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الموجزةالموحدة القوائم المالیة األولیةیضاحات حول إ
م ٢٠١٩مارس٣١في 

معلومات الشركةـ ١

الت ("الشركة" أو "الشركة المقاوتأسست شركة عسیر للتجارة والسیاحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال
٧٨كشركة مساھمة سعودیة وفقًا لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة بموجب المرسوم الملكي رقم األم")

م) وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم ١٩٧٥نوفمبر ١١ھـ (الموافق ١٣٩٥ذي القعدة ٧بتاریخ 
م). ١٩٧٧ینایر ٥ھـ (الموافق ١٣٩٧محرم ١٥یخ بھا بتارأالصادر في مدینة ٥٨٥٠٠٠٠٢٧٦

لمساھم %٥٣٫١٨ن الشركة مدرجة بھیئة السوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة. إن الشركة األم مملوكة بنسبة إ
.لمساھمین آخرین%٤٦٫٨٢رئیسي (شركة دلة البركة القابضة)، وبنسبة 

یتمثل نشاط الشركة في أعمال االستیراد والتصدیر وأعمال التوكیالت التجاریة وإقامة واستثمار المنشآت 
والمشروعات السیاحیة والزراعیة والتجاریة والصناعیة بما فیھا التعبئة والمیاه والعقار وتملك األراضي وتقسیمھا 

مع الھیئات أو الشركات التي تزاول واالشتراكورة، وأعمال المقاوالت ومباشرة أي نشاط یتفق مع األغراض المذك
أعماال شبیھة بأعمالھا أو تدمجھا فیھا أو انشاء شركات فرعیة مملوكة لھا أو مع الغیر. وتزاول شركاتھا التابعة عدة 

.غذائیةلأنشطة مثل صناعة األلبان ومنتجات األلبان والعصائر وصناعة وتعبئة وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات ا

، المملكة العربیة ١١٥٤٤، الریاض ٥٥٧٥٦، ص.ب ٢٧إن العنوان المسجل للشركة ھو برج الفیصلیة، الطابق 
السعودیة. 

من قبل مجلس م٢٠١٩مارس ٣١في كماتمت الموافقة على إصدار القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للشركة 
).م٢٠١٩مایو٩(الموافقھـ١٤٤٠رمضان٤بتاریخاإلدارة

السیاسات المحاسبیة الھامةأسس االعداد وملخص ـ ٢

بیان االلتزام١ــ ٢
): ٣٤(رقمالدوليالمحاسبةلمعیاروفقاً م٢٠١٩مارس ٣١فيكماالموجزةالموحدةاألولیةالمالیةالقوائمإعدادتم
الھیئةمنالمعتمدةاألخرىواإلصداراتوالمعاییرالسعودیةالعربیةالمملكةفيالمعتمد" األوليالماليالتقریر" 

").الدولیةالمعاییر("القانونیینللمحاسبینالسعودیة

مالیةالالقوائمفيالمطلوبةواإلیضاحاتالمعلوماتكافةعلىالموجزةالموحدةاألولیةالمالیةالقوائمتشتملال
.م٢٠١٨دیسمبر٣١فيكماللمجموعةالموحدةالمالیةالقوائممعتقرأأنویجبالسنویة،

أساس القیاس٢ــ ٢
یمة العادلة من بالقدوات الملكیةأفیما عدا تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة

دام التزامات المنافع المحددة للموظفین حیث تم استخأیضاً ووالتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلةخالل الدخل الشامل اآلخر
ھي و. تم عرض القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة باللایر السعوديحساب القیمة االكتواریة الحالیة بشأنھا

.عملة التشغیل والعرض للشركة األم
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إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠١٩مارس٣١في 

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس االعداد وملخص ـ ٢

توحیدالأساس ٣ـ ٢
القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة وشركاتھا التابعة تشتمل

للمجموعة حق في العوائد المتغیرة نتیجة تتحقق السیطرة عندما یكون . م٢٠١٩مارس ٣١كما في ("المجموعة") 
مشاركتھا في الشركة المستثمر بھا، ولدى المجموعة القدرة على التأثیر في ھذه العوائد من خالل ممارسة نفوذھا 
على الشركة المستثمر بھا. وبشكل خاص فإن المجموعة تسیطر على المنشأة المستثمر بھا إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى 

المجموعة:

حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالیة لتوجیھ النشاطات ذات نفوذ على المنشأة المستثمر بھا (مثل: ·
الصلة بالمنشأة المستثمر بھا).

حق أو حقوق الحصول على عوائد متغیرة نتیجة االشتراك مع الشركة المستثمر بھا.·
.ثیر على عوائدھاقدرة على استخدام نفوذھا على المنشأة المستثمر بھا في التأ·

بشكل عام، ھناك افتراض أن غالبیة حقوق التصویت ستؤدي إلى السیطرة. ومن أجل تعزیز ھذا االفتراض وعندما 
یكون لدى المجموعة مستوى أقل من غالبیة حقوق التصویت أو حقوق مشابھة في الشركة المستثمر بھا، فإن 

ذات الصلة عند تقییم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذًا على المجموعة تأخذ في االعتبار جمیع الحقائق والظروف
المنشأة المستثمر بھا، وھذه الحقائق والظروف تشمل ما یلي:

ین ممن یحق لھم التصویت في الشركة المستثمر بھا.اآلخرالترتیب التعاقدي مع ·
ى.اآلخرالحقوق التي تنشأ عن الترتیبات التعاقدیة ·
ویت المحتملة للمجموعة.حقوق التصویت وحقوق التص·

تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تمارس سیطرة على المنشأة المستثمر بھا أم ال عندما تشیر الحقائق والظروف 
أن ھناك تغیرًا في عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة اعتبارًا من تاریخ سیطرة 

لشركة التابعة وتستمر حتى زوال السیطرة على الشركة التابعة. یتم ضم الموجودات والمطلوبات المجموعة على ا
واإلیرادات والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل السنة في القوائم المالیة الموحدة من تاریخ 

یطرة على الشركة التابعة. استحواذ المجموعة على السیطرة وحتى تاریخ فقدان المجموعة للس

یتم توزیع الدخل وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر بین المساھمین في الشركة األم للمجموعة واصحاب 
الحقوق غیر المسیطرة حتى لو أن ھذا التوزیع قد یؤدى إلى عجز في رصید اصحاب الحقوق غیر المسیطرة. وعند 

القوائم المالیة للشركات التابعة من أجل التوفیق بین سیاساتھا المالیة والسیاسات اللزوم، یتم إجراء التعدیالت على 
المالیة للمجموعة. یتم استبعاد جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات والتدفقات 

النقدیة المتعلقة بالمعامالت ما بین شركات المجموعة بالكامل عند التوحید.

في حصة الملكیة في شركة تابعة ال یؤدي إلى فقدان السیطرة ضمن حقوق الملكیة.تغییرمعالجة أي تتم 
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ـ١٣ـ

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠١٩مارس٣١في 

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس االعداد وملخص ـ ٢

(تتمة)توحیدالأساس ٣ـ ٢
إذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة تابعة فإنھا تقوم باستبعاد الموجودات (بما فیھا الشھرة) والمطلوبات وأي 
مكونات أخرى لحقوق الملكیة الخاصة بالشركة التابعة ویتم تسجیل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقد السیطرة في 

الموحدة الموجزة. ویتم تسجیل أي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة.األولیة الدخلقائمة 

فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة:

بلد التأسیسالشركات التابعة
الملكیةنسبة

المباشرة/ غیر المباشرة
مارس٣١

م٢٠١٩
دیسمبر ٣١

م٢٠١٨
شركة عسیر العربیة لإلستثمار الصناعي المحدودة والشركات 

%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیةالتابعة لھا (انظر إیضاحي (أ) و(ج) أدناه)

شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت المحدودة (انظر إیضاح (ب) 
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیةأدناه)

شركة االسطول العربیة للتنمیة والتطویر العقاري المحدودة (انظر 
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیةإیضاح (ب) أدناه)

شركة النصرة العالمیة للتنمیة والتطویر العقاري المحدودة (انظر 
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیةإیضاح (ب) أدناه)

شركة المواجد العالمیة للتنمیة والتطویر العقاري المحدودة (انظر 
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیةإیضاح (ب) أدناه)

%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة التالل االقلیمیة لالستثمار (انظر إیضاح (ب) أدناه)

من رأسمالھا %٩٥لإلستثمار الصناعي المحدودة فإن الشركة األم تمتلك طبقًا لعقد تاسیس شركة عسیر العربیة )أ
، وتنازلت شركة التالل %٥كما تمتلك  شركة التالل اإلقلیمیة لإلستثمار المحدودة (شركة تابعة لشركة األم) 

المالیة األولیة لصالح الشركة، وعلیھ تم توحید القوائم %٥اإلقلیمیة لإلستثمار المحدودة عن كامل حصتھا البالغة 
ضمن ھذه القوائم %١٠٠الموحدة الموجزة لشركة عسیر العربیة لإلستثمار الصناعي وشركاتھا التابعة بواقع 

.المالیة األولیة الموحدة الموجزة
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ـ١٤ـ

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠١٩مارس٣١في 

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةأسس االعداد وملخص ـ ٢

توحید (تتمة)الأساس ٣ـ ٢
طبقاً لعقد تاسیس شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت المحدودة، وشركة األسطول العربیة للتنمیة والتطویر العقاري )ب

التطویر للتنمیة والمحدودة، وشركة النصرة العالمیة للتنمیة والتطویر العقاري المحدودة، وشركة المواجد العالمیة 
وتمتلك شركة %٩٠العقاري المحدودة، وشركة التالل اإلقلیمیة لإلستثمار المحدودة، فإن الشركة األم تمتلك 

تنازلت شركة عسیر العربیة لإلستثمار الصناعي .في كل منھا%١٠عسیر العربیة لإلستثمار الصناعي المحدودة 
ركات المذكورة لصالح الشركة األم، وعلیھ تم توحید القوائم في جمیع الش%١٠المحدودة عن حصتھا البالغة 

.ضمن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة%١٠٠المالیة األولیة لھذه الشركات بواقع 

تتضمن القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة لشركة عسیر العربیة لالستثمار الصناعي الشركات التابعة التالیة )ج
كة تابعة للشركة األم):(شر

بلد التأسیسالشركة التابعة
الملكیةنسبة

المباشرة / غیر المباشرة
مارس ٣١

م٢٠١٩
دیسمبر ٣١

م٢٠١٨

(شركة مساھمة سعودیة) شركة حلواني أخوان
%٥٥٫٥١%٥٥٫٥١المملكة العربیة السعودیة(انظر إیضاح (د) أدناه)

%٥٧٫٣٠%٥٧٫٣٠المملكة العربیة السعودیةالربیع السعودیة لألغذیة المحدودةشركة 

%٦٢٫٣٠%٦٢٫٣٠المملكة العربیة السعودیةشركة النسیج والمالبس الجاھزة المحدودة

بعة التاتتضمن القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة لشركة حلواني أخوان (شركة مساھمة سعودیة) الشركة )د
التالیة:

بلد التأسیسالشركة التابعة
الملكیةنسبة

المباشرة / غیر المباشرة
مارس ٣١

م٢٠١٩
دیسمبر ٣١

م٢٠١٨

%١٠٠%١٠٠جمھوریة مصر العربیةشركة حلواني أخوان (شركة مساھمة مقفلة)

معاییر جدیدة وتفسیرات وتعدیالت طبقتھا المجموعة ـ٣

السیاسات المحاسبیة وطرق االحتساب المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة تتوافق مع إن
م ـ باستثناء ٢٠١٨دیسمبر ٣١تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

م. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر ٢٠١٩ینایر ١من ما یتعلق بتطبیق المعاییر الجدیدة اعتباراً 
أو تعدیل صدر ولكن لم یدخل حیز التنفیذ.

)، فیما یلي اإلفصاح عن طبیعة وتأثیر ھذه التغیرات.٣٤بموجب معیار المحاسبة الدولي (

القوائمعلىتأثیرلھالیسأنھإالم،٢٠١٩فيمرةألولالمطبقةاألخرىوالتفسیراتالتعدیالتمنالعدیدینطبق
.للمجموعةالموجزةالموحدةاألولیةالمالیة
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ـ١٥ـ

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠١٩مارس٣١في 

(تتمة)معاییر جدیدة وتفسیرات وتعدیالت طبقتھا المجموعة ـ٣

"عقود اإلیجار") ١٦المالي (المعیار الدولي للتقریر ١-٣
) "عقود اإلیجار . یحل المعیار الدولي للتقریر المالي ١٦تطبق المجموعة ألول مرة المعیار الدولي للتقریر المالي (

) من لجنة تفسیر المعاییر الدولیة ٤) "عقود اإلیجار"، وتفسیر المعیار الدولي (١٧) محل معیار المحاسبة الدولي (١٦(
) "عقود ١٥فیما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار"، وتفسیر لجنة تفسیر المعاییر للمعیار (بخصوص "تحدید
"تقییم جوھر المعامالت التي تنطوي على -) ٢٧الحوافز"، وتفسیر لجنة تفسیر المعاییر للمعیار (-اإلیجار التشغیلي 

القیاس والعرض واالفصاح عن عقود اإلیجار ویتطلب ) مبادئ االعتراف و١٦شكل قانوني لعقد إیجار". یحدد المعیار (
من المستأجرین احتساب معظم عقود اإلیجار بموجب نموذج واحد داخل  قائمة المركز المالي.

)١٦الدولي للتقریر المالي (تأثیر تطبیق المعیار٢-٣
م ٢٠١٩ینایر ١التطبیق االلزامي ) اعتبارًا من تاریخ ١٦قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

باستخدام طریقة األثر الرجعي المعدلة حسبما تسمح بھ أحكام التحّول المحددة في المعیار. وبالنتیجة، لم یتم تعدیل 
م.٢٠١٨دیسمبر ٣١أرقام المقارنة للسنة المنتھیة في 

م (زیادة/نقص) ھو على النحو التالي:٢٠١٩ینایر ١) كما في ١٦إن تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

م٢٠١٩ینایر ١
لایر سعودي 

لموجوداتا
٦٢٬٢٩٣٬٠٤٠)٥(إیضاح االستعمالموجودات حق 

)٤٬٢٧٤٬٦٠٤(ممتلكات وآالت ومعدات
)٥٬٦٦٩٬٠٧٧(مبالغ مدفوعة مقدماً 

────────
٥٢٬٣٤٩٬٣٥٩مجموع الموجودات

المطلوبات
)٥٥٬٠٩٧٬٨٥٥()٥التزامات عقود اإلیجار (إیضاح 

٢٬٧٤٨٬٤٩٦مطلوبات غیر متداولة ومطلوبات متداولة أخرى
────────

)٥٢٬٣٤٩٬٣٥٩(مجموع المطلوبات
────────

ـــإجمالي التعدیالت على حقوق الملكیة
════════

) فقط على العقود التي تم تحدیدھا ١٦الدولي للتقریر المالي (استخدمت المجموعة الوسائل العملیة بتطبیق المعیار
) من لجنة تفسیر المعاییر الدولیة. وفي ٤) وتفسیر المعیار (١٧مسبقًا كعقود إیجار بموجب معیار المحاسبة الدولي (

)، قامت المجموعة بتطبیق الوسائل العملیة التالیة:١٦سیاق تطبیق المعیار (

واحد على محفظة عقود إیجار ذات خصائص متشابھة إلى حد معقول.استخدام معدل خصم §
) كعقود إیجار قصیرة األجل ال ١٧المحاسبة على عقود اإلیجار التشغیلي طبقًا لمعیار المحاسبة الدولي (§

م.٢٠١٩ینایر ١شھرًا كما في ١٢تتجاوز آجالھا المتبقیة 
حق االستعمال في تاریخ التطبیق األولي.استثناء التكالیف المباشرة األولیة من قیاس األصل §
استخدام التقدیر في تحدید مدة عقد اإلیجار بالنسبة للعقود التي تتضمن خیارات تمدید أو انھاء للعقد قبل §

استنفاذ آوانھ.
االختیار ـ حسب صنف األصل األساسي ـ بعدم فصل العناصر غیر التأجیریة من العناصر التأجیریة وبدًال §

حاسبة على كل عنصر من العناصر وعلى أي عناصر غیر تأجیریة مرتبطة كعنصر تأجیري من ذلك الم
واحد.



(شركة مساھمة سعودیة)شركة عسیر للتجارة والسیاحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 

ـ١٦ـ

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م٢٠١٩مارس٣١في 

(تتمة)معاییر جدیدة وتفسیرات وتعدیالت طبقتھا المجموعة ـ٣

(تتمة))١٦الدولي للتقریر المالي (تأثیر تطبیق المعیار٢-٣
)، قامت المجموعة بتسجیل التزامات اإلیجار والموجودات حق االستعمال المرتبطة ١٦عند تطبیق المجموعة للمعیار (

). تم قیاس المطلوبات بالقیمة الحالیة من دفعات ١٦بھا فیما یتعلق بالعقود المبرمبة كعقود إیجار وفقاً لمبادئ المعیار (
م. یتم قیاس الموجودات ٢٠١٩ینایر ١یجار المتبقیة مخصومة باستخدام معدل االقتراض المتزاید للمجموعة كما في اإل

حق االستعمال بالقیمة المساویة اللتزام اإلیجار وتعدیلھا بالمبالغ المدفوعة مسبقًا المتعلقة بعقد اإلیجار والمسجلة في 
م. تم تطبیق المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزاید للمستأجر ٢٠١٨دیسمبر ٣١قائمة المركز المالي كما في 

.م٢٠١٩ینایر ١بالنسبة اللتزامات اإلیجار كما في 

السیاسات المحاسبیة الجدیدةملخص٣-٣
) والذي تم تطبیقھ ١٦فیما یلي السیاسات المحاسبیة الجدیدة للمجموعة حال تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

اعتبارًا من تاریخ التطبیق األولي:

الموجودات حق االستعمال
یتم تسجیل عقود اإلیجار كموجودات خاضعة لحق االستعمال مع التزاماتھا المقابلة في التاریخ الذي تكون فیھ 

ة تمویل. وتكلفالموجودات المستأجرة متوافرة الستعمال المجموعة. یتم توزیع كل دفعة من دفعات اإلیجار بین التزام 
یتم تسجیل تكلفة التمویل في قائمة الدخل األولیة الموحدة على مدى مدة عقد اإلیجار. یتم استھالك الموجودات حق 

االستعمال على مدى العمر اإلنتاجي للموجودات أو مدة العقد ـ أیھما أقصر، على أساس القسط الثابت.

كلفة التي تتكون من اآلتي:یتم قیاس الموجودات حق االستعمال بدایًة بالت
مبلغ التزام اإلیجار الذي تم قیاسھ في البدایة،·
أي دفعات إیجار مدفوعة في تاریخ بدایة العقد أو قبل تاریخ بدایة العقد ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة،·
أي تكالیف أولیة مباشرة، و·
تكالیف الترمیم ـ إذا ما انطبقت.·

التزامات اإلیجار
بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بتسجیل التزامات اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي في تاریخ 

تتم على مدى مدة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما فیھا مدفوعات ثابتة جوھریة) ناقصًا 
تعتمد على مؤشر أو معدل ومبالغ متوقع دفعھا بموجب أي حوافز إیجار قابلة لالستالم ومدفوعات إیجار متغیرة

ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار ثمن ممارسة خیار الشراء عندما یكون ھناك تیقن معقول بأن 
المجموعة ستمارسھ ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإلیجار في حال كانت شروط اإلیجار تنص على ممارسة 

إللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل، فإنھا تسجل كمصروف المجموعة لخیار ا
في الفترة التي یتم الدفع خاللھا. یتم خصم دفعات اإلیجار باستخدام معدل الفائدة المضمن في عقد اإلیجار أو معدل 

االقتراض المتزاید للمجموعة.

منخفضة القیمةالموجودات الیجار ذات اإلعقود وعقود اإلیجار قصیرة األجل 
شھرًا أو أقل. الموجودات المنخفضة القیمة ھي البنود ١٢عقود اإلیجار قصیرة األجل ھي عقود اإلیجار التي مدتھا 

التي ال تستوفي شروط الرسملة لدى المجموعة وتعتبر غیر جوھریة بالنسبة لقائمة المركز المالي األولیة الموحدة 
جزة للمجموعة ككل. یتم تسجیل دفعات اإلیجار لعقود اإلیجار القصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات المنخفضة المو

القیمة كمصروف على أساس القسط الثابت في قائمة الدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة الموجزة.

المتغیرة القیمةاإلیجار دفعات
تغیرة القیمة مرتبطة باستعمال/أداء األصل المستأجر. یتم تسجیل مثل ھذه تحتوي بعض عقود اإلیجار على دفعات م

الدفعات في قائمة الدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة الموجزة.
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إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠١٩مارس٣١في 

ـ االجتھادات والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة٤

یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة من اإلدارة القیام باجتھادات وتقدیرات وافتراضات تؤثر على 
یخ تارالمبالغ الخاصة باإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في 

إعداد القوائم المالیة. إال أن عدم التأكد المتضمن في ھذه االفتراضات والتقدیرات قد یؤدى إلى إجراء تعدیالت ھامة 
على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي قد تتأثر في فترات مستقبلیة.

االجتھادات 
رة باالجتھادات التالیة التي لھا أثر جوھري على المبالغ المثبتة أثناء تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدا

في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة:

التقدیرات واالفتراضات
لقوائم ى لعدم التأكد من التقدیرات في تاریخ إعداد ااآلخرفما یلي االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر 

تبط بھا مخاطر جوھریة قد تسبب تعدیالت ھامة على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات في السنة المالیة والتي یر
المالیة التالیة. اعتمدت المجموعة في تقدیراتھا وافتراضاتھا على العوامل المتاحة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة 

وافتراضاتھا القائمة حول التطورات المستقبلیة وفقا للتغیرات . إال أنھ یجوز أن تتغیر الظروف األولیة الموحدة الموجزة
في السوق أو الظروف الناشئة خارج سیطرة المجموعة. وتنعكس ھذه التغییرات على االفتراضات عند حدوثھا.

انخفاض قیمة الذمم المدینة التجاریةأ) 
في. لمبلغاكاملتحصیلالمحتملغیرمنیصبحعندماالتجاریةالمدینةالذمممنتحصیلھاالممكنالقیمةتقدیریتم

حدفيكبیرةلیستالتيالمبالغأما. حدةعلىمبلغكلأساسعلىالمبالغتقدیریتمذاتھاحدفيالكبیرةالمبالغحالة
علىمضتيالتالفترةلطولتبعاً المخصصتكوینویتمإجمالیاً تقییمھافیتماستحقاقھاموعدتجاوزتولكنھاذاتھا
التاریخيالتحصیلمعدلأساسعلىاستحقاقھا،موعد

ب) انخفاض قیمة البضاعة
تظھر البضاعة بالتكلفة أو صافي القیمة السوقیة، أیھما أقل. وعندما تصبح البضاعة قدیمة أو متقادمة، یتم إجراء تقدیر 

أما المبالغ غیر ٠التقدیر لكل مبلغ على حدهللقیمة السوقیة لھا. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الھامة، یتم إجراء ھذا 
الھامة بمفردھا والتي تعتبر قدیمة أو متقادمة، فانھ یتم تقدیرھا بشكل جماعي ویجنب مخصص حسب نوع البضاعة 

وعمرھا أو درجة تقادمھا على أساس أسعار البیع التاریخیة.

) األعمار االنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعداتج
ألغراض احتساب االستھالك. المجموعة األعمار االنتاجیة التقدیریة لممتلكات وآالت ومعداتالمجموعة تحدد إدارة 

ویتم تحدید ھذه التقدیرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف والبلى الطبیعي. وتقوم اإلدارة 
ة على أساس سنوي ویتم تعدیل مصروفات االستھالك المستقبلیة إذا كانت بفحص القیمة المتبقیة واألعمار االنتاجی

اإلدارة ترى أن األعمار االنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.

) الموجودات غیر الملموسةد
تفاع نتصنف التكالیف التي لھا منافع مستقبلیة طویلة األجل كموجودات غیر ملموسة، وتطفأ على مدى الفترة المقدرة لال

بھا. یتم مراجعة القیمة الدفتریة للموجودات غیر الملموسة وذلك عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى 
وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل وزیادة القیمة الدفتریة عن القیمة المقدرة القابلة .عدم إمكانیة إسترداد قیمتھا الدفتریة

تحمل الزیادة في ٠لإلسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القیمة القابلة لإلسترداد والتي تمثل القیمة الحالیة لھا
.األولیة الموحدة الموجزةلموحدة االدخلالقیمة الدفتریة عن القیمة المقدرة القابلة لإلسترداد على قائمة 

) االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ھـ
یحدث انخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل أو لوحدة تولید النقد القیمة االستردادیة وھي األعلى من 

ى البیانات القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع علالقیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع والقیمة المستخدمة ایھما أعلي. تعتمد
المتوفرة من معامالت البیع الملزمة في معاملة طویلة األجل لموجودات مشابھة أو أسعار السوق الملحوظة ناقصا 

التكالیف اإلضافیة للتخلص من األصل. یعتمد حساب القیمة المستخدمة على نموذج التدفقات النقدیة المخفض. 
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حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)إیضاحات
م ٢٠١٩مارس٣١في 

(تتمة)ـ االجتھادات والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ٤

(تتمة)) االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ھـ
وتستخرج التدفقات النقدیة من الموازنة التقدیریة للسنوات الخمس التالیة وال تتضمن أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم 
بھا الشركة بعد. كما ال تتضمن االستثمارات الجوھریة المستقبلیة التي تعزز أداء األصل أو وحدة تولید النقد التي 

ادیة على سعر الخصم المستخدم في نموذج التدفق النقدي المخصوم وكذا على یجرى اختبارھا. وتتوقف القیمة االسترد
التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم الغراض اعداد التقدیرات. 

) الضرائبو
قبل. مع تیحدث الشك فیما یتعلق بتفسیر لوائح الضریبة المركبة والمبلغ وتوقیت الدخل الخاضع للضریبة في المس

األخذ في االعتبار المجال الواسع لعالقات األعمال الدولیة والطبیعة طویلة األجل واتفاقات العقود المركبة الحالیة 
واالختالفات الناشئة بین النتائج الفعلیة واالفتراضات المقدمة أو التغییرات المستقبلیة لتلك االفتراضات، قد یتطلب 

تقبلیة على ضریبة الدخل والمصاریف المسجلة. وقد أنشأت المجموعة مخصصات األمر ضرورة إجراء تعدیالت مس
بناء على تقدیرات مقبولة لنتائج محتملة للتدقیق عن طریق المصالح الضریبیة في اإلقلیم المعني الذي تعمل فیھ.  

اللوائح فسیراتوتعتمد مبالغ تلك المخصصات على عوامل عدة مثل خبرة التدقیق الضریبي السابق والتأجیل لت
الضریبیة عن طریق المنشأة الخاضعة للضریبة والمصلحة الضریبیة المسئولة. قد تنشأ تلك االختالفات في التفسیر 

في عدة أمور معتمدة على الظروف السائدة في مقر الشركة المعنیة. 

یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة لجمیع خسائر الضرائب غیر المستخدمة إلى المدى الذي یحتمل فیھ 
توافر األرباح الخاضعة للضرائب مستقبال التي یمكن استخدام الخسائر في تغطیتھا. یتطلب االجتھاد الجوھري لإلدارة 

عتراف بھ بناءا على اإلطار الزمني المناسب ومستوى األرباح تحدید مبلغ الموجودات الضریبیة المؤجلة الذي یتم اال
الضریبیة المستقبلیة مع استراتیجیات تخطیط الضرائب المستقبلیة. 

) برامج المنافع المحددةز
ام دیتم تحدید كلفة منافع برامج التقاعد المحددة والمنافع الطبیة لما بعد الخدمة والقیمة الحالیة اللتزام التقاعد باستخ

التقییمات االكتواریة. یتضمن التقییم االكتواري وضع افتراضات متعددة قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. 
وھذه تتضمن تحدید معدل الخصم وزیادات الرواتب المستقبلیة ومعدالت الوفاة وزیادات معاشات التقاعد المستقبلیة. 

ة ساسیة وطبیعتھا الطویلة المدى تجعل من التزام المنافع المحددة بالغ الحساسیونظراً لتعقید التقییم فإن االفتراضات األ
بالنسبة للتغیرات في ھذه االفتراضات. یتم مراجعة االفتراضات في تاریخ كل قوائم مالیة.

بار تالمعیار األكثر عرضة للتغییر ھو معدل الخصم. في سیاق تحدید معدل الخصم المناسب، تأخذ اإلدارة في االع
معدالت الربح لسندات الشركات في العمالت المتوافقة مع التزام منافع ما بعد الخدمة مع معدل تصنیف " أ أ " أو 
أعلى على األقل ـ كما یتم وضعھ بواسطة وكالة تصنیف عالمیة معتمدة ویتم استقراءه حسب اللزوم مع منحنى العائد 

ع المحددة. كما یتم مراجعة السندات األساسیة بشكل أوسع من حیث بحیث یتوافق مع األجل المتوقع اللتزام المناف
الجودة. ویتم استبعاد السندات ذات التوسع االئتماني الزائد من تحلیل السندات التي یستند إلیھا معدل الخصم على أساس 

یة. وھذه رسمیاً للبلدان المعنأنھا ال تمثل السندات ذات الجودة العالیة. یستند معدل الوفاة على جداول الوفیات المتوفرة
الجداول قابلة للتغییر على فترات بما یتناسب مع التغیرات السكانیة. تستند الزیادات المستقبلیة على الرواتب ومعاشات 

التقاعد على معدالت التضخم المستقبلیة للبلدان المعنیة.

) قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیةح
الموجزةةالموحداألولیةة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ قائمة المركز الماليفي حال عدم توفر القیم

عن طریق األسعار المعلنة أو التداول النشط لبعض األدوات والمشتقات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق 
تقییم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعیر حیث یتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال 

االجتھاد.تعذر ذلك فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر و
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ـ١٩ـ

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)
م ٢٠١٩مارس ٣١في 

ـ االجتھادات والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة)٤

) عقود اإلیجار ـ خیارات التمدید والتجدید ط
الحقائق والظروف التي من شأنھا أن توفر محفز اقتصادي في سیاق تحدید مدة عقد اإلیجار، تقوم اإلدارة بأخذ جمیع 

لممارسة خیار التمدید أو عدم ممارسة خیار انھاء العقد. إن خیارات التمدید (أو فترات ما بعد خیارات إنھاء العقد) 
دایة م في بمضمنة فقط في مدة العقد إذا كان ھناك تیقن معقول من التمدید (أو عدم االنھاء). تقوم المجموعة بالتقیی

العقد فیما إذا كانت على یقین معقول بممارسة خیارات التمدید. تقوم المجموعة بإعادة التقییم فیما إذا كانت على یقین 
بشكل معقول من ممارسة الخیارات إذا ما كان ھناك حدث جوھري أو تغیر جوھري في األحوال الواقعة في نطاق 

السیطرة.

تزامات عقود اإلیجار والاالستعمالموجودات حق -٥

فیما یلي القیمة الدفتریة لموجودات المجموعة الخاضعة لحق االنتفاع (حق استعمال الموجودات) والتزامات عقود 
اإلیجار والحركة خالل الفترة:

لایر سعودياالستعمالموجودات حق 

٦٢٬٢٩٣٬٠٤٠)٣م (إیضاح ٢٠١٩ینایر ١كما في 
)٢٬٩٩٥٬١٤٤(استھالك

١١٠٬٣٠١تعدیالت ترجمة
────────

٥٩٬٤٠٨٬١٩٧م٢٠١٩مارس ٣١كما في 
════════

لایر سعوديالتزامات عقود اإلیجار

٥٥٬٠٩٧٬٨٥٥)٣م (إیضاح ٢٠١٩ینایر ١كما في 
٤٨٥٬٣٤٥مصروف فائدة

)١٬٩٤٠٬٧٠١(مدفوعات
────────

٥٣٬٦٤٢٬٤٩٩م٢٠١٩مارس ٣١كما في 

)١٣٬٢٢٣٬٩٤٩(ناقص: الجزء المتداول
────────

٤٠٬٤١٨٬٥٥٠الجزء غیر المتداول
════════
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ـ٢٠ـ

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
م ٢٠١٩مارس٣١في 

ـ التقاریر القطاعیة٦

یقوم بتقدیم منتجات أو خدمات معینة (قطاع أعمال) أو یقوم بتقدیم منتجات المجموعة یعتبر القطاع جزء أساسي من 
ى.آلخراأو خدمات في بیئة اقتصادیة معینة (قطاع جغرافي) وتختلف أرباحھ وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات 

عربیة السعودیة تتبع المجموعة قطاع األعمال وكذلك القطاع الجغرافي تباشر المجموعة أعمالھا في المملكة ال
وجمھوریة مصر العربیة ودول أخرى. إن المعلومات المالیة المنتقاة والخاصة بالقطاعات الجغرافیة واالعمال كما 

ھي كالتالي:م ٢٠١٨دیسمبر ٣١وم٢٠١٩مارس ٣١في 

قطاعات األعمال)أ

ة للقطاعین منتقایلي بیانات مالیةتتمثل قطاعات األعمال بالمجموعة في القطاع االستثماري والقطاع الصناعي وفیما 
:المذكورین

م٢٠١٩مارس ٣١

القطاع االستثماري
لایر سعودي

(باآلالف)

القطاع الصناعي
لایر سعودي

(باآلالف)

المجمـــــوع
لایر سعودي

(باآلالف)

١٫٢٣٠٫٣١٩١٫٩٩٥٫٣٤٥٣٫٢٢٥٫٦٦٤إجمالي الموجودات
٣٦٨٫٣٤٠١٫٣٥٤٫٥١٨١٫٧٢٢٫٨٥٨المسیطرةإجمالي المطلوبات والحقوق غیر

١٦٢٩٨٠٫١٩١٩٨٠٫٣٥٣ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفیذ
٣٨٬١٤٧٣٨٬١٤٧ــمصروفات رأسمالیة

٢٫٣٢٤٤٧١٫٨٧٣٤٧٤٫١٩٧صافي المبیعات وإیرادات االستثمارات
٢٫٣٢٤١٣٥٬٣٥٥١٣٧٬٦٧٩إجمالي الربح
٥٧٢١٬٧٤٦٢١٬٨٠٣ملموسة موجودات غیروإطفاء االستھالكات

م٢٠١٨دیسمبر ٣١

القطاع االستثماري
لایر سعودي

(باآلالف)

القطاع الصناعي
لایر سعودي

(باآلالف)

المجمـــــوع
لایر سعودي

(باآلالف)

١٫١٤٩٫٢٦٥١٫٨٩١٫٦٣٢٣٫٠٤٠٫٨٩٧إجمالي الموجودات
٣٥٣٫٣٧٣١٫٢٦٤٫٤٧١١٫٦١٧٫٨٤٤المسیطرةإجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة غیر

٢١٤٩٦٧٫١٢٧٩٦٧٫٣٤١ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفیذ
١٠٥٫١٩٨١٠٥٫١٩٨ــمصروفات رأسمالیة

م٢٠١٨مارس ٣١

٥٫٠٣٩٤٤٩٫١٧٥٤٥٤٫٢١٤صافي المبیعات وإیرادات االستثمارات
٥٫٠٣٩١٣٤٫١٠٤١٣٩٫١٤٣إجمالي الربح
٤٦٥٢٠٫٨٣٠٢١٫٢٩٥االستھالكات
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ـ٢١ـ

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
م ٢٠١٩مارس٣١في 

)ةـ التقاریر القطاعیة (تتم٦

القطاعات الجغرافیة)ب

المملكة العربیة 
السعودیة

جمھوریة 
مصر العربیة

دول عربیة 
المجمـــــوعتسویاتوأجنبیة أخرى

م٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

)باآلالف(
لایر سعودي

(باآلالف)
لایر سعودي

(باآلالف)
لایر سعودي

(باآلالف)
لایر سعودي

(باآلالف)

٣٫٢٢٥٫٦٦٤)٣٥٫٣١٨(ــ٣٫٠٥٨٫٠٩١٢٠٢٫٨٩١إجمالي الموجودات
١٫٢٨٨٫٨٥٨ــــ١٫١٥٨٫٨٢٣١٣٠٫٠٣٥المطلوباتإجمالي

٩٨٠٫٣٥٣ــــ٩٣٤٫٦١٠٤٥٫٧٤٣ممتلكات وآالت ومشروعات تحت التنفیذ
٤٧١٫٨٧٣ــــ٣٥٠٫٢٣١١٢١٫٦٤٢المبیعاتصافي

المملكة العربیة 
السعودیة

جمھوریة 
مصر العربیة

دول عربیة 
المجمـــــوعتسویاتوأجنبیة أخرى

م٢٠١٨دیسمبر٣١
لایر سعودي

(باآلالف)
لایر سعودي

(باآلالف)
لایر سعودي

(باآلالف)
لایر سعودي

(باآلالف)
لایر سعودي

(باآلالف)

٣٫٠٤٠٫٨٩٧)٥١٫٥٨٢(ــ٢٫٩٠٤٫٢٢٥١٨٨٫٢٥٤إجمالي الموجودات
١٫١٨٧٫٨٢١)١٫٩٧٧(ــ١٫٠٩١٫١٤٩٩٨٫٦٤٩المطلوباتإجمالي

٩٦٧٫٣٤١ــــ٩٢٢٫٢٧٩٤٥٫٠٦٢ممتلكات وآالت ومشروعات تحت التنفیذ

م٢٠١٨مارس٣١

٤٤٩٫١٧٥)٢٫٢٧٦(٣٢٠٫٢٤٠٩٨٫٩٣٤٣٢٫٢٧٧المبیعاتصافي

صافي المبیعاتـ ٧

نھا وفق مموضح أدناه تصنیف إیرادات المجموعة من العقود مع العمالء وفق التصنیفات المختلفة التي یتأثر كل 
العوامل االقتصادیة لطبیعة ومبلغ وتوقیت المبیعات:

مارس٣١
م٢٠١٩

لایر سعودي

مارس٣١
م٢٠١٨

لایر سعودي
المبیعات بالمنتجات

٢٣٨٫٤٣٤٫١٨٦٢١٨٫٧٠٢٫٥٨٤غذائیةمنتجات 
٢٣١٫٣١٣٫٤٨٠٢٢٧٫٨٣٠٫٠٣٦عصائر ومشروبات

٢٬١٢٤٬٨٦٣٢٫٦٤٢٫٠٥٨أخرى
──────────────────

٤٧١٫٨٧٢٫٥٢٩٤٤٩٫١٧٤٫٦٧٨
══════════════════
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ـ٢٢ـ

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة
م ٢٠١٩مارس٣١في 

وضریبة الدخل المستحقة الدفعـ الزكاة٨
یتكون مبلغ الزكاة وضریبة الدخل المستحقة الدفع مما یلي: 

مارس٣١
م٢٠١٩

لایر سعودي

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

لایر سعودي

زكاة مستحقة الدفع
ضریبة مستحقة الدفع

١١٬٩٣٨٬٥٤١
٢٠٬١٠٨٬٥١٤
────────
٣٢٬٠٤٧٬٠٥٥
════════

٩٬٧٨٢٬٤٩٠
١٤٬٨١١٬٣٧٧

────────
٢٤٬٥٩٣٬٨٦٧

════════

أ) الزكاة

) كانت حركة الزكاة المستحقة على المجموعة كاآلتي:١

مارس٣١
م٢٠١٩

لایر سعودي

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

لایر سعودي

الرصید في بدایة الفترة/ السنة
المكون خالل الفترة/ السنة

مخصص الزكاة عن سنوات سابقة
المدفوع خالل الفترة/ السنة

الرصید في نھایة الفترة/ السنة

٩٬٧٨٢٬٤٩٠
٢٬١٥٦٬٠٥١

ـــ
ـــ

────────
١١٬٩٣٨٬٥٤١

════════

١٣٬٧١٥٬٠٢٩
٨٬٧٤٦٬٨١٢

)١٬٧٣٢٬٩٢٤(
)١٠٬٩٤٦٬٤٢٧(

────────
٩٬٧٨٢٬٤٩٠

════════

ب) ضریبة الدخل

تقوم المجموعة باحتساب ضریبة الدخل للفترة باستخدام الشریحة الضریبیة التي تنطبق على إجمالي األرباح السنویة 
المتوقعة.

الدخل المستحقة الدفع كما یلي:) إن الحركة على ضریبة ١

مارس٣١
م٢٠١٩

لایر سعودي

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

لایر سعودي

بدایة الفترة/ السنة
مصروف ضریبة الدخل خالل الفترة/ السنة

محول من أرصدة مدینة أخرى
المدفوع خالل الفترة/ السنة
فروق ترجمة عملة أجنبیة

الرصید في نھایة الفترة/ السنة

١٤٬٨١١٬٣٧٧
٥٬٥١٧٬٧٠٦

ــ
)٦٩٣٬٥٥١(

٤٧٢٬٩٨٢
────────
٢٠٬١٠٨٬٥١٤
════════

١١٬٨٣٠٬٨٤٣
١٦٬٨١٧٬١١٣

ـــ
)١٣٬٧٤٢٬٣٨٦(
)٩٤٬١٩٣(

────────
١٤٬٨١١٬٣٧٧

════════
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ـ٢٣ـ

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة
م ٢٠١٩مارس٣١في 

(تتمة)وضریبة الدخل المستحقة الدفعـ الزكاة٨

(ضریبة الدخل)ب) ضریبة الدخل

) حركة ضریبة الدخل المؤجلة كما یلي:٢

مما یلي: األولیة الموحدة الموجزةیتكون مبلغ الضریبة المحمل على قائمة الدخل 

السھمدخلـ ٩

عادیة الفترة على عدد األسھم الصافي دخلالفترة بقسمة السھم األساسیة والمخفضة من صافي دخلدخلیتم احتساب 
سھم. ١٢٦٫٣٨٨٫٨٨٩القائمة خالل الفترة والبالغة 

للفترة وعدد األسھم المستخدم في احتساب الربح األساسي والمخفض للسھم: یعكس الجدول التالي بیانات صافي الدخل

أشھر المنتھیةالثالثةلفترة 
مارس٣١في 

م٢٠١٨م٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي

٥٫٢٨٢٫٣٠٤١١٫٨٢٥٫٠٥٦الشركة األمالعائد للمساھمین فيالمستمرةالعملیاتمن دخل الفترة
══════════════════

)٨٢٫٤٨٢(ــألمفي الشركة اللمساھمینالعائدالمستمرةغیر العملیاتمن الفترةخسارة
══════════════════

٥٫٢٨٢٫٣٠٤١١٫٧٤٢٫٥٧٥العائد للمساھمین في الشركة األم الفترةدخل
══════════════════

١٢٦٫٣٨٨٫٨٨٩١٢٦٫٣٨٨٫٨٨٩المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة 
══════════════════

صافي الدخل من األساسي والمخفض للسھم من الدخل
٠٫٠٤٠٫٠٩للمساھمین في الشركة األمالعائد المستمرةالعملیات

══════════════════
صافي الخسارة للسھم من ةوالمخفضةاألساسیالخسارة

ــــالعائد للمساھمین في الشركة األمالمستمرةمن العملیات غیر
══════════════════

ن للمساھمیالعائدالفترةصافي دخلاألساسي والمخفض للسھم من الدخل
٠٫٠٤٠٫٠٩في الشركة األم

══════════════════

مارس٣١
م٢٠١٩

لایر سعودي

مارس٣١
م٢٠١٨

لایر سعودي

٥٬٥١٧٬٧٠٦٣٫٧٨٤٫٩١٣ضرائب الدخل الجاریة 
)٥٩٫١٣٣()١٤٣٫٧٠٩(ضرائب الدخل المؤجلة 

────────────────
٥٫٣٧٣٫٩٩٧٣٫٧٢٥٫٧٨٠جمالي المحمل خالل الفترةإ

════════════════



(شركة مساھمة سعودیة)شركة عسیر للتجارة والسیاحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 

ـ٢٤ـ

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
م ٢٠١٩مارس ٣١في 

ـ استثمارات وموجودات مالیة١٠

م٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

م٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

زمیلة (انظر إیضاح (أ))ةاستثمارات في شرك
أدوات ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

(انظر إیضاح (ب))

١١٦٬٦٣٥٬٦٨١

٨٣٧٬١٧٠٬٨٠٧
────────
٩٥٣٬٨٠٦٬٤٨٨
════════

١١٩٬٦٦٠٬٠٠٠

٧٦٣٬٩٥٨٬٠٧٤
────────
٨٨٣٬٦١٨٬٠٧٤

════════

استثمارات في شركة زمیلة )أ

نسبة الملكیةبلد التأسیس
م٢٠١٩مارس ٣١

لایر سعودي
م٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

شركة صناعات العیسى 
) ١(أنظر اإلیضاح (أ ــ 

أدناه)
المملكة العربیة 

١١٦٬٦٣٥٬٦٨١%٣٨السعودیة
═════════

١١٩٫٦٦٠٫٠٠٠
═════════

صناعات العیسى) شركة ١أ ــ 
ة ملیون سھم بنسب٧٥ملیون سھم من إجمالي رأس المال في شركة صناعات العیسى البالغ ٢٨٫٥تمتلك الشركة عدد

من حقوق ملكیة الشركة المذكورة، وال تملك الشركة النفوذ للسیطرة على السیاسات المالیة والتشغیلیة %٣٨ملكیة 
لة.للحصول على منافع من أنشطة الشركة الزمی

السنة:وفیما یلي حركة ھذا االستثمار خالل الفترة/

م٢٠١٩مارس ٣١
لایر سعودي

م٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

رصید االستثمار أول العام
الفترة /السنةالشركة الزمیلة خاللحصة الشركة خسارة

خسائر ھبوط غیر مؤقت
الحصة في تعدیالت منافع المحددة للموظفین

٩الشركة ألثر تطبیق المعیار الدولي رقم حصة 

١١٩٬٦٦٠٬٠٠٠
)٣٬٠٢٤٬٣١٩(

ــ
ــ
ــ

────────
١١٦٬٦٣٥٬٦٨١
════════

٢٤٩٬٠٠٦٬٤٠٠
)٣٨٬٥١٢٬٥١٧(
)٩١٬٦٦٩٬٩٨٦(

٢٬٠٥٧٬٤٦٨
)١٬٢٢١٬٣٦٥(

────────
١١٩٬٦٦٠٬٠٠٠

════════



(شركة مساھمة سعودیة)شركة عسیر للتجارة والسیاحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 

ـ٢٥ـ

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة
م ٢٠١٩مارس٣١في 

(تتمة)ـ استثمارات وموجودات مالیة١٠

فیما یلي حركة الخسائر الناتجة عن الھبوط غیر المؤقت لالستثمار في الشركة الزمیلة: 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات ملكیةب) 

م٢٠١٩مارس ٣١
لایر سعودي

م٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

أدناه)١ب/إیضاح(انظرمدرجةاستثمارات في أسھم شركات 
مدرجةاستثمارات في أسھم وحصص شركات غیر 

أدناه) ٢ب/(انظر إیضاح

٣٥٠٬٤٢١٬٠٦٠

٤٨٦٬٧٤٩٬٧٤٧
────────
٨٣٧٬١٧٠٬٨٠٧
════════

٢٧٧٬٢٠٨٬٣٢٧

٤٨٦٬٧٤٩٬٧٤٧
────────
٧٦٣٬٩٥٨٬٠٧٤

════════

مارس٣١
م٢٠١٩

لایر سعـودي

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

لایر سعـودي

الرصید االفتتاحي
خسائر ھبوط غیر مؤقت للسنة

١٠٧٫٧٨١٫٩٢٠
ــ

ـــــــــــ ــ ــ ــ ــــــــ ــ ــ ــ ــــ
١٠٧٫٧٨١٫٩٢٠

═════════

١٦٫١١١٫٩٣٤
٩١٫٦٦٩٫٩٨٦

ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـ
١٠٧٫٧٨١٫٩٢٠

═════════

مدرجة 
لایر سعـودي

غیر  مدرجة 
لایر سعـودي

اإلجمــالي
م٢٠١٩مارس٣١

لایر سعـودي

اإلجمــالي
م٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعـودي
التكلفة:

٣٥٠٬٢٢٩٬٧٤٠٤٧٨٬٥٠٦٬٦٤٢٨٢٨٬٧٣٦٬٣٨٢٨٤٦٬٣٥٣٬٣٤٧في بدایة الفترة /السنة
٩١٬٨٠٠---إضافات

)١٧٬٧٠٨٬٧٦٥(---اإلستبعادات
ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

٣٥٠٬٢٢٩٬٧٤٠٤٧٨٬٥٠٦٬٦٤٢٨٢٨٬٧٣٦٬٣٨٢٨٢٨٬٧٣٦٬٣٨٢في نھایة الفترة /السنة
ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

صافي تقییم  أدوات ملكیة 
بالقیمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر : 

١٨٣٬٤٥٧٬٢٠٢)٦٤٬٧٧٨٬٣٠٨(٨٬٢٤٣٬١٠٥)٧٣٬٠٢١٬٤١٣(ة السنفي بدایة الفترة /
)٢٢٬٣٧٣٬٩٥٥(---استبعادات

من(خسائر)/ أرباح 
)٢٢٥٬٨٦١٬٥٥٥(٧٣٬٢١٢٬٧٣٣-٧٣٬٢١٢٬٧٣٣إعادة تقییم

ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ
)٦٤٬٧٧٨٬٣٠٨(١٩١٬٣٢٠٨٬٢٤٣٬١٠٥٨٬٤٣٤٬٤٢٥نھایة الفترة /السنةفي 

ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ
٣٥٠٬٤٢١٬٠٦٠٤٨٦٬٧٤٩٬٧٤٧٨٣٧٬١٧٠٬٨٠٧٧٦٣٬٩٥٨٬٠٧٤صافي القیمة الدفتریة  

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



(شركة مساھمة سعودیة)شركة عسیر للتجارة والسیاحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 

ـ٢٦ـ

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة
م ٢٠١٩مارس٣١في 

(تتمة)ـ استثمارات وموجودات مالیة١٠

(تتمة)بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرب) أدوات ملكیة
ما یلي:)متداولة(أسھم بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات ملكیةیتضمن بند ١ب/

دیسمبر ٣١لف لایر سعودي (أ٤٢١م٢٠١٩مارس ٣١كما في استثمارات مملوكة یبلغ رصید حسابھا-
جاري العمل .الشركة) مسجلة بإسم نائب رئیس مجلس اإلدارة نیابة عن ألف لایر سعودي٣٥٨م: ٢٠١٨

لدى الشركة شھادات تنازل تفید أن ھذه االستثمارات مملوكة ملكیة كاملة .علي نقل ملكیتھا بإسم الشركة
.للشركة

م٢٠١٩مارس ٣١كما في استثمار في إحدى الشركات المدرجة في السوق المالیة السعودیةتمتلك الشركة-
) یتطلب من الشركة ملیون لایر سعودي٢٧٦٫٩م: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(لایر سعوديملیون٣٥٠بقیمة

ھذا االستثمار.قبل التصرف بإحدى الھیئات الحكومیةالحصول على موافقة 

على ما یلي:)متداولة(أسھم غیر بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات ملكیةیتضمن بند ٢ب/

ملیون لایر سعودي٢٣٫٨بملغ م٢٠١٩مارس ٣١كما في سم رئیس مجلس اإلدارة ااستثمارات مسجلة ب-
لدى .جاري العمل على نقل ملكیتھا إلى اسم الشركةو)ملیون لایر سعودي٢٣٫٨م: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(

.الشركة شھادات تنازل تفید أن ھذه االستثمارات مملوكة ملكیة كاملة للشركة

ذمم مدینة تجاریة وأرصدة مدینة أخرىـ ١١

م٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

م٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٧٠٬٢٢٧٬٨٤١٢٦٨٬٦٢٧٬٧٩٠ذمم مدینة تجاریة، صافي
١٥٬٦٦١٬٤٣٧١٤٬٥٥٢٬٠٨٩مصاریف مدفوعة مقدما 

٢٬٩٣٣٬٦٢٨٣٬٣٣٩٬١٧٨ذمم موظفین
٣١٬٧٠٥٬٤٨١٣٢٬٥٤٥٬٥٨٩دفعات مقدمة للموردین
٧٤٩٬٩٧٨٨٧٤٬٩٧٩تكالیف تمویل مؤجلة
٢٬٩١٦٬٢١٩٢٬٨٠٠٬٢٩٩تامین خطابات ضمان

١١٬٨١٣٬٣٣٨١٨٬٥٠٣٬٣٤١، صافيأرصدة مدینة أخرى
────────────────
٣٣٦٬٠٠٧٬٩٢٢٣٤١٬٢٤٣٬٢٦٥
════════════════

ـ رأس المال١٢

لایر سعودي ١٠قیمة كل منھا م٢٠١٩مارس ٣١سھم كما في ١٢٦٫٣٨٨٫٨٨٩یتكون رأس مال الشركة األم من 
سھم).١٢٦٫٣٨٨٫٨٨٩م: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(

ـ احتیاطي نظامي١٣

حویل تاألم، یجب على الشركةللشركةاألساسيوالنظامالسعودیةالعربیةالمملكةفيالشركاتنظامألحكاموفقاً 
ویجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل ھذا التحویل عندما یبلغ .من صافي الدخل إلى اإلحتیاطي النظامي%١٠

بما أن الشركة قد حققت ذلك خالل السنوات السابقة فقد قررت التوقف عن .رأس المالمن%٣٠مجموع االحتیاطي 
. للتوزیعمتاحإن ھذا االحتیاطي غیر .ھذا التحویلاجراء مثل
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ـ٢٧ـ

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة
م ٢٠١٩مارس٣١في 

األجلطویلةوقروضإسالمیةمرابحةعقودـ ١٤

م٢٠١٩مارس ٣١
لایر سعودي

م٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

طویل األجل  قروضوتمویل مرابحة
یطرح: 

المبالغ المستحقة خالل سنة

الجزء غیر المتداول

٦١١٬٨٨٤٬٦٦٠

)١١٨٬٢٨٨٬٦٩٧(
─────────
٤٩٣٬٥٩٥٬٩٦٣

═════════

٤٩٠٬٧٦٩٬٢١٤

)٢٢٠٬٦٤٣٬٤٨٤(
─────────

٢٧٠٬١٢٥٬٧٣٠
═════════

یشتمل تمویل المرابحات والقروض طویلة األجل على ما یلي:

٧٠٠حد البنوك التجاریة المحلیة في حدود مبلغ أم وقعت شركة عسیر اتفاقیة تمویل مرابحة مع ٢٠١٣خالل عام )أ
ملیون لایر سعودي من قیمة التسھیل المذكور وذلك لتمویل ٦٣١قامت الشركة باستخدام مبلغ .ملیون لایر سعودي

قدمت الشركة سند المر كضمان .أ)-١٠ح صفقة االستحواذ على حصھ ملكیة في شركة صناعات العیسى (ایضا
لھذة القروض إضافة إلى بعض التعھدات المنصوص علیھا في المستندات البنكیة الخاصة بالقرض والتي إلتزمت 

على فترة سبع سنوات متضمنة ةیتم سداد القرض على دفعات موزع.م٢٠١٩مارس ٣١الشركة بھا كما في 
لسداد المبكر ویخضع القرض لعمولة وفقًا للمعدالت السائدة بین البنوك في فترة سماح لمدة سنتین مع مرونة ل

.المملكة العربیة السعودیة (سایبور) مضافاً إلیھا معدل عمولة ثابت

ك والبنأحدمعبموجب تمویل إسالمي عقد قرضوقعت إحدى الشركات التابعةم ٢٠١٥دیسمبر ٢٧بتاریخ )ب
لایر سعوديملیون٧٢قامت الشركة بسحب م٢٠١٩مارس ٣١كما في ملیون لایر سعودي، ٢٠٠بمبلغ المحلیة 

شھرًا من تاریخ السحب مع ٦٠ویستحق القرض على فترة .)ملیون لایر سعودي٦٥: م ٢٠١٨دیسمبر ٣١(
عودیة المملكة العربیة السلعمولة وفقًا للمعدالت السائدة بین البنوك في فترة سماح سنة واحدة. یخضع القرض 
مضمون مقابل سند ألمر.ا القرضھذ. إن (سایبور) مضافاً إلیھا معدل عمولة ثابت

مع صندوق التنمیة الصناعیة السعودي تمویلعقد إحدى الشركات التابعةم وقعت ٢٠١٠یونیو١٥بتاریخ )ج
ع المجمع الصناعي الجدید للشركة ملیون لایر سعودي بغرض تمویل مشرو١٦٥٫٢("الصندوق") بقیمة إجمالیة 

رض المشروع أتم رھن جمیع ممتلكات وآالت ومعدات المشروع الجدید المقامة والتي ستقام على .بمدینة جدة
التمویل. یتم سداد التمویل على أقساط نصف سنویة وفقًا كامل رصیدتم سحبللتمویل. لصالح الصندوق كضمان 

م.٢٠٢٠القسط األخیر في إلعادة الجدولة وینتھي سداد 

البنوك المحلیة في المملكة أحدمع طویلة األجلقد مرابحات اسالمیة (تورق)عإحدى الشركات التابعةأبرمت )د
قسطاً متساویة القیمة بمبلغ ١١ملیون تسدد بشكل ربع سنوي على ٧٥بمبلغ م ٢٠١٦السعودیة خالل سنة العربیة 

م ویستحق سداد آخر ٢٠١٦سبتمبر ٤ملیون لایر سعودي للقسط الواحد، استحق سداد القسط األول بتاریخ ٦٫٨
) رم وتدفع الشركة أعباء تمویل طبقا لسعر السوق السائد بین البنوك السعودیة (سایبو٢٠١٩مارس ٥قسط بتاریخ 

٣١(تم سداد مبلغ المرابحة المستحق بالكامل من قبل الشركة التابعة خالل الفترةمضافا الیة معدل عمولة ثابت. 
ملیون لایر سعودي).٦٫٨م مبلغ ٢٠١٨دیسمبر 

الیرملیون١٥٠بمبلغتجاريبنكمعتمویلاتفاقیةالتابعةإحدى الشركاتوقعتم،٢٠١٩ینایر٣١بتاریخھـ) 
القرضدادسیستحقتفاقیة،االلشروطوفقا. التابعةالشركةقبلمنبالكاملالتمویلرصیدسحبتم. سعودي

آخرسدادویستحقم٢٠١٩سبتمبر٣٠منابتداءسعوديلایرملیون٩٫٣٧٥بقیمةسنویةربعأقساطشكلعلى
البنوكبینالسوقفيالسائدبالسعرتمویلرسومالتمویلعلىیترتب. م٢٠٢٣یونیو٣٠بتاریخقسط

.البنكلصالحصادرةألمربسنداتمضمونالقرض.٢+%السعودیة
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ـ٢٨ـ

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
م ٢٠١٩مارس٣١في 

(تتمة)األجلطویلةوقروضإسالمیةمرابحةعقودـ ١٤

شراء لخارج المملكة العربیة السعودیةمع بنوك قصیرة األجلعقود مرابحاتالتابعةشركات الحدى إكما أبرمت و) 
م بلغ الرصید القائم لھذه ٢٠١٩مارس ٣١بضاعة تستخدم في االنتاج وتدفع الشركة أعباء تمویل ثابتة. كما في 

ملیون لایر سعودي) تم تصنیفھا بالكامل ٢٣٬٦: مبلغ م٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٢٤العقـود مبلغ 
من المطلوبات المتداولة.ض

تمویل مرابحة إسالمیة قصیر األجلـ ١٥

ملیون لایر سعودي، ١٠٠بمبلغ أحد البنوك المحلیةمـن تمویل تورق إسالمي قصیر األجلعقوداألم الشركة لدى
یخضع ھذا التمویل لعمولة وفقاً للمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة (سایبور) مضافاً إلیھا معدل 

بلغ الرصید شھر.١٢مضمون مقابل سند ألمر ویستحق بالكامل خالل فترة اقل من عمولة ثابت. إن ھذا القرض 
.ملیون لایر سعودي)٦٠م: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ن لایر سعودي (ملیو٨٥القائم لھذا التمویل 

مع بنوك محلیة في المملكة العربیة قصیرة األجلعقود مرابحات اسالمیة (تورق)إحدى الشركات التابعة أبرمت كما 
ثالثة أشھر وستة أشھر وتدفع الشركة على فترات تتراوح بینملیون لایر سعودي تسدد ٣٧٥مبلغ بإجماليالسعودیة

مارس ٣١أعباء تمویل طبقا لسعر السوق السائد بین البنوك السعودیة (سایبور) مضافاً إلیھ معدل عمولة ثابت. كما في 
ملیون لایر ٢٠٥م: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (١٢٢م بلغ الرصید القائم من ھذه العقود مبلغ ٢٠١٩

ود مضمونة بسندات ألمر.سعودي) وھذه العق

أحداث الحقة-١٦

ھـ) ١٤٤٠شعبان٢٦م (الموافق ٢٠١٩مایو١في المساھمین في اجتماع الجمعیة العامة العادیة المنعقدقرر )أ
٩٤٬١١٠٬٢٤٥مبلغ وقدرةمن رأس المال وذلك بتحویل %٢٤٬٧تخفیض األحتیاطي النظامي إلى الموافقة على 

.لایر سعودي لتغطیة الخسائر المتراكمة

اريالعقاالستثمارملكیةصك الغاءتمقد نھبأیفیدعلى خطاب من البائع ٢٠١٩أبریل ٢٨حصلت الشركة في )ب
بأمر صادر من محكمة االستئناف بالریاض سعوديلایر٢١٤٬٥٠٠٬٠٠٠بتكلفةم ٢٠٠٩في سنة ىالمشتر

لشركةاااللتزام بھ وتنفیذه، وأنھ یبلغوإرادة الشركة، وأن القرار أصبح نھائیاً ویتعین ة البائعألمر خارج عن إراد
. وبعد تلقي الخطاب المذكوربما یحفظ لھا كامل حقوقھابذلك ویعرض بعض الحلول والمقترحات على الشركة

ع سباب ومبررات تعود للبائقامت الشركة بالتأكد من األمر لدى الجھات المختصة، وتأكد لھا أن اإللغاء صحیح أل
حیث أن اإللغاء یخص الصك الرئیسي لألرض العائد للبائع وما تفرع عنھ، ولیس للشركة أي عالقة أو دور في 

علمًا ،ھذا الموضوع، ولم تبلغ أو تشترك في أي أمر أو جلسات قضائیة أو أي مناقشات أو تحقیقات تمت حیالھ
عدل من كتابة اللجنة موافقة بصحتھ في حینھعن الصك واثبات عند شراء األرض االستعالم أن الشركة قامت 

.ھـ١٤٣٠رجب ٢٨محرر في إجازه بموجب محضر كتاب عدل ن ثالثمكونة م

ـ القیمة العادلة لألدوات المالیة١٧

القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یتم بھ مبادلة أصل أو سداد التزام في معاملة بین طرفین بعلمھما وملء إرادتھما في 
بناًء علیھ قد تنشأ فروق بین القیم الدفتریة وتقدیرات القیمة العادلة. .معاملة تتم على أساس تجاري

نقدیة والموجودات اآلخرى وتتكون مطلوباتھا المالیة من تتكون الموجودات المالیة للشركة من النقدیة وبنود شبھ
یتم تجمیع األدوات المالیة للشركة على أساس طریقة التكلفة التاریخیة فیما عدا .مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

.االستثمارات المتاحة للبیع واالستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة والتي یتم قیاسھا بقیمتھا العادلة
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ـ٢٩ـ

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
م ٢٠١٩مارس٣١في 

(تتمة)ـ القیمة العادلة لألدوات المالیة١٧

قیمة العادلةللھرمي الالتسلسل 
لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا حسب أسلوب التقییم:التسلسل الھرمي التاليلشركةتستعمل ا

األسعار المتداولة في أسواق مفتوحة لموجودات ومطلوبات متماثلة.:١المستوى 

أسالیب أخرى تكون فیھا جمیع المدخالت التي لھا تأثیر كبیر على القیمة العادلة المسجلة معلومة سواء :٢المستوى 
ذلك بشكل مباشر أم غیر مباشر.كان 

أسالیب تستعمل مدخالت لھا تأثیر كبیر على القیمة العادلة المسجلة ال تستند إلى بیانات السوق المعلومة.: ٣المستوى 

تحتفظ باألدوات المالیة التالیة بالقیمة العادلة في قائمة المركز المالي:شركةكانت ال

م٢٠١٩مارس٣١
١المستوى 

سعوديلایر 
٢المستوى 

لایر سعودي
٣المستوى 

لایر سعودي
المجموع 

لایر سعودي

١٨٨٫٦٦٣٫٢٣٦ـــ١٨٨٫٦٦٣٫٢٣٦ـــعقارات استثماریة
موجودات مالیة متاحة للبیع:

٣٥٠٫٤٢١٫٠٦٠ــــــ٣٥٠٫٤٢١٫٠٦٠مدرجة في سوق نشط
٤٨٦٫٧٤٩٫٧٤٧٤٨٦٫٧٤٩٫٧٤٧ــــــغیر مدرجة في سوق نشط

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
٣٥٠٫٤٢١٫٠٦٠١٨٨٫٦٦٣٫٢٣٦٤٨٦٫٧٤٩٫٧٤٧١٬٠٢٥٬٨٣٤٬٠٤٣

══════════════════════════════════

م٢٠١٨دیسمبر ٣١
١المستوى 

لایر سعودي
٢المستوى 

لایر سعودي
٣المستوى 

لایر سعودي
المجموع 

لایر سعودي

١٨٨٫٤٧١٫٥٨١ـــ١٨٨٫٤٧١٫٥٨١ـــعقارات استثماریة
موجودات مالیة متاحة للبیع:

٢٧٧٫٢٠٨٫٣٢٧ــــــ٢٧٧٫٢٠٨٫٣٢٧مدرجة في سوق نشط
٤٨٦٫٧٤٩٫٧٤٧٤٨٦٫٧٤٩٫٧٤٧ــــــغیر مدرجة في سوق نشط

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٧٧٫٢٠٨٫٣٢٧١٨٨٫٤٧١٫٥٨١٤٨٦٫٧٤٩٫٧٤٧٩٥٢٫٤٢٩٫٦٥٥

══════════════════════════════════
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ـ٣٠ـ

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
م ٢٠١٩مارس٣١في 

(تتمة)ـ القیمة العادلة لألدوات المالیة١٧

٣مطابقة المستوى 
ما بین بدایة ٣المستوى یبین الجدول التالي مطابقة جمیع الحركات في القیمة العادلة لألدوات المالیة المصنفة في 

ونھایة الفترة المالیة:

م٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

م٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٤٨٦٫٧٤٩٫٧٤٧٥٢١٫٥٨٩٫٥٩٧الرصید االفتتاحي
)٦٫٥٩٥٫٣١٩(ــإستبعدات

)٢٨٫٢٤٤٫٥٣١(ــأرباح غیر محققة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٨٦٫٧٤٩٫٧٤٧٤٨٦٫٧٤٩٫٧٤٧الرصید النھائي
══════════════════

خالل السنة.٣و٢و١ال یوجد أیة تحویالت بین المستوى 

ـ أھداف وسیاسات إدارة المخاطر  ١٨

المخاطر جزء من أنشطة المجموعة وتدار من خالل آلیة متواصلة تتكون من تحدید المخاطر ثم تقییمھا ثم متابعتھا 
ووفقًا للقیود والضوابط اآلخرى المعتمدة. إن عملیة إدارة المخاطر ضروریة بالنسبة لقدرة المجموعة على تحقیق 

المتعلقة بما تملى علیھ وظیفتھ أو مسئولیاتھ. أرباح وكل موظف في المجموعة مسئول عن إدارة المخاطر 

یقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة المخاطر التالیة والموافقة علیھا:

مخاطر أسعار العمولة
مخاطر أسعار العمولة ھي مخاطر تذبذب قیمة أداة مالیة بسبب تقلبات أسعار العمولة في السوق. إن المجموعة 

العمولة على موجوداتھا ومطلوباتھا التي ینتج عنھا/ تدفع علیھا أسعار فائدة بما في ذلك عقود معرضة لمخاطر أسعار 
المرابحات والقرض ألجل. تعمل المجموعة على الحد من مخاطر العمولة عن طریق مراقبة التغیرات في أسعار 

العمولة على مطلوباتھا التي تدفع علیھا فائدة.

ساس في أسعار العمولة على الودائع/ القروض ذات العمولة المتغیرة المقیمة باللایر نقطة أ١٠إن تغیرًا بمقدار 
السعودي في تاریخ إعداد القوائم المالیة یؤدي إلى زیادة/(نقص) صافي دخل السنة بالمبالغ المبینة أدناه. یفترض 

ى تبقى ثابتة:اآلخرالتحلیل أدناه بأن جمیع المتغیرات 

م٢٠١٨دیسمبر ٣١م٢٠١٩مارس٣١
نقاط ١٠+

أساس
نقاط ١٠-

أساس
نقاط ١٠+

أساس
نقاط ١٠-

أساس

٧٦٥٬٠١٢)٧٦٥٬٠١٢(٨٢١٬٣٧٨)٨٢١٬٣٧٨(تمویل مرابحة 
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ـ٣١ـ

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
م ٢٠١٩مارس٣١في 

(تتمة)ـ أھداف وسیاسات إدارة المخاطر ١٨

مخاطر رأس المالإدارة 
یتكون ھیكل رأس المال للمجموعة من صافي رار.تقوم المجموعة بإدارة رأسمالھا للتأكد من قدرتھا على االستم

) وحقوق الملكیة (التي تتكون من رأس المال النقدیة بالصندوق ولدى البنوكالدیون (تمویل المرابحة ألجل مقاصة مع 
ل بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامأدوات ملكیةواالحتیاطیات واألرباح المبقاة ومكاسب غیر محققة عن إعادة تقییم 

.وفرق ترجمة القوائم المالیة لشركة تابعة)اآلخر

ھیكل رأس المال كما في نھایة السنة على النحو التالي:

م٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

م٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٨٢١٬٣٧٧٬٩١٧٧٦٧٬٧٦٠٬٦٣٩مجموع الدیون
)٩٢٬٠٠٩٬٠٠٣()١٥٨٬١٨٣٬١٤٩(النقدیة بالصندوق ولدى البنوكناقص: 

────────────────────
٦٦٣٬١٩٤٬٧٦٨٦٧٥٬٧٥١٬٦٣٦صافي الدین

١٬٩٣٦٬٨٠٦٬١٦٥١٬٨٥٣٬٠٧٥٬٣٣٤مجموع حقوق الملكیة
%٣٦%٣٤معدل الدین إلى حقوق الملكیة (نسبة)

مخاطر السیولة
تتم .تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتھا المتعلقة بالمطلوبات المالیة حال استحقاقھا

مراقبة احتیاجات السیولة على أساس شھري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافیة لمقابلة أي التزامات حال 
.بما في ذلك اتفاقیات بتسھیالت ائتمانیة لمقابلة أي التزامات مستقبلیة.نشوئھا

على تواریخ الدفع التعاقدیة وأسعار العمولة یبین الجدول التالي ملخصًا لمواعید استحقاق المطلوبات المالیة بناء 
:كما فيالمتداولة في السوق

م٢٠١٩مارس٣١
شھراً ١٢إلى ٣

لایر سعودي
سنوات٥إلى ١

لایر سعودي
المجمــــوع

لایر سعودي

٢٥٣٫٠٣٤٫٢٦٤ــ٢٥٣٫٠٣٤٫٢٦٤دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
٢٠٧٬٢٠٦٬٢٦١ــ٢٠٧٬٢٠٦٬٢٦١وقروض قصیرة األجلات إسالمیةتمویل مرابح

١١٨٬٢٨٨٬٦٩٧٤٩٣٬٥٩٥٬٩٦٣٦١١٫٨٨٤٫٦٦٠وقروض طویلة األجلإسالمیة تمویل مرابحات 
١٣٬٢٢٣٬٩٤٩٤٠٬٤١٨٬٥٥٠٥٣٬٦٤٢٬٤٩٩التزامات عقود إیجار

١٥٬١٣٣٬٣٤٠ــ١٥٬١٣٣٬٣٤٠توزیعات أرباح مستحقة الدفع
───────────────────────────

٦٠٦٬٨٨٦٬٥١١٥٣٤٬٠١٤٬٥١٣١٫١٤٠٫٩٠١٫٠٢٤المجموع
═══════════════════════════
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(تتمة)مخاطر السیولة

مخاطر العمالت 
عرضة إن المجموعة م.تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة

ھ أسعار صرف الجنییتم إظھار تأثیر تقلبات لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة خالل دورة أعمالھا العادیة 
٣١الشركة التابعة حلواني إخوان مصر (مبیعاتتمثلمن إیرادات المجموعة الموحدة %٢٦المصري حیث أن 

، یتم اظھار أثر تقلبات أسعار العمالت ضمن حقوق المساھمین في جمھوریة مصر العربیة)%٢٢م: ٢٠١٨مارس 
.والدوالر األمریكي خالل السنةفي بند منفصل. لم تقم المجموعة بإجراء أیة معامالت جوھریة خالف اللایر السعودي 

ونظرًا ألن سعر اللایر السعودي مثبت تجاه الدوالر األمریكي فان االرصدة بالدوالر االمریكي ال تشكل اي مخاطر 
ارباستمرتقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العمالت وذلك بمراقبة التغیرات في أسعار العمالت.عملة ھامة

.سبةواتخاذ القرارات المنا

مخاطر السوق
تم وضع إطار مناسب إلدارة مخاطر السوق فیما یتعلق بجمیع األصول بما في ذلك األصول التي لیست لھا أسعار 

.سوق متداولة و/ أو معرضة لتقلبات في األسعار

الشھرةانخفاض
ألخذ یحدد ھذا التقدیر بعد اتقوم إدارة الشركة بتقدیر االنخفاض المحتمل في الشھرة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة.

بعین االعتبار التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة للوحدة المدرة للنقدیة المعنیة.
-التالیة: یتأثر احتساب الشھرة كثیرًا باالفتراضات 

إجمالي الھامش.-
معدل النمو المستخدم في توقع التدفقات النقدیة حتى فترة الموازنة.-

إجمالي الھامش
تحدید إجمالي الھامش على أساس متوسط القیمة المحققة خالل الثالث سنوات السابقة لبدء فترة الموازنة وبعد تم

.إجراء التعدیالت المتعلقة بتحسینات الكفاءة المتوقعة في الوحدات المدرة للنقدیة

معدل النمو
السابقة لبدء فترة الموازنة وبعد إجراء تم تحدید المعدالت على أساس متوسط القیمة المحققة خالل الثالث سنوات

.نمو حجم السوق والتوسع الجغرافيبشأنالتعدیالت المتعلقة بالعقود الحالیة ووجھة نظر اإلدارة 

الحساسیة تجاه تغیر االفتراضات
یر محتمل في تغفیما یتعلق بتقدیر القیمة الحالیة لكافة الوحدات المدرة للنقدیة، تعتقد إدارة المجموعة بعدم وجود أي

.االفتراضات األساسیة یمكن أن یؤدي إلى زیادة القیمة الدفتریة للوحدات بصورة جوھریة عن القیمة القابلة لالسترداد

م٢٠١٨دیسمبر ٣١
شھراً ١٢إلى ٣

لایر سعودي
سنوات٥إلى ١

لایر سعودي
المجمــــوع

لایر سعودي

٢٦٣٬٦٤٢٬٤٨٢ــ٢٦٣٫٦٤٢٫٤٨٢دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
٢٧١٬٧١٢٬٦٦١ــ٢٧١٬٧١٢٬٦٦١تمویل مرابحة إسالمیة قصیر األجل

٢٢٠٫٦٤٣٫٤٨٤٢٧٠٫١٢٥٫٧٣٠٤٩٠٫٧٦٩٫٢١٤عقود مرابحة إسالمیة وقروض طویلة األجل
١٬٧٩٠٬٨٨٤٩٥٧٬٦١٢٢٬٧٤٨٬٤٩٦مطلوبات بموجب عقود إیجار رأسمالي

١٥٬١٣٧٬٦٠٥ــ١٥٬١٣٧٬٦٠٥توزیعات أرباح مستحقة الدفع
───────────────────────────

٧٧٢٫٩٢٧٫١١٦٢٧١٫٠٨٣٫٣٤٢١٫٠٤٤٫٠١٠٫٤٥٨المجموع
═══════════════════════════
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االئتمانمخاطر 
خسارة اآلخرتتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق طرف في أداة مالیة في الوفاء بالتزامھ والتسبب في تكبد الطرف 

تعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان فیما یتعلق بالعمالء عن طریق وضع حدود ائتمان لكل عمیل .مالیة
.على حدة ومراقبة الذمم المدینة القائمة والحصول على خطابات ضمان واعتمادات مستندیة كضمان من بعض العمالء

لبنوكالنقدیة بالصندوق ولدى اى للمجموعة بما في ذلك راآلخفیما یتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن األدوات المالیة 
فان تعرض المجموعة للمخاطر ناشئ عن تعثر الجھات التي یتم التعامل معھا في السداد وان أقصى تعرض یساوي 

.القیمة الدفتریة لھذه األدوات

مخاطر األعمال
انفلونزا الطیور وانفلونزا الخنازیر التي تؤثر تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل خارجیة مثل األمراض الوبائیة ك

ومن المخاطر أیضًا ما قد ینشأ من احتمال عدم وفرة المحاصیل الزراعیة .على قطاع اللحوم المصنعة بصفة عامة
المخاطر الناتجة عن االضطرابات السیاسیة باإلضافة إلى.التي تستخدم كمواد أولیة أساسیة في الصناعات الغذائیة

لیل من وللتق.تتعرض لھا جمھوریة مصر العربیة وتأثیرھا المحتمل على نتائج أعمال إحدى الشركات التابعةالتي 
.ھذه المخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة ھذه المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة حسب الظروف

مخاطر أسعار المواد الخام 
ملیاتھا اإلنتاجیة وتخضع ھذه المواد الخام لتذبذب األسعار تستخدم المجموعة مواد خام مختلفة كمدخالت إنتاج في ع

وللتقلیل من ھذه المخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة أسعار المواد الخام وتتخذ .مما قد یؤثر على نتائج أعمال المجموعة
.القرارات المناسبة للشراء حسب توقعات األسعار


