية تجاه التغيرات في اإلفتراضات 

فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضئئئئئات األسئئئئئاسئئئئئية أعاله يمكن أن 

بشئئئئئئكل جوهري عن القيمة القابلة لإلسئئئئئئترداد لها. وفيما يلي ا في ذلك الشئئئئئئهرة بم المدرة للنقد تؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للوحدة

 -االفتراضات المترتبة على التغيرات في االفتراضات األساسية: 

 نمو المبيعات إفتراضات أ (

وفي حالة بقاء اإلفتراضئئئئئئئات األخرى كما هي، فإن  %5.5يبلغ معدل النمو للمبيعات في فترة التوقعات بمعدل سئئئئئئئنوي مركب قدره 

 ، سيؤدي إلى أن القيمة الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية.%84,2هذه النسبة إلى  إنخفاض

 ب (   تكلفة المبيعات 

من المبيعات. وفي حالة بقاء كافة االفتراضئئئئئئئات األخرى كما هي،  %57.5تم تقدير تكلفة المبيعات خالل فترة التوقعات بمعدل قدره 

 ، سيؤدي إلى أن القيمة الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية. %36فإن زيادة هذا المعدل إلى 

 ج (   مكرر القيمة النهائية 

األخيرة من فترة التوقعات من  إلهالك( للسئئنة)صئئافي الربح قبل الفائدة، الضئئريبة، اإلسئئتهالك واالذي ينطبق على الربحية يبلغ مكرر 

سيؤدي إلى أن  3.7وفي حالة بقاء كافة اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن إنخفاض هذا المكرر إلى  .16.9أجل تحديد القيمة النهائية 

 القيمة الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية.

 

 حائل للتنمية الزراعية )هادكو(شركة  -الحساسية تجاه التغيرات في اإلفتراضات 

فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضئئئئات األسئئئئاسئئئئية أعاله يمكن أن 

داد لها. وفيما يلي اآلثار بشكل جوهري عن القيمة القابلة لإلستربما في ذلك الشهرة المدرة للنقد تؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للوحدة 

 -المترتبة على التغيرات في اإلفتراضات األساسية:

 اإلفتراضات المتعلقة بنمو المبيعات  أ (

وفي حالة بقاء اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن إنخفاض هذه ،  %6.1يبلغ معدل النمو في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره 

  .ة تعادل القيمة الدفترية الحالية، سيؤدي إلى أن القيمة الحالي %42.3النسبة إلى 
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 ب (    تكلفة المبيعات 

من المبيعات. وفي حالة بقاء كافة االفتراضئئئئئئئات األخرى كما هي،  %68.5تم تقدير تكلفة المبيعات خالل فترة التوقعات بمعدل قدره 

 ، سيؤدي إلى أن القيمة الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية. %17,3فإن زيادة هذه النسبة إلى 

 ج (   مكرر القيمة النهائية 

األخيرة من فترة التوقعات من  اإلهالك للسئئئنةالذي ينطبق على صئئئافي الربح قبل الفائدة والضئئئريبة واالسئئئتهالك ويبلغ مكرر الربحية 

سئئئئيؤدي إلى  6.8 وفي حالة بقاء كافة اإلفتراضئئئئات األخرى كما هي، فإن إنخفاض هذا المكرر إلى  .14.8 أجل تحديد القيمة النهائية

 أن القيمة الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية.

 

 الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة -الحساسية تجاه التغيرات في اإلفتراضات 

فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضئئئئات األسئئئئاسئئئئية أعاله يمكن أن 

بشكل جوهري عن القيمة القابلة لإلسترداد لها. وفيما يلي اآلثار ك الشهرة لفي ذ بماالمدرة للنقد تؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للوحدة 

 -المترتبة على التغيرات في اإلفتراضات األساسية:

 اإلفتراضات المتعلقة بنمو المبيعات أ (

. وفي حالة بقاء اإلفتراضئئئئات األخرى كما هي، فإن إنخفاض  %15.7يبلغ معدل النمو في فترة التوقعات بمعدل سئئئئنوي مركب قدره 

 ، سيؤدي إلى أن القيمة الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية. %25.9هذه النسبة إلى 

  ب (   تكلفة المبيعات 

 فيتمات األخرى كما هي، من المبيعات. وفي حالة بقاء كافة االفتراضئئئئ %68تم تقدير تكلفة المبيعات خالل فترة التوقعات بمعدل قدره 

 ، سيؤدي إلى أن القيمة الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية %9.1 بمقدارزيادة هذه النسبة 

 ج (   مكرر القيمة النهائية 

من سئئئنة األخيرة من فترة التوقعات صئئئافي الربح قبل الفائدة والضئئئريبة واالسئئئتهالك واإلهالك لليبلغ مكرر الربحية الذي ينطبق على 

سيؤدي إلى أن  2.0وفي حالة بقاء كافة اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن إنخفاض هذا المكرر إلى  .11.9 أجل تحديد القيمة النهائية

 القيمة الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية.

 

 الموجودات الحيوية  -9

 .النباتاتو الدواجن األبقارتتكون الموجودات الحيوية للمجموعة من 

 

 : األصول الحيوية المملوكة من قبل المجموعة تقاس كالتالي

 

 . (1-6ايضاح انظر ، ): يتم قياسها بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض، إن وجدتوالدواجنقطيع األبقار  -

 المعدلة للمحاصيل القائمة في السوق بناء  على مرحلة نمو المحاصيل.   السوق ألسعاروفقا   بالقيمة العادلة المحاصيل: يتم قياسها -
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 األبقارقطيع 

 

 أمهات الصيصان

منتجات الدواجن 

 األخرى

 

 اإلجمــالي المحاصيل

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

 بآالف 

 الرياالت السعودية

      التكلفة:

 1.888.534 - 49.732 83.534 1.755.268  م2018يناير  1في 

 1,887,310    - 1,150,403 97,765 639,142 * السنةاإلضافات خالل 

 25,276    -    - 25,276    - تابعة ةإستحواذ على شرك

 (1,134,862) - (1,134,862)    -    - الى المخزونتحويالت 

 (647,849)    -    - (75,247) (572,602) السنةاستبعادات خالل 

 (12) - - - (12) فروق ترجمة عمالت اجنبية

 2,018,397    - 65,273 131,328 1,821,796 م2018ديسمبر  31في 

      االستهالك المتراكم:

 555.460 - - 28.819 526.641 م 2018يناير  1في 

 313,838    -    - 100,770 213,068 االستهالك المحمل للسنة

 (282,735) - - (74,959) (207,776) السنةاستبعادات خالل 

 (5) - - - (5) فروق ترجمة عمالت اجنبية

 586,558 - - 54,630 531,928 م2018ديسمبر  31في 

      صافي القيمة الدفترية:

 1,431,839    - 65,273 76,698 1,289,868 م 2018 ديسمبر 31في 

      القيمة العادلة: القياس على أساس

 37.589 37.589 - - - م2018يناير  1في 

 464,351 464,351 - - - السنةإضافات خالل 

 (467,572) (467,572) - - - الى المخزونتحويالت 

 - - - - - السنةاستبعادات خالل 

المكاسب الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة 

 (1,214) (1,214) - - - ناقصاُ تكلفة البيع

 12 12 - - - فروق ترجمة عمالت اجنبية

 33,166 33,166 - - - م2018ديسمبر  31في 

      القيمة الدفترية

 33,166 33,166 - - - م 2018 ديسمبر 31في 

  

 قطيع األبقار

 

 الصيصانأمهات 

منتجات الدواجن 

 األخرى

 

 اإلجمــالي المحاصيل

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

 بآالف

 الرياالت السعودية

      تصنيف الموجودات الحيوية:

      م2018 ديسمبر 31في 

 1,366,566 - - 76,698 1,289,868 كموجودات غير متداولةموجودات حيوية مصنفة 

 98,439 33,166 65,273 - - موجودات حيوية مصنفة كموجودات متداولة

 1,289,868 76,698 65,273 33,166 1,465,005 

 
 مليون لاير سعودي. 639.1 * تتضمن اإلضافات موجودات حيوية بمبلغ
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 نتاج الحليب.في األبقار المحتفظ بها إل األبقارتمثل قطيع ي          

 )منتجات الدجاج األخرى(. ليصبح فروجه سالذي يتم تفقيبغرض الحصول على البيض  بأمهات الصيصانيتم االحتفاظ  

 وتستهلك داخليا .يتم االحتفاظ بالمحاصيل بغرض تقديمها كعلف للحيوانات  

  

  

 قطيع األبقار

 

 أمهات الصيصان

منتجات الدواجن 

 األخرى

 

 اإلجمــالي المحاصيل

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

 بآالف 

 الرياالت السعودية

      التكلفة:

 1.864.858 -- 55.598 82.494 1.726.766 م 2017يناير  1في 

 1.638.494 -- 974.063 81.439 582.992 اإلضافات خالل السنة *

 (979.929) -- (979.929) -- -- الى المخزونتحويالت 

 (634.875) -- -- (80.399) (554.476) استبعادات خالل السنة

 (14) -- -- -- (14) فروق ترجمة عمالت اجنبية

 1.888.534 -- 49.732 83.534 1.755.268 م2017ديسمبر  31في 

      االستهالك المتراكم:

 537.835 -- -- 26.932 510.903 م 2017يناير  1في 

 295.927 -- -- 79.203 216.724 االستهالك المحمل للسنة

 (278.302) -- -- (77.316) (200.986) استبعادات خالل السنة

 555.460 -- -- 28.819 526.641 م2017ديسمبر  31في 

      صافي القيمة الدفترية:

 1.333.074 -- 49.732 54.715 1.228.627 م 2017ديسمبر  31في 

      القياس على أساس القيمة العادلة:

 40.844 40.844 - - - م2017يناير  1في 

 223.262 223.262 - - - إضافات خالل السنة

 (221.448) (221.448) - - - الى المخزونتحويالت 

 (1.228) (1.228) - - - السنة استبعادات خالل

 الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة  ألرباحا

 977 977 - - - ناقصاُ تكلفة البيع   

 (4.818) (4.818) - - - فروقات ترجمة عمالت أجنبة

 37.589 37.589 - - - م 2017ديسمبر  31في 

      القيمة الدفترية

 37.589 37.589 - - - م 2018ديسمبر  31في 

  

 قطيع األبقار

 

 أمهات الصيصان

منتجات الدواجن 

 األخرى

 

 اإلجمــالي المحاصيل

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

 بآالف

 الرياالت السعودية

      الحيوية:تصنيف الموجودات 

      م2017ديسمبر  31في 

 1.283.342 - - 54.715 1.228.627 موجودات حيوية مصنفة كموجودات غير متداولة

 87.321 37.589 49.732 - - موجودات حيوية مصنفة كموجودات متداولة

 1.228.627 54.715 49.732 37.589 1.370.663 

 
 مليون لاير سعودي. 582.9بمبلغ * تتضمن اإلضافات موجودات حيوية 
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 إدارة المخاطر الزراعية 

 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية المتعلقة بأنشطتها الزراعية:

 

 الفشل في تأمين إنتاج األعالف على المدى الطويل  (أ

واللوائح المحلية. قامت  للنظمخارج المملكة العربية السئئئئئئئعودية وفقا  الخارج/الى  اسئئئئئئئتراتيجيةتم تحويل إنتاج األعالف بطريقة 

لضئمان  ،بهاوالتي تغطي إنتاج العلف الخاص  والجنوبية،التوريد في أمريكا الشئمالية  سئلسئلةالمراعي بتطوير شئبكة واسئعة من 

 .األلبانأبقار اإلمداد المستمر لألعالف لقطيعها من 

 

 تفشي األوبئةعلى نطاق واسع بسبب المرض /  الحيويةالموجودات  خسارة (ب

والحجر الصحي للحيوانات  التحريجنبا إلى جنب مع  المالئم اللقاحومكافحة األمراض وبرنامج البيولوجي إجراءات قوية لألمن 

 .الواردة

 

 (االضطراب التشغيلي الشديد )الحريق والفيضان وما إلى ذلك (ج

إجراءات التشئئغيل  ضئئمن. يتم دمج إجراءات اإلخطار والتصئئعيد للحوادث المالئمة األعمالتم اعتماد سئئياسئئة إدارة اسئئتمرارية 

شاملة  استراتيجية. يتم وضع يرةلشركات لتنسيق االستجابة للحوادث الكبل اتزماألهيكل إدارة  تحديدالموحدة لوحدة األعمال. تم 

المدربين في غالبية  اإلطفاءالحرائق. يتم تعيين حراس  المالئمة للسئئئئئيطرة على الطاقة واسئئئئئتراتيجية معدات السئئئئئالمة إلمدادات

المواقع. يتم إجراء الفحوصئئئات األسئئئبوعية وعمليات التفتيش الشئئئهرية على أنظمة الكشئئئف عن الحريق وإخماده من قبل حراس 

 ر.أشه 6تدريبات حريق كل  يتم إجراء / الحرائق. المجموعةوفنيي  اإلطفاء
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  االستثمارات -10

 -:تاليتتصمن األستثمارات ال 

 م2017 م2018 م2017 م2018 مكان التأسيس النشاط الرئيسي الطبيعة 

 آالف الرياالت السعودية آالف الرياالت السعودية ٪ ٪    
استثمارات في شركات زميلة ومشروعات 

        مشتركة

        (1-10)اإليضاح رقم 

 شركة زميلة شركة المزارعون المتحدون القابضة
استثمارات في 
 القطاع الزراعي

المملكة العربية 
 63.588 - ٪33.0 - السعودية

(10-2)        

 دواجن شركة زميلة شركة تأصيل الدواجن )عروق(
المملكة العربية 

 65.637 - ٪41.9 - السعودية

(10-3)        

 204 204 ٪50.0 ٪50.0 قطر شركة راكدة مشروع مشترك ذ.م.م. شركة المراعي

      204 129.429 

        
        
        
 م2017 م2018 م2017 م2018    

 استثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة
 آالف الرياالت السعودية آالف الرياالت السعودية ٪ ٪    حقوق الملكية   

        (4-10)اإليضاح رقم 

 90.711 102,624 ٪2.1 ٪2.1    شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )"زين"(
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 )تتمة( –االستثمارات  -10
 

 المشتركة مما يلي: والمشروعاتتتكون االستثمارات في الشركات الزميلة  10-1
  م2017ديسمبر  31   م2018 ديسمبر 31  

 بآالف الــرياالت  المزارعون المتحدون القابضةشركة 
 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديـــــة

 58.296  63.588  الرصيد االفتتاحي

 -  (17,861)  سداد قرض

 (5.201)  567  الشاملة األخرى خسارة(الالربح/)الحصة في 

 10.493  (714)  الحصة في نتائج السنة

 -  (45,580)  (2 - 10ايضاح خالل السنة ) استبعاد

 63.588     -  الرصيد الختامي
 

  م2017ديسمبر  31   م2018 ديسمبر 31  

 بآالف الــرياالت  شركة تأصيل الدواجن

 السعوديـــــة
 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 38.112  65.637   الرصيد االفتتاحي

 25.000  -   إضافات 

 2.525  (4.699)  في نتائج السنةالحصة 

 -  (60.938)  (3-10ايضاح ) بالقيمة العادله يتم توحيدهاالتحول الى شركة تابعة 

 65.637  -   الرصيد الختامي
 

  م2017ديسمبر  31   م2018 ديسمبر 31  

 بآالف الــرياالت  شركة المراعي ذ.م.م.

 السعوديـــــة
 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 204  204  الرصيد االفتتاحي

 204  204  الرصيد الختامي

 

مزراع المتحدة إلى الشئئئركة السئئئعودية لل القابضئئئة شئئئركةالم قامت المجموعة بإتمام بيع حصئئئتها في 2018ديسئئئمبر  31في   10-2

مليون دوالر كمبلغ إجمالي بما يعادل  28مقابل الشئئئركة القابضئئئة للمزراع المتحدة  إحدى مؤسئئئسئئئي لإلسئئئتثمار الزراعي و الحيواني 

. بلغت خسئئئئارة اإلسئئئئتبعاد بعد اعادة تصئئئئنيف والقانونية صئئئئول على كافة الموافقات النظاميةمليون لاير سئئئئعودي وذلك بعد الح 105

 .28مليون لاير سعودي كما هو مبين في ايضاح  64.5احتياطي ترجمة فروق العملة مبلغ 
 

) شئئئركة حائل للتنمية  م( قامت المجموعة، من خالل شئئئركتها التابعة2018إبريل  2هـئئئئئئئئئ ) الموافق 1439 رجب 17بتاريخ  10-3

تحقيق السيطرة علي نتج عن هذا االستحواذ  ٪ . 55.9٪ إلى  41,9الزراعية(، بزيادة حصتها في ملكية شركة تأصيل الدواجن من 

في قائمة الربح أو  القيمة العادلة للشئئئئئئركة الزميلةوالقيمة الدفترية من قبل المجموعة. تم إدراج الفرق بين  شئئئئئئركة تأصئئئئئئيل الدواجن

والتي تم إدراجها في الحصئئة في نتائج  سئئعوديلاير مليون  3.4بمبلغ  رةباالعتراف بخسئئا المجموعةالخسئئارة الموحدة. وعليه قامت 

 .(11إيضاح رقم  انظر) الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

 

شركة زين البالغة  10-4 سهم  ساس األسعار  12.4تم قياس االستثمار في حقوق الملكية في أ سهم بالقيمة العادلة، وذلك على أ مليون 

كامل (  والمبين بال9لما هو مسموح في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) المتداولة لألسهم في سوق األسهم السعودية) تداول( وفقا  

( على 9(  قامت المجموعة بتصئئنيف هذا االسئئتثمار عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )2-1-5في إيضئئاح رقم )

أنه اسئئئئئئئتثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشئئئئئئئامل اآلخر ويقاس بالقيمة العادلة .وقد نتج عن ذلك التقييم بالقيمة 

الدخل م والتي تم عرضئئئها ضئئئمن  2018ديسئئئمبر  31سئئئعودي للفترة المنتهية في لاير مليون  11.9 غير محققة بمبلغ أرباحة العادل

 .  الشامل
 

  قامت الشركة برهن أسهم زين إلى البنك السعودي الفرنسي لضمان القرض الممنوح من البنك السعودي الفرنسي لشركة زين. 
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 تجميع األعمال -11
 

هـ )الموافق 1439رجب  17بتاريخ تأصيل الدواجن ، فقد قامت المجموعة بالسيطرة علي شركة 10كما تم شرحه في ايضاح  

إن العمليات الرئيسية لشركة تأصيل الدواجن تتركز في تربية جدات وأمهات الدواجن وسوف يضيف  .م(2018إبريل  2

 كامل وتعزيز سلسلة توريد الدواجن لديها.المستمرة النسيابية وت المجموعةاستحواذها إلى جهود 

فعلي ا على السيطرة على شركة  المجموعة حصلت  نذ انتتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة نتائج شركة تأصيل الدواجن م
مليون  6.2مليون لاير سعودي وصافي خسارة بقيمة  52.0تأصيل الدواجن. ساهمت األعمال المستحوذ عليها بإيرادات بقيمة 

 ، فإن اإليراداتسنةتم التجميع في بداية الم. إذا كان 2018 ديسمبر 31م إلى 2018إبريل  2لاير سعودي للمجموعة للفترة من 
 31الموحدة للسنة المنتهية في واألرباح مليون لاير سعودي  65.5بمبلغ  ستزيدم 2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة الموحدة
 .مليون لاير سعودي 12.3بمبلغ  ستقلم 2018ديسمبر 

ي للذمم المدينة مليون لاير سعودي. إن المبلغ اإلجمالي التعاقد 20.8التجارية المستحوذ عليها هي  إن القيمة العادلة للذمم المدينة
 مليون لاير سعودي من المتوقع أن تكون غير قابلة للتحصيل. 7.7مليون لاير سعودي، منها مبلغ  28.4التجارية هو 

تعترف المجموعة بحقوق الملكية غير المسيطرة في شركة تأصيل الدواجن بنسبة حصتها في صافي الموجودات القابلة للتحديد 
 حوذ عليها.المست

مات المحتملة القابلة للتحديد. إال أنه قامت ت وااللتزاباولطلمودات واجولمراء على الشا بصدد توزيع عوض اعة حالي ولمجمإن ا
حقوق الملكية  حصصالمجموعة مبدئي ا بالمحاسبة عن المعاملة على أساس القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات )باستثناء 

ا من تاريخ االستحواذ والتي تم تلخيصها أدناه:  المحتفظ بها سابق ا( اعتبار 
 

   
القيمة العادلة عند 

 واذ )المبدئية(االستح

 بآالف الرياالت    
 السعودية

     الموجودات المستحوذ عليها:
     موجودات غير متداولة
 100.885    ممتلكات وآالت ومعدات

 25.276    موجودات حيوية

    126.161 

     موجودات متداولة
 16.441    نقد وما في حكمه
ا ومصاريفذمم مدينة تجارية   20.766    مدفوعة مقدم 

 6.574    مخزون

    43.781 

 169.942    إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات المتحملة:
     مطلوبات غير متداولة
 2.883    قروض طويلة األجل

 6.798    مزايا نهاية الخدمة للموظفين

    9.681 

     مطلوبات متداولة
 360    قروض قصيرة األجل

 14.588    ذمم دائنة تجارية وأخرى

    14.948 

 24.629    إجمالي المطلوبات

 145.313    صافي الموجودات القابلة للتحديد
     

 145.313    إجمالي تكلفة االستحواذ

    - 
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 تجميع األعمال )تتمة( -11

 

   
القيمة العادلة عند 
 االستحواذ )المبدئية(

 الرياالتبآالف     
 السعودية

     إجمالي تكلفة االستحواذ:
 20.313    العوض النقدي

 60.938    القيمة العادلة لحقوق الملكية المحتفظ بها سابق ا
 64.062    القيمة العادلة لحقوق الملكية غير المسيطرة

 145.313    المجموع

     
     التدفق النقدي الخارج عند االستحواذ:

 16.441    النقد المستحوذ عليه من الشركة التابعةصافي 
 (20.313)    النقد المدفوع

 (3.872)    صافي التدفق النقدي الخارج

 

 المخزون -12
 

 

ديسمبر  31  
 م 2018

ديسمبر  31 
 م2017

 بآالف الــرياالت    
 السعوديــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديــــة

 2.419.313  3,036,534    مواد خام
 519.297  518,166    بضاعة تامة الصنع

 491.342  518,697    قطع غيار
 151.149  209,489    بضاعة قيد التصنيع

 3.581.101  4,282,886    إجمالي المخزون
 (459.198)  (408,693)   (1-12مخصص مخزون بطيء الحركة )إيضاح 

 3.121.903  3,874,193    اإلجمالي

       

 الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة: 12-1
ديسمبر  31    

 م 2018
ديسمبر  31 

 م 2017

 بآالف الــرياالت    
 السعوديــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديــــة

 388.230  459.198    الرصيد اإلفتتاحي
 82.580  (34,574)    المحمل للسنة)عكس(/

 (11.612)  (15,931)    شطب خالل السنة

 459.198  408,693    الرصيد الختامي

صالحيته وتوقعات المبيعات المرتكزة على االتجاهات  فترةيستند مخصص المخزون بطيء الحركة إلى طبيعة المخزون وعمره و 12-2
 السابقة والعوامل النوعية األخرى.
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 مدينة أخرىمدفوعة مقدماً وذمم  و مصروفاتذمم مدينة تجارية  -13
 

 

ديسمبر  31  
 م2018

ديسمبر  31 
  م 2017

 بآالف الــرياالت    
 السعوديــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديــــة

 948.207  1,038,646    أطراف أخرى -مدينون تجاريون 
 184.468  141,855   (34أطراف ذات عالقة )إيضاح  -                           

    1,180,501  1.132.675 
يخصم: مخصص اإلنخفاض في المدينون التجاريون 

 (76.824)  (57,333)   (35)إيضاح 
 (13.828)  (18,121)   (4-13يضاح )إ المبيعات المرتجعةيخصم: مخصص 

 1.042.023  1,105,047    صافي المدينون التجاريون
       

 293.145  476,181    مصاريف مدفوعة مقدما  
 213.208  183,210    حكوميةمنح 

 153.999  165,511    مدينون آخرون

    1,929,949  1.702.375 

 

 أعمار المدينون التجاريون:

 

ديسمبر  31  
 م 2018

ديسمبر  31 
 م 2017

 بآالف الــرياالت    
 السعوديــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديــــة

 930.793  919,415    حتى شهرين
 101.767  87,535   شهرين إلى ثالثة أشهرمن 

 100.115  173,551   أكثر من ثالثة أشهر

   1,180,501  1.132.675 
 

 مدفوعة مقدماً  مصروفات

 

ديسمبر  31  
 م 2018

ديسمبر  31 
 م 2017

 بآالف الــرياالت    
 السعوديــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديــــة

موجودات غير  –مصروفات مدفوعة مقدما 
 (5-13)إيضاح  متداولة 

 
  67.059  74.558 

 

 الحركة في إنخفاض مخصص المدينون التجاريون كما يلي: 13-1
 

 

ديسمبر  31  
 م 2018

ديسمبر  31 
 م 2017

 بآالف الــرياالت    
 السعوديــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديــــة

 32.340  76.824     في بداية السنة
 44.484  (19,491)    خالل السنة مكون/(عكس) 

 76.824  57,333      الرصيد في نهاية السنة 
 

  
  



 المراعيشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 )تتمة( -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

53 
 

 مدينة أخرى )تتمة(ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مدفوعة مقدماً وذمم 
 

 قياسها بالتكلفة المطفأة. ويتممالية  موجوداتكأعاله  متم تصنيف المدينون التجاريون المفصح عنه 13-2
 

 (.يوما   25م: 2017)  يوم 28متوسط فترة اإلئتمان لمبيعات السلع هو  13-3
 

تم حساب مخصص المبيعات المرتجعة على أساس المنتجات المنتهية الصالحية والمتوقع إرجاعها وبما يتفق مع سياسة اإلرجاع  13-4
 الخاصة بالمجموعة.

 

إلى  4عقود إيجارات تشغيلية ألراضي زراعية لمدة تتراوح بين  ،المتداولة ضمن الموجودات غير ا  مقدمالمدفوعة  مصروفات التمثل    13-5
 متعلقة. اللشركات التابعة في األرجنتين والواليات المتحدة األمريكية افى سنة  40

 

 النقد وما في حكمه        -14
 

 

ديسمبر  31  
 م2018

ديسمبر  31 
 م2017

 بآالف الــرياالت    
 السعوديــــة

 الــرياالتبآالف  
 السعوديــــة

 382.964  850,650    حسابات جارية –نقد لدى البنك 
 1.385.000  192,644    (1-14إيداعات )إيضاح  –نقد لدى البنك 

 123.733  139,608   نقد في الصندوق

    1,182,902  1.891.697 
 

 ( بمتوسط استحقاق شهرين.٪1.7: م2017) %2.6بلغ متوسط العائد على اإليداعات البنكية  14-1
 

 رأس المال -15
 

مكون من  مليون لاير سئئئئعودي 10.000: م2017مليون لاير سئئئئعودي ) 10.000م 2018ديسئئئئمبر  31بلغ رأس مال الشئئئئركة في 

 لاير سعودي لكل سهم. 10مدفوع بالكامل وأسهم مصدرة بقيمة مليون( سهم  1.000: م2017مليون ) 1.000
 

 الموظفين في أسهم الشركة برنامج خيارات -16

الشئئئركة بعض موظفيها )الموظفون المؤهلون( خيار )الخيار( المتالك األسئئئهم )أسئئئهم مقيدة "أسئئئهم خزينة"( وحوافز محسئئئوبة منحت 

على أسئئئئئئئاس األداء، مما ينتج عنه توافق أكثر بين مصئئئئئئئالح المسئئئئئئئاهمين وهؤالء الموظفين. يتوقف منح الخيار على تحقيق األداء 

دف المقرر من قبل الشئئئركة. ويتوقف ممارسئئئة الخيار على أسئئئهم الشئئئركة التي يسئئئتمر إدراجها في سئئئوق األسئئئهم السئئئعودي المسئئئته

 )تداول(.
 

 في حالة عدم منح األسهم المقيدة للموظفين المؤهلين خالل الفترة المالية التي خصصت لها، فإنه يتم ترحيلها للفترة المالية الالحقة.
 

المال أو تجزئة األسئئهم أو توزيعات أرباح )على شئئكل أسئئهم(، يتم تعديل عدد األسئئهم المقيدة وسئئعر تنفيذ الخيار  في حالة زيادة رأس

 بالتبعية.
 

 تم تعديل عدد خيارات األسهم وسعر المنح للفترة السابقة بأثر رجعي وذلك إلظهار أثر األسهم المجانية المصدرة.
 
 

م(. ولن يزيد عدد 2015هـئئئئئئئئئ )الموافق أغسئئئطس  1436م في ذو القعدة 2015م الشئئئركة تم منح برنامج خيارات الموظفين في أسئئئه

 سهم. 2.283.000األسهم المقيدة عن 
 

م(. ولن يزيد عدد 2016هـئئئئئئئئئ )الموافق أبريل 1437م في جمادى الثانية 2016تم منح برنامج خيارات الموظفين في أسئئئهم الشئئئركة 

 سهم. 2.933.333األسهم المقيدة عن 
 

م(. ولن يزيد عدد األسئئهم 2017هـئئئئئئئئئ )الموافق فبراير 1439م في محرم 2017ح برنامج خيارات الموظفين في أسئئهم الشئئركة تم من

 سهم. 4.125.000المقيدة عن 
 

 و لن يزيد عدد األسئئئهم المقيدة عن م(. 2018هـئئئئئئئئئئ )سئئئبتمبر 1440في محرم  خيارات الموظفين في أسئئئهم الشئئئركة تم منح برنامج 

 .سهما   4.000.000

 

 

 



 المراعيشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 )تتمة( -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

54 
 

 (تتمةبرنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة ) -16
 

 

 يظهر الجدول أدناه عدد خيارات األسهم والتغيرات عليها خالل السنة: 

 
ديسمبر  31 

 م2018
 ديسمبر 31 

 م 2017 
 4.807.000  7.726.000   خيارات قائمة في بداية السنة 
 3.230.000  4.000.000   خيارات ممنوحة خالل السنة

 -  (1.024.951)  خيارات تمت تسويتها خالل السنة
 (311.000)  (707.081)  خيارات مسحوبة خالل السنة

 7.726.000  9.993.968   خيارات قائمة في نهاية السنة 

بعين االعتبار شروط وأحكام خيار تم تقدير القيمة العادلة للخيار في تاريخ المنح باستخدام طريقة تسعير )بالك شولز ميرتون(، مع األخذ 
 والقيمة العادلة الناتجة للخيار: النموذجالجدول أدناه المدخالت على يعرض  .منح األسهم

برنامج    
خيارات 

الموظفين في 
أسهم 

الشركة 
 م2015

برنامج 
خيارات 

الموظفين في 
أسهم 

الشركة 
 م2016

برنامج 
خيارات 

الموظفين في 
أسهم 

الشركة 
 م2017

برنامج 
خيارات 

الموظفين في 
أسهم 

الشركة 
 م2018

       المدخالت على النموذج:
 ٪1.4 ٪1.8 ٪2.2 ٪1.1   (٪نسبة عائد السهم )

 ٪19.1 ٪15.0 ٪33.2 ٪25.0   (٪نسبة التغير المتوقع )
 ٪3.0 ٪5.0 ٪5.0 ٪5.0   (٪معدل الفائدة الخالي من المخاطر )
العمر التعاقدي لخيارات األسهم 

 2.4 3.0 2.8 2.5   )بالسنوات(
سعر السهم في تاريخ المنح )لاير 

 49.2 55.6 52.5 90.5   سعودي(
في تاريخ المنح  ممارسة الخيارسعر 

 55.0 46.0 45.0 73.5   )لاير سعودي(
    النموذج المستخدم

       

 4.1 13.9 15.7 26.7   القيمة العادلة للخيار

)باللاير  ممارسة الخيارسعر 
 سهمال تجزئةالسعودي( بعد 

   
44.1 

 
36.0 

 
46.0 

 
55.0 

 
 العمر التعاقدى المتبقى)بالسنوات(

   
- 

 
0.1 

 
1,1 

 
2,4 

المتوسط المرجح لعمر السهم خالل 
 العام

   
51.4 

 
44.4 

 
58.8 

 
53.2 

 

والتوقعات الحالية، وال تعتبر بالضرورة مؤشرا  على طرق الممارسة تم تحديد العمر المتوقع لخيارات األسهم على أساس البيانات التاريخية 
ت التي يمكن أن تحدث. يعكس التغير المتوقع االفتراض بأن التغير التاريخي على مدى فترة تعادل فترة الخيارات يعتبر مؤشرا  على التوجها

 المستقبلية وال يمثل بالضرورة النتيجة الفعلية أيضا .
 

 تالي الحركة خالل السنة:يوضح الجدول ال
 

 أسهم الخزينة
 

ديسمبر  31 
 م 2018

 ديسمبر 31 
 م 2017

 378.994  453.156   في بداية السنة

 75.533  222,707  المستحوذة خالل السنة

 (1.371)  (82,296)  االستبعاد عند ممارسة الخيارات

 453.156  593,567  في نهاية السنة
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 األخرىاإلحتياطيات  -17
 

 

ديسمبر  31  
 م2018

ديسمبر  31 
 م2017

 بآالف الــرياالت    
 السعوديــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديــــة

 16.216  (6,660)    إحتياطي التحوط
 611.580  611,585    إحتياطي ترجمة العمالت

 (18.661)  (84.425)    (1-17)ايضاح  أخرى

    520.500  609.135 

 
 مليون لاير سعودي. 64.5باستبعاد استثمار في شركة زميلة بمبلغ  تصنيف المتعلقةالأجنبيه بسبب اعادة ة عمالت ترجم يتضمن فروق 17-1 

 
 الصكوك الدائمة -18

 

 

ديسمبر  31  
 م2018

ديسمبر  31 
 م2017

 بآالف الــرياالت    
 السعوديــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديــــة

 1.700.000  -    دائمةصكوك 

مليون لاير سعودي،  1.700 دائمةصكوك بإسترداد ة المجموع(، قامت م2108 سبتمبر 30هـ )الموافق 1440 محرم 27بتاريخ  
 .مليون لاير سعودي لكل منها 1بقيمة اسمية قدرها 

 

 حقوق الملكية غير المسيطرة -19

. تمثل (1)إيضاح  لشركات التابعة للمجموعة والتي لها حقوق ملكية غير مسيطرة هامةلالمعلومات المالية بإجمالي فيما يلي ملخصا   

 المعلومات المختصرة أدناه المبالغ قبل االستبعادات بين المجموعة.
  

 

 

2018  2017 
 بآالف الــرياالت    

 السعوديــــة

 بآالف الــرياالت 

 السعوديــــة

       
 1,353,463  1,568,082    الموجودات غير المتداولة

 598,534  677,028    الموجودات المتداولة
       

 384,036  376,897    المطلوبات غير المتداولة
 753,359  616,003    المطلوبات المتداولة

       
 814,602  1,252,210    حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

 396,867  589,194    حقوق الملكية غير المسيطرة
       

 2,267,060  2,425,943    اإليرادات
 (2,304,920)  (2,407,638)    المصروفات

 (37,860)  18,305    السنة (خسارةدخل/)صافي 
       

       العائدة إلى: (خسارةالدخل/)الصافي 
 (15,537)  19,952    مساهمي الشركة

 (22,323)  (1,647)    حقوق الملكية غير المسيطرة
       

       إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
 (45,920)  (12,046)    مساهمي الشركة

 (13,331)  (3,497)    حقوق الملكية غير المسيطرة
       

 (59,251)  (15,543)    إجمالي الدخل الشامل للسنة
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  والتسهيالت القروض -20
 

 

 إيضاح

ديسمبر  31  
 م 2018

ديسمبر  31 
 م 2017

 بآالف الــرياالت    
 السعوديــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديــــة

 5.839.187  7,197,964   1-20 تسهيالت بنكية إسالمية )مرابحة(
 1.733.511  2,146,926   2-20 صندوق التنمية الصناعية السعودي

غير  –تسهيالت بنكية مقدمة لشركات تابعة 
 خليجية

20-3 
  338,557  462.248 

 278.190  275,423   4-20 المؤسسة المالية الدولية 
 187.912  169,166   5-20 صندوق التنمية الزراعية

 150.134  150,201   6-20 خليجية –تسهيالت بنكية مقدمة لشركات تابعة 

    10,278,237  8.651.182 
 3.895.346  3,384,027   7-20 صكوك 

    13,662,264  12.546.528 

       
 182.455  25,521    قروض قصيرة األجل

 1.820.948  1,984,773    الجزء المتداول من قروض طويلة االجل

 2.003.403  2,010,294    مطلوبات متداولة -قروض  
 10.543.125  11,651,970    مطلوبات غير متداولة –قروض 

    13,662,264  12.546.528 

 
التسهيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة( مضمونة بسندات ألمر صادرة بواسطة المجموعة. تستحق التسهيالت البنكية )مرابحة( خالل  20-1

فترة أقل من عامين هي في الغالب ذات طبيعة متجددة. بلغت التسهيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة( غير المستخدمة والمتاحة لالستخدام 
 م: 2017سعودي )مليون لاير  5,510.3م مبلغ 2018ديسمبر  31كما في ساسية تمتد ألكثر من خمس سنوات لفترة استحقاق أ

 مليون لاير سعودي(.  6,462.9
 

 31. كما في القرض القائمقيمة بما يعادل تسهيالت المجموعة من صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمونة برهن موجودات محددة  20-2
 192.2م كان لدى المجموعة تسهيالت مقدمة من صندوق التنمية الصناعي غير مستخدمة ومتاحة لالستخدام بلغت قيمتها  2018ديسمبر 

مليون لاير سعودي(. تخضع الموجودات المحتفظ  267.1 م2017مليون لاير سعودي تستحق خالل فترة تمتد ألكثر من خمس سنوات )
 على االستبعاد. صندوق التنمية الصناعية السعوديوية القرض أو موافقة بها كضمانات لقيود االستبعاد حتى يتم تس

 

 .مصرفية أجنبية اتمؤسسمن غير الخليجية تتمثل هذه التسهيالت البنكية في القروض التي حصلت عليها الشركات التابعة الخارجية  20-3
م: 2017مليون لاير سعودي ) 449.9 ما يعادل مبلغم 2018 ديسمبر 31بلغت التسهيالت غير المستخدمة والمتاحة لالستخدام كما في 

 مليون لاير سعودي(.  248.3
 

عضو في مجموعة البنك الدولي( مضمونة  –إن التسهيالت البنكية الممنوحة من قبل مؤسسة التمويل الدولية )مؤسسة التمويل الدولية  20-4
 ومتاح لالستخدام ، لدى المجموعة تسهيل مرابحة غير مستخدم م2018ديسمبر  31بسندات ألمر صادرة بواسطة المجموعة كما في 

 ء(.ى: ال ش2017)مليون لاير سعودي  281.4بمبلغ 
 

مقدمة من المجموعة تسهيالت  ليس لدىبما يعادل قيمة القرض القائم. محددة  أرضبرهن  مضمونقرض صندوق التنمية الزراعية  20-5
. تخضع الموجودات المحتفظ (ال شيءم: 2017) م2018 ديسمبر 31كما في  للسحبمتاحة الزراعية غير مستخدمة و صندوق التنمية

 على االستبعاد.صندوق التنمية الزراعية القرض أو موافقة  سدادبها كضمانات لقيود االستبعاد حتى يتم 
 

ديسمبر  31ممنوحة بضمان تجاري من قبل الشركة األم كما في التسهيالت البنكية للشركات التابعة في دول مجلس التعاون الخليجي  إن 20-6
 م: ال شيء(.2017م. ليس لدى المجموعة تسهيل غير مستخدم )2018
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 )تتمة( –القروض والتسهيالت  -20
 

من الصكوك  -المجموعة األولى  -م( بإصدار اإلصدار األول 2012مارس  7هـ )الموافق 1433ربيع الثاني  14قامت الشركة بتاريخ  20-7
مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة. ويحمل اإلصدار معدل  1.0مليون لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها  1.000.0بقيمة 

ئدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائدا  هامشا  محددا  سلفا  يستحق السداد الحقا في نهاية كل عائد وفقا  للمعدالت السا
 م(. 2019مارس  7هـ )الموافق 1440جمادى اآلخرة  30في  استحقاقهانصف سنة. تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ 

 
من  -المجموعة الثانية  -م( بإصدار اإلصدار الثاني 2013مارس  31هـ )الموافق 1434لى جمادى األو 19قامت الشركة بتاريخ 

مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة. ويحمل اإلصدار  1.0مليون لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها  787.0الصكوك بقيمة 
بية السعودية )سايبور( زائدا  هامشا  محددا  سلفا  يستحق السداد الحقا  في معدل عائد وفقا  للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العر

 م(. 2020مارس  31هـ )الموافق 1441شعبان  7في  استحقاقهانهاية كل نصف سنة. تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ 
 

ـ )الموافق 1434جمادى األولى  19قامت الشركة بتاريخ  المجموعة الثالثة من الصكوك  -م( بإصدار اإلصدار الثاني 2013مارس  31ه
مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة. ويحمل اإلصدار معدل  1.0مليون لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها  513.0بقيمة 

ئدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائدا  هامشا  محددا  سلفا  يستحق السداد الحقا  في نهاية كل عائد وفقا  للمعدالت السا
 م(.2018مارس  31هـ )الموافق 1439رجب  15 تاريخ بالقيمة اإلسمية في . تم سداد الصكوكنصف سنة

 

مليون  1.600.0م( بإصدار اإلصدار الثالث من الصكوك بقيمة 2015سبتمبر  16هـ )الموافق 1436ذو الحجة  3قامت الشركة بتاريخ 
مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة. ويحمل اإلصدار معدل عائد وفقا  للمعدالت  1.0لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها 

ا  يستحق السداد الحقا  في نهاية كل نصف سنة. تستحق السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائدا  هامشا  محددا  سلف
 م(.2022سبتمبر  16هـ )الموافق 1444صفر  20الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ انتهائها في 

 
ويحق للشركة طبقا  لشروط ترتيبات الصكوك دمج موجوداتها مع موجودات الصكوك. تتكون موجودات الصكوك من حصة حامليها في 

الت المضاربة وحصة حامليها في معامالت المرابحة، وكذلك أية مبالغ مستحقة لحساب الصكوك واالحتياطي الذي احتفظت به معام
 الشركة من حساب الصكوك.

 
التعهدات وتقوم اإلدارة بمراقبة إن اإلخالل بهذه التعهدات في المستقبل قد يؤدي الى إعادة تفاوض. . معينة تشتمل القروض على تعهدات 20-8

خالل  .لضمان االلتزاماالزمة باتخاذ االجراءات في حال وجود اخالل متوقع حدوثه في المستقبل، فإن االدارة تقوم و بصورة شهرية
 م، لم يكن لدى الشركة اي اخالل بأي من هذه التعهدات.2018سنة 

 

 لموظفينمزايا نهاية الخدمة ل     -21
 ديسمبر 31  

        م2018

ديسمبر  31 

       م2017

 بآالف الــرياالت  
 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديـــــة

 573.979  621.536  الرصيد اإلفتتاحي

   6,798  األستحواذ على الشركة التابعة عند

     قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 108,253  89,844  تكلفة الخدمة الحالية 

 20,343  19,558  الفائدةتكلفة 

 -  (742)  تكلفة الخدمة السابقة

     قائمة الدخل الشامل الموحدة

 (10.151)  18,686  اإلكتوارية )األرباح(/الخسائر

     الحركة في النقد:

 (70.888)  (56,355)  المزايا المدفوعة

 621.536  699,325  الرصيد الختامي
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 )تتمة( الخدمة للموظفينمزايا نهاية      -21

ديسمبر  31  

 م       2018

ديسمبر  31 

 م      2017

 بآالف الــرياالت  المحددة الحساسية في إلتزام المزايا

 السعوديـــــة
 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 570.995  623,243 ٪1نقص بنسبة  معدل التضخم في الرواتب

 621.536  699,325 أساس 

 678.247  779,209 ٪1بنسبة  زيادة 

 678.721  779,277 ٪1نقص بنسبة  معدل الخصم

 621.536  699,325 أساس 

 571.618  624,665 ٪1زيادة بنسبة  

 

تستند تحليالت الحساسية المذكورة اعاله علي التغير في االفتراضات في حين أن جميع االفتراضات االخرى ثابتة. من الناحية العملية، 
مزايا فإن هذا غير وارد الحدوث وقد تكون بعض التغيرات في بعض االفتراضات مرتبطة مع بعضها البعض، وعند حساب حساسية 

القيمة الحالية لمزايا نهاية الخدمة للموظفين محسوبة فتراض اكتواري جوهري فإنه يتم تطبيق نفس الطريقة )إل نهاية الخدمة للموظفين
في  االمعترف به مزايا نهاية الخدمة للموظفين( عند حساب على أساس طريقة  تكلفة الوحدة اإلئتمانية المقدرة في نهاية فترة التقرير

 الموحدة. قائمة المركز المالي

 
 افتراض دراسة احصائية للموظفين

 

     )موظفي دول مجلس التعاون الخليجي( بيانات العضوية

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  

 م2017  م2018  

 بآالف الــرياالت  بآالف الــرياالت  

 السعوديـــــة  السعوديـــــة  

 37.967  38,035  عدد الموظفين

 34.2  34.4  متوسط أعمار الموظفين )بالسنوات(

 4.7  5.1  متوسط عدد سنوات الخبرات السابقة

    سنة 11.5المتوسط المرجح لفترة إلتزامات المزايا المحدد هي 

 
 نمو المرتباتمعدل   صافي نسبة الخصم   الدولة

   31 
ديسمبر 
 م2018

 31 
ديسمبر 
 م2017

 31 
ديسمبر 
 م2018

 31 
ديسمبر 
 م2017

 %2.0  %2.1  ٪1.3  %1.8   السعوديةالمملكة العربية 
 %1.9  %1.9  ٪1,0  %1.6   االمارات العربية المتحدةدولة 
 %3.1  %3.0  ٪2.5  %3.2   ُعمان

 %2.7  %2.7  ٪1,0  %1.6   الكويت
 %1.6  %1.5  ٪4.5  %5.2   البحرين

 %2.3  %2.0  ٪ 1  %1.7   قطر

 
 التعرض للمخاطر:

 
 من المخاطر، وأهمها مبين أدناه: تتعرض المجموعة لعدد

 
 مخاطر التضخم: إن أغلبية مكافآت مزايا نهاية الخدمة ترتبط بالتضخم وزيادة التضخم سيؤدي إلى زيادة المطلوبات.

 
 مخاطر التغير في سعر عوائد السندات: إن أي إنخفاض في عائدات سندات الشركات من شانه أن يزيد من مطلوبات الخطة.
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 الضرائب المؤجلة     -22

 .-:افيما يلي أهم الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة التي قامت المجموعة باالعتراف به 

 

 الموجودات الضريبية المؤجلة      22-1
     ديسمبر 31  

          م2018
ديسمبر  31 

     م2017

 بآالف الــرياالت  
 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديـــــة

 13.875  39.926  الرصيد اإلفتتاحي

 25.485  (4,376)  محمل للسنة(/ عكس)

 566  (24,062)  فروق ترجمة عمالت أجنبية

 39.926  11,488  الرصيد الختامي

 

بتوفر  . تعتقد اإلدارةومصر بالخسائر الضريبية غير المستغلة لشركاتها التابعة في األرجنتينالمؤجلة الموجودات الضريبية تتعلق  

 لالستفادة من الموجودات الضريبية المؤجلة. أرباح ضريبية مستقبلية

  

 المطلوبات الضريبية المؤجلة 22-2
 ديسمبر 31  

         م2018
ديسمبر  31 

     م2017

 بآالف الــرياالت  
 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديـــــة

 56.492  48,060  الرصيد اإلفتتاحي
 (2.196)     -  لسنةخالل ا (عكس)

 (6.236)  (10,093)  فروق ترجمة عمالت أجنبية

 48.060  37,967  الرصيد الختامي

 

مليون لاير سعودي بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة الناتجة عن الممتلكات  38.0تتعلق المطلوبات الضريبية المؤجلة البالغة  

مليون لاير سعودي، والتي  68.1ألرض بقيمة تعديل القيمة العادلة لمليون لاير سعودي ناتجة عن  23.8واآلالت والمعدات، وتشمل 

لفروقات هي الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألرض تمت في فترة دمج األعمال مع الشركات التابعة في األرجنتين. وتعد هذه ا

 ة.يالضريب لألغراضالتقارير المالية والقيمة المقدرة لها  ألغراض

ديسمبر  31   م2018 ديسمبر 31  
  م2017

 بآالف الــرياالت  
 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديـــــة

     الفروقات المؤقتة تتعلق بما يلي:المطلوبات الضريبية المؤجلة المكونة من 
 24.234  14,141  االستهالك الضريبي المعجل
 23.826  23,826  تسوية القيمة العادلة لألرض

  37,967  48.060 

 الزكاة وضريبة الدخل األجنبية -23
 ديسمبر 31    

 م 2018
ديسمبر  31 

 م 2017

 بآالف الــرياالت    
 السعوديـــــة

 الــرياالتبآالف  
 السعوديـــــة

 256,235  302,911    (1-23مخصص الزكاة )إيضاح 

 16,671  13.153    (2-23مخصص ضريبة الدخل األجنبية )إيضاح 

    316.064  272,906 
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل األجنبية 23-1

 مخصص الزكاة 23-1
 

طبقا  ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة  أعلى، أيهما ويوعاء الزكالالزكاة على أساس صافي الدخل المعدل أو نفقات تحسب 
لشركة المراعي  لى أساس طريقة صافي الدخل المعدلالحالية ع السنةالزكاة في مخصص  تم إحتسابالعربية السعودية )"الهيئة"(. 

على الوعاء للشركة الحديثة للصناعات الغذائية المحدودة بناء  الزكاةمخصص إحتساب  بينما تم راعيةحائل للتنمية الزمتضمنا شركة 
 الزكوي.

 
 
 

 ديسمبر 31
    م2018

 ديسمبر 31
  م2017

 بآالف الــرياالت 
 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديـــــة

    
 195.624  256.235 الرصيد اإلفتتاحي

 65.659  49,352 المحمل للسنة 
 (5.048)  (2,676) مدفوعات

 256.235  302,911 الرصيد الختامي  
 

استلمت المجموعة  وتسوية التزاماتها الزكوية وفقا  لذلك. 2017جميع السنوات حتى عام  اقراراتها الزكوية الموحدة عنالشركة  قدمت
م 2009م والسنوات من 2014 حتىم 2007الربوط الزكوية لشركة المراعي والشركة الحديثة للصناعات الغذائية المحدودة للسنوات من 

ة عن هذه الربوط الزكوية. تعتقد االدار األبتدائية األعتراضلجنة م علي التوالي. قامت المجموعة بتقديم إعتراضا رسميا الى 2013 حتى
مبالغ اضافية جوهرية قد تتعدى المبالغ المقيدة في هذه القوائم المالية ان تسوية الربوط الزكوية عن تلك السنوات المفتوحة لن ينتج عنه 

 الموحدة.
 

تم االتفاق  .وتسوية التزاماتها الزكوية وفقا  لذلك م2008قدمت شركة حائل للتنمية الزراعية إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى 
م مازالت قيد 2008م حتي 2003م بينما اإلقرارات الزكوية للسنوات من 2002مع الهيئة عن الربوط الزكوية لجميع السنوات حتى 

ألنه منفصل  للتنمية الزراعية تقديم إقرار زكويم فصاعدا ، ال يتعين على شركة حائل 2009 سنةعتبارا من إ المراجعة من قبل الهيئة.
 ج نتائج أنشطتها في اإلقرار الزكوي الموحد للمجموعة.يتم إدرا

 

  مخصص ضريبة الدخل األجنبية 23-2
 
 

ديسمبر     31
  م 2018

ديسمبر  31
 م 2017

 بآالف الــرياالت 
 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديـــــة

 19.278  16.671 الرصيد اإلفتتاحي
 4.267  16,770 المحمل للسنة 

 (6.874)  (20,288) مدفوعات

 16.671  13,153 الرصيد الختامي  
 

 
م وسددت االلتزامات الضريبية. بينما جميع 2017قدمت الشركات األجنبية التابعة إقراراتها الضريبية عن جميع السنوات حتى عام 

السنوات. آخر إقرار ضريبي لم يتم الربط النهائي عليه كان االقرارات الضريبية التي تم تقديمها، لم يتم إصدار الربط النهائي لها لبعض 
 م.2013م، بينما كان اخر ربط نهائي لعام 2011لعام 
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 ذمم دائنة تجارية و دائنون آخرون -24
 ديسمبر 31     

  م 2018
 ديسمبر 31 

 م2017 

 بآالف الــرياالت    

 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 1.566.133  1,326,865    أطراف أخرى -دائنون تجاريون 

 26.742  105,194   (34أطراف ذات عالقة )إيضاح  -                     

 1.333.533  1,057,949    مصروفات مستحقة

 301.082  384,058    دائنون تجاريون آخرون

    2,874,066  3.227.490 

 31يوما  ) 66ة أن القيمة الدفترية للدائنين التجاريين تقارب قيمتها العادلة. بلغ متوسط فترة اإلئتمان للدائنين التجاريين األدارتعتبر 
مليون  113.8م: 2017مليون لاير سعودي ) 120.3تتضمن المصروفات المستحقة التزام اجازات بمبلغ  (.يوما   73م: 2017ديسمبر 

حكومية متعلقة بالمخزون المحتفظ به بتاريخ علي جزء غير معترف به من المنح اليتضمن الدائنون التجاريون اآلخرون لاير سعودي(. 
 التقرير.

 االيراداتتكلفة  -25

 

 

م 2018ديسمبر  31

 بآالف الــرياالت

 السعوديــــة

م 2017ديسمبر  31 

 بآالف الــرياالت

 السعوديـــــة

 4.874.274  4,812,066 تكاليف مواد مستهلكة

 (280.991)  (438,659) إعانات حكومية 

 1.319.658  1,422,995 تكاليف موظفين 

 1.267.648  1,403,779 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 492.850  492,159 إصالح وصيانة

 295.927  313,838 استهالك موجودات حيوية

 281.909  311,325 هاتف وكهرباء

 121.101  129,689 وأدوية لقاحات

 40.503  30,779 صناديق التحميل البالستيكية المستهلكة

 58.088  68,486 اإليجار

 13.025  12,371 إطفاء تراخيص برامج

 15.436  8,891 أسهمعلى أساس  اتدفع مصروف

 (977)  (1,695) ناتجة من التغيرات في القيمة العادلة ناقصا  تكلفة بيع المحاصيل مكاسب

 436.337  350,500 مصاريف أخرى

    يخصم:

 (582.895)  (639,089) الزيادة في الموجودات الحيوية 

 8,277,435  8.351.893 
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 مصاريف البيع والتوزيع  -26

 

 

م 2018ديسمبر  31

 بآالف الــرياالت

 السعوديــــة

م 2017ديسمبر  31 

 بآالف الــرياالت

 السعوديـــــة

 1.287.384  1.283.179 موظفين تكاليف

 434.339  464,337 مصاريف تسويق 

 272.746  262.376 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 134.400  141.843 إصالح وصيانة

 39.195  39.977 إيجار

 24.989  24,649 هاتف وكهرباء 

 10.886  9.302 دفعات على أساس اسهممصروف 

 7.403  7.576 إطفاء تراخيص برامج

(330) صناديق التحميل البالستيكية المستهلكة    1.103 

 130,601  98.007 مصاريف أخرى 

 2.330.916  343,0462.  

 المصاريف العمومية واإلدارية   -27

 

 

م 2018ديسمبر  31

 بآالف الــرياالت

 السعوديــــة

م 2017ديسمبر  31 

 بآالف الــرياالت

 السعوديـــــة

 225.116  218,608 موظفين تكاليف

 54.949  56,281 تأمين

 22.029  32,405 إصالح وصيانة

 29,589  27,504 إطفاء تراخيص برامج

 33,277  17,951 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 13.071  11,018 سهمأعلى أساس دفعات مصروفات 

 8.235  5,152 هاتف وكهرباء

 8,623  4,576 ايجارات

 2.450  2,980 مصاريف أخرى 

 376,475  397.339 

 ، بالصافيصاريف أخرىم -28

م 2018ديسمبر  31  

 بآالف الــرياالت
 السعوديــــة

م 2017ديسمبر  31 

 بآالف الــرياالت
 السعوديـــــة

 14.443  4,375  خسائر من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 160.527  164,875  (1-28 )إيضاح استبعاد أصول حيوية رة منخسا

ات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق توزيعات أرباح من استثمار

 الملكية

 (225)  (1.110)  

 37.211  127,336  موجودات إنخفاض في قيمة 

 -  4,938  (2-10)إيضاح  خسارة التخلص من االستثمار

     301,299  211.071 
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 )تتمة( مصاريف أخرى، بالصافي -28
 

 164.9نتج عن ظروف كساد السوق المتعلقة بالسوق الثانوي لقطيع أبقار االلبان وعن ترشيد قطيع أبقار االلبان داخليا خسارة بمبلغ  28-1
 مليون لاير سعودي(. 160.5م: 2017م )2018مليون لاير سعودي في 

 
 :األتي يشمل 28-2
 

( للوقف التام لإلنتاج المحلي من 2015ديسمبر  7هـ )الموافق 1440صفر  25( بتاريخ 66وفقا  لشروط قرار المجلس الوزاري ) -

هكتار، أوقفت المجموعة إنتاج البرسيم واألعالف الخضراء في المملكة  50التي تزيد مساحتها عن  األعالف الخضراء بالنسبة للألراضي

التي يمكن استخدامها في منشآتها الزراعية خارج المملكة العربية  الزراعيةوعة إلعادة توزيع موجوداتها العربية السعودية. وتخطط المجم

 47.7استخدام مستقبلي. نتج عن هذا انخفاض في قيمة الموجودات المتعلقة بها بمبلغ السعودية وشطب بعض الموجودات التي ليس لها 

 مليون لاير سعوي.

 

 مليون لاير سعودي. 30وتكلفة مدخالت المحاصيل مبلغ  الُمتلّفبما في ذلك تكاليف بلغت المصاريف المتعلقة بإقفال العمليات الزراعية  -

 

مليون لاير  22.8دات بمبلغ م والذي نتج عنه انخفاض في قيمة موجو2018لشركة طيبة في تم تغيير جزء من العمليات التجارية  -

 .مليون لاير سعودي( 30.6م: 2017سعودي )

 ، صافيتكلفة التمويل -29

م 2018ديسمبر  31  

 بآالف الــرياالت
 السعوديــــة

م 2017ديسمبر  31 

 بآالف الــرياالت
 السعوديـــــة

 476,018  462,653  التمويلالفوائد وتكاليف 

(3.538)  (8,751)  دخل فوائد على اإليداعات األخرى  

(73.816)  (42,402)  رسملة الفوائد  

 2.590  (3,753)  صافي خسارة تسوية أداة مقايضة معدل الفائدة

     407,747  401.254 

 ربحية السهم -30

 ربحية السهم األساسية والمخفضة على المعلومات التالية: إحتسابيعتمد  

 م 2018ديسمبر  31  

 بآالف الــرياالت
 السعوديــــة

م 2017ديسمبر  31 

 بآالف الــرياالت
 السعوديـــــة

 2.182.286  2,008,869  الدخل للسنة العائد للمساهمين في الشركة

(55,591)   الدخل العائد لحاملي الصكوك :ناقصا     (71.142)  

81,953,27  الربحية ألغراض ربح السهم األساسي    2.111.144 

     
     عدد األسهم

68989,4  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض ربحية السهم األساسية   990,992 

 1.000.000  1,000,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض ربحية السهم المخفضة

     
بناء على دخل السنة العائد إلى ( باللاير السعودي)ربحية السهم 

 المساهمين في الشركة
    

 2.13  1,97  ربحية السهم األساسية -

 2.11  1,95  ربحية السهم المخفضة -

لألخذ في الحسبان أسهم الخزينة المحتفظ تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لكي يعكس تأثير أسهم المنحة وتعديلها  
 بها ضمن برنامج خيارات الموظفين في أسهم شركة المراعي.
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 المعلومات القطاعية -31

يتكون النشاط الرئيسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة وبيع منتجات األلبان وعصائر الفاكهة باستخدام العالمات التجارية 
، وكذلك صناعة وبيع منتجات المخابز باستخدام العالمات التجارية "لوزين" و "سفن و "جوس اليف" "طيبة""المراعي"، و "بيتي" و 

. تشمل األنشطة القطاعية األخرى منتجات اآلعالف و "البشاير"دايز"، باإلضافة إلى منتجات الدواجن باستخدام العالمة التجارية "اليوم"
م 2017ديسمبر  31و  م2018ديسمبر  31يما يلي بيانا  بالمعلومات المالية المختارة كما في والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال. ف

 لكل قطاع من قطاعات األعمال:
 

  إنتاج الحليب ومعالجة وتوزيع منتجات األلبان وعصائر الفاكهة منتجات األلبان والعصائر
 صناعة وتوزيع منتجات المخابز منتجات المخابز
 اعة وتوزيع منتجات الدواجنصن منتجات الدواجن

 منتجات اآلعالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال. أنشطة أخرى
 

 منتجات المخابز منتجات الدواجن األنشطة األخرى اإلجمالي

األلبان 

 ائرصوالع

 

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 الـرياالتبآالف 

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

  م2018 ديسمبر 31 السعوديــــة

      

 اإليرادات 10,045,689 1,736,903 1,808,088 1,317,303 14,907,983

 مبيعات األطراف األخرى 9,975,597 1,736,903 1,808,088 202,209 13,722,797

 استهالك واطفاء (1,232,054) (249,722) (370,475) (193,144) (2,045,395)

 الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة - - (4,699) (714) (5,413)

 الدخل/)الخسارة( العائد إلى المساهمين في الشركة 1,732,757 192,374 182,786 (99,048) 2,008,869

567 567 -    -    - 

والمشاريع  للشركات الزميلة الشامل الدخلالحصة في 

 المشتركة

 الدخل / )الخسارة( 1,713,136 212,662 180,472 (99,048) 2,007,222

 الإلنخفاض في القيمة خالل السنة (49.627)    -    - (77.709) (127.336)

 إجمالي الموجودات 19,119,558 2,351,769 5,316,037 5,531,056 32,318,420

   إجمالي المطلوبات 11,216,600 47,116 5,239,350 1,299,364 17,802,430

 

 منتجات المخابز منتجات الدواجن األنشطة األخرى اإلجمالي

األلبان 

 والعصائر

 

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 م 2017ديسمبر  31 السعوديــــة

      

 اإليرادات 10.585.108 1.807.090 1.463.626 1.121.666 14.977.490

 مبيعات األطراف األخرى 10.510.471 1.807.090 1.463.626 154.345 13.935.532

 استهالك واطفاء (1.221.657) (228.245) (308.990) (160.723) (1.919.615)

 الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة - - 2.525 10.493 13.018

 الدخل/)الخسارة( العائد إلى المساهمين في الشركة 2.049.004 292.637 (29.161) (130.194) 2.182.286

(5.201) (5.201) - - - 
الحصة في الخسارة الشاملة األخرى للشركات الزميلة 

 والمشاريع المشتركة

 الإلنخفاض في القيمة خالل السنة (37.211) - - - (37.211)

 الدخل / )الخسارة( 2.007.276 312.042 (29.161) (130.194) 2.159.963

 إجمالي الموجودات 20.468.751 2.463.528 5.708.497 3.255.073 31.895.849

 إجمالي المطلوبات 10.130.758 460.862 5.151.908 1.271.081 17.014.609

المنتجات في نقطة زمنية  ىستهالكية. يتم انتقال السيطرة علاالمنتجات ال من خالل بيعتنتج ايرادات المجموعة من العقود مع العمالء 
 محددة ويتم بيعها مباشرة للعمالء.

( على القوائم المالية الموحدة للمجموعة مفصح عنهم في إيضاح 15الدولي للتقارير المالية رقم ) للمعيارإن طبيعة وأثر التطبيق األولي 
 (.1-1-5رقم )
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 )تتمة( -المعلومات القطاعية  -31
 

 
 اإلجمالي نشاطات أخرى الدواجن المخابز األلبان والعصائر

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

الرياالت بآالف 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

      م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 9,237,604 100,463 1,637,156 1,425,382 6,074,603 المملكة العربية السعودية  

 3,149,014 1,674 127,870 302,303 2,717,167 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 1,336,179 100,072 43,062 9,218 1,183,827 دول أخرى 

 13,722,797 202,209 1,808,088 1,736,903 9,975,597 اإلجمالي

 
نشاطات  الدواجن المخابز األلبان والعصائر 

 أخرى
 اإلجمالي

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

      م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 9,300,015 99,153 1,233,185 1,482,382 6,485,295 المملكة العربية السعودية  

 3,480,654 2,195 191,171 321,831 2,965,457 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 1,154,863 52,997 39,270 2,877 1,059,719 دول أخرى 

 13,935,532 154,345 1,463,626 1,807,090 10.510,471 اإلجمالي

 النقد وما في حكمه -32
 م 2018ديسمبر  31   

 بآالف الـرياالت
 السعوديــة

م 2017ديسمبر  31 
 بآالف الـرياالت
 السعوديـــة

 382.964  850,650   الحسابات الجارية –نقد لدى البنك 

 1.385.000  192,644   ودائع –نقد لدى البنك 

 123.733  139,608   نقد في الصندوق

 1.891.697  1,182,902   نقد وأرصدة لدى البنك

 (255.585)  (179,321)   سحب على المكشوف

 1.636.112  1,003,581   اإلجمالي
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة     -33

 364.7 : م2017م )2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  312.5المستندية بلغت االلتزامات المحتملة بموجب االعتمادات  33-1

 مليون لاير سعودي(.

مليون  805.8: م2017م )2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  825.6بلغت االلتزامات المحتملة بموجب خطابات الضمان   33-2

 لاير سعودي(.

 

 

  
 ديسمبر 31
 م 2018 

 بآالف الـرياالت

 السعوديــة

 ديسمبر 31 

 م 2017
 بآالف الـرياالت

 السعوديــة

 144,956  143,746   خالل سنة واحدة 

 353,863  501,498   من سنتين إلى خمس سنوات  

 306,972  180.356   بعد خمس سنوات 

 805,791  825.600   اإلجمالي 

 

: م2017تحت التنفيذ )م تتعلق بمشاريع 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  921.6إلتزامات رأسمالية بمبلغ  المجموعةلدى   33-3

مراكز المبيعات، وأسطول التوزيع، الحالية ونتاج بتطوير مرافق االمليون لاير سعودي(. تتعلق معظم االلتزامات الرأسمالية  1.056.6

 والثالجات، وأجهزة أنظمة المعلومات.

 -تنتهي االلتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية على النحو التالي:  33-4

 

 

  
 ديسمبر 31
 م 2018 

 بآالف الـرياالت

 السعوديــة

 ديسمبر 31 

 م 2017
 بآالف الـرياالت

 السعوديــة

 101,119  66,539   خالل سنة واحدة 

 164,782  33,207   من سنتين إلى خمس سنوات  

 77,813  9,619   بعد خمس سنوات 

 343,714  109,365   اإلجمالي 

 لألمور المتعلقة بالزكاة. 1- 23أنظر إلى إيضاح   33-4
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -34
 

المعامالت الهامة التالية مع الجهات ذات العالقة الرئيسية خالل السنة المنتهية في خالل السياق االعتيادي ألعمالها كان لدى المجموعة 
 م وأرصدتها:2018ديسمبر  31

 ديسمبر 31الرصيد في   مبلغ المعامالت   

 
 ديسمبر 31  طبيعة المعامالت

 م 2018 

 بآالف الرياالت 

  السعودية

 ديسمبر 31

 م 2017 

الرياالت  بآالف

  السعودية

ديسمبر  31

 م 2018

بآالف الرياالت 

 السعودية

ديسمبر  31

 م 2017

بآالف الرياالت 

 السعودية

        مبيعات إلى:

 182.733 141,855  640.247  701,888  شركة بندة للتجزئة 

 534 558  5,894  6,095  هرفي للخدمات الغذائيه

  701,888  640.247  141,855 182.733 

        خدمات إلى:

 -    -  864  864  مزارع الكبير

 1.735 -  -  116  شركة المزارعون المتحدون القابضة

  980  864  - 1.735 

 184,468 141,855  641,111  702,868  فرعي جماليا

 
        مشتريات من:

 (6.633) (5,773)  106.313  79,315  الشركة المتحدة للسكر

 -    -  8     -  شركة عافية العالمية

 (28) (78)  393  325  شركة النافورة للتموين الغذائي

 (19.416) (36,828)  55.626  63,739  إلنتاج األعالف  –مزارع الكبير 

 (573) (512)  4.228  2,327   الشركة العربية للخدمات الزراعية

  145,706  166.568  (43,191) (26.650) 

        خدمات من: 

 (92) (62,003)  115.181  120,498  شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 - -  813  813  مزارع التوضيحية 

 - -  173  173  عبدالعزيز المهنا )ايجار أرض(عبدالرحمن 

 - -  839  1,418  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين(

 - -  139  59  مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

  122,961  117.145  (62,003) (92) 

 (26.742) (105,194)  283,713  268.667  فرعي جماليا
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 (تتمةالمعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها ) -34
 

 ديسمبر 31الرصيد في   مبلغ المعامالت   

  طبيعة المعامالت
 ديسمبر 31
 م 2018 

 بآالف الرياالت
  السعودية 

 م 2017ديسمبر  31

الرياالت  بآالف
  السعودية

ديسمبر  31
 م 2018

بآالف الرياالت 
 السعودية

ديسمبر  31
 م 2017

بآالف الرياالت 
 السعودية

 
 

 
 

 

 

        مدفوعات صكوك:

 (373)    -  1.581  365  شركة إسمنت اليمامة

 (3.825) (4,683)  14.940  14,688  البنك السعودي البريطاني

 (3.764) (1,656)  14.855  5,280  البنك السعودي الفرنسي

شركة الدرع العربي للتأمين 

 التعاوني

 101  98  (36) (29) 

 (4,548) (3,821)   16,510  11,267  البنك األهلى التجارى

  31,701  47,984  (10,196) (12,539) 
 
 

 

        تمويل بنكي:

 1.242.095 1,346,621  35.935  48,581  البنك السعودي البريطاني   

 -    -  5.398  2,484  جي بي مورجان العربية السعودية

 210.000 393,000  9.873  8,940  البنك السعودي الفرنسي

 507,142 446,429  19,553  15,993  البنك األهلي التجاري

  75,998  70.759  2,186,050 1.452.095 

 
األطراف . غير الشركات التابعة والزميلة، تشتمل ذات العالقةتتم أسعار وشروط سداد هذه المعامالت وفق شروط التعامل مع األطراف  34-1

 على ما يلي:  ذات العالقة
 

 العـالقة   اسم المنشأة

 ملكية مشتركة   شركة بندة للتجزئة

 ملكية مشتركة   هرفي للخدمات الغذائيه

 ملكية مشتركة   للسكر الشركة المتحدة

 ملكية مشتركة   شركة عافية الدولية

 ملكية مشتركة   شركة النافورة للتموين الغذائي

 إدارة مشتركة   الشركة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو(

 إدارة مشتركة   شركة إسمنت اليمامة

 إدارة مشتركة   شركة الدرع العربي للتامين التعاوني

 إدارة مشتركة   المدارةالمزارع 

 ادارة مشتركة   شركة األتصاالت المتنقلة السعودية)زين(

 إدارة مشتركة   ة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشرؤسسم

 إدارة مشتركة   البنك السعودي البريطاني

 إدارة مشتركة   البنك السعودي الفرنسي

 مشتركةإدارة    شركة جى بى مورجان السعودية المحدودة

 إدارة مشتركة   البنك األهلى التجارى

 شخص

 من بن عبدالعزيز المهناحعبدالر

   

 مدير
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 (تتمةالمعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )     -34
 

أعضاء يُمنح أعضاء مجلس اإلدارة أية تعويضات مقابل دورهم في إدارة الشركة ما لم يتم إعتمادها بواسطة الجمعية العامة.  يتم منحال  34-2
 ملمهام إدارتهمكافأة ثابتة نتيجة  ينالتنفيذي ؤساءالرويُمنح مجلس اإلدارة بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واجتماعات لجان المجلس. 

وفقا  لعقد  مكافآتاإلدارة العليا بما فيهم المدير التنفيذي ومدير الشئون المالية من  أعلى خمسة موظفين يستلم. المباشرة مومسئولياته
التنفيذيين غير  ألعضاء مجلس اإلدارة دفعهاالتي تم الجدول التالي تفاصيل التعويضات والمكافآت يعرض التوظيف الموقع معهم. 
 وموظفي اإلدارة العليا:

 
أعضاء مجلس  

اإلدارة غير 
التنفيذيين/ 
 المستقلين

موظفي 
 اإلجمالي اإلدارة العليا

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 
التنفيذيين/ 
 المستقلين

موظفي 
 اإلجمالي اإلدارة العليا

 م2017ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31

 -----بآالف الرياالت السعودية----- -----بآالف الرياالت السعودية-----

 9.806 7.746 2,060 9.603 7.003 2.600 رواتب وتعويضات

 2,208 528   1,680 2.999 1.208 1.791 بدالت

 حوافز سنوية ودورية

 

- 11.784 11.784 - 12,215 12,215 

 591 591 - 8,690 8,690 - مزايا نهاية الخدمة للموظفين

الدفعات على أساس معامالت 
 األسهم

- 659 659 - 3.009 3.009 

 1,531 1,531 - 942 942 - فوائد عينية

 2.075 275 1,800 2.072 272 1.800 فوائد أخرى

 31,435 25,895 5,540 36,749 30,558 6.191 اإلجمالي

 األدوات المالية المشتقة -35

للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات أدوات تحوط المشتقات المالية التي تم تخصيصها كم، كان لدى المجموعة العديد من 2018ديسمبر  31في  
وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع التي تخضع جميعها لتقلبات األسعار في  العمالتالناشئة عن أسعار التدفقات النقدية 

 السوق. طبقا لسياسة المجموعة ال تستخدم المشتقات المالية ألغراض التداول والمضاربة.

 31في مليون لاير سعودي.  5.606.5عقد مقايضة أسعار عموالت بمبالغ قدرها  26م، كان لدى المجموعة 2018ديسمبر  31في  
 لاير سعودي. 5.097.0عقد مقايضة أسعار عموالت بمبالغ قدرها  26م، كان لدى المجموعة 2017ديسمبر 

وفقا  لمعدالت العمولة )سايبور( أو )اليبور(، وفي الت، تستلم المجموعة عمولة بسعر عائم ووبموجب عقود مقايضة أسعار هذه العم
المقابل تدفع عمولة بسعر ثابت وفقا لشروط معينة. تستخدم هذه المقايضات لتغطية المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار عموالت 

 القروض اإلسالمية للمجموعة.

متنوعة لتغطية التزامات الشركة الحالية من العمالت األجنبية  دخلت المجموعة في استراتيجيات تحوط من خالل استخدام مشتقات مالية
 والمعامالت المستقبلية المحتمل حدوثها بشكل كبير.

دخلت المجموعة بعمليات تحوط لتقلبات أنواع معينة من السلع باستخدام مشتقات السلع المالية. هذه المشتقات صممت لتتوافق مع التواريخ 
 . كما أنه ال يوجد فرق بين مؤشر السلع األساسي ومؤشر التحوط.المتوقعة لشراء تلك السلع

 
 .دفقات النقدية ذات فعالية عاليةتظهر جميع المشتقات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة. تعتبر كافة تحوطات الت
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 )تتمة( األدوات المالية المشتقة -35
 

 الجدول التالي تفاصيل المبالغ اإلسمية والفترات المتبقية القائمة في تاريخ التقرير: يعرض
 

 م2018ديسمبر  31
 القيمة اإلسمية ألدوات التحوط

 ألف لاير سعودي

 القيمة الدفترية ألداة التحوط

 الموجودات
 ألف لاير سعودي

 المطلوبات
 ألف لاير سعودي

 22,137 5,898 4,028,592 عقود صرف آجلة
 4,546 26,050 5,606,502 مقايضات معدل فائدة

 6,740 8,135 303,467 عقود سلع

 9,938,561 40,083 33,423 

 

 م2017ديسمبر  31
 القيمة اإلسمية ألدوات التحوط

 ألف لاير سعودي

 القيمة الدفترية ألداة التحوط

 الموجودات
 ألف لاير سعودي

 المطلوبات
 ألف لاير سعودي

 15,591 6,407 3,519,427 صرف آجلةعقود 
 18,334 18,594 5,097,050 مقايضات معدل فائدة

 8,579 1,287 153,487 عقود سلع

 8,769,964 26,288 42,504 

 األدوات المالية   -36

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 36-1

 
في  أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلةموجودات ما بيع القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها  

هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد  المجموعةضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن . تاريخ القياس
 .سلبيةماديا  من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط 

 
مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من تاجر صرف عمالت أجنبية، تعتبر األداة المالية  

فعلية ومنتظمة  ةوأن هذه األسعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصورأو وسيط، أو مجموعة صناعة، أو خدمات تسعير أو هيئة تنظيمية 
 على أساس تجاري.

  
العادلة، تستخدم المجموعة معلومات سوقية قابلة للمالحظة كلما كان ذلك ممكنا . تصنف القيم العادلة ضمن مستويات عند قياس القيمة  

 لمستخدمة في طرق التقييم كما يلي:المدخالت ادلة استنادا  إلى امختلفة في تسلسل القيمة الع
 

 مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس.موجودات أو لفي أسواق نشطة معدلة( غير ): أسعار مدرجة 1المستوى  
 

وهي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات بصورة  1مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى : 2المستوى  
 مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.

 
قابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.السوق ال: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات 3المستوى  
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  )تتمة( -األدوات المالية  -36

 )تتمة( -قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  36-1

العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة. وهي ال تشمل معلومات القيمة القيم الدفترية يظهر الجدول أدناه  
 ة.التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقول

 
  م2018 ديسمبر 31 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 

 أدوات التحوط

إستثمار في أدوات 

حقوق ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

 

 التكلفة المطفأة

 

  اإلجمالي

 

 1المستوى 

 

 2المستوى 

 

 3المستوى 

 

 االجمالي

 ----------------------------------------------------------------بآالف الرياالت السعودية  ---------------------------------------------------------------------        

          الموجودات المالية

 40,083 - 40,083    -  40,083 -    - 40,083 أدوات مالية مشتقة

عنها يتم المحاسبة  استثمارات

 102,624 - 102,624    - ملكيةالحقوق  بطريقة

 

102,624 - - 102,624 

 - - -    -  1,270,558 1,270,558 -    - ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

 - - -    -  1,182,902 1,182,902 -    - نقد وأرصدة لدى البنوك

 40,083 102,624 2,453,460 2,596,167  102,624 40,083 - 142.707 

          

          المطلوبات المالية

 33,423 - 33,423 -  33,423 - - 33,423 أدوات مالية مشتقة

 - - - -  13,662,264 13,662,264 - - و تسهيالت قروض

 - - - -  179,321 179,321 - - سحب على المكشوف

 - - - -  2,874,066 2,874,066 - - آخرونذمم دائنة تجارية ودائنون 

 33,423 - 16,715,651 16,749,074  - 33,423 - 33,423 
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 )تتمة( -قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  36-1

 
  م2017 ديسمبر 31 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 

 أدوات التحوط

إستثمار في 

أدوات حقوق 

ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل 

الدخل الشامل 

 اآلخر

 

 التكلفة المطفأة

 

  اإلجمالي

 

 1المستوى 

 

 2المستوى 

 

 3المستوى 

 

 االجمالي

 ----------------------------------------------------------------بآالف الرياالت السعودية  ---------------------------------------------------------------------        

          الموجودات المالية

 26.288 - 26.288 -  26.288 - - 26.288 أدوات مالية مشتقة

 90.711 - - 90.711  90.711 - 90.711 - استثمارات متاحة للبيع

 - - - -  1.196.022 1.196.022 - - ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

 - - - -  1.891.697 1.891.697 - - نقد وأرصدة لدى البنوك

 26.288 90.711 3.087.719 3.204.718  90.711 26.288 - 116.999 

          

          المطلوبات المالية

 42.504 - 42.504 -  42.504 - - 42.504 أدوات مالية مشتقة

 - - - -  12.546.528 12.546.528 - - و تسهيالت قروض

 - - - -  255.585 255.585 - - سحب على المكشوف

 - - - -  3,227,490 3,227,490 - - ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 42.504 - 16,029,603 16,072,107  - 42.504 - 42.504 

 تعتمد المجموعةاستخدام نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع. يحتوي المستوى الثاني لألدوات المالية المشتقة على العقود اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت ومشتقات السلع. تم تقييم هذه المشتقات ب 

جلة باستخدام احتسابات القيمة الحالية وتقييمات السوق المتوسطة. وحيثما على الطرف المقابل لتقييم هذه المشتقات. تتضمن أساليب التقييم المطبقة من قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج األسعار القياسية اآل

ئتمان وتخصم المبالغ المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام مدخالت قابلة للمالحظة في السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة ونطاق اال ينطبق ذلك، فإن هذه النماذج تتوقع التدفقات النقدية المستقبلية

 وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة والفورية.
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 إدارة مخاطر األدوات المالية 36-2
 

 تتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق ومخاطر إدارة رأس المال. 

 مخاطر االئتمان 
 

لخسارة مالية. تتعرض المجموعة تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر  
 لمخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية والذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة كما يلي:

 

ديسمبر   31    

 م        2018

ديسمبر  31 

 م   2017

 بآالف الــرياالت    
 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 
 السعوديـــــة

 1.767.964  1,043,294    نقد لدى البنك 

 857.555  963,192    أطراف أخرى –ذمم مدينة تجارية 

 184.468  141,855    أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة تجارية 

 26.288  40,083    أدوات مالية مشتقة

 153,999  165,511    ذمم مدينة اخرى

    2,353,935  2,990,274 

 الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى لتعرض مخاطر االئتمان.القيمة  

 على ما يلي:البنكية تقتصر مخاطر االئتمان على الذمم المدينة واألرصدة  

  المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني يتراوح من النقدية األرصدة-BBB .وأعلى 
 

  تقوم المجموعة  االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية ومرتجعات المبيعات.مخصص م صبالصافي بعد خالذمم المدينة تظهر
الخسارة المتوقعة  مخصصلقياس خسائر االئتمان المتوقعة والتي تستخدم  9بتطبيق النسخة المبسطة للمعيار الدولي للتقارير المالية 

االئتمان المتوقعة يتم تجميع الذمم التجارية المدينة على أساس  لمدى الحياة بالنسبة لجميع الذمم المدينة التجارية. ولقياس خسائر
خصائص مخاطر االئتمان المشتركة واأليام التي استحقت فيها. يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية 

لذمم المدينة. تحدد المجموعة إجمالي اإلنتاج والمستقبلية على عوامل النشاط االقتصادي الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية ا
المحلي ومعدل البطالة ومعدل التضخم ومعدل العمولة للدول التي تبيع لها بضائعها وخدماتها لتكون أكثر العوامل ارتباطا وبناء على 

 هذه العوامل.   علىبتعديل معدالت الخسارة التاريخية على أساس التغيرات المتوقعة  تقومذلك 
 

 لألطراف ذات العالقة.مستقر هو ركز المالي الم 
 
من األرصدة في دول   %32من األرصدة في المملكة العربية السعودية،  %55تتكون األرصدة المستحقة للذمم المدينة التجارية من  

تقريبا    %38من األرصدة في دول أخرى. يشكل أكبر خمس عمالء  %13 (مجلس التعاون الخليجي )بخالف المملكة العربية السعودية
 م.2018ديسمبر  31من الذمم المدينة القائمة كما في 

 
تقوم . تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من العمالء عن طريقة المراقبة وفقا  للسياسات واإلجراءات المحددة 

القائمة بصورة مراقبة الذمم المدينة ولكل عميل عن طريق وضع حدود ائتمان من مخاطر االئتمان التي تتعلق بالعمالء بالحد المجموعة 
 .يتم مراقبة األرصدة المدينة، كما كانت نتائج تعرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومة غير جوهرية. مستمرة
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 مخاطر السيولة 
  
نتج تمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. يمكن أن تت 

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها. 
 جمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة.إلالمالية. تم عرض المبالغ با السنةللمطلوبات المالية في نهاية 

 
 م 2018ديسمبر  31 

  
 القيمة الدفترية

 عند الطلب أو
 أقل من سنة واحدة

 5سنة إلى  1من 
 سنوات

 
 سنوات 5أكثر من 

 ................................بآالف الرياالت السعودية................................... 

     مطلوبات مالية غير مشتقة
 - - 179,321 179,321 سحب على المكشوف

 3,875,807 9,706,020 2,041,927 13,662,264 وتسهيالت  قروض
 - - 2,768,872 2,768,872 ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 - - 105,194 105,194 ذمم دائنة تجارية ألطراف ذات عالقة

 16,715,651 5,095,314 9,706,020 3,875,807 

     

     مطلوبات مالية مشتقة

 - 692 21,445 22,137 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

 - 4,436 110 4,546 مقايضات معدالت الفائدة

 - - 6,740 6,740 مشتقات السلع

 33,423 28,295 5,128 - 
 

 م 2017ديسمبر  31 

  
 القيمة الدفترية

 عند الطلب أو 
 أقل من سنة واحدة

 5من سنة إلى 
 سنوات

 
 سنوات 5أكثر من 

 ..........بآالف الرياالت السعودية......................................................... 
     مشتقةمطلوبات مالية غير 
 - - 255.585 255.585 سحب على المكشوف

 3.015.623 9.822.256 2.003.403 12.546.528 و تسهيالت  قروض
 - - 3,200,748 3,200,748 ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 - - 26.742 26.742 ذمم دائنة تجارية ألطراف ذات عالقة

 16,029,603 5,486,478 9.822.256 3.015.623 

     مطلوبات مالية مشتقة
     

 - 12.393 3.198 15.591 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

 - 18.334 - 18.334 مقايضات معدالت الفائدة

 - - 8.579 8.579 مشتقات السلع

 42.504 11.777 30.727 - 

 
ى تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية والتسهيالت اإلئتمانية األخر 

ى للوفاء بااللتزامات المستقبلية للمجموعة. تنص شروط المبيعات الخاصة بالمجموعة بأن يتم سداد المبالغ نقدا  عند تسليم البضاعة أو عل
 اس البيع باألجل. أس
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 مخاطر السوق 

سلع وأسعار ال عمولةمعدالت الالتذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل  مخاطر السوق هي مخاطر 
المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة  دخلمما يؤثر على  ،أسعار صرف العمالت األجنبيةو

 مع تعظيم العوائد.التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة 
 

 ائر.تستخدم المجموعة المشتقات إلدارة مخاطر السوق وتسعى إلى تطبيق محاسبة التحوط لضبط التقلب في األرباح أو الخس 
  
 مخاطر أسعار العموالت 

 
ها تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار العموالت السائدة بالسوق على المركز المالي للمجموعة وتدفقات 

والصكوك البالغ  غير الخليجية والتسهيالت البنكية األخرى ، مؤسسة التمويل الدوليةالنقدية. تحمل التسهيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة(
( أعباء مالية وفقا  لمعدالت مليون لاير سعودي 5.162.2م: 2017) م2018 ديسمبر 31مليون لاير سعودي كما في  5,030.7 قدرها

 العمولة السائدة في السوق.

من  ٪60إلى  ٪50في الحصول على قروض بعمولة ثابتة ومتغيرة على أن تكون  النفقات التمويليةتتمثل سياسة المجموعة بشأن إدارة  
األخرى القروض بعمولة ثابتة. يعكس الجدول أدناه مدى تأثر الدخل بالتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت، مع بقاء كافة البنود 

 .بالمجموعةمباشر على حقوق الملكية القابلة للتغيير ثابتة. ال يوجد لمخاطر أسعار العموالت أي أثر 

 الزيادة/ النقص في  
نقاط األساس المتعلقة 
 بأسعار العموالت

 /السنةاألثر على دخل  
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

 (50,307)  100+  لاير سعودي م 2018ديسمبر  31

 50,307  100 - لاير سعودي   

 (51.622)  100+  لاير سعودي  م 2017ديسمبر  31

 51.622  100 - لاير سعودي  

  
 مخاطر أسعار السلع 

والتي  ،الذرة والسكر والصويا على سبيل المثال والتي تشمل مخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي ترتبط بالتغيرات في أسعار بعض السلع 
النقدية. تنشأ هذه المخاطر في أسعار السلع األساسية من تتعرض لها المجموعة من تأثير غير مرغوب فيه على تكاليف المجموعة وتدفقاتها 

ات المشتريات المتوقعة لبعض السلع من المواد الخام التي تستخدمها المجموعة والتي يتم إدارتها وتخفيضها من خالل الدخول في عقود المشتق
 للسلع.

مشتقات السلع المالية. هذه المشتقات تتوافق مع التواريخ المتوقعة لع بإستخدام سدخلت المجموعة في عمليات تحوط لتقلبات أنواع معينة من ال 
 لشراء تلك السلع. كما أنه ال يوجد فرق بين مؤشر السلع األساسي ومؤشر التحوط.

 
  

  



 المراعيشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 )تتمة( -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

76 
 

  )تتمة( -األدوات المالية  -36
 

 مخاطر العمالت       

تنشأ مخاطر العمالت تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي.  
عرض تبعمالت تختلف عن عملة المجموعة. يقتصر  والمطلوبات المعترف بهما عند إدراج المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات

والدينار الكويتي والجنيه المصري واليورو والجنيه على المعامالت بالبيزو األرجنتيني بشكل أساسي عمالت األجنبية المجموعة لمخاطر ال
تعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية محدود األردني.  البحريني والدينار والدوالر األمريكي والديناراإلسترليني 

لدينار البحريني والدينار األردني مرتبطة بالدوالر األمريكي. يتم مراقبة التذبذب في أسعار صرف العمالت حيث أن عملة المجموعة وا
والجنيه اإلسترليني بشكل مستمر. تنشأ البيانات الكمية المتعلقة بتعرض والدينار الكويتي والجنيه المصري واليورو مقابل البيزو األرجنتيني 

 األمريكي وهي كما يلي: رالجنبية عن عمالت ال ترتبط بالدوالمجموعة لمخاطر العمالت األ

 
 

 البيزو األرجنتيني م          2018 ديسمبر 31
الدينار 
 الكويتي

الجنيه 
 اليورو المصري

الجنيه 
 اإلسترليني

المعادل باللاير 
 السعودي

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 93,956 1,240 5,298 64,322 22,924 172 نقد لدى البنك
 673 27 118 180 94 254 نقد في الصندوق
 123,314 - - 42,266 79,087 1,961 ذمم مدينة تجارية

 - - - (68,372) -    - سحب على المكشوف
 (56,309) - - (46,916) - (9,393) قصيرة األجل قروض

 (418,540) - (239,290) (168,133) - (11,117) قروض طويلة األجل
 (220,554) (15,058) (171,452) (23,594) (3,761) (6,689) ذمم دائنة تجارية

صافي المخاطر على 
 (477,460) (13,791) (405,326) (200,247) 98,344 (24,812) قائمة المركز المالي

 
 

 
 

 م 2017ديسمبر  31
 

 البيزو األرجنتيني
الدينار 
 الكويتي

 
الجنيه 
 المصري

 
 اليورو

 
الجنيه 

 اإلسترليني
المعادل باللاير 

 السعودي

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 48,717 1,288 8,652 - 29,067 9,710 نقد لدى البنك
 6,007 65 94 709 2,652 2,487 نقد في الصندوق
 164,224 - - 64,805 97,165 2,254 ذمم مدينة تجارية

 (202,868) - - (163,406) - (39,462) قروض قصيرة األجل
 (274,137) - (245,931)  - (28,206) قروض طويلة األجل

 (227,373) (8,219) (206,595) - (4,171) (8,388) ذمم دائنة تجارية

صافي المخاطر على قائمة 
 (485,430) (6,866) (443,780) (97,892) 124,713 (61,605) المركز المالي

تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة لتقليل مخاطر الصرف األجنبي الهامة. تعتقد اإلدارة بأن مخاطر العمالت المتعلقة  
بمشتريات المخزون والمصاريف الرأسمالية يتم إدارتها بصورة مالئمة وذلك بإبرام إتفاقيات آجلة لشراء العمالت األجنبية. تكمن سياسة 

رام عقود آجلة وذلك حسب المخاطر الناجمة عن خطط / التزامات المجموعة مع الموردين. إن اتفاقيات الشراء اآلجلة المجموعة في إب
 مضمونة بسندات إذنية صادرة من المجموعة. 
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كل العمالت  مقابل ٪10المصري واليورو والجنيه اإلسترليني بمقدار  والجنيهوالدينار الكويتي األرجنتيني )انخفاض( البيزو  /إن ارتفاع  
 )تنقص( حقوق الملكية بالمبالغ الظاهرة أدناه: / األخرى سيؤثر على قياس األدوات المالية المدرجة بالعمالت األجنبية كما ستزيد

 ديسمبر 31   

 م2018 

 ديسمبر 31 

 م2017 

 الرياالتبآالف    
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية

 (6,161)  (2,481)   البيزو األرجنتيني

 12,471  9,834   الدينار الكويتي

 (9,789)  (20,025)   الجنيه المصري

 (44,378)  (40,533)   اليورو

 (687)  (1,379)   الجنيه اإلسترليني

   (54,584)  (48,544) 

 
 إدارة رأس المال

السوق ومواصلة و ينوالدائن ينالمستثمرثقة تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافي من أجل المحافظة على  
 ن.ومستوى توزيعات األرباح للمساهمين العاديي المستخدمرأس المال على تطور نشاطها المستقبلي. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد 

 عند إدارة رأس المال إلى ما يلي:تهدف المجموعة  

 
ألصحاب المصالح  منافعتوفير العوائد للمساهمين والبحيث يمكنها االستمرار في  مستمرةمنشأة على االستمرار كمنشأة حماية قدرة ال (1

 .اآلخرين
 توفير عائد كافي للمساهمين. (2

 توزيعات األرباح المصادق عليها والمدفوعة -37

م(، اعتمد المساهمون في اجتماعهم بالجمعية العامة غير العادية توزيع أرباح 2018إبريل  9هـ )الموافق 1439رجب  23في تاريخ 

 745.1م والتي تم سداد مبلغ 2017ديسمبر  31لاير سعودي للسهم( للسنة المنتهية في  0.75مليون لاير سعودي )بواقع  750بمبلغ 

 م(.2018إبريل  17هـ )الموافق 1439شعبان  1مليون لاير سعودي منها بتاريخ 

 األرباح المقترح توزيعها -38

لاير سعودي لكل سهم( للسنة المنتهية  0.85مليون لاير سعودي ) 850أقر مجلس اإلدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح بلغت 

 م.2018ديسمبر  31في 

 أحداث الحقة -39 

منذ نهاية السنة والتي قد تؤثر على المركز المالي األولي للمجموعة الظاهر في هذه القوائم تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة 

 المالية الموحدة.

 اعتماد مجلس اإلدارة   -40

 م(.2019يناير  20هـ )الموافق 1440جمادى األولى  14اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 


