
 

 

 
 والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة عسري شركة

 هلا التابعة والشركات املقاوالت وأعمال والعقارات
 (سعودية مساهمة شركة)

 
 املوحدةالقوائم املالية 

  م2015 ديسمرب 31للسنة املنتهية يف 



 

 

 

 

 

  هلا التابعة ركاتوالش املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة عسري شركة
 (سعودية مساهمة شركة)

 
 املوحدةالقوائم املالية 

 م 2015ديسمرب  31كما يف 
 

 الصفحة احملتويات
 

 والسياحة للتجارة عسريتقرير مراجعي احلسابات إىل السادة/ املساهمني يف شركة 
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  املوحدة ركز املاليقائمة امل
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  املوحدة قائمة التغريات يف حقوق املساهمني
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  املوحدة قائمة املركز املالي
 م2015 ديسمرب 31ا يف كم
 

  
 إيضاح

 م2015  
 ريال سعودي

 م2014  
 ريال سعودي

 املوجودات
 

 املوجودات املتداولة
 نقدية وبنود شبه نقدية

 استثمارات مقتناة لغرض املتاجرة
 ، صايفجتارية ذمم مدينة
 وموجودات أخرى مدفوعة مقدمًامصروفات 

 ، صايفمبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
 خمزون، صايف

 
 مجالي املوجودات املتداولةإ
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279,806,242 
44,214,715 

265,928,902 
89,993,742 

992,018 
528,215,109 

 ـــــــــــــــــــــــــ
1,209,150,728 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 
  

 
325,314,224 
41,579,527 

312,931,873 
95,952,762 
6,173,246 

556,797,697 
 ـــــــــــــ ـــــــــــ

1,338,749,329 
 ــــــــــــ ــــــــــــ

 املوجودات غري املتداولة
 مالية وموجودات استثمارات

 استثمارات عقارية
 مشروعات حتت التنفيذ
 ممتلكات وآالت ومعدات

 موجودات غري ملموسة
 موجودات أخرى طويلة األجل

 
 مجالي املوجودات غري املتداولةإ

 
 امجالي املوجودات

 
10 
11 
12 
13 
14 
 ب26

 

 
1,744,727,720 

230,672,374 
465,418,081 
518,299,714 
157,005,634 
52,025,806 

 ـــــــــــــــــــــــــ
3,168,149,329 

 ـــــــــــــــــــــــــ
4,377,300,057 
═══════ 

 
1,930,746,183 

230,672,374 
338,864,089 
526,511,225 
214,524,319 

    - 
 ــــ ــــــــــــــــــــ

3,241,318,190 
 ــــــــــ ــــــــــــــ

4,580,067,519 
═══════ 

 امللكيةاملطلوبات وحقوق 
 

 املطلوبات املتداولة
 قصرية األجل اتمتويل مراحب

 املتداول اجلزء ـ األجل طويلة وقروض مراحبة متويل
 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 بة مستحقة الدفعضريوزكاة خمصص 
 مبالغ مستحقة جلهات ذات عالقة

 اجلزء املتداول ـ رأمساليعقود إجيار مبوجب مستحقات 
 

 مجالي املطلوبات املتداولةإ
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16 
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95,088,727 
186,157,668 
245,130,094 
15,226,027 
45,449,802 
34,496,965 
2,733,659 

 ـــــــــــــــــــــــــ
624,282,942 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

62,859,036 
75,461,060 

392,123,262 
13,569,961 
54,683,880 
46,461,687 

    - 
 ــــــــــــ ــــــــــــ

645,158,886 
 ـــــــــــ ـــــــــــــ
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 )تتمة( املوحدة قائمة املركز املالي
 م2015ديسمرب  31ا يف كم
  

 إيضاح
 م2015  

 ريال سعودي
 م2014  

 ريال سعودي

 )تتمة( امللكيةاملطلوبات وحقوق 
 

 املطلوبات غري املتداولة
 األجل طويلة وقروض اتمراحب متويل

 رأمساليعقود إجيار مبوجب مستحقات 
 ضريبة مؤجلة

  للموظفني مكافأة نهاية اخلدمة
  

 غري املتداولة املطلوبات إمجالي
 

 مجالي املطلوباتإ
 

 
 
 
16 
19 

 
 

 
 
 

 574,278,738 
 12,937,966 
 4,785,616 
 111,580,499 

 ــــــــــــــــــــــــ
 703,582,819 

 ــــــــــــــــــــــــ
 1,327,865,761 

 ــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 686,922,139 
 ــ     
 5,164,235 
 98,265,271 

 ــــــــــــــ ـــــــــــ
 790,351,645 

 ــــــــــــ ـــــــــــــ
 1,435,510,531 

 ـــــــــــ ــــــــــــــ
 امللكية حقوق 

 
 الشركة األم العائد ملساهميامللكية حقوق 

 رأس املال
 احتياطي نظامي

 مبقاة أرباح
مكاسب غري حمققة عن إعادة تقييم استثمارات صايف 

 متاحة للبيع 
 لشركة تابعة املوحدة فروق ترمجة القوائم املالية

 
 الشركة األم العائد ملساهميامللكية مجالي حقوق إ

 حقوق امللكية غري املسيطرة
 

 امللكيةمجالي حقوق إ
 

 إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية

 
 
 
20 
21 

 
 
 
 
 
 
22 

  
 
 

 1,263,888,890 
 807,600,019 
 397,637,560 

 
 81,700,205 
(28,999,868) 

 ــــــــــــــــــــــــ
 2,521,826,806 
 527,607,490 

 ــــــــــــــــــــــــ
 3,049,434,296 

 ــــــــــــــــــــــــ
 4,377,300,057 

═══════ 

  
 
 

 1,263,888,890 
 807,600,019 
 365,494,571 

 
 194,653,060 
(23,410,050) 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 2,608,226,490 
 536,330,498 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 3,144,556,988 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 4,580,067,519 

═══════ 
  

  جملس اإلدارة املفوضعضو   املدير العامالعضو املنتدب و   املدير املالي
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 املوحدة قائمة الدخل
 م2015 ديسمرب 31املنتهية يف  للسنة

 
  

 إيضاح
 م2015  

 ريال سعـودي
 

 م2014  
 ريال سعـودي

 
 يعاتاملب صايف

 تكلفة املبيعات
 

 إمجالي دخل املبيعات 

  2,339,477,711 
(1,601,325,010) 

 ــــــــــــــــــــــــ 
 738,152,701 

 ــــــــــــــــــــــــ

 2,438,234,802 
(1,698,816,201) 

 ــــــــــــــــــــــــ 
 739,418,601 

 ــــــــــــــــــــــــ
 اتاإليرادات من االستثمار

 حصة الشركة يف صايف ربح شركات زميلة
 إيرادات استثمارات وموجودات مالية 
 أرباح بيع استثمارات وموجودات مالية

 يف استثمارات وموجودات مالية غري مؤقتهبوط 
 

 إمجالي الدخل من االستثمارات
 

 من العمليات الرئيسيةإمجالي الدخل 
 

 املصاريف
 بيع وتوزيع

 عمومية وادارية
 

 املصاريف يإمجال
 

 من العمليات الرئيسيةالدخل  صايف
 

 ، صايفإيرادات أخرى
 اعباء متويل

 
 الدخل وحقوق امللكية وضريبة  قبل الزكاةالدخل 

 املستمرةمن العمليات  غري املسيطرة  
 

 املستمرةغري لعمليات ا
 العمليات غري املستمرة   بيعمن  الدخل
 من العمليات غري املستمرة الدخل

 
 الدخل وحقوق امللكية وضريبة  بل الزكاةقالدخل 

 غري املسيطرة  
 

 وضريبة الدخل الزكاة
 

 غري املسيطرة مللكيةاالدخل قبل حقوق صايف 
 

 حقوق امللكية غري املسيطرة
 

 سنةصايف الدخل لل

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
24 

 
 
 
 
 
25 

 
 
 
 
 
 
26 
26 

 
 
 
 
19 

 
 
 
 

 
 28,575,510 
 13,691,188 
 59,184,922 
(22,678,423) 

 ــــــــــــــــــــــــ 
 78,773,197 

 ــــــــــــــــــــــــ 
 816,925,898 

 
 

(354,324,795) 
(178,529,869) 

 ــــــــــــــــــــــــ 
(532,854,664) 

 ــــــــــــــــــــــــ 
 284,071,234 

 
 10,540,012 
(17,361,955) 

 ــــــــــــــــــــــــ 
 

 277,249,291 
 

 
 7,502,248 
 8,364,353 

 ــــــــــــــــــــــــ 
 

 293,115,892 
 

(46,270,860) 
 ــــــــــــــــــــــــ

 246,845,032 
 

(86,513,154) 
 ــــــــــــــــــــــــ 

 160,331,878 
═════════ 

 
 43,618,433   
 41,420,870 
 74,768,227 
(25,000,000) 

 ـــــــــــــــــــــــ 
 134,807,530 

 ــــــــــــــــــــــــ 
 874,226,131 

 
 

(384,173,376) 
(161,773,186) 

 ــــــــــــــــــــــــ 
(545,946,562) 

 ــــــــــــــــــــــــ 
 328,279,569 

 
 7,531,493 
(20,220,391) 

 ــــــــــــــــــــــــ 
 

 315,590,671 
 

 
 ــ     
 ــ     

 ـــــــــــــ ـــــــــــ
 

 315,590,671 
 

(58,135,966) 
 ــــــــــــــــــــــــ

 257,454,705 
 

(72,671,460) 
 ــــــــــــــــــــــــ 

 184,783,245 
═════════ 
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 )تتمة( قائمة الدخل املوحدة
 م2015ديسمرب  31للسنة املنتهية يف 

 
 م2015    

 ريال سعـودي
 

 م2014  
 ريال سعـودي

 
 ية السهم:رحب

 من صايف الدخل من العمليات الرئيسية 
 

 للسنةمن صايف الدخل 
 

  السنةيف نهاية  املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة
 

 
27 

 
27 

 

 
2,25 

══════  
1,27 

══════  
 

126,388,889 
══════ 

 
2,60 

══════  
1,46 

══════  
 

126,388,889 
══════ 

 

 

 

  جملس اإلدارة املفوضعضو   املدير العاماملنتدب و العضو  املدير املالي 
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 املوحدة قائمة التدفقات النقدية
 م2015 ديسمرب 31املنتهية يف  للسنة

 
  

 
 م2015   

 ريال سعودي
 

 م2014  
 ريال سعودي

 
 األنشطة التشغيلية

 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق امللكية غري املسيطرة
  ود التالية: تعديالت للبن

 حصة الشركة يف صايف ربح شركات زميلة 
 إيرادات استثمارات وموجودات مالية

 أرباح بيع استثمارات وموجودات مالية
 هبوط غري مؤقت يف استثمارات وموجودات مالية

 االستهالكات 
 ومعداتوآالت ممتلكات بيع أرباح 

 مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
  

  
 293,115,892 

 
(28,575,510) 
(13,691,188) 
(59,184,922) 
 22,678,423 
 72,747,320 
(2,696,357) 
 22,394,268 

 

 
 315,590,671 

 
(43,618,433) 
(41,420,870) 
(74,768,227) 
 25,000,000   
 77,606,839   
(2,966,075) 
 13,186,337 

 التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
 مدينـــون

 خمزون
 ــوندائنــ

 ضريبة دخل مؤجلة
 

 العمليات  النقدية من
 

 املدفوعة مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
 زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 
 من العمليات املستمرة من األنشطة التشغيلية صايف النقدية
 من العمليات الغري مستمرة من األنشطة التشغيلية صايف النقدية

 
  من األنشطة التشغيلية صايف النقدية

  
(27,903,348) 
(19,743,503) 
(104,009,076) 
(378,619) 

 ـــــــــــــــــــــــــ 
 154,753,380 

 
(5,978,938) 
(54,870,621) 

 ـــــــــــــــــــــــــ 
 93,903,821 
 78,804,175 

 ـــــــــــــــــــــــــ 
 172,707,996 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 
(31,343,951) 
(70,688,482) 
 98,312,661 
 1,137,581 

 ـــــــــــــــــــــــــ 
 266,028,051  

 
(1,190,021) 
(51,076,186) 

 ـــــــــــــــــــــــــ 
 213,761,844  

 ــ       
 ـــــــــــــــــــــــــ 

 213,761,844 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 األنشطة االستثمارية
 مارات وموجودات ماليةاحملصل من إيرادات استث

 احملصل من بيع استثمارات وموجودات مالية
 استثمارات وموجودات ماليةشراء 
 ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذشراء 

 ممتلكات وآالت ومعدات احملصل من بيع
 

  األنشطة االستثمارية صايف النقدية املستخدمة يف
 من العمليات املستمرة

  األنشطة االستثمارية ستخدمة يفصايف النقدية امل
 من العمليات الغري مستمرة

 
  األنشطة االستثمارية صايف النقدية املستخدمة يف

  
 39,581,000 
 106,155,857 

 ــ       
(233,082,255) 
 3,036,579 

 ـــــــــــــــــــــــــ 
 

(84,308,819) 
 

 52,870,162 
 ـــــــــــــــــــــــــ

(31,438,657) 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 
 48,684,973  
 119,843,266 
(38,532,854) 
(232,477,244) 
 3,949,565 

 ـــــــــــــــــــــــــ 
 
(98,532,294) 

 
 ــ       

 ـــــــــــــــــــــــــ
(98,532,294) 

 ـــــــــــــــــــــــــ



 هلا التابعة والشركات املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة عسري شركة
 ة()شركة مساهمة سعودي 

  0املوحدة املالية القوائممن هذه  ًاجزء 37إىل  1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
_ 7 _ 

 )تتمة( قائمة التدفقات النقدية املوحدة
 م2015ديسمرب  31ة املنتهية يف للسن
 
  

 
 م2015   

 ريال سعودي
 

 م2014  
 ريال سعودي

 
 األنشطة التمويلية

 متويل مراحبة وقروض طويلة وقصرية األجل 
 املسدد من إلتزامات مبوجب عقود إجيار رأمسالي

 التغري يف حقوق امللكية غري املسيطرة
 توزيعات أرباح مدفوعة 
 دارة مكافأة أعضاء جملس األ

  
  األنشطة التمويلية صايف النقدية املستخدمة يف

 من العمليات املستمرة
  األنشطة التمويلية صايف النقدية املستخدمة يف

 من العمليات الغري مستمرة
 

 األنشطة التمويلية صايف النقدية املستخدمة يف
 

  
 57,151,048 
(1,702,773) 
(90,756,052) 
(124,732,823) 
(1,800,000) 
  ــــــــــــــــــــــــ

 
(161,840,600)  

 
(20,544,818) 

 ــــــــــــــــــــــــ
(182,385,418) 

 ــــــــــــــــــــــــ

 
 108,369,435 

 ــ       
(80,986,249) 
(126,111,138) 
(1,800,000) 

  ــــــــــــــــــــــــ
 
(100,527,952) 

 
 ــ       

 ــــــــــــــــــــــــ
(100,527,952) 

 ــــــــــــــــــــــــ
  النقدية والبنود شبه النقديةيف  /الزيادةصايف النقص

 أثر التغري يف سعر التحويل على النقدية والبنود شبة النقدية
 من العمليات املستمرة السنةيف بداية  النقدية والبنود شبه النقدية
 من  نةالسيف بداية  النقدية والبنود شبه النقدية

 العمليات الغري مستمرة
 

 السنةيف نهاية  النقدية والبنود شبه النقدية

 
 
 

(41,116,079) 
(4,391,903) 
 320,284,952 

 
 5,029,272 

  ــــــــــــــــــــــــ
 279,806,242 

═══════ 

 14,701,598 
(1,203,006) 
 311,815,632 

 
 ــ       
 ـــــــــــــــــــــــــ

 325,314,224 
═══════ 

 معامالت غري نقدية:
 

 غري حمققة من إعادة تقييم االستثمارات خسائر صايف
 

 أثر التغري يف سعر التحويل الناتج عن ترمجة القوائم املالية 
 لشركة تابعة 

 

  
 

 53,767,933 
═══════ 

 
 5,589,818 

═══════ 

 
 

 18,694,545 
═══════ 

 
 964,177 

═══════ 
 
 

  جملس اإلدارة املفوضعضو   املدير العامالعضو املنتدب و  املدير املالي 

     

 

 

 

 

 



 هلا التابعة والشركات املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة ةوالسياح للتجارة عسري شركة
 )شركة مساهمة سعودية( 

 0املوحدة املالية القوائممن هذه  ًاجزء 37إىل  1تشكل اإليضاحات املرفقة من 
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 املوحدة ساهمناملقائمة التغريات يف حقوق 
 م2015 ديسمرب 31املنتهية يف  للسنة

 

  
 
 
 
 إيضاح

 
 
 

 رأس املــــال
 ريال سعودي

 

 
 

االحتيـــــاطي 
 النظــــــــامي
 ريال سعودي

 
 
 

 أربــاح مبقـــاة
 ــوديريال سعـ

 غري حمققة مكاسب
 عن إعادة  

تقييم استثمارات 
 متاحة للبيع

 ريال سعـــودي

 
 

فرق ترمجة القوائم 
 املالية لشركة تابعة

 وديــال سعــري

 
 جمموع حقوق 

 يف  مللكيةا
 الشركة األم

 ريال سعـــودي

 
 

 حقوق امللكية
 غري املسيطرة

 ريال سعـــودي

 
 

 جمموع حقوق 
 مللكيةا  

 ـوديريال سعــ

 3,119,804,109  544,645,287  2,575,158,822  (22,207,044) 216,976,742  308,900,215  807,600,019 1,263,888,890   م2013 ديسمرب 31الرصيد يف 
 257,454,705  72,671,460  184,783,245  ــ        ــ        184,783,245  ــ        ــ         السنة دخلصايف 
 (126,388,889) ــ        (126,388,889) ــ        ــ        (126,388,889) ــ        ــ        35 ات أرباحتوزيع

 (1,800,000) ــ        (1,800,000) ــ        ــ        (1,800,000) ــ        ــ         مكافأة أعضاء جملس اإلدارة 
 ارات متاحة غري حمققة من إعادة تقييم استثممكاسب 

 السنةللبيع خالل   
  

 ــ       
 

 ــ       
 

 ــ       

 
 18,694,545 

 
 ــ       

 
 18,694,545 

 
 ــ       

 
 18,694,545 

 تسوية املكاسب احملققة لألسهم املباعة من 
 السنةاستثمارات متاحة للبيع خالل   

  
 ــ       

 
 ــ       

 
 ــ       

 
(41,018,227) 

 
 ــ       

 
(41,018,227) 

 
 ــ       

 
(41,018,227) 

 (2,167,183) (964,177) (1,203,006) (1,203,006) ــ        ــ        ــ        ــ         فرق التحويل الناتج عن ترمجة قوائم مالية بعملة اجنبية
 (80,022,072) (80,022,072) ــ        ــ        ــ        ــ        ــ        ــ         صايف حركة حقوق امللكية غري املسيطرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ  
 3,144,556,988  536,330,498  2,608,226,490  (23,410,050) 194,653,060  365,494,571  807,600,019 1,263,888,890   م 2014 ديسمرب 31الرصيد يف

 246,845,032  86,513,154  160,331,878  ــ        ــ        160,331,878  ــ        ــ         السنة دخلصايف 

 (126,388,889) ــ        (126,388,889) ــ        ــ        (126,388,889) ــ        ــ        35 توزيعات أرباح

 (1,800,000) ــ        (1,800,000) ــ        ــ        (1,800,000) ــ        ــ         مكافأة أعضاء جملس األدارة 

 تقييم استثمارات متاحة خسائر غري حمققة من إعادة 
 السنةللبيع خالل   

  
 ــ       

 
 ــ       

 
 ــ       

 
(53,767,933) 

 
 ــ       

 
(53,767,933) 

 
 ــ       

 
(53,767,933) 

 تسوية املكاسب احملققة لألسهم املباعة من 
 السنةاستثمارات متاحة للبيع خالل   

  
 ــ       

 
 ــ       

 
 ــ       

 
(59,184,922) 

 
 ــ       

 
(59,184,922) 

 
 ــ       

 
(59,184,922) 

 (10,069,929) (4,480,111) (5,589,818) (5,589,818) ــ        ــ        ــ        ــ         فرق التحويل الناتج عن ترمجة قوائم مالية بعملة اجنبية

 (90,756,051) (90,756,051) ــ         ــ        ــ        ــ        ــ         صايف حركة حقوق امللكية غري املسيطرة
   ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ  

 3,049,434,296  527,607,490  2,521,826,806  (28,999,868) 81,700,205  397,637,560  807,600,019 1,263,888,890  م 2015 ديسمرب 31الرصيد يف 
  ═══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
 

 جملس اإلدارة املفوضعضو   ر العاماملديالعضو املنتدب و  املدير املالي

     



 والشركات التابعة هلا عمال املقاوالت عسري للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 املوحدةاملالية القوائم يضاحات حول إ
 م2015 ديسمرب 31يف  كما
 
 ـ أنشطة الشركة 1

 
شركة عسري للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت )"الشركة" أو "الشركة األم"(  تأسست 

ذي  7بتاريخ  78م الشركات يف اململكة العربية السعودية مبوجب املرسوم امللكي رقم شركة مساهمة سعودية وفقًا لنظاك
الصادر يف مدينة  5850000276وتعمل الشركة مبوجب سجل جتاري رقم  م(1975نوفمرب  11)املوافق  هـ1395القعدة 

السوق املالية باململكة العربية كما أن الشركة مدرجة بهيئة م(. 1977يناير  5هـ )املوافق 1397رم حم 15يخ بتار ابها
% ملساهمني  51ر1، وبنسبة )شركة دلة الربكة القابضة( % ملساهم رئيسي49ر9إن الشركة األم مملوكة بنسبة  .السعودية

 0آخرين
 

شركة يف أعمال االسترياد والتصدير وأعمال التوكيالت التجارية وإقامة واستثمار املنشآت واملشروعات اليتمثل نشاط 
ياحية والزراعية والتجارية والصناعية مبا فيها التعبئة واملياه والعقار ومتلك األراضي وتقسيمها وأعمال املقاوالت الس

، واإلشرتاك مع اهليئات أو الشركات اليت تزاول أعماال شبيهة بأعماهلا أو ي نشاط يتفق مع األغراض املذكورةومباشرة أ
وتزاول شركاتها التابعة عدة أنشطة مثل صناعة األلبان  كة هلا أو مع الغري.شركات فرعية مملو انشاءتدجمها فيها أو 

ومنتجات األلبان والعصائر وصناعة وتعبئة وجتارة اجلملة والتجزئة يف املنتجات الغذائية وصناعة املنسوجات وصناعة 
 0اإلشارات املرورية الضوئية وأجهزة التحكم وصناعة الكرتون ومشتقاته

 
 0املالية املوحدة بالريال السعودي باعتبارها عملة التعامل للشركة األم تعرض القوائم

 
 س التوحيدأسـ  2

 
شركة عسري للتجارة والسياحة والصناعة موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال  على هذه القوائم املالية املوحدة تشتمل

أو "الشركة األم"( والشركات التابعة هلا ويشار  ويشار إليها منفردة )"بالشركة" والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
، بصورة مباشرة حصة ذات أهمية موعةاجملفيها الشركة التابعة هي تلك اليت متتلك  0اليها جمتمعه بـ )"اجملموعة"(

على يتم توحيد الشركة التابعة اعتبارًا من تاريخ سيطرة اجملموعة  0أو غري مباشرة، ومتارس عليها سيطرة عملية
للشركة األم  مت إعداد القوائم املالية املوحدة على أساس القوائم املالية 0السيطرةزوال مثل هذه ني شركة التابعة وحلال

تعد الشركات التابعة قوائمها املالية لنفس الفرتة احملاسبية للشركة األم باستخدام  0التابعةوالقوائم املالية للشركات 
 ،وااليرادات واملصروفاتكافة األرصدة املتداخلة بني شركات اجملموعة، يتم حذف  0سياسات حماسبية متوافقة

 0بالكامل عن املعامالت بني شركات اجملموعةالناجتة واألرباح واخلسائر غري احملققة 
 

ويتم جملموعة من قبل اأو اخلسارة وصايف املوجودات غري اململوكة  احلصة يف الربح امللكية غري املسيطرةمتثل حقوق 
وقائمة التغري يف  يف قائمة املركز املالي املوحدة ساهمنيحقوق امل، وضمن مستقل يف قائمة الدخل املوحدة ها كبندعرض

 0الشركة األم يف العائدة للمساهمنيقوق احلعن  ةستقلبصورة م حقوق املساهمني املوحدة
 



 والشركات التابعة هلا عمال املقاوالت عسري للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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                                                                (                          تتمة) املوحدة املالية القوائم حول إيضاحات
 م2015 ديسمرب 31 يف كما
 
 )تتمة( التوحيدأسس ـ  2

 
 تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للشركة األم والشركات التابعة هلا املبينة أدناه:

 
 امللكية نسبة  بلد التأسيس  التابعة اتالشرك

 م2014 م2015    
      

شركة عسري العربية لإلستثمار الصناعي احملدودة والشركات التابعة هلا 
 ( أدناه(د)انظر إيضاحي )أ( و)

  
 اململكة العربية السعودية

  
100% 

 
100% 

      
 %100 %100  اململكة العربية السعودية  )ب( أدناه( حشركة اخلوامت للتجارة واملقاوالت احملدودة )انظر إيضا

      
شركة االسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري احملدودة )انظر إيضاح )ب( 

 أدناه(
  

 اململكة العربية السعودية
  

100% 
 

100% 
      

شركة النصرة العاملية للتنمية والتطوير العقاري احملدودة )انظر إيضاح )ب( 
 أدناه(

  
 اململكة العربية السعودية

  
100% 

 
100% 

      
شركة املواجد العاملية للتنمية والتطوير العقاري احملدودة )انظر إيضاح )ب( 

 أدناه(
  

 اململكة العربية السعودية
  

100% 
 

100% 
      

 %100 %100  اململكة العربية السعودية  شركة التالل االقليمية لالستثمار )انظر إيضاح )ب( أدناه(
      

 %50,4 -    اململكة العربية السعودية  ( أدناه(جاد التعبئة احملدودة انظر إيضاح )الشركة الوطنية ملو
 

 من رأمساهلا كما %95متتلك  األم فإن الشركةشركة عسري العربية لإلستثمار الصناعي احملدودة  طبقًا لعقد تاسيس (أ 
، وتنازلت شركة التالل اإلقليمية %5 (األمحملدودة )شركة تابعة لشركة شركة التالل اإلقليمية لإلستثمار ا  متتلك

% لصاحل الشركة، وعليه مت توحيد القوائم املالية املوحدة لشركة 5لإلستثمار احملدودة عن كامل حصتها البالغة 
 0املوحدة % ضمن هذه القوائم املالية100عسري العربية لإلستثمار الصناعي وشركاتها التابعة بواقع 

 
وامت للتجارة واملقاوالت احملدودة، وشركة األسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري طبقًا لعقد تاسيس شركة اخل (ب 

احملدودة، وشركة النصرة العاملية للتنمية والتطوير العقاري احملدودة، وشركة املواجد العاملية للتنمية والتطوير 
% ومتتلك شركة عسري 90متتلك  األم ركةالعقاري احملدودة، وشركة التالل اإلقليمية لإلستثمار احملدودة، فإن الش

تنازلت شركة عسري العربية لإلستثمار الصناعي احملدودة  0% يف كل منها10احملدودة  العربية لإلستثمار الصناعي
هلذه  ، وعليه مت توحيد القوائم املاليةاألم % يف مجيع الشركات املذكورة لصاحل الشركة10عن حصتها البالغة 

 0% ضمن هذه القوائم املالية املوحدة100الشركات بواقع 

 

% من رأس املال يف 50,4كامل حصتها اليت متثل ما نسبته قامت اجملموعة ببيع م 2015أكتوبر  28كما يف  (ج 
 ريال سعودي مليون 81مببلغ وقدره (  لطرف غري ذي عالقة تابعة ةشرك)شركة الوطنية ملواد التعبئة احملدودة ال

شركة الوطنية ملواد التعبئة وعليه مت استبعاد ال 0مليون ريال سعودي 7,5مببلغ  ربح عملية البيعونتج عن 
م وناتج عملية البيع يف قائمة 2015اكتوبر  28من عملية التوحيد كما مت إدراج نتيجة النشاط حتى  احملدودة

 0الدخل ضمن العمليات الغري مستمرة
 



 والشركات التابعة هلا عمال املقاوالت عسري للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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                                                                                     (     تتمة) املوحدة املالية القوائم حول إيضاحات
 م2015 ديسمرب 31 يف كما
 
 )تتمة( التوحيدأسس  ـ 2

 
)شركة تابعة للشركة  التابعة التالية اتالشركعسري العربية لالستثمار الصناعي لشركة املالية املوحدة  القوائمتتضمن  (د 

 :األم(
 

 امللكية نسبة  بلد التأسيس  ة التابعةالشرك
 م2014 م2015    
      

( هـ)شركة مساهمة سعودية( )انظر إيضاح ) حلواني أخوانشركة 
 أدناه(

  
 اململكة العربية السعودية

  
55,51% 

 
55,51% 

      
 %57,30 %57,30  اململكة العربية السعودية  احملدودة شركة الربيع السعودية لألغذية

      
 %62,30 %62,30  اململكة العربية السعودية  احملدودةشركة النسيج واملالبس اجلاهزة 

      
 %50,00 %50,00  اململكة العربية السعودية  ( أدناه(واحملدودة  )انظر إيضاح ) الضوئية شركة مصنع االشارات

 
 الشركة التابعة التالية:ة مساهمة سعودية( )شركحلواني أخوان املالية املوحدة لشركة  القوائمتتضمن  (هـ

 
 امللكية نسبة  بلد التأسيس  الشركة التابعة

 م2014 م2015    
      

 %100 %100  مجهورية مصر العربية  حلواني أخوان )شركة مساهمة مقفلة(شركة 
 

احملدودة ارات الضوئية مصنع االش شركةجتريها  الشركة األم، سيطرة على العمليات واملعامالت اليتارس مت (و 
 وذلك من خالل جملس ادارة الشركة التابعة.

 
 السياسات احملاسبية اهلامةملخص  ـ 3

 
 ألهم ملخص يلي فيماو 0السعودية العربية اململكة يف عليها املتعارف احملاسبة ملعايري قًاوف املوحدة املالية القوائمأعدت 

 :املتبعة احملاسبية السياسات
 

 يبالعرف احملاس
قتناة املستثمارات الاواالستثمارات املتاحة للبيع  فيما عدا التارخيية التكلفة ملبدأ وفقًا املوحدة املالية القوائم إعداد يتم

 0بالقيمة العادلةتظهر اليت  لغرض املتاجرة
 

 استخدام التقديرات
ها استعمال تقديرات وافرتاضات تؤثر على قيم يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمبادئ احملاسبية املتعارف علي

املوجودات واملطلوبات املصرح عنها واإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات الطارئة كما يف تاريخ القوائم املالية املوحدة 
 الفرتاضاتواومبلغ اإليرادات واملصروفات املصرح عنها خالل فرتة القوائم املالية املوحدة. بالرغم من أن هذه التقديرات 

مبنيه على أفضل املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة بشأن العمليات واألحداث اجلارية، فإن النتائج الفعلية ميكن أن 
 ختتلف عن هذه التقديرات.

 



 والشركات التابعة هلا عمال املقاوالت عسري للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( السياسات احملاسبية اهلامةملخص  ـ 3

 
 شبه النقديةالبنود النقدية و

تتكون النقدية والبنود شبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقدية يف الصندوق وودائع املراحبة السلعية اليت ال تتجاوز 
تدرج ودائع املراحبة السلعية بالتكلفة مع قيد الدخل املستحق  0شرائها دقل عنأأشهر أو مدة استحقاقها األصلية ثالثة 

حيتسب الدخل من املراحبة على أساس التحقق الزمين على مدى الفرتة من إيداع  0إىل حني حتققه كموجودات أخرى
 0املبالغ إىل تاريخ االسرتداد

 
 االستثمارات املقتناة لغرض املتاجرة

تقيد وتقاس هذه  0تثمارات املشرتاه بنية بيعها يف القريب العاجل كـ "استثمارات مقتناه ألغراض املتاجرة"ف االستصن
 قائمة الدخلتدرج املكاسب واخلسائر غري احملققة يف  0بالقيمة العادلةاملوحدة  املركز املالياالستثمارات يف قائمة 

 0املوحدة للسنة
 

 الذمم املدينة
يتم تقدير للديون املشكوك  0باملبلغ األصلي للفاتورة ناقصا املخصص لقاء أي مبالغ غري قابلة للتحصيل تظهر الذمم املدينة

 0تشطب الديون املعدومة عند تكبدها 0يف حتصيلها عند عدم امكانية حتصيل املبلغ بالكامل
 

 خمزون
مواد التعبئة والتغليف بسعر التكلفة أو من البضاعة اجلاهزة واملنتجات حتت التصنيع واملواد األولية ويظهر املخزون 

 0صايف القيمة البيعية أيهما أقل ويتم التوصل اىل تكلفة املواد األولية ومواد التعبئة والتغليف بطريقة املتوسط املتحرك
 

من املباشرة وجزء مناسب  تتضمـن تكلفـة املنتجـات حتت التصنيع والبضاعة اجلاهزة تكلفة املواد األولية والعمالة
 0وبطيء احلركةيتم تكوين خمصص للمخزون الراكد  0تكاليف التصنيع غري املباشرة

 
  االستثمارات واملوجودات املالية

 
 يف شركات زميلة اتاالستثمار -

متارس عليها  اليت نشأةامل هيالشركة الزميلة  0باستخدام طريقة حقوق امللكية الزميلة يف الشركاتستثمارات اال تظهر
ي الزميلة يف قائمة املركز املال  شركة تابعة أو مشروعًا مشرتكًا، يقيد االستثمار يف الشركاتثريًا هامًا وال تعترباجملموعة تأ

املوحدة عكس قائمة الدخل ت 0ات الزميلةبالتكلفة املعدلة بالتغريات يف حصة اجملموعة يف صايف موجودات الشركاملوحدة 
الزميلة، تقوم  الشركاتويف حالة إثبات أي تغري مباشرة ضمن حقوق امللكية يف الزميلة  الشركاتاحلصة يف نتائج أعمال 

اجملموعة بإثبات حصتها يف أي تغري واإلفصاح عن ذلك، حسبما هو مالئم، يف قائمة التغريات يف حقوق املساهمني 
 الشركاتلة بقدر حصتها يف الزمي والشركات يتم حذف األرباح واخلسائر الناجتة عن املعامالت بني اجملموعة 0املوحدة
 0الزميلة

 
وعند الضرورة، يتم إجراء التعديالت كي تتفق  0تعد القوائم املالية للشركات الزميلة لنفس الفرتة احملاسبية للشركة األم

 0السياسات احملاسبية مع تلك اخلاصة باجملموعة
 



 هلا التابعة والشركات املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة عسري شركة
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 )تتمة(  االستثمارات واملوجودات املالية

 
 االستثمارات املتاحة للبيع -
 

 املتداولة املالية األوراق (أ 
 االستثمارات هذه تظهر 0املتاجرة ألغراض أو االستحقاق تاريخ حتى بها االحتفاظ عدم بنية مشرتاه استثمارات متثل

 وجود وعند 0املوحدة املساهمني حقوق يف التغريات قائمة على العادلة القيمة يف التغريات حتمل/تقيد 0العادلة بالقيمة
قدير ما إذا كان هذا االخنفاض يعد فإن الشركة تقوم بت ،االستثمارات قيمة يف اخنفاض وجود على موضوعي دليل

 عندئذوإذا ما قدرت الشركة أن االخنفاض غري مؤقت،  0اخنفاضًا مؤقتًا أو غري مؤقتًا تبعًا للمتغريات االقتصادية واملالية
 ادلةالع القيمة بني بالفرق االخنفاض خسارة إثبات ويتم ،االستثمارات لتلك لالسرتداد القابلة املقدرة القيمة حتديد يتم

  0املوحدة الدخل قائمة يف الدفرتية والقيمة لالسرتداد
 

 متداولة غريال احلصصاألسهم و (ب 
 العادلة القيمة حتديد يتم العادلة، بالقيمة إظهارها ويتم 0املتاجرة أغراض لغري مشرتاه شركات يف استثمارات متثل

 أساس على العادلة القيمة حتدد مفتوح، سوق ودوج عدم حالة ويف مفتوح، سوق وجود عند السوقية القيمة إىل استنادًا
 تعترب 0أخرى عالقة ذات وعوامل املتوقعة املخصومة النقدية التدفقات أساس على أو مماثل الستثمار السوقية القيمة
 ملحت/تقيد 0اإلستثمارات هلذه العادلة القيمة عن بها موثوق معلومات توفر عدم حالة يف العادلة القيمة مبثابة التكلفة

 وجود على موضوعي دليل وجود حالة ويف 0املوحدة املساهمني حقوق يف التغريات قائمة على العادلة القيمة يف التغريات
 خسارة إثبات ويتم ،االستثمارات لتلك لالسرتداد القابلة املقدرة القيمة حتديد يتم عندئذ ،االستثمارات قيمة يف اخنفاض

 يف االخنفاض تقدير وعند 0املوحدة الدخل قائمة يف الدفرتية والقيمة لالسرتداد لةالقاب القيمة بني بالفرق االخنفاض
 0اإلعتبار بعني أخرى وعوامل املتوقعة املستقبلية النقدية التدفقات تؤخذ القيمة،

 
 سطاملتو اساس على االستثمارات هلذه الدفرتية القيمة احتساب يتم فإنه اململوكة، االستثمارات من جزء بيع وعند

 0املرجح
 

 االستثمارات العقارية
مة. األراضي يف القي واالخنفاضاملرتاكم  االستهالكالعقارية يف األصل بالتكلفة، وتظهر بالتكلفة ناقصًا  االستثماراتتقيد 

تستهلك تكلفة العقارات االخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املتوقعة  0اململوكة ال تستهلك
  0جوداتللمو

 
يف قيمتها وذلك عندما تشري األحداث  اخنفاضوجود عدم العقارية للتأكد من  لالستثماراتتم مراجعة القيمة الدفرتية ت

القيمة الدفرتية. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفرتية  اسرتدادأو التغريات يف الظروف إىل عدم إمكانية 
يتم ختفيض املوجودات اىل القيمة املمكن اسرتدادها باعتبارها القيمة العادلة خمصوما منها ، دادلالسرتعن القيمة القابلة 

 تكاليف البيع أو القيمة قيد االستعمال أيهما أعلى.
 

أما التحسينات اليت تزيد يف قيمة املوجودات ذات العالقة املوحدة حتمل مصروفات الصيانة واإلصالح على قائمة الدخل 
 0أعمارها بصورة جوهرية فتتم رمسلتهاأو تطيل 



 هلا التابعة والشركات املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة عسري شركة
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )تتمة( السياسات احملاسبية اهلامةملخص  ـ 3

 
 معداتوآالت وممتلكات 
يستهلك الفرق بني  0عدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك املرتاكم وأي اخنفاض يف القيمةوامل واآلالتمتلكات تسجل امل

واملعدات وقيمتها التقديرية املتبقية يف نهاية مدة استخدامها بطريقة القسط الثابت على مدى  واآلالتتكلفة املمتلكات 
 0األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات

 
واملعدات ملعرفة االخنفاض يف القيمة عندما تشري األحداث أو التغريات يف  واآلالتتتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات 

وعندما تزيد القيمة  ،الظروف إىل احتمال عدم إمكانية اسرتداد القيمة الدفرتية. يف حالة وجود أي مؤشر على ذلك
لالسرتداد، يتم ختفيض املوجودات اىل القيمة املمكن اسرتدادها باعتبارها القيمة  الدفرتية على القيمة التقديرية القابلة

 العادلة خمصوما منها تكاليف البيع أو القيمة قيد االستعمال أيهما أعلى.
 

أما التحسينات اليت تزيد يف قيمة املوجودات ذات العالقة املوحدة حتمل مصروفات الصيانة واإلصالح على قائمة الدخل 
 0و تطيل أعمارها بصورة جوهرية فتتم رمسلتهاأ

 
 أعمال رأمسالية قيد التنفيذ

متثل األعمال الرأمسالية قيد التنفيذ مجيع التكاليف اليت تتعلق بشكل مباشر أو غري مباشر باملشاريع قيد التنفيذ وتتم 
 األعمال الرأمسالية قيد التنفيذ. ال يتم استهالكعند االنتهاء من تلك املشاريع.  ممتلكات وآالت ومعداترمسلتها ك

 
 اخنفاض القيمة وعدم قابلية حتصيل املوجودات املالية

يتم إجراء تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على احتمال حدوث اخنفاض يف 
يف تدرج ارة ناجتة عن االخنفاض يف القيمة يف حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي خس 0قيمة أي من املوجودات املالية

 يتحدد االخنفاض يف القيمة على ما يلي: 0املوحدة قائمة الدخل
 

أ ( يف حالة املوجودات املدرجة بالقيمة العادلة فإن االخنفاض يف القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة بعد خصم 
 0املوحدة راجها يف قائمة الدخلخسارة ناجتة عن االخنفاض يف القيمة سبق إد أي

 
ب( يف حالة املوجودات املدرجة بالتكلفة فإن االخنفاض يف القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات 

 0النقدية املستقبلية املخصومة طبقًا لسعر السوق احلالي ملوجودات مالية مماثلة
 

لفة املطفأة فإن االخنفاض يف القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية ج( يف حالة املوجودات املدرجة بالتك
 0ةاملطبق لنسبة الربح األصليةللتدفقات النقدية املخصومة طبقًا 
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                    (                                                                      تتمة) املوحدة املالية القوائم حول إيضاحات
 م2015 ديسمرب 31 يف كما
 
 )تتمة( السياسات احملاسبية اهلامةملخص  ـ 3

 
 ملموسة غري موجودات

شراء الشركات مبدئيا بالتكلفة واليت متثل زيادة تكلفة  عملية عن الناجتة الشهرة يف ملموسة الغري املوجودات تتمثل
لألصول واخلصوم وااللتزامات احملتملة للشركة املشرتاه. يتم اثبات  الشراء عن حصة الشركة يف صايف القيم العادلة

الشهرة الحقا بالتكلفة بعد تنزيل أية خسائر مرتاكمة ناجتة عن هبوط القيمة. ويتم عمل تقييم سنوي لتحديد فيما اذا 
بوط القيمة املسجلة يتطلب كان هناك هبوط يف قيمة الشهرة إال إذا وقع حدث أو تغري يف الظروف خالل السنة يشري اىل ه

 0حقوق امللكية غري املسيطرة تقييم الشهرة خالل السنة. تتضمن الشهرة حصة الشركة القابضة و
 

ألغراض فحص اهلبوط يتم حتديد الشهرة لكل شركة تابعة على حده حيث تعترب تلك الشركة التابعة وحدة مستقلة 
 0السيولة إلنتاج

 
ن طريق دراسة القيمة املسرتدة لوحدة انتاج السيولة )الشركة التابعة( واليت نتج عن يتم حتديد اهلبوط يف القيمة ع

شرائها الشهرة. عندما تكون القيمة املسرتدة للشركة التابعة أقل من قيمتها الدفرتية يتم قيد اخلسارة الناجتة عن اهلبوط 
 0يف القيمة ضمن قائمة الدخل املوحدة

 
 القروض

 0الي املبالغ املستلمة من قبل اجملموعةيتم إثبات القروض بإمج
 

 لدائنون واملبالغ املستحقة الدفعا
تدرج املطلوبات عن املبالغ املطلوب سدادها يف املستقبل مقابل البضاعة أو اخلدمات اليت يتم احلصول عليها سواء مت 

 0تقديم فاتورة بها من املورد أو مل يتم
 

 الرأمسالي عقود االجيار
د اإلجيار الرأمسالي بالقيمة احلالية للحد األدنى لدفعات اإلجيار كما يف بداية فرتة عقد اإلجيار ويتم تتم رمسلة عقو

يتم توزيع دفعات اإلجيار ما بني أعباء التمويل وختفيض التزام  0اإلفصاح عنها باعتبارها عقارات وآالت ومعدات مؤجرة
حتمل أعباء التمويل مباشرة على قائمة الدخل  0من االلتزام اإلجيار لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد املتبقي

 0املوحدة
 

 0حيتسب استهالك املوجودات املؤجرة املرمسلة على مدى العمر اإلنتاجي التقديري للموجودات
 

 0تسجل دفعات اإلجيار التشغيلي كمصروف يف قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلجيار
 

 ملخصصاتا
التزام )نظامي أو ضمين( ناشئ من حدث سابق، ويكون هناك احتمال  اجملموعةتدرج املخصصات عندما يكون لدى 

 0لنشوء تكاليف لسداد االلتزام ميكن قياسها بصورة يعتمد عليها
 

 الزكاة وضريبة الدخل
د الزكاة يف اململكة العربية ـكام وقواعبقياس وإثبات خمصص الزكاة لكل فرتة مالية على حده وفقا ألح اجملموعةوم ـتق

املوحدة، ويتم  يتم حتميل خمصص الزكاة يف بند مستقل يف قائمة الدخل السعودية على أساس مبدأ االستحقاق.
إضافية، إن  التزامات زكويةيتم إثبات أية احتساب الزكاة عند إعداد االقرار الزكوي السنوي النهائي يف نهاية السنة. 

  0النهائي الزكوي الربط فس الفرتة اليت يتم فيها اعتماديف نوجدت، 
 

يتم احتساب ضريبة الدخل وفقا لقانون الضرائب ختضع الشركة التابعة )شركة حلواني أخوان ـ مصر( للضريبة و
 املصري.

 
ف بها لألصل أو يتم االعرتاف بضريبة الدخل املؤجلة بإتباع طريقة االلتزامات على الفروق املؤقتة بني القيمة املعرت

سعر  باستخدامالضريبية )األساس الضرييب( وقيمتها املدرجة يف امليزانية )األساس احملاسيب( وذلك  لألغراضااللتزام 
 الضريبة املطبق.

 
يتم االعرتاف بضريبة الدخل املؤجلة كأصل عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية االنتفاع بهذا األصل لتخفيض 

 ية املستقبلية، ويتم ختفيض األصل بقيمة اجلزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية.األرباح الضريب
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 (                                                                                         تتمة) املوحدة املالية القوائم حول إيضاحات
 م2015 ديسمرب 31 يف كما
 
 )تتمة( اسبية اهلامةالسياسات احململخص  ـ 3

 
 مكافأة نهاية اخلدمة للموظفن

قائمة املركز املالي املوحدة  حتتسب املبالغ الواجبة الدفع لتعويض املوظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة كما يف تاريخ
 0أنظمة العمل يف الدول اليت تعمل بها الشركة وشركاتها التابعةمبقتضى 

 
 اتاإليرادحتقيق 

عات قيمة فواتري البضاعة املوردة واخلدمات املقدمة من قبل اجملموعة خالل الفرتة. يتم إثبات اإليرادات من متثل املبي
بيع البضاعة عند إنتقال املخاطر واملنافع اهلامة املصاحبة للمشرتي وقياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به ويكون ذلك 

 ادات عند تقديم اخلدمات املتعاقد عليها.عادة عند تسليم البضاعة للعميل. يتم إثبات اإلير
 

/ اخلسائر األرباحاملقتناه ألغراض املتاجرة وكذلك  االستثماراتن مغري احملققة احملققة و/ اخلسائر األرباحيتم إثبات 
 0املوحدة املتاحة للبيع يف قائمة الدخل االستثماراتن ماحملققة 

 
املقتناه ألغراض املتاجرة عند اإلقرار بأحقية  واالستثماراتتاحة للبيع امل االستثماراتيتم إثبات توزيعات األرباح عن 

 0استالمها
 

العقارية على أساس مبدأ  تاالستثمارايتم إثبات دخل العموالت على الودائع قصرية األجل ودخل اإلجيار من 
 .االستحقاق

 
  تكاليف التمويل

إكمال كافة النشاطات الضرورية إلعداد األصل املؤهل  حلنيل ما يتم رمسلة تكاليف التمويل املتعلقة مباشرة بإنشاء أص
 للغرض الذي أنشئ من أجله، وبعد ذلك حتمل هذه التكاليف على قائمة الدخل املوحدة.

 
 تكاليف متويل مؤجلة

ات املؤسس ارمسلة هذه املبالغ اليت حتسمه ، ويتمالتمويل املتعلق بها عند احلصول على التكاليفتم تسجيل هذه ي
ها ؤويتم اطفا 0التمويلصل أمن  ا تكاليف متويل مؤجلة مطروحةباعتباره من مبلغ التمويل، ويتم عرضها املالية مقدمًا

األصل  نشاءإيتم رمسلة اجلزء املتعلق باإلطفاء الواقع خالل فرتة  0التمويل ةالسائد على مدى فرت العمولةباستخدام سعر 
 0لدخل املوحدةطفاء على قائمة االا وبعد ذلك حيمل

 
 صروفات امل
ن مصروفات البيع والتوزيع هي تلك اليت تتعلق مبوظفي املبيعات والتوزيع واملصروفات العرضية األخرى املتعلقة بها، إ

 وتصنف مجيع املصروفات األخرى كمصروفات عمومية وادارية.
 

 العمالت االجنبية
أو االرصـدة تحويل العمليات املناسب لالصرف ودي، ويتم استخدام سعر املرفقة بالريال السع املوحدة تظهر القوائم املالية

 0املوحدة بالعمالت االجنبية اىل الريال السعودي. يتم اظهار األرباح أو اخلسائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل
 

لسائدة بتاريخ قائمة املركز املالي لشركة التابعة األجنبية إىل الريال السعودي بأسعار التحويل اليتم ترمجة القوائم املالية 
حتول عناصر  0بالنسبة للموجودات واملطلوبات وعلى أساس متوسط أسعار التحويل للفرتة بالنسبة لإليرادات واملصاريف

تدرج التسويات الناجتة عن ترمجة القوائم  0حقوق امللكية فيما عدا األرباح املبقاه، بسعر التحويل عند نشوء كل عنصر
  0إذا كانت جوهرية، يف قائمة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة املالية
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 (                                                                                         تتمة) املوحدة املالية القوائم حول إيضاحات
 م2015 ديسمرب 31 يف كما
 
 )تتمة( السياسات احملاسبية اهلامةملخص  ـ 3

 
 مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية 

تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج الصايف يف قائمة املركز املالي املوحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم 
تحقيق املوجودات وتسديد لالصايف  املطلوبات على أساسووعندما يكون لدى اجملموعة النية لتسوية املوجودات 

طلوبات يف آن واحد. ال يتم مقاصة اإليرادات واملصاريف يف قائمة الدخل املوحدة إال إذا كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا امل
 به من قبل املعايري احملاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية. 

 
  املعلومات القطاعية

ات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو يقوم بتقديم منتج اجملموعةيعترب القطاع جزء أساسي من 
تتبع  ،خدمات يف بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرايف( وختتلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى

  0اجملموعة قطاع األعمال نظرًا ملزاولة معظم نشاطها داخل اململكة العربية السعودية
 
 نقدية شبه وبنود نقديةـ  4

 م2015   
 ريال سعودي

 

 م2014  
 ريال سعودي

  البنوك لدى وأرصدة نقد
 أرصدة لدى البنوك مقيدة االستخدام )أنظر إيضاح أ أدناه(

 استثمارات مراحبة )أنظر إيضاح ب أدناه(
 
 

 109,586,615 
 15,062,849 
 155,156,778 

────── 
 279,806,242 

══════ 

 99,130,880 
 13,406,783 
 212,776,561 

────── 
 325,314,224 

══════ 
 

 0مدفوعةتتمثل األرصدة لدى البنوك مقيدة االستخدام يف أرصدة بنكية حتتجزها الشركة لتوزيعات األرباح الغري  (أ 
 

 0أشهر من تاريخ الشراء 3إن استثمارات املراحبة متت مع بنوك داخل اململكة العربية السعودية وال تتعدى مدتها  (ب 
 
 مقتناة لغرض املتاجرةاستثمارات ـ   5

 
االستثمار يف صندوق استثماري يدار مبعرفة أحد  ،م2015 ديسمرب 31متثل االستثمارات املقتناة لغرض املتاجرة كما يف 

 اجلهات املرخص هلا بذلك.
 
  ، صايفجتارية مدينة ذممـ  6

 م2014     م2015     
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 341,156,617  276,228,126  رية ذمم مدينة جتا
 13ر934ر309  8,393,839  اوراق قبض 

 (42,159,053) (18,693,063) خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 
  265,928,902  312,931,873 
 ════════ ════════ 
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                                                                                          تتمة(يضاحات حول القوائم املالية املوحدة )إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 )تتمة( ، صايفجتارية مدينة ذممـ  6

 
رتة اليت مل تنخفض قيمتها خالل الفالتجارية الذمم املدينة  حتصيل، بناء على اخلربة السابقة، أن يتم املتوقع من .أ 

عمدت إدارة الشركة إىل وضع اسرتاتيجيات حمددة لتحصيل هذه الذمم. يتم احلصول على ضمانات من بعض  حيث
 بدون ضمانات.التجارية العمالء مقابل الذمم املدينة وعليه فإن الغالبية العظمى من هذه الذمم املدينة 

 
 :ديسمرب 31 يف املنتهيتني للسنتني قيمتها يف اخنفاض حيدث مل اليت التجارية املدينة الذمم أعمار يلي فيما .ب 

 
 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها    

 
 السنة

 
 اجملموع

 غري متأخرة السداد 
 ومل تنخفض قيمتها

  
 يوم 90 ــ 31

 
 يوم 365 ــ 90

 
 يوم واكثر  365

 سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال  سعودي ريال سعودي ريال 
       

 1,866,255  30,713,058  50,306,975  183,042,614 265,928,902 م2015
 954,885  79,166,577  97,569,000  135,241,411 312,931,873 م2014

 
 ريال 42,159,052 مبلغ:م2014) سعودي ريال 18,693,063  حتصيلها يف املشكوك الديون خمصص قيمة بلغت .ج 

 :  ليي كما ديسمرب 31 يف كما املخصص حركة ان 0(سعودي
 

 م2014     م2015     
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 42,862,610  42,159,052   السنة بداية يف الرصيد
 4,375,538  1,050,000  (23 إيضاح انظر) السنة خالل إضافات
 (4,954,419) (22,718,919)  السنة خالل املستخدم

 ــ     (1,365,737) انتفى الغرض منه
 (124,676) (431,333) مالت اجنبية فرق ترمجة ع

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 
 42,159,052  18,693,063   السنة نهاية يف الرصيد

 ════════ ════════ 
 

 أخرى وموجودات مقدمًا مدفوعة مصروفاتـ  7
 

 م2014     م2015     
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 23,799,390  25,395,511  مقدما مصاريف مدفوعة 
 38,013,432  27,635,110  دفعات مقدمة للموردين

 ــ     10,262,728  استثمارات بيع مدينو
 7,266,900  8,417,102  ذمم موظفني

 3,862,889  2,903,461  دةرسوم مجركية مسرت
 ــ     2,885,301  ضمان اتخطاب اتغطاء

 ــ     2,374,991  مؤجلةمتويل  تكاليف
 10,745,330  1,875,000   مدينو توزيعات

 1,722,243  1,722,243  (20مصلحة الزكاة والدخل  )ايضاح 
 12,368,732  8,348,449  ارصدة مدينة اخرى 

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 
  91,819,896  97,778,916 

 (1,826,154) (1,826,154) خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 
  89,993,742  95,952,762 
 ════════ ════════ 
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 يضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 العالقة ذات اجلهات مع واملعامالت األرصدة ـ 8

 
 وأعضاء املساهمني كبارواليت تتمثل يف  عالقة ذات جهاتهلا التجارية العادية مع تتعامل اجملموعة يف سياق أعما

وتتم  0اجلهات هذه قبل من هامًا تأثريًا عليها ميارس أو مداره ومنشآت باجملموعة اإلدارة موظفي وكبار اإلدارة جملس
مع اجلهات غري املرتبطة ويتم اعتماد بناءًا على سياسات وشروط وأسعار التعامل  املعامالت مع اجلهات ذات العالقة

 0اجملموعةتلك املعامالت من قبل ادارات 
 

 1,433,540م: 2014ريال سعودي ) 1,473,638م 2015خالل عام  عالقةال ذات جهاتوقد بلغ حجم املبيعات لل
 42,277,383  م2015( كما بلغ حجم اخلدمات املستلمة واملشرتيات من اجلهات ذات العالقة خالل عام ريال سعودي
مبلغ  لشركاء حقوق األقليةكما بلغت التوزيعات املستحقة  (يريال سعود 33,763,363 م:2014) يريال سعود

 0ريال سعودي( 38,285,162م: 2014ريال سعودي ) 28,254,490
 

 :عالقة ذات جهات من املستحقة املبالغ (أ 
 
 م2015   

 سعودي ريال

 

 م2014  
 سعودي ريال
 

 2,729,352  2,729,352   حلواني فضيل
 2,441,986  564,518  مصنع صلة احلديث لألغذية )شركة اخلريي لألغذية(

 495,965  321,590 شركة الشبكة اخلضراء
 ــ       104,567  شركة دلة للنقليات

 720,730  37,920  اولكر ـ األغذية لصناعة السعودية الشركة
 1,856,523  ــ       شركة صلة للخدمات الرقمية

 637,187  ــ       الشركة العربية للتصنيع والتجارة
 122,251  ــ       شركة دلة لنقل احلجاج

 127,735  ــ       مؤسسة دله للمقاوالت والصيانة والتشغيل
 269,583  287,762  آخرون  

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 
 9,401,312  4,045,709  اإلمجالي

   
 (3,228,066) (3,053,691) حتصيلها يف مشكوك ديون خمصصيطرح: 

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 
 6,173,246  992,018   الرصيد

 ═══════ ═══════ 
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 يضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 )تتمة( العالقة ذات اتاجله مع واملعامالت األرصدة ـ 8

 
 :عالقة ذات جلهات املستحقة املبالغ (ب 

 
 م2015   

 سعودي ريال
 

 م2014  
 سعودي ريال
 

 38,285,162 29,900,618 مستحق لشركاء حقوق األقلية
 6,911,421 2,304,752 لإلعالن لينك شركة

 ــ      686,999 شركة أي إف إس أرابيا
 ــ      551,965 شركة حلواني والطحان لألغذية
 ــ      439,712 شركة االمساعلية مصر للدواجن

 1,265,104 612,919 أخرون
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

 46,461,687 34,496,965  الرصيد
 ══════ ═══════ 
 

 بدالت ومكافآت اعضاء جملس االدارة وكبار التنفيذيني: (ج 
 

كبار املوظفني والتنفيذيني يف االدارة واعضاء جملس االدارة الذين لديهم صالحيات  تتكون االدارة العليا للشركة من
بلغ إمجالي رواتب ومكافآت اإلدارة العليا وكبار  0ختطيط وتوجيه أنشطة الشركة واالشراف عليها تومسؤوليا

 التنفيذيني كما يلي:
 

 م2014 م2015 
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 10,367,202 12,137,492 دارة العليا وكبار التنفيذينيرواتب ومكافآت اإل
 1,800,000 1,800,000 مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

 335,660 398,350  بدل حضور جلسات جملس االدارة واللجان
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 يضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
  خمزون، صايف ـ 9

 
 م2014     م2015     
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 283,935,507  264,226,878  مواد خام 
 105,586,095  110,014,685   بضاعه تامة الصنع

 90,596,518  86,973,334  مواد تعبئة وتغليف 
 1,866,125  3,461,510  انتاج حتت التشغيل 

 47,512,130  30,601,254  قطع غيار 
 ــ      446,298  اخرى 

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 
  495,723,959  529,496,375 
   

 (10,992,042) (15,001,773) بطيئة احلركة خمصص بضاعه 
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 
  480,722,186  518,504,333 
   

 38,293,364  47,492,923  بضاعه بالطريق 
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 
  528,215,109  556,797,697 
 ════════ ════════ 
 
 :يلي كما ديسمرب 31 يف كما املخصص حركة إن
 

 م2014     م2015     
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 11,069,682  10,992,042  الرصيد يف بداية السنة 
 3,211,923  6,213,697  (24 إيضاح انظر) ةالسن خالل إضافات

 (2,123,991) (1,935,963) املستخدم خالل السنة 
 (1,083,387) ــ       انتفي الغرض منه

 (82,185) (268,003) فرق ترمجة عمالت اجنبية 
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 

 10,992,042  15,001,773  السنة نهاية يف الرصيد
 ════════ ════════ 
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 القوائم املالية املوحدة )تتمة(يضاحات حول إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 وموجودات ماليةاستثمارات ـ  10
 

 م2015    
 ريال سعـودي

 

 م2014  
 ريال سعـودي

 
 ( أدناه(أ)انظر إيضاح ) يف شركات زميلةاستثمارات 
 ( أدناه(ب)انظر إيضاح ) متاحة للبيعاستثمارات 

 
  

628,284,562 
1,116,443,158 

 ــــــــــــــــــــــــ
1,744,727,720 
═══════ 

630,109,052 
1,300,637,131 

 ــــــــــــــــــــــــ
1,930,746,183 
═══════ 

  
  يف شركات زميلة( استثمارات أ

 
  

 نسبة امللكية
 م2015   

 ريال سعـودي
 

 م2014  
 ريال سعـودي

 
 628,284,562 %38 ( أدناه(1ــ  أناعات العيسى )أنظر اإليضاح )شركة ص

 ــــــــــــــــــــــــ
628,284,562 

═══════ 

630,109,052 
 ــــــــــــــــــــــــ

630,109,052 
═══════ 

 
 شركة صناعات العيسى( 1ــ  أ

 
مليون سهم، متثل  40العيسى البالغة  مليون سهم من إمجالي أسهم رأمسال شركة صناعات 15,2الشركة عدد  متتلك

 0% من حقوق ملكية الشركة املذكورة38
 

اجلمعية العامة غري العادية لشركة صناعات العيسى على زيادة رأس مال الشركة من  وافقتم، 2015يوليو  6يف تاريخ 
سهم إىل  40,000,000ريال سعودي وذلك بزيادة عدد األسهم من  750,000,000ريال سعودي إىل  400,000,000
سهم بالقيمة االمسية على أن يتم منح  35,000,000% وذلك بإصدار عدد 87,5سهم بنسبة زيادة قدرها  75,000,000

أسهم ميلكها املساهمون املقيدون بسجالت الشركة يوم انعقاد اجلمعية ويتم تغطية الزيادة  8أسهم جمانية مقابل كل  7
 مليون ريال سعودى 235و  طى النظاميريال سعودي من األحتيا 115,000,000غ املقرتحة يف رأس املال بتحويل مبل

يوم من ختصيص األسهم  30األرباح املبقاة وتفويض جملس اإلدارة مبعاجلة كسور األسهم إن وجدت خالل من 
 0اجلديدة

 
كة صناعات العيسى البالغ من إمجالي رأس املال يف شرمليون سهم  28,5شركة لوعليه فقد أصبح عدد األسهم اململوكة ل

  0من حقوق امللكية فيها %38نسبة ملكية مليون سهم ب 75
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 القوائم املالية املوحدة )تتمة(يضاحات حول إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 مالية )تتمة(موجودات واستثمارات ــ  10
 

 )تتمة( يف شركات زميلة( استثمارات أ
 

 )تتمة( شركة صناعات العيسى( 1ــ  أ
 

 :ديسمرب 31وفيما يلي حركة هذا االستثمار خالل السنة املنتهية يف 
 

 م2015    
 ريال سعـودي

 

 م2014  
 ريال سعـودي

 
 رصيد االستثمار أول العام

 حصة الشركة يف ربح الشركة الزميلة خالل السنة
  توزيعات أرباح 

 

 630,109,052 
 28,575,510 
(30,400,000) 

 ــــــــــــــــــــــــ
 628,284,562 

═══════ 

 585,037,125 
 45,071,927 

 ــ     
 ــــــــــــــــــــــــ

 630,109,052 
═══════ 

 
 شركة اتقان كابيتال( 2-أ

 
م عن معاجلة استثمارها يف شركة اتقان كابيتال وفقًا لطريقة حقوق امللكية نظرًا 2014اكتوبر  26توقفت الشركة بتاريخ 

% وذلك بعد زيادة رأمسال شركة اتقان 20% بداًل من 8,47الخنفاض حصة الشركة يف رأمسال الشركة املذكورة إىل 
ريال سعودي وعدم رغبة الشركة يف املشاركة يف زيادة رأمسال  173,42مليون ريال سعودي إىل  73,42كابيتال البالغ 

   0شركة اتقان كابيتال
 

 م2015    
 ريال سعـودي

 

 م2014  
 ريال سعـودي

 
 رصيد االستثمار أول العام

 حصة الشركة يف ربح الشركة الزميلة خالل السنة
 خسائر غري حمققة من تقييم استثمارات

  هم وحصص شركات غري متداولةحمول إىل استثمارات يف أس
 

 ــ       
 ــ       
 ــ       
 ــ       

 ــــــــــــــــــــــــ
 ــ       

═══════ 

 9,718,039 
(1,453,483) 
(177,704) 
(8,086,852) 

 ــــــــــــــــــــــــ
 ــ       

═══════ 
 
 متاحة للبيع اتاستثمار ب(
 

 م2015    
 ريال سعـودي

 

 م2014  
 ريال سعـودي

 
 )انظر إيضاح أدناه(ولة اأسهم شركات متديف  اتاستثمار

 )انظر إيضاح استثمارات يف أسهم وحصص شركات غري متداولة 
 أدناه(  

 
  

 551,102,580 
 

 565,340,578 
 ــــــــــــــــــــــــ

 1,116,443,158 
═══════ 

 690,436,630 
 

 610,200,501 
 ــــــــــــــــــــــــ

 1,300,637,131 
═══════ 
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 القوائم املالية املوحدة )تتمة(يضاحات حول إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 وموجودات مالية )تتمة(ـ استثمارات  10
 
 )تتمة( متاحة للبيع اتاستثمار ب(
 

  
 متداولة

 ريال سعـودي

 
 غري متداولة

 ريال سعـودي

 اإلمجــالي  
 م2015   

 ريال سعـودي

 ــالياإلمج  
 م2014   

 ريال سعـودي
     التكلفة :

 1,278,882,224  1,105,984,071  594,637,001  511,347,070  يف بداية السنة
 38,532,854  ــ      ــ      ــ      اإلضافات

 (186,431,007) (48,562,695) ــ      (48,562,695) اإلستبعادات
 (25,000,000) (22,678,423) (22,678,423) ــ      هبوط غري مؤقت

 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 
 1,105,984,071  1,034,742,953  571,958,578  462,784,375  يف نهاية السنة

 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 
املكاسب غري احملققة عن 

 االستثمارات املتاحة للبيع: 
    

 216,976,742  194,653,060  15,563,500  179,089,560  يف بداية السنة 
 (41,018,227) (59,184,922) ــ      (59,184,922) استبعادات

 18,694,545  (53,767,933) (22,181,500) (31,586,433) خسائر غري حمققة
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 194,653,060  81,700,205  (6,618,000) 88,318,205  يف نهاية السنة
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 1,300,637,131  1,116,443,158  565,340,578  551,102,580  صايف القيمة الدفرتية  
 ══════ ══════ ═══════ ═══════ 

 
 ما يلي: "املتداولةمتاحة للبيع "استثمارات يتضمن بند 

 
الف ريال سعودي( مسجلة  374,6م: 2014الف ريال سعودي ) 220استثمارات مملوكة  يبلغ رصيد حسابها  -

لدى الشركة  0جاري العمل علي نقل ملكيتها بإسم الشركة 0بإسم نائب رئيس جملس اإلدارة نيابة عن اجملموعة
 0شهادات تنازل تفيد أن هذه االستثمارات مملوكة ملكية كاملة للشركة

 
 452,9بقيمة  شركة اعمار املدينة االقتصاديةمليون سهم( يف  35م: 2014مليون سهم ) 35متتلك الشركة عدد  -

هيئة املدن الشركة احلصول على موافقة  من طلبمليون ريال سعودي( يت 416,5م: 2014مليون ريال سعودي )
 0بهمقبل التصرف  االقتصادية

 
 ما يلي: على "غري املتداولة" متاحة للبيعيتضمن بند استثمارات 

 
جاري  0مليون ريال سعودي 38,6م مبلغ 2015ديسمرب  31ة بأسم رئيس جملس اإلدارة كما يف استثمارات مسجل -

لدى الشركة شهادات تنازل تفيد أن هذه االستثمارات مملوكة ملكية  0العمل على نقل ملكيتها إىل اسم الشركة
 0كاملة للشركة
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 القوائم املالية املوحدة )تتمة(يضاحات حول إ
 م2015رب ديسم 31كما يف 

 
 عقارية ـ استثمارات 11
 

إن رصيد االستثمارات العقارية يتضمن  0متثل االستثمارات العقارية قيمة أراضي مقتناة بنية االستثمار طويل األجل
مليون ريال سعودي(  220,7م: 2014مليون ريال سعودي ) 220,7مببلغ  عضاء جملس اإلدارةأراضي مسجلة بأمساء أ
لدى الشركة شهادات تنازل تفيد أن هذه  0اءات النظامية الالزمة لنقل ملكيتها باسم الشركةحلني استكمال اإلجر

 0االستثمارات مملوكة ملكية كاملة للشركة
 
 ـ مشروعات حتت التنفيذ 12
 

 م2015   
 ريال سعودي

 

 م2014  
 ريال سعودي

 التوسعة يف مصنع شركة حلواني اخوان
 غذية عودية لأليف مصنع شركة الربيع الس ةالتوسع

 دفعات لشراء ممتلكات واالت ومعدات
 اخرى

    

330,667,250 
87,745,859 
42,038,679 
4,966,293 

────── 
465,418,081 
══════ 

265,005,661 
32,881,420 
35,392,079 
5,584,929 

────── 
338,864,089 
══════ 

 
م: ال شئ( )انظر 2014مليون ريال سعودي ) 16,9يتضمن هذا البند أصول مقتناة مبوجب عقد إجيار متويلي مببلغ 

 0(18ايضاح 
 
 ومعدات وآالت ممتلكاتـ  13
 

 للفرتة املقدرة لعمرها االنتاجي كما يلي:واملعدات  واآلالت املمتلكاتيتم احتساب استهالك 
 

 مباني 
  ت ومعدات آال

 مفروشاتوأثاث 
 وبرامج آلي حاسب اجهزة

 وسائل نقل

 سنة 33ـ  10
 سنة 16,7ـ  4
 سنة 16,7ـ  4
 سنة 10ـ  4
 سنوات 8ـ  4
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 إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 )تتمة( ومعدات وآالت ممتلكاتـ  13
  

  أراضــــــي
 

 مباني
 

 ومعدات آالت
 

 ومفروشات أثاث
اجهزة حاسب 

 آلي وبرامج
 

 وسائل نقل 
 اجملمــــــــوع

 م2015   
 مــــــــوعاجمل

 م2014   
 سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال 

         : التكلفة

 1,355,209,616  1,346,046,585  126,775,309  ــ      128,138,304  761,407,312  306,814,316  22,911,344  السنة بداية يف
 ــ      ــ      ــ      17,432,306  1,640,565  (19,072,871) ــ      ــ      بويبإعادة ت

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 1,355,209,616  1,346,046,585  126,775,309  17,432,306  129,778,869  742,334,441  306,814,316  22,911,344  السنة بداية يف

 48,561,646  64,551,933  5,980,808  470,360  12,670,114  45,005,972  424,679  ــ      إضافات
 (71,850,786) (149,020,148) (6,487,785) (11,547) (9,178,289) (112,141,069) (21,201,458) ــ      استبعادات

 14,038,366  42,681,689  3,051,408  424,060  17,219  39,149,048  39,954  ــ      من مشروعات حتت التنفيذ  ولحم
 87,743  (5,483,086) (299,370) (133,530) (56,026) (3,486,211) (1,258,340) (249,609) التحويل سعر يف التغري

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
  22,661,735  284,819,151  710,862,181  133,231,887  18,181,649  129,020,370  1,298,776,973  1,346,046,585 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

         : االستهالك
 812,683,849  819,535,360  92,662,243  ــ      99,707,372  484,335,157  142,830,588  ــ      السنة بداية يف

 ــ      ــ      ــ      15,839,937  1,556,518  (17,396,455) ــ      ــ      إعادة تبويب
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 812,683,849  819,535,360  92,662,243  15,839,937  101,263,890  466,938,702  142,830,588  ــ      السنة بداية يف

 77,606,839  72,747,320  13,211,133  1,047,688  11,902,389  37,582,493  9,003,617  ــ       السنة استهالك
 (70,755,328) (111,805,421) (6,215,031) (8,331) (7,835,558) (81,555,421) (16,191,080) ــ       استبعادات
 ــ      ــ      ــ      ــ      (14,999) 14,999  ــ      ــ      حتويالت

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 819,535,360  780,477,259  99,658,345  16,879,294  105,315,722  422,980,773  135,643,125  ــ      
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

         :الدفرتية القيمة صافى
   518,299,714  29,362,025  1,302,355  27,916,165  287,881,408  149,176,026  22,661,735    م2015 ديسمرب 31 يف
  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════  

 526,511,225   34,113,066  ــ      28,430,932  277,072,155  163,983,728  22,911,344  م2014 ديسمرب 31
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════  ═══════ 
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 )تتمة( املوحدةيضاحات حول القوائم املالية إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 )تتمة( ومعداتوآالت كات ممتلـ  13
 

مببلغ مملوكة لشركة حلواني إخوان )شركة مساهمة سعودية( )شركة تابعة( تتضمن قيمة االراضي أعاله اراضي  (أ 
  شركةي العمل على نقل ملكيتها لصاحل وجارفيها ريال سعودي مسجلة باسم رئيس جملس االدارة  1ر300ر944

بشركة  أعضاء جملس اإلدارةريال سعودي مسجلة بإسم احد  5,919,375كما تتضمن مبلغ  0حلواني إخوان
 0التابعةكما توجد شهادات تنازل لصاحل الشركة  0حلواني إخوان

 
 مت توزيع االستهالك كما يلي: (ب 

 م2014     م2015     
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 50,511,129 44,813,287  تكلفة املبيعات 
 17,626,779 17,886,285  (23مصروفات بيع والتوزيع )ايضاح 

 9,468,931 10,047,748  (24مصروفات عمومية وادارية )ايضاح 
 ────── ─────── 
  72,747,320 77,606,839 
 ══════ ═══════ 

 
 موجودات غري ملموسة ـ 14
 

قامت الشركة  0تابعةيتمثل رصيد املوجودات الغري ملموسة يف شهرة ناجتة عن االستحواذ على االستثمارات يف شركات 
 0(32)انظر إيضاح املوحدة قيمة الشهرة كما يف تاريخ القوائم املالية  اضمحاللبعمل دراسة للتأكد من عدم 

 
 ديسمرب: 31فيما يلي حركة املوجودات الغري ملموسة خالل السنة املنتهية يف 

 
 م2015 
  

شركة حلواني 
 اخوان

 
شركة الربيع 
 غذيةالسعودية لأل

 العربية ريعس شركة
 الصناعي لالستثمار
 احملدودة

 
 ملواد الوطنية الشركة
 احملدودة التعبئة

 
 

 اإلمجــالي
 سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال 
      

 214,524,319  57,518,685  22,209,872 8,117,469 126,678,293 يف بداية السنة 
)أنظر  استبعادات

 ه(إيضاح أدنا
 
 ــ    

 
 ــ    

 
 ــ    

 
(57,518,685) 

 
(57,518,685) 

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 157,005,634  -     22,209,872 8,117,469 126,678,293 يف نهاية السنة 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ 
 
 م2014 
  

شركة حلواني 
 اخوان

 
شركة الربيع 
 غذيةالسعودية لأل

 العربية عسري شركة
 الصناعي لالستثمار
 احملدودة

 
 ملواد الوطنية الشركة
 احملدودة التعبئة

 
 

 اإلمجــالي
 سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال 
      

 214,524,319  57,518,685  22,209,872 8,117,469 126,678,293 يف بداية السنة 
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

 214,524,319  57,518,685  22,209,872 8,117,469 126,678,293 يف نهاية السنة 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ 
 

م 2015أكتوبر  28إلستبعادات قيمة الشهرة املتعلقة بالشركة الوطنية ملواد التعبئة احملدودة واليت مت بيعها يف متثل ا
 0(26)أنظر إيضاح 
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 يضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 قصرية االجل اتـ متويل مراحب 15
 

 من األجل قصري إسالمي متويل على( اجملموعة شركات إحدى) احملدودة لألغذية السعودية الربيع شركة حصلت
 سعودي ريال 95,088,727 مبلغ التسهيالت هذه من القائم الرصيد بلغ 0العامل املال رأس مبتطلبات للوفاء حملي بنك
 0م2015 ديسمرب 31 حتى
 
 مببلغ احمللي البنك نفس مع إسالمية مانيةائت تسهيالت اتفاقية م2015 ديسمرب 27 بتاريخ التابعة الشركة أبرمت كما

 لألسعار وفقًا عمولة وحتمل ألمر بسند مضمونة التسهيالت هذه إن أعاله، التمويل متضمنة سعودي ريال مليون 200
 متويل يف الستخدامها سعودي ريال مليون 200 مببلغ ائتمانية تسهيالت اإلتفاقية تضمنت كما 0السائدة التجارية

 31 حتى التسهيالت هذه استخدام يتم ومل( 2-9 إيضاح أنظر) الرياض مبدينة التابعة الشركة مصنع تتوسعا أعمال
 0م2015 ديسمرب

 
 جلألطويلة اوقروض  اتـ متويل مراحب 16
 

 م2015   
 ريال سعودي

 م2014  
 ريال سعودي

 
   طويلة األجلقروض  و تسهيالت

 
 يطرح: 

   اعباء متويل مؤجلة
 ة خالل سنهاملبالغ املستحق

 
  اجلزء غري املتداول

 767,747,675 
────── 

 
(7,311,269) 
(186,157,668) 

────── 
 574,278,738 

══════ 

 771,164,059 
────── 

 
(8,780,860) 
(75,461,060) 

────── 
 686,922,139 

══════ 
 

 على ما يلي: طويلة األجلض ووالقر متويل املراحباتشتمل ي
 

 700شركة عسري اتفاقية متويل مراحبة مع احد البنوك التجارية احمللية يف حدود مبلغ م وقعت 2013خالل عام  (أ 
مليون ريال سعودي من قيمة التسهيل املذكور وذلك  631قامت الشركة باستخدام مبلغ  0مليون ريال سعودي

سند المر قدمت الشركة  0(أ10لتمويل صفقة االستحواذ على حصه ملكية يف شركة صناعات العيسى )ايضاح 
إضافة إىل بعض التعهدات املنصوص عليها يف املستندات البنكية اخلاصة بالقرض واليت  ضمان هلذة القروضك

سنوات  سبعموزعه على فرتة  دفعاتيتم سداد القرض على  0م2015ديسمرب  31إلتزمت الشركة بها كما يف 
 قرض لعمولة وفقًا للمعدالت السائدة بني البنوكخيضع الوفرتة مساح ملدة سنتني مع مرونة للسداد املبكر  متضمنة

 31وفيما يلي حركة متويل املراحبة كما يف  0ور( مضافًا إليها معدل عمولة ثابتيب)سايف اململكة العربية السعودية 
 ديسمرب:

 
 م2015   

 ريال سعودي
 

 م2014  
 ريال سعودي

   ألجلطويل امتويل مراحبة 
 يطرح: 

 سنه املبالغ املستحقة خالل
 

  اجلزء غري املتداول

 554,299,742 
 

(112,599,735) 
────── 

 441,700,007 
══════ 

 584,074,339 
 

(30,224,340) 
────── 

 553,849,999 
══════ 
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 يضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 )تتمة( جلطويلة األوقروض  اتـ متويل مراحب 16
 

 التنمية صندوق مع قرض عقد شركة حلواني اخوان )احدى شركات اجملموعة( وقعت م2010 يونيو 15 بتاريخ (ب 
 الصناعي اجملمع مشروع متويل بغرض سعودي ريال مليون 165,2 إمجالية بقيمة"( الصندوق)" السعودي الصناعية
 ستقام واليت املقامة اجلديد وعاملشر ومعداتوآالت  ممتلكات مجيع رهن مت 0جدة مبدينة التابعة للشركة اجلديد

م وافقت جلنة ادارة الصندوق على 2013سبتمرب  5بتاريخ   0للقرض كضمان الصندوق لصاحل املشروع ارض على
م مت سحب مبلغ 2015ديسمرب  31حتى  0طلب الشركة التابعة العادة جدولة القرض ومتديد فرتة السحب للقرض

وكانت حركة القرض املمنوح  0مليون ريال سعودي( 76,6م: مبلغ 2014مليون ريال سعودي من القرض ) 115,6
 ديسمرب كما يلي: 31من الصندوق كما يف 

 
 م2014   م2015   
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 60,571,000  70,603,000  الرصيد يف بداية السنة
 16,032,000  39,037,000  اضافات خالل السنة

 (6,000,000) (10,000,000) السنةاملسدد خالل 
 ────── ────── 
  99,640,000  70,603,000 
 ────── ────── 

    ينزل:
 11,593,000  12,500,000  تكاليف متويل مؤجلة

 (2,812,140) (5,188,731) جممع االطفاء 
 ────── ────── 
  7,311,269  8,780,860 
 ────── ────── 

 61,822,140  92,328,731  صايف التسهيالت 
 (10,000,000) (16,000,000) اجلزء املتداول

 ────── ────── 
 51,822,140  76,328,731  اجلزء غري املتداول

 ══════ ══════ 
 

مليون ريال سعودي حسب  165ميثل اجلدول التالي قيمة األقساط املتبقية من كامل قيمة القرض واليت متثل 
 إعادة اجلدولة اجلديدة:

 
 م2014   م2015   
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 10,000,000  ــ        م2015
 16,000,000  16,000,000  م2016
 22,000,000  22,000,000  م2017
 41,000,000  41,000,000  م2018
 33,000,000  33,000,000  م2019
 37,200,000  37,200,000  م2020

 ────── ────── 
  149,200,000  195,200,000 
 ═══════ ═══════ 
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 يضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 )تتمة( طويلة األجلوقروض  اتـ متويل مراحب 16
 

عقود مراحبات اسالمية )تورق( مع احد البنوك احمللية  شركة حلواني اخوان )احدى شركات اجملموعة(أبرمت  (ج 
 16مليون ريال سعودي تسدد بشكل ربع سنوي على  100م مببلغ 2014لعربية السعودية خالل سنة يف اململكة ا

مارس  31مليون ريال سعودي للقسط الواحد، ينتهي سداد األقساط بتاريخ  6,25قسطًا متساوية القيمة مببلغ 
سعودية )سايبور( مضافا الية أعباء متويل طبقا لسعر السوق السائد بني البنوك ال التابعة الشركةم وتدفع 2019

 مليون ريال سعودي 81,3بلغ الرصيد القائم من هذه العقود مبلغ   بتاريخ القوائم املالية 0معدل عمولة ثابت
حلواني إخوان وسند ألمر بنفس  شركةإن هذا القرض مضمون بضمان رهن أرض مملوكة ب 0م: ال شيء(2014)

 0مبلغ القرض
 

عقود مراحبات اسالمية )تورق( مع احد البنوك احمللية  احدى شركات اجملموعة(شركة حلواني اخوان )أبرمت  (د 
طبقا  أعباء متويل التابعة الشركةوتدفع  خالل فرتة ثالثة اشهرتسدد  السنةيف اململكة العربية السعودية خالل 

بلغ   القوائم املاليةبتاريخ  0ثابتعمولة معدل لسعر السوق السائد بني البنوك السعودية )سايبور( مضافا الية 
 0وأنها مضمونة بسندات ألمر 0م: ال شيء(2014) مليون ريال سعودي 10,6الرصيد القائم من هذه العقود مبلغ 

 
مصر )احدى شركات اجملموعة( عقود مراحبات مع بنوك حملية يف مجهورية  -حلواني أخوان شركة هـ( كما أبرمت 

تاج. إن هذه العقود بكفالة تضامنية مع شركة حلواني اخوان السعودية مصر العربية لشراء بضاعة تستخدم يف االن
بتاريخ القوائم املالية  بلغ الرصيد  0مليون ريال سعودي وتدفع الشركة التابعة أعباء متويل ثابتة 94وذلك يف حدود 

 0مليون ريال سعودي( 14,2م: 2014مليون ريال سعودي ) 22القائم من هذه العقود مبلغ 
 

جدولة حسب أحدث إعادة  طويلة األجلت والقروض اجلدول التالي قيمة األقساط املتبقية من كامل قيمة املراحباميثل 
 :بدون العمولة

 
 ريال سعودي  السنة
──  ───── 
 186,157,675  م2016
 173,200,000  م2017
 192,200,000  م2018
 145,778,731  م2019
 63,100,000  م2020

  ────── 
  760,436,406 
  ══════ 
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 يضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 ومبالغ مستحقة الدفع دائنونـ  17
 
 م2015   

 ريال سعودي
 

 م2014  
 ريال سعودي

 
 ذمم دائنة جتارية

 اوراق دفع )أنظر إيضاح أدناه(
  مصروفات مستحقة

 بدالت ومستحقات موظفني
 مقدما من العمالءدفعات 

 دائنو شراء استثمارات عقارية
   مطلوبات أخرى

 182,946,749 
 ــ     

 24,281,986 
 9,343,915 
 5,279,822 
 12,500,000 
 10,777,622 

────── 
 245,130,094 

══════ 

 294,417,040 
 8,432,307 
 45,036,466 
 14,305,573 
 8,431,940 
 12,500,000 
 8,999,936 

────── 
 392,123,262 

══════ 
 

م قامت احدى الشركات التابعة بإصدار اوراق دفع لصاحل احد البنوك احمللية عن املشرتيات 2014خالل سنة 
 0م2015خالل سنة  هاسداد متاخلارجية اليت قامت بها الشركة وهذه االوراق 

 
 وضريبة الدخلـ الزكاة  18
 

 :احململ للسنةلة وضريبة الدخل والضريبة املؤجمبلغ الزكاة (  أ
 
 م2015  

 ريال سعـودي
 م2014 

 ريال سعـودي
   

 21,186,587  20,425,076  زكاة )انظر ايضاح )ب( و)جـ( أدناه(
 38,662,871  28,559,908  ضرية دخل )انظر ايضاح )د( أدناه(

 1,351,937  519,659  ضريبة مؤجلة )انظر ايضاح )هـ( أدناه(
 (3,065,429) (3,233,783)   ترمجة فروق

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 
  46,270,860  58,135,966 
 ══════ ══════ 
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 يضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 )تتمة( وضريبة الدخلـ الزكاة  18
 
  0اململوكة هلا بالكامل هلا التابعة اتلشركم وااأل متثل الزكاة للسنة املبلغ املستحق على الشركة( ب
 

 ما يلي :  علىيستند خمصص 
 
 م2015   

 ريال سعـودي
 

 م2014  
 ريال سعـودي

 
 2,252,477,986  2,310,450,657  حقوق الشركاء

 15,704,829  14,589,429  خمصصات كما يف بداية السنة
 595,500,000  565,500,000  مطلوبات وقروض طويلة األجل

 (145,803,209) (121,968,288) القيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة
 ــ      (52,025,806) موجودات طويلة األجل

 (2,514,875,899) (2,464,804,791) استثمارات يف شركات تابعة ،بعد التعديل
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 
  251,741,201  203,003,707 

 40,956,293  14,895,832  الدخل املعدل اخلاضع للزكاة
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 

 243,960,000  266,637,033  يالوعاء الزكو
 ══════ ══════ 
 

وفقًا لألنظمة املالية ذات تعود الفروقات بني النتائج املالية والزكوية بصورة رئيسية إىل بعض التعديالت اليت متت 
 0الصلة

 
 كانت احلركة يف خمصص الزكاة خالل السنة كما يلي : ج( 
 
 م2015   

 ريال سعـودي
 

 م2014  
 ريال سعـودي

 
 22,167,360  21,503,798  رصيد يف بداية السنةال

 25,389,580  20,425,076  احململ خالل السنة
 (26,053,142) (19,523,883) املدفوع خالل السنة

 ــ      (634,317) تسويات أخرى
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

 21,503,798  21,770,674  نهاية السنةالرصيد يف 
 ═════ ═════ 
 
 :يلي مما ديسمرب 31 يف كما الدخل ضريبة خمصص حركة تتكون( د

 
 م2014   م2015   
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 25,456,757  33,180,082   السنة بداية يف الرصيد
 35,704,620  25,775,263   السنة خالل املكون
 (25,023,044) (32,491,572)  السنة خالل املدفوع
 (2,958,251) (2,784,645)   ترمجة فروق
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 

 33,180,082  23,679,128  (13)ايضاح  السنة نهاية يف الرصيد
 ════════ ════════ 
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 يضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 )تتمة( وضريبة الدخلـ الزكاة  18
 
  : يلي مما ديسمرب 31 يف كما املؤجلة الضريبة حركة تتكون( هـ
 

 م2014   م2015   
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 4,026,654  5,164,235   السنة دايةب يف الرصيد
 1,244,759  70,520   السنة خالل املكون
 (107,178) (449,139)   ترمجة فروق
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 

 5,164,235  4,785,616     السنة نهاية يف الرصيد
 ════════ ════════ 
 
 :املوحدة دخلال قائمة على احململة الضريبةو( 
 
 م2014   م2015   
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 1,244,759  70,520    املؤجلة الضريبة يف التغري
 35,704,610  25,775,263  السنة عن الدخل ضريبة

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 
 36,949,379  25,845,783    السنة نهاية يف الرصيد

 ════════ ════════ 
 
 والضرييب الوضع الزكويز( 
 
 الشركة األم – املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة عسري شركةالوضع الزكوي ) -

 (والشركات التابعة هلا بالكامل
 

حتى السنة  يأنهت الشركة موقفها  الزكوى مع مصلحة الزكاة والدخل) املصلحة(  وحصلت على الربط النهائ
م وحصلت 2012حتى  م2004قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات  0م2003ديسمرب  31 املنتهية يف

  0هلذه السنوات يستالم الربط النهائامل يتم  0على شهادة الزكاة املقيدة
 

عة وأعمال املقاوالت قامت الشركة بتقديم إقرار زكوى موحد لشركة عسري للتجارة والسياحة والصناعة والزرا
حصلت الشركة وم 2014م و2013ديسمرب  31 للسنتني املنتهيتني يف هلا بالكاملوشركاتها التابعة اململوكة 

للسنتني  يمل تقم املصلحة بإصدار الربط الزكو 0وشركاتها التابعة على شهادة الزكاة املقيدة للسنتني املذكورتني
 0املوحدة ائم املاليةالقوهذه إصدار  املذكورتني حتى تاريخ

 
احملدودة( موقفها الزكوى مع املصلحة حتى السنة  يستثمار الصناعأنهت  الشركة التابعة ) شركة عسري العربية لال

م وحصلت 2012ديسمرب  31كما قامت بتقديم مجيع  إقراراتها الزكوية  حتى  0م2004ديسمرب  31 املنتهية يف
م  وأرسلت 2006م  و2005 يصلحة الزكاة والدخل  بفتح الربوط الزكوية لعامقامت  م 0شهادة الزكاة  املقيدة على

إعرتضت  0سعودي مليون ريال 6م وطالبت بفروقات زكوية مببلغ 2012حتى م 2007الربوط الزكوية لألعوام من 
  0املوحدة القوائم املاليةهذه عرتاضات حتت الفحص حتى تاريخ إصدار الشركة على الربوط املذكورة ومازالت اال
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 يضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 )تتمة( وضريبة الدخلـ الزكاة  18
 
 الشركة األم – املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة عسري شركةالوضع الزكوي ) -

 )تتمة( (والشركات التابعة هلا بالكامل
 

م 2012م حتى 1999 السنوات عنبتقديم إقرارتها الزكوية  اململوكة بالكامل الشركات التابعة األخرىقامت  
مل تقم املصلحة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات املذكورة حتى تاريخ إصدار  0وحصلت على شهادة  الزكاة املقيدة

 وفيما يلي بيان بهذه الشركات: 0املوحدة القوائم املاليةهذه 
 
 ة اخلوامت للتجارة واملقاوالت احملدودةشرك -
 احملدودة العقاري والتطوير للتنمية العاملية النصرة شركة -
 احملدودة العقاري والتطوير للتنمية العربية األسطول شركة -
 احملدودة العقاري والتطوير للتنمية العاملية املواجد شركة -
 احملدودة لالستثمار اإلقليمية التالل شركة -

 
 شركة تابعة( –وي )شركة حلواني إخوان ـ السعودية الوضع الزك -

 
تطالب مصلحة  .م2008م إىل 1998الربوط الزكوية من مصلحة الزكاة والدخل للسنوات من  التابعة استلمت الشركة

بعمل التابعة  مليون ريال سعودي. قامت الشركة  10ر5الزكاة والدخل مبوجب هذه الربوط بفروقات زكوية مببلغ 
وعليه اعادت حمصلة الزكاة والدخل دراسة االعرتاض ومت ختفيض  0ذه الربوط ومت تقديم اعرتاض عليهامراجعه هل

م 1998مليون ريال سعودي حبيث يصبح امجالي فروقات الزكاة املستحقة السداد من  2ر1الفروقات الزكوية مببلغ 
ترى  0اسة الربوط ومت تقديم اعرتاض عليهابدرالتابعة مليون ريال سعودي. وقد قامت الشركة  8ر4م مبلغ 2008إىل 

بأنه سوف تكون نتيجة االعرتاض لصاحلها، ولذلك مل يتم تكوين أية خمصصات يف هذه التابعة إدارة الشركة 
 القوائم املالية املوحدة بهذا اخلصوص.

  
 الزكاة املقيدةوحصلت على شهادات  م2014م حتى 2009للسنوات من  ةالزكوي اتقرارالاالتابعة مت الشركة دق

 0هلذه السنوات حتى تاريخ إصدار القوائم املالية املوحدةمل تقم املصلحة بإصدار الربوط الزكوية  0م2014لعام 
 
 شركة تابعة( –الوضع الزكوي )شركة الربيع السعودية لألغذية احملدودة  ـ السعودية  -

 
ليم اإلقرارات قامت الشركة بتس 0م2003حتى سنة من مجيع الربوط الزكوية مع مصلحة الزكاة والدخل  االنتهاءمت 

ومل تقم املصلحة بإصدار أي  وحصلت علي شهادات الزكاة املقيدة م2014حتى  2004الزكوية عن السنوات من 
 0ربوط لتلك السنوات حتى تاريخ القوائم املالية

 
 تابعة(شركة  –ـ السعودية   احملدودة اجلاهزة واملالبس النسيج شركةالوضع الزكوي ) -

 
ديسمرب  31والسنوات املنتهية يف  م2007 ديسمرب 31 يف املنتهية للسنة الزكوي وضعها التابعة الشركة أنهت
 م.2013م حتى 2010

 
م وحصلت على 2014م و 2009م و 2008ديسمرب  31االقرارات الزكوية للسنوات املنتهية يف  التابعةقدمت الشركة 

 0للسنوات املذكورة حتى تاريخ إصدار القوائم املالية يصلحة الربط الزكوشهادة الزكاة املقيدة ومل تصدر امل
 
 شركة تابعة( –ـ السعودية   احملدودة الضوئية االشارات مصنع شركةالوضع الزكوي ) -

 
مل تقم مصلحة  0م2013ديسمرب  31وضعها الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل حتى تاريخ التابعة أنهت الشركة 

 0حتى تاريخ إصدار هذه القوائم املاليةم 2014 ةلسنبإصدار الربط الزكوي  كاة والدخلالز
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 القوائم املالية املوحدة )تتمة(يضاحات حول إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 ـ التزامات مبوجب عقد إجيار رأمسالي    19
 

 :إجيار رأمسالي عقودمبوجب  مشرتاهأ( موجودات 
 م2014    م2015    
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

   التكلفة :
 ــ     ـــ     يف بداية السنة 

 ــ     17,150,333  إضافات 
 ــ     (241,750) فروقات عملة 

 ────── ────── 
 ــ     16,908,583  

   :اإلطفاء
 ــ     ـــ     )انظر إيضاح أدناه(السنة  نهايةيف 
 ────── ────── 
 ــ     16,908,583  
 ═══════ ═══════ 

 
ا زالت يف مرحلة ممل يتم البدء يف إطفاء املوجودات املشرتاه مبوجب عقود اجيار رأمسالي حيث أن هذه املوجودات  -

 0(12الرتكيب والتجربة ومت إدراجها ضمن بند مشروعات حتت التنفيذ )انظر إيضاح 
 

  :ب( تصنيف االلتزامات مبوجب عقد إجيار رأمسالي
 م2014    م2015    
 سعودي ريال سعودي ريال 

   
   التزامات مبوجب عقد إجيار رأمسالي 

 ــ     2,733,659  اجلزء املتداول 
 ــ     12,937,966  غري متداولالاجلزء 

 ────── ────── 
 ــ     15,671,625  
 ═══════ ═══════ 
 

ديسمرب على  31كما يف الرأمسالي دة املتبقية من عقد اإلجيار السنوية مقابل املالرأمسالية  تكان احلد األدنى لإلجيارا
 النحو التالي:

 
 م2014 م2015 
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 ــ     2,733,659  م2016
 ــ     3,121,403  م2017
 ــ     3,565,206  م2018
 ــ     4,073,302  م2019
 ــ     2,178,055  م2020

 ────── ────── 
 ــ     15,671,625  صايف القيمة احلالية للحد األدنى لدفعات اإلجيار الرأمسالي

 ═══════ ═══════ 
 

 0بند املطلوبات املتداولة ضمنم 2016األقساط املستحقة يف سنة  االفصاح عنمت 
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 القوائم املالية املوحدة )تتمة(يضاحات حول إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 أس املالـ ر 20
 

( قيمة سهم 126,388,889م: 2014م )2015ديسمرب  31سهم كما يف  126,388,889يتكون رأس مال الشركة األم من 
 0ريال سعودي 10كل منها 

 
     ـ احتياطي نظامي 21
 

% 10ما نسبته  حتويل األم لشركةا جيب على نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسيوفقًا ألحكام 
متى بلغ رصيد التحويل وقف  األم الشركةوجيوز أن تقرر  0النظامي االحتياطين صايف الربح السنوي على األقل إىل م

التوقف عن إجراء مثل هذا األم ومبا أن ذلك قد حتقق فقد قررت الشركة  0النظامي نصف رأس املال االحتياطي
  0التحويل، علمًا بأن هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع

 
 امللكية غري املسيطرةحقوق ـ  22

 كاآلتي: امللكية غري املسيطرةكانت حركة حقوق 
 م2014   م2015   
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 544,645,287  536,330,498  يف بداية السنة 
 72,671,460  86,513,154  احلصة يف نتائج الشركات التابعة   

 (964,177) (4,480,111) اجنبية بعملة مالية قوائم ترمجة عن الناتج التحويل فرق
 (80,022,072) (26,637,468) املسيطرة غري امللكية حقوق حركة صايف

 ــ        (64,118,583) يف شركة تابعة مباعة امللكية غري املسيطرةاستبعاد حصص 
 ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 

 536,330,498  527,607,490  يف نهاية السنة  
 ════════ ════════ 

 
 توزيعالبيع والـ مصاريف  23
 

 م2014   م2015   
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 123,940,446  126,143,093  رواتب واجور ومزايا
 121,576,250  118,162,012  دعاية واعالن 
 60,489,078  36,101,847  نقل وحتميل

 11,970,810  20,054,102   بيععموالت 
 17,626,779  17,886,285  (14استهالك )ايضاح 

 9,124,918  11,179,639  اجيارات
 4,548,740  5,450,955  حمروقات وصيانة وقطع غيار سيارات 

 4,375,538  1,050,000  (6خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها )ايضاح 
 30,520,817  18,296,862  أخرى

 ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 
  354,324,795  384,173,376 
 ════════ ════════ 
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 القوائم املالية املوحدة )تتمة(يضاحات حول إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 ـ مصروفات عمومية وإدارية 24
 

 م2014   م2015   
 سعودي ريال سعودي ريال 
   

 91,931,156 98,857,358  رواتب واجور ومزايا
 10,401,844 9,390,628  مكافأة عاملني وأعضاء جملس ادارة للشركة التابعة 

 9,468,931 10,047,748  (14استهالك )ايضاح 
 7,146,157 6,986,163  مستلزمات مكتبية ونفقات الفروع

 3,211,923  6,213,697  (9خمصص بضاعة بطيئة احلركة )إيضاح 
 3,714,706 4,750,307  تأمني

 ــ     3,681,162  ضرائب توزيعات ارباح شركة تابعة
 873,866 3,285,948  مؤمتراترعاية 
 2,440,657 2,461,233  صيانة

 2,835,682 2,138,563  كوميةحمصروفات 
 5,295,952 4,682,944  دراسات واستشارات 

 1,312,327 1,567,893  بدل حضور جلسات جملس االدارة واللجان 
 23,139,985 24,466,225  رى أخ
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 
  178,529,869 161,773,186 
 ════════ ═══════ 
 
 ـ إيرادات أخرى، صايف 25
 
 م2015   

 ريال سعودي
 

 م2014  
 ريال سعودي

 
 عوائد من ودائع بنكية

 تعويضات تأمني
 ربح بيع ممتلكات واالت ومعدات

 مبيعات وضريبة مجارك فروق داسرتدا
 أجنبية عمالت حتويل خسائر

 اخرى، صايف
  

 6,703,184 
 4,941,031 
 1,454,167 
 1,953,843 
(6,624,233) 
 2,112,020 

────── 
 10,540,012 

══════ 

3,308,539 
 ــ    

3,174,057 
 ــ    
 ــ    

1,048,897 
────── 

7,531,493 
══════ 
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 م املالية املوحدة )تتمة(يضاحات حول القوائإ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 العمليات غري املستمرةـ  26
 

% من رأس املال يف 50,4ها اليت متثل ما نسبته تكامل حص ، قامت الشركة األم ببيعج2كما هو مبني يف االيضاح  (أ 
مليون ريال سعودي  81ره رف غري ذي عالقة مببلغ وقدلطالشركة الوطنية ملواد التعبئة احملدودة )شركة تابعة( 

شركة الوطنية ملواد التعبئة ال، مت التوقف عن اعتبار وبالتالي 0مليون ريال سعودي 7,5ونتج عن ذلك ربح مببلغ 
شركة الوطنية ملواد التعبئة الوبناًء على ذلك، فإن موجودات ومطلوبات  0احملدودة كشركة تابعة لدى الشركة االم

إن الربح احملقق  0م2015ودة ضمن قائمة املركز املالي املوحدة ألغراض خاصة لسنة احملدودة ذات الصلة غري موج
 من االستبعاد هو كما يلي:

 
 م2015   

 ريال سعـودي
  

 امجالي مثن البيع
  صايف املوجوداتالقيمة الدفرتية للحصة يف 

 
 الربح من االستبعاد 

 81,019,355 
(73,517,107) 

────── 
 7,502,248 

══════ 
 

 وفقًا التفاقية البيع املربمة يتم حتصيل مثن البيع نقدًا وآجل على دفعات طويلة وقصرية األجل كما يلي: (ب 
  
 م2015   

 ريال سعـودي
  

 امجالي مثن البيع
  احملصل نقدًا

 
 مدينو بيع استثمارات 

 يطرح:
 خالل عام  ةمستحق دفعات

 
 طويلة األجل  دفعات

 81,019,355 
(20,322,581) 

────── 
 60,696,774 

 
(8,670,968) 

────── 
 52,025,806 

══════ 
 

يوجد ضمان بنكي بكامل املبلغ املتبقي ويتم اخلصم منه مباشرة لسداد الدفعات املتبقية، إضافة إىل أنه توجد سندات 
 0ألمر الشركة بالدفعات املتبقية
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 يضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(إ
 م2015يسمرب د 31كما يف 

 
 )تتمة( العمليات غري املستمرةـ  26
 

على النحو  كانتم 2014ديسمرب  31ج العمليات غري املستمرة حتى تاريخ االستبعاد وللسنة املنتهية يف ئنتا نإ (ج 
 التالي:

 
يناير  1الفرتة من  

 28م حتى 2015
 م2015 أكتوبر

 ريال سعـودي
 

 
 السنة املنتهية يف

 م2014ديسمرب  31
 سعوديريال 

 
 183,696,225  186,564,484  املبيعات

 (167,978,935) (152,596,036) تكلفة املبيعات
 ────── ────── 

 15,717,290  33,968,448  امجالي دخل املبيعات

 ────── ────── 
   املصروفات
 (10,599,993) (10,141,911) بيع وتوزيع

 (6,522,553) (5,805,258) عمومية وإدارية 

 ────── ────── 
 (15,947,169) (17,122,546) 
 ────── ────── 

 (1,405,256) 18,021,279  الدخل من العمليات الرئيسية
   

 136,752  194,066  إيرادات أخرى
 (1,211,917) (669,406) أعباء مالية

 ────── ────── 
 (2,480,421) 17,545,939  قبل الزكاةالدخل 

   
 (750,000) (950,000) الزكاة

 ────── ────── 
 (3,230,421) 16,595,939  من العمليات غري املستمرة / )اخلسارة(الدخل

 ══════ ══════ 
 (1,628,132) 8,364,353  من العمليات غري املستمرة / )اخلسارة(الدخلحصة الشركة من 

 ══════ ══════ 
 
 رحبية السهمـ  27
 

بقسمة الربح من العمليات  م2015ديسمرب  31للفرتة املنتهية يف ن دخل العمليات الرئيسية يتم احتساب رحبية السهم م
م: 2014 ديسمرب  31سهم ) 126,388,889والبالغة العادية القائمة خالل الفرتة األسهم الرئيسية للفرتة على عدد 

 0سهم( 126,388,889
 

بقسمة صايف دخل الفرتة على عدد  م2015ديسمرب  31ة يف لفرتة املنتهيليتم احتساب رحبية السهم من صايف الدخل 
  0سهم( 126,388,889م: 2014 ديسمرب  31سهم ) 126,388,889العادية القائمة خالل الفرتة والبالغة األسهم 
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 يضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 ـ معلومات عن القطاعات التشغيلية 28
 
رب القطاع جزء أساسي من اجملموعة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو يعت

 0خدمات يف بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرايف( وختتلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى
  

 :اجلغرافية والقطاعات عمالاأل قطاعات من قطاع لكل منتقاة مالية بيانات يلي وفيما
 

 األعمال قطاعات ( أ
 

اجملموعة يف القطاع االستثماري والقطاع الصناعي وفيما يلي بيانات مالية منتقاة للقطاعني ب األعمالتتمثل قطاعات 
 ديسمرب: 31املذكورين للسنة املنتهية يف 

  
 القطاع االستثماري 

 ريال سعودي
 القطاع الصناعي

 ريال سعودي
 ـوعاجملمــــ

 ريال سعودي
 

    م2015
 4,377,300,057 2,053,090,179 2,324,209,878 املوجودات إمجالي
 1,855,473,251 1,263,178,672 592,261,081 املطلوبات وحقوق امللكية غري املسيطرة إمجالي

 2,418,250,908 2,339,477,711 78,773,197 صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات
 816,925,898 738,152,701 78,773,197 دخل من العمليات الرئيسيةال إمجالي

 72,747,320 71,136,064 1,611,256 االستهالكات
 983,717,795 976,863,413 6,854,382 مشروعات حتت التنفيذو ممتلكات وآالت ومعدات

 233,082,255 232,738,265 343,990 مصروفات رأمسالية
    

    م2014
 4,580,067,519 2,091,642,990 2,488,424,529 ملوجوداتا إمجالي
 1,971,841,029 1,357,648,901 614,192,128 املطلوبات وحقوق امللكية غري املسيطرة إمجالي

 2,573,042,332 2,438,234,802 134,807,530 صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات
 874,226,131 739,418,601 134,807,530 الدخل من العمليات الرئيسية إمجالي

 77,606,840 75,991,845 1,614,995 االستهالكات
 865,375,314 857,253,081 8,122,233 مشروعات حتت التنفيذو ممتلكات وآالت ومعدات

 235,214,094 234,886,906 327,188 مصروفات رأمسالية
 
 القطاعات اجلغرافية ( ب

 
 اجملمـــــوع أخرى وأجنبية عربية دول العربية صرم مجهورية السعودية العربية اململكة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 

 

 البيان

 م2015  

 سعودي ريال

 )باآلالف( 

 م2014  

  سعودي ريال

 باآلالف( )

 م2015  

 سعودي ريال

 )باآلالف(

 م2014  

  سعودي ريال

 )باآلالف(

 م2015  

 سعودي ريال

 )باآلالف(

 م2014  

  ديسعو ريال

 )باآلالف(

 م2015  

 سعودي ريال

 )باآلالف(

 م2014  

  سعودي ريال

 )باآلالف(

         

 2,438,235 2,339,478 418,419 373,902 509,771 508,597 1,510,045 1,456,979 املبيعات

 739,419 738,153 84,341 86,011 160,015 147,822 495,063 504,320 جممل الربح

 874,226 816,926 84,341 86,011 160,015 147,822 629,870 583,093 العمليات الرئيسيةإمجالي الدخل من 

 4,580,068 4,377,300 ــ     ــ     257,582 273,035 4,322,486 4,104,265 املوجودات إمجالي

 غري امللكية وحقوق املطلوبات جمموع

 املسيطرة

 

1,175,978 

 

1,305,780 

 

150,182 

 

129,731 

 

 ــ    

 

 ــ    

 

1,326,160 

 

1,435,511 

 ومشروعات ومعدات وآالت ممتلكات

 التنفيذ حتت

 

887,910 

 

802,916 

 

95,808 

 

62,459 

 

 ــ    

 

 ــ    

 

983,718 

 

865,375 
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 يضاحات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 رأمسالية ارتباطات ـ 29
 

 0مليون ريال سعودي( 228: 2014مليون ريال سعودي ) 134,1طات رأمسالية بلغ جمموعها ارتبا اجملموعةلدى 
 
 وتعهدات حمتملة التزامات ـ 30
 
قام أحد البنوك احمللية بتقديم تسهيل عقد مقايضة أسعار فائدة إال أنه حتى تاريخ القوائم املالية مل تقم الشركة األم  -

 0باستخدام ذلك التسهيل
 
 ءال شيم ـ 2014ريال سعودي )مليون  2,8يف حدود مبلغ  صلحة الزكاة والدخلضمان بنكي مل ةاجملموعقدمت  -

ريال  ءال شيم ـ 2014ريال سعودي )مليون  2,8بلغ الغطاء النقدي مقابل الضمان البنكي  0ريال سعودي(
 0سعودي(

 
مصر مقابل عقود مراحبة كما  - قامت شركة حلواني اخوان السعودية بتقديم كفالة تضامنية لشركة حلواني اخوان -

 0مليون ريال سعودي( 94م: 2014ديسمرب  31مليون ريال سعودي ) 94م يف حدود 2015 ديسمرب 31يف 
 
مصر )شركة تابعة( الصادرة بناء على طلب الشركة  –بلغ رصيد خطابات الضمان لدى شركة حلواني اخوان  -

ألف ريال  300م: 2014ألف ريال سعودي ) 285م مبلغ 2015ديسمرب  31التابعة من البنوك لصاحل الغري يف 
 0سعودي( مدفوع عنها تأمني بالكامل

 
مليون ريال  4,3لدى شركة حلواني اخوان السعودية التزامات حمتملة ناجتة عن ضمانات بنكية بلغ جمموعها  -

 0مليون ريال سعودي( 41,9: 2014سعودي يف سياق األعمال العادية للشركة )
 
مليون ريال  32,8)شركة تابعة( التزامات حمتملة بلغ جمموعها  احملدودة لربيع السعودية لألغذيةالدى شركة  -

 0ملوردين خارجيني مليون ريال سعودي( 31,7: 2014سعودي )
 
 ـ إجيارات تشغيلية 31
 

ري القابلة لإللغاء كما فيما يلي مبالغ احلد األدنى لدفعات اإلجيار املستقبلية املستحقة مبوجب عقود اإلجيار التشغيلي غ
 ديسمرب: 31يف 
 
 م2015    

 ريال سعـودي
 

 م2014   
 ريال سعـودي

 
 16,121,560 18,664,756 خالل سنة واحدة

 ــ     6,182,400 سنوات 5أكثر من سنة واحدة والتتجاوز 
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
 24,847,156 16,121,560 
 ═════ ═════ 



 هلا التابعة والشركات املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة عسري شركة
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 احات حول القوائم املالية املوحدة )تتمة(يضإ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 ـ إدارة املخاطر 32
 

 إدارة خماطر رأس املال
يتكون هيكل رأس املال للمجموعة من صايف الديون  0تقوم اجملموعة بإدارة رأمساهلا للتأكد من قدرتها على االستمرار

ود شبه النقدية( وحقوق امللكية )اليت تتكون من رأس املال واالحتياطيات )متويل املراحبة ألجل مقاصة مع النقدية والبن
 0(فرق ترمجة القوائم املالية لشركة تابعة و غري حمققة عن إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع مكاسب واألرباح املبقاة و

 
 هيكل رأس املال كما يف نهاية السنة على النحو التالي:

 
 م2015   

 ريال سعودي
 

 م2014  
 ريال سعودي

 
 825,242,235  855,525,133  جمموع الديون

 (325,314,224) (279,806,242) ناقص: النقد وما يف حكمه
 499,928,011  575,718,891  صايف الدين

 3,144,556,988  3,049,434,296  جمموع حقوق امللكية
 %16  %19  معدل الدين إىل حقوق امللكية )نسبة(

 
 أسعار العمولةخماطر 

أن يؤثر  خماطر أسعار العمولة هي خماطر تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب تقلبات أسعار العمولة الناشئة عن احتمال
عرضة ملخاطر أسعار العمولة  الشركة 0تذبذب أسعار العمولة على الرحبية املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية

مراحبة  ومتويلودائع قصرية االجل ال مبا يف ذلك عمولةتدفع عليها ينتج عنها/ ا اليت مطلوباتهموجوداتها وعلى 
  0ألجل

 
نقطة أساس يف أسعار العمولة على الودائع/ القروض ذات العمولة املتغرية املقيمة بالريال السعودي يف  10إن تغريًا مبقدار 

يفرتض التحليل أدناه بأن  0دخل السنة باملبالغ املبينة أدناه تاريخ إعداد القوائم املالية يؤدي إىل زيادة/)نقص( صايف
 مجيع املتغريات األخرى تبقى ثابتة:

 
 م2014 م2015 
 نقاط أساس 10- نقاط أساس 10+ نقاط أساس 10 - نقاط أساس 10+ 

 (21,278) 21,278  (15,516) 15,516  ودائع قصرية األجل

 82,524  (82,524) 85,553  (85,553) ألجلطويلة امتويل مراحبة 



 هلا التابعة والشركات املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة عسري شركة
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 القوائم املالية املوحدة )تتمة(يضاحات حول إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 ـ إدارة املخاطر )تتمة( 32
 

 خماطر السيولة
تتم مراقبة  0باملطلوبات املالية حال استحقاقهاعلقة على مقابلة التزاماتها املت الشركةتتمثل خماطر السيولة يف عدم قدرة 

السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية ملقابلة أي التزامات حال  احتياجات
 0مبا يف ذلك اتفاقيات بتسهيالت ائتمانية ملقابلة أي التزامات مستقبلية 0نشوئها

 
رب بناء على تواريخ الدفع ديسم 31يبني اجلدول التالي ملخصًا ملواعيد استحقاق املطلوبات املالية غري املخصومة كما يف 

 التعاقدية وأسعار الفائدة املتداولة يف السوق:
 
 
 م2015ديسمرب  31يف 
 

 أشهر 3أقل من 
 ريال سعودي

 

 شهرًا 12إىل  3
 ريال سعودي

 سنوات 5إىل  1
 ريال سعودي

 سنوات 5فوق 
 ريال سعودي

 اجملمــــوع
 ريال سعودي

 245,130,094 ــ     12,500,000 206,275,550 26,354,544 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 95,088,727 ــ     ــ     95,088,727 ــ     األجل قصرية وقروض مراحبة متويل

 760,436,406 ــ     574,278,738 184,857,926 1,299,742 ألجلطويلة ا وقروض مراحبات متويل

 15,671,625 ــ     12,937,966 2,733,659 ــ     متويلي إجيار عقود مستحقات

 15,226,027 12,033,247 1,536,714 1,656,066 ــ     توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 ────── ────── ────── ────── ─────── 
 1,131,552,879 12,033,247 601,253,418 490,611,928 27,654,286  اجملموع

 ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ 

 
 
 م2014 ديسمرب 31يف 
 

 أشهر 3أقل من 
 ريال سعودي

 

 شهرًا 12إىل  3
 ريال سعودي

 سنوات 5إىل  1
 ريال سعودي

 سنوات 5فوق 
 ريال سعودي

 اجملمــــوع
 ريال سعودي

 392,123,262 ــ     12,500,000 354,943,507 24,679,755 الدفع مستحقة ومبالغ دائنون

 62,859,036 ــ     ــ     62,859,036 ــ     األجل قصرية وقروض مراحبة متويل

 762,383,199 ــ     686,922,139 74,386,721 1,074,339 األجل طويلة وقروض مراحبات متويل

 13,569,961 11,580,590 1,661,780 327,591 ــ     توزيعات أرباح مستحقة الدفع
 ────── ───── ───── ───── ────── 

 1,230,935,458 11,580,590 701,083,919 492,516,855 25,754,094 اجملموع
 ══════ ═════ ═════ ═════ ══════ 

 
 خماطر العمالت 

 0متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار الصرف األجنيب
بأية معامالت هامة  اجملموعةمل تقم  0العاديةلتقلبات يف أسعار الصرف األجنيب خالل دورة أعماهلا ل ختضع اجملموعة

وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل  0بعمالت عدا الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة
 0الدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال متثل خماطر عمالت هامة

 
 خماطر السوق

طر السوق فيما يتعلق جبميع األصول مبا يف ذلك األصول اليت ليست هلا أسعار سوق مت وضع إطار مناسب إلدارة خما
 0متداولة و/ أو معرضة لتقلبات يف األسعار



 هلا التابعة والشركات املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة عسري شركة
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 القوائم املالية املوحدة )تتمة(يضاحات حول إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 ـ إدارة املخاطر )تتمة( 32
 

 إخنفاض الشهرة
ض احملتمل يف الشهرة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. حيدد هذا التقدير بعد األخذ بتقدير االخنفا الشركةتقوم إدارة 

 بعني االعتبار التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة للوحدة املدرة للنقدية املعنية.
 -يتأثر احتساب الشهرة كثريًا باالفرتاضات التالية:

 إمجالي اهلامش. -
 ات النقدية حتى فرتة املوازنة.معدل النمو املستخدم يف توقع التدفق -
 

 إمجالي اهلامش
مت حتديد إمجالي اهلامش على أساس متوسط القيمة احملققة خالل الثالث سنوات السابقة لبدء فرتة املوازنة وبعد 

 0إجراء التعديالت املتعلقة بتحسينات الكفاءة املتوقعة يف الوحدات املدرة للنقدية
 

 معدل النمو
على أساس متوسط القيمة احملققة خالل الثالث سنوات السابقة لبدء فرتة املوازنة وبعد إجراء مت حتديد املعدالت 

 0التعديالت املتعلقة بالعقود احلالية ووجهة نظر اإلدارة بشان منو حجم السوق والتوسع اجلغرايف
 

 احلساسية جتاه تغري االفرتاضات
درة للنقدية، تعتقد إدارة اجملموعة بعدم وجود أي تغري حمتمل يف فيما يتعلق بتقدير القيمة احلالية لكافة الوحدات امل

 0رية عن القيمة القابلة لالسرتداداالفرتاضات األساسية ميكن أن يؤدي إىل زيادة القيمة الدفرتية للوحدات بصورة جوه
 
 القيمة العادلة لألدوات املاليةـ  33
 

أو سداد التزام يف معاملة بني طرفني بعلمهما وملء إرادتهما يف معاملة  مبادلة أصلبه القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم 
وتتكون واملوجودات األخرى وبنود شبه نقدية  النقديةمن  للشركةتتكون املوجودات املالية  0تتم على أساس جتاري

لى أساس طريقة التكلفة ع يتم جتميع األدوات املالية للشركة 0مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرىمطلوباتها املالية من 
 0واليت يتم قياسها بقيمتها العادلة واالستثمارات املقتناة لغرض املتاجرةالتارخيية فيما عدا االستثمارات املتاحة للبيع 

 
 0ة لألدوات املالية جوهريًا عن القيمة الدفرتيةلال ختتلف القيمة العاد

 
 التقديرات يف التأكد لعدم الرئيسية املصادر ـ 34
 

  خنفاض الذمم املدينةا
بالنسبة  0يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم املدينة التجارية عند عدم إمكانية حتصيل املبلغ بالكامل

أما املبالغ اليت ال تعترب هامة مبفردها ولكنها  0لكل مبلغ من املبالغ اهلامة، يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده
سداد، فانه يتم تقديرها بشكل مجاعي، وجينب خمصص حسب طول مدة التأخر يف السداد بناءًا على متأخرة ال

 0معدالت التحصيل السابقة
 

 خنفاض قيمة البضاعةا
وعندما تصبح البضاعة قدمية أو متقادمة، يتم إجراء تقدير  0القيمة السوقية، أيهما أقلصايف تظهر البضاعة بالتكلفة أو 

أما املبالغ غري  0بالنسبة لكل مبلغ من املبالغ اهلامة، يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده 0هلا للقيمة السوقية
اهلامة مبفردها واليت تعترب قدمية أو متقادمة، فانه يتم تقديرها بشكل مجاعي وجينب خمصص حسب نوع البضاعة 

 0وعمرها أو درجة تقادمها على أساس أسعار البيع التارخيية
 
 



 هلا التابعة والشركات املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة عسري شركة
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 القوائم املالية املوحدة )تتمة(يضاحات حول إ
 م2015ديسمرب  31كما يف 

 
 )تتمة( التقديرات يف التأكد لعدم الرئيسية املصادر ـ 34
 

 ملعداتللممتلكات وا األعمار اإلنتاجية
يد هذا يتم حتد 0االستهالك لغرض احتساب ملعداتللممتلكات وااألعمار اإلنتاجية التقديرية  اجملموعةحتدد إدارة 

تقوم اإلدارة سنويًا مبراجعة  0التقدير بعد األخذ يف االعتبار املدة املتوقع فيها استخدام األصل والتلف والبلى الطبيعي
القيمة املتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل خمصص االستهالك املستقبلي إذا كانت اإلدارة تعتقد بأن األعمار 

 0السابقةاإلنتاجية ختتلف عن التقديرات 
 
 ـ توزيعات أرباح 35
 

م على توصية 2015ابريل  1هـ املوافق 1436مجادى الثاني  16وافقت اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ  ( أ
م بواقع ريال واحد للسهم )ما 2014مليون ريال سعودي كأرباح نقدية عن العام  126ر4جملس اإلدارة بتوزيع 

 0% من رأمسال الشركة(10يعادل 
 

 م ما يلي:2015ديسمرب  22قرر جملس اإلدارة يف اجتماعه بتاريخ  ( ب
 

م 2015توصية للجمعية العامة العادية باملوافقة على توزيع أرباح نقدية على املساهمني عن العام املالي  رفع
%من القيمة 10نسبة توزيع سعودي ب ريال 1السهم الواحد  سعودي نصيب ريال 126,388,889إمجالي مبلغ ب

أحقية األرباح ملساهمي الشركة املسجلني لدى مركز إيداع األوراق املالية )تداول( بنهاية تداول  0مسية للسهماأل
 0يوم إنعقاد اجلمعية العامة اليت سوف يعلن عن موعد إنعقادها يف وقت الحق بعد أخذ املوافقة النظامية

 
 ـ أرقام املقارنة 36
 

 0للتوافق مع أرقام السنة احلاليةأعيد تصنيف بعض أرقام السنة السابقة 
 
 ـ اعتماد القوائم املالية 37
 

فرباير  23 املوافق هـ1437 مجادى األول 14 مت اعتماد هذه القوائم املالية املوحدة من قبل جملس إدارة الشركة بتاريخ
 0م2016

 


