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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 معلومات حول الشركة .1
 

الحسن غازي ابراهيم شاكر )"الشركة" )أو( "الشركة االم" )أو( " شركة الحسن غازي ابراهيم تم تسجيل شركة  1-1

 1010149252شاكر"( كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

شركة ذات مسؤولية  م(. تم تحويل الشركة من1998مارس  25هـ )الموافق 1418ذو القعدة  26الصادر بتاريخ 

أغسطس  18هـ )الموافق 1429شعبان  17الصادر في  275محدودة الى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 

 م(.2008
 

م )الموافق 2010أبريل  26مليون سهم لالكتتاب العام خالل فترة االكتتاب اعتباراً من  10.5عرضت الشركة االم  1-2

هـ(. بدأ تداول أسهم الشركة االم 1431جمادى األولى  17م )الموافق 2010ايو م 2هـ( الى 1431جمادى األولى  11

هـ(. وعليه، وبعد االنتهاء 1431جمادى اآلخرة  3م )الموافق 2010مايو  17في سوق االوراق المالية اعتباراً من 

مليون لاير سعودي  350ل بنجاح من الطرح العام األولي، تم اعالن الشركة االم بصفتها شركة مساهمة سعودية برأسما

 5أسهم لكل  4م، تم إصدار أسهم منحة بعدد 2015مارس  29لاير للسهم. في  10مليون سهم بقيمة  35موزع على 

 مليون لاير سعودي.  630مليون لاير سعودي الى  350أسهم عادية قائمة ما أدى الى زيادة رأس مال الشركة من 
 

تعمل الشركة األم في مجال التجارة وتجارة الجملة لقطع الغيار والمعدات االلكترونية واالدوات المنزلية وأجهزة التكييف  1-3

 وصيانتها وتقديم خدمات الوكالة للشركات العاملة في نفس المجال. 

 

 يقع مكتب الشركة المسجل في العنوان التالي: مبنى مجموعة شاكر حي الصحافة 1-4

 الرياض، المملكة العربية السعودية 11422فهد،  طريق الملك

 

 لدى المجموعة فروع تعمل وفقاً لسجالت تجارية مستقلة. وفيما يلي تفاصيل هذه الفروع: 1-5
 

 التاريخ السجل التجاري موقع الفرع

   
  الشركة األم –شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر 

 م(1999يوليو  20هـ )1420ربيع الثاني  7 1131014566 بريده

 م( 2005أبريل  13هـ )1426ربيع األول  4 5855025991 خميس مشيط

 م( 2004مايو  2هـ )1425ربيع األول  13 2051029431 الخبر

 م(1994أبريل  3هـ )1414شوال  21 4030102685 جدة 

 م(2004ديسمبر  4هـ )1425شوال  21 4030152476 جدة 

 م(2003يونيو  23هـ )1424الثاني ربيع  23 1010187834 الرياض 

 م(2014أبريل  20هـ )1435جمادى اآلخرة  20 1010411362 الرياض 

 م(2005فبراير  20هـ )1426محرم  11 2051030680 الخبر

 م(2017مايو  15هـ )1438شعبان  18 3350044651 حائل

 م(2004مايو  5هـ )1425ربيع األول  15 4650035092 المدينة المنورة

   
  شركة تابعة –شركة إبراهيم شاكر المحدودة 

 م( 1982مايو  10هـ )1402رجب  16 4030034475 جدة

 م( 2003أبريل  21هـ )1424صفر  19 2055005681  الجبيل 

 م( 1984يوليو  14هـ )1404شوال  15 2051010124 الخبر 

 م( 2015سبتمبر  8هـ )1436ذو القعدة  24 3400019528 سكاكا 

 م( 2015يوليو  6هـ )1436رمضان  19 5800020162  الباحة 

 م( 2005يونيو  14هـ )1426جمادى األولى  7 1131020925 بريده 

 م( 2007يناير  30هـ )1428محرم  11 5855027659 خميس مشيط 

 م( 2013نوفمبر  3هـ )1434ذو الحجة  29 5990028155  نجران 

 م( 2005مارس  6هـ )1426محرم  25 2051030725 الخبر 

 م( 2013أغسطس  1هـ )1434رمضان  24 3550031227 تبوك 

 م(1982يونيو  7هـ )1402شعبان  15 1010045129 الرياض 

 م(2016مارس  14هـ )1437جمادى اآلخرة  5 1010443442 الرياض

 م(2016يونيو  21هـ )1437رمضان  16 1010462297 الرياض

 م(1982يونيو  7هـ )1402شعبان  15 3550039676 تبوك

 م(2016مارس  14هـ )1437جمادى اآلخرة  5 4030043910 جدة

 م(2016يونيو  21هـ )1437رمضان  16 4032052082 الطائف
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 معلومات حول الشركة )يتبع( .1
 

 شركة تابعة –إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة شركة 

 م(2006فبراير  6هـ )1427محرم  7 4030159728 جدة 

 م(2006يونيو  5هـ )1427جمادى األولى  9 1010220028 الرياض 

 م(2015أبريل  13هـ )1436جمادى اآلخرة  24 4030281814 جدة 

 م(2015يونيو  15هـ )1436شعبان  28 1010434932 الرياض 

   

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة المركز واالداء المالي للشركة وفروعها والشركات التابعة التالية )يشار إليهم معا  1-6

 بــ "المجموعة"(.

 

 الشركات التابعة المباشرة وغير المباشرة

 االسم

 النشاط

 التأسيسبلد  الرئيسي

 حصة الملكية الفعلية 

 ديسمبر  31كما في 

 م2017 م2018   

شركة إبراهيم شاكر المحدودة 

“(ISCL)” 

تجارة األجهزة المنزلية 

 بالجملة

المملكة العربية 

 %100 %100 السعودية
     

شركة إبراهيم حسين شاكر 

للمشاريع والصيانة 

“(IHSCL )” 

االستيراد والتصدير 

 وخدمات التسويق

المملكة العربية 

 %100 %100 السعودية
     

 أسداء الخليج للتجارة )"أسداء"( 

بيع األجهزة االلكترونية 

 بالجملة

المملكة العربية 

 %100 %100 السعودية
     

شركة االمارات لخدمات ادارة 

 ”( EMS)“الطاقة ذ.م.م. 

 مقدمي حلول الطاقة )أنظر أدناه(

االمارات العربية 

 %74 %74 المتحدة
     

فيجن لألجهزة الكهربية شركة نيو 

 ”(NVEEAC)“وااللكترونية 

استيراد وتصدير وصيانة 

األجهزة الكهربية واألجهزة 

 المنزلية

المملكة األردنية 

 %60 %60 الهاشمية

 

 شركة االمارات لخدمات ادارة الطاقة ذ.م.م. -شركات خاضعة للسيطرة الكاملة من خالل شركة تابعة 

 

 االسم

 النشاط

 التأسيسبلد  الرئيسي

 نسبة ملكية الشركة التابعة

 ديسمبر  31في 

 م2017 م2018   

شركة االمارات لخدمات ادارة 

 الطاقة ذ.م.م.

    

الشركة الدولية إلدارة الطاقة ذ.م.م. 

“(EMSI)” مقدمي حلول الطاقة 

المملكة األردنية 

 %100 %100 الهاشمية
     

شركة جيرنين أي ام اس ذ.م.م. 

"(JECL)" مقدمي حلول الطاقة 

االمارات العربية 

 %100 %100 المتحدة

 

م، قرر الشركاء في شركة نيو فيجن لألجهزة الكهربية وااللكترونية تغطية 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  1-7

مليون لاير سعودي من خالل التنازل عن أرصدتهم المستحقة من شركة نيو فيجن  16.2خسائرها المتراكمة البالغة 

مليون لاير سعودي  6.5لألجهزة الكهربية وااللكترونية. تتمثل الحركة األخرى في الحصص غير المسيطرة البالغة 

 ترونية. في تغطية هذه الخسائر بواسطة مساهمي األقلية في شركة نيو فيجن لألجهزة الكهربية وااللك
 

مارس  27هـ )الموافق 1440رجب  20تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في  1-8

 م(.2019
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 أسس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2
 

 أسس اإلعداد 2-1

 

 المحاسبية المطبقةالمعايير  (أ

 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا

 واالصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 

ً لمتطلبات هيئة السوق المالية من خالل  م، فإن المجموعة بحاجة إلى تطبيق نموذج 2016أكتوبر  16تعميمها بتاريخ وفقا

التكلفة لقياس الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لفترة ثالث سنوات 

 تبدأ من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.

 

 أسس القياس (ب

 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء خطة المزايا المحددة التي يتم قياسها بالقيمة الحالية تم اعدا د القوائم المالية الموحدة وفقا

لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة. باإلضافة إلى ذلك، يتم اعداد القوائم المالية الموحدة باستخدام 

 حاسبي ووفقاً لمبدأ االستمرارية.مبدأ االستحقاق الم

 

وقد تدهور األداء المالي للمجموعة بشكل كبير بسبب االنخفاض المستمر في حجم المبيعات مما أدى إلى زيادة الخسائر التشغيلية 

مليون لاير سعودي  202.2مقارنة مع السنوات السابقة. سجلت المجموعة صافي خسارة بمبلغ وضع الخسائر المتراكمة بالو

وخسائر متراكمة مسجلة كما في ذلك  مليون لاير سعودي( 176.7م: 2017م )2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

. إن قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها تعتمد على قدرتها على تحسين مليون لاير سعودي 94التاريخ بمبلغ 

 ء تدفقاتها النقدية والتطورات المستمرة في رأس مالها العامل وتجديد أو إعادة تمويل تسهيالت القروض.نتائج عملياتها وأدا

 

ابلة على أنها ق وتم اعتبارها الخطط األساسيةوعند تقييم االفتراضات المتعلقة باالستمرارية، قام مجلس اإلدارة بمراجعة 

يادي لألعمال بالتفاوض مع البنوك لتجديد و/أو إعادة تمويل التسهيالت تقوم إدارة المجموعة خالل السياق االعت  للتحقق.

الوفاء بسداد جميع التسهيالت والتعهدات المالية الخاصة بها مع الخاصة بها عند استحقاقها وحققت بنجاح تجديد التسهيالت و

اصة بها والتي كانت خاضعة للتفاوض حققت المجموعة نجاحاً في تجديد بعض التسهيالت الخ م2018ديسمبر  31. وبعد البنوك

األخذ  عندو . عند استحقاقهاالتسهيالت نجاح المفاوضات واستمرار تجديد يتوقع مجلس اإلدارة كما في تاريخ التقرير. و

م 2018تجارية معينة وأثر السنة الكامل المتوقع لترشيد التكاليف المتخذ في عام ومبادرات التدفقات النقدية توقعات باالعتبار 

 الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها خالل السياق االعتياديالمجموعة توقع ت والتطورات الفعلية والمستمرة في رأس المال العامل،

وبعد إجراء التقييم الشامل، لدى مجلس اإلدارة توقع معقول بقدرة المجموعة على العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية في   للعمل.

 وعليه فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية. .المستقبل المنظور

 

 عملة العرض والنشاط (ج

 

يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للشركة االم، ويتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف 

 لاير سعودي ما لم يذكر غير ذلك.

 
 أسس التوحيد (د

  

م. الشركات التابعة 2018ديسمبر  31تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في 

هي منشآت تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها الحق في الحصول على 

كة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل سيطرتها عائدات متغيرة من مشاركتها في الشر

 على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:

تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة الخاصة السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي  •

 بالشركة المستثمر فيها(

 التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، و •

 القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها •
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 م المالية الموحدةإيضاحات حول القوائ

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )يتبع(أسس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2
 

 أسس اإلعداد )يتبع( 2-1

 

 د( أسس التوحيد )يتبع(

عتبارها اوعندما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في 

 كافة المعلومات والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:

 الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها •

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى •

 التصويت المحتملة حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق •

 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود 

تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة 

التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج الموجودات  على الشركة

والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة 

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

 

تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير المسيطرة 

ة ليحتى وإن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على القوائم الما

للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة الموجودات 

والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما 

 لتوحيد. بين أعضاء المجموعة بالكامل عند ا

 

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

 السيطرة على شركة تابعة، فإنها: 

 تستبعد موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة. •

 رة.تستبعد القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيط •

 تستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية. •

 تعترف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم. •

 تعترف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به. •

 تعترف بأي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. •

ود المسجلة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البن •

األرباح المبقاة، متى كان ذلك مناسباُ، ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببيع الموجودات أو 

 المطلوبات ذات الصلة.
 

 السياسات المحاسبية الهامة 2-2
 

 المحاسبية الهامةالتغير في السياسات  (أ

 

قامت المجموعة، حسبما هو مالئم، بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة أدناه والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 م.2018يناير  1اعتباراً من 

 

 العمالء" مع العقود من "اإليراد 15المالي  للتقرير الدولي المعيار  -1

 

إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت اإلعتراف باإليرادات. ويحل هذا المعيار محل  15الي تنشئ المعايير الدولية للتقرير الم

"عقود  11" اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي  18إرشادات إثبات اإليرادات الحالي وتشمل معيار المحاسبة الدولي 

، يتم إثبات اإليرادات عند حصول العميل على 15مالي االنشاءات" والتفسيرات ذات الصلة. بموجب المعيار الدولي للتقرير ال

ماً. يتطلب اتخاذ حك -في وقت معين أو بمرور الوقت  -السيطرة على البضاعة أو الخدمات. إن تحديد توقيت نقل السيطرة 

لبضاعة ا تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما يحصل العميل على السيطرة على البضاعة في وقت معين، أي عند تسليم

. وعليه، ليس هناك أي تأثير جوهري ناتج 15واإلقرار باستالمها، وهو ما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 

 العمالء" على إثبات اإليرادات للمجموعة.  مع العقود من "اإليرادات 15عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 ة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالي

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )يتبع(أسس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( (أ
 

 العمالء" مع العقود من "اإليراد 15المالي  للتقرير الدولي المعيار -1
 

باستخدام طريقة األثر المتراكم )دون وسائل عملية( وإثبات أثر  15قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

م(. وعليه، لم يتم تعديل المعلومات المعروضة لسنة 2018يناير  1التطبيق األولي لهذا المعيار في تاريخ التطبيق األولي )

والتفسيرات  11محاسبة الدولي ومعيار ال 18أي يتم عرضها كما تم إدراجها سابقاً وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  -م 2017

 ذات العالقة.
 

إن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغييرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة فيما يتعلق 

 بمبيعات البضاعة الخاصة بالمجموعة موضحة أدناه.
 

 15تحقق االيرادات وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 م(2018يناير  1)المطبق من 

 18تحقق االيرادات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

 م(2018يناير  1)المطبق من 

يتم إثبات اإليرادات عندما يتم تسليم البضاعة وقبولها 

بواسطة العميل. ويتم في ذلك الوقت إصدار الفواتير وإثبات 

 اإليرادات.
 

ات بعد خصم الخصوميتم إصدار الفواتير وإثباتها كإيرادات 

المطبقة المتعلقة بالبنود المباعة. ال يتم عرض أي نقاط 

خاصة بوالء العميل على العمالء وبالتالي ال يتم اثبات أي 

 إيرادات مؤجلة تتعلق بالبنود المباعة.
 

بالنسبة للعقود التي تسمح للعميل بإرجاع أحد المواد، يتم 

 ه من المرجح بشكلإثبات اإليرادات إلى المدى الذي يكون في

 كبير عدم حدوث عكس هام في مبلغ اإليرادات المتراكم. 

 من ، تم كذلك اثبات اإليراد18وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

العمالء عندما تنتقل المخاطر والمزايا الجوهرية  مع العقود

لملكية البضاعة الى المشتري ويكون ذلك عادة عند تسليم 

 البضاعة. 
 

تم قياس االيرادات من بيع البضاعة بالقيمة العادلة للعوض 

المستلم أو المستحق بالصافي بعد المردودات والمخصصات 

 والخصومات التجارية وخصم الكميات. 

 

 

 

 الخاصة بالمجموعة.إثبات اإليرادات تأثير جوهري على  15لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي  -2
 

متطلبات إثبات وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود شراء أو بيع  9يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي 

 والقياس.األدوات المالية: اإلثبات  39البنود غير المالية. ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي 

  

عرض  1، طبقت المجموعة تعديالت تبعية على معيار المحاسبة الدولي رقم 9ونتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

األدوات المالية مما يتطلب عرض االنخفاض في قيمة الموجودات المالية في بند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

ة المجموعة في السابق تتمثل في إدراج االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية ضمن المصروفات الشامل اآلخر. كانت طريق

 األخرى. 
 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية  أ(
 

تصنيف وقياس بغرض  39بشكل كبير بالمتطلبات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي  9يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي 

للموجودات المالية المحتفظ بها  39المطلوبات المالية. إال أنه يستبعد التصنيفات السابقة التي وردت بمعيار المحاسبة الدولي 

 حتى تاريخ االستحقاق، والقروض والسلف والمتاحة للبيع.

 

ات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمتعلقة لم يكن له تأثير جوهري على السياس 9إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 على تصنيف وقياس الموجودات المالية. 9بالمطلوبات المالية. فيما يلي األثر المترتب عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

لمطفأة، بالتكلفة ام قياسها: أن يت، عند اإلثبات األولي، يتم تصنيف الموجودات المالية على 9وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 –بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ؛أدوات الديناستثمارات في  - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

لدولي ا. إن تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةأو ، أدوات الملكيةاستثمار في 

يعتمد بصورة عامة على نموذج األعمال الذي من خالله يتم إدارة األصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية  9للتقرير المالي 

 التعاقدية.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )يتبع(أسس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2
 

 "األدوات المالية" )يتبع( 9الدولي للتقرير المالي المعيار  -2
 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية )يتبع(  (أ
 

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة:

 يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و  -

تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ  -

 القائم.
 

في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم يتم قياس االستثمارات 

 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة تخصيصها

يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع -

 مالية؛ و موجودات

تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ  -

 القائم.
 

عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للمجموعة أن تختار 

نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل بشكل 

 أداة على حدة.

إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية حسب ما هو موضح أعاله

المشتقة. وعند اإلثبات األولي، يحق للمجموعة أن تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي 

ل الشامل اآلخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخ

 الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.
 

ئياً بسعر المعاملة( يتم القياس المبدئي لألصل المالي )ما لم يكن ذمة مدينة تجارية دون عنصر تمويل جوهري مقاس مبد

بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اقتناءه، بالنسبة للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة.
 

 تطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:
 

الموجودات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة 

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر الصافية، بما في 

 ذلك أي فوائد أو إيرادات توزيعات أرباح، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة  موجودات مالية التكلفة المطفأة 

المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة. يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف 

الربح أو الخسارة الموحدة. يتم إثبات أي مكسب  العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في قائمة

 أو خسارة في استبعاد اإلستثمار في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

االستثمارات في أدوات الدين 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر 

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف بالفوائد المحتسبة باستخدام طريقة 

الفائدة الفعلية وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو 

خر الشامل اآل الخسارة الموحدة. يتم اإلعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في قائمة الدخل

الموحدة. عند االستبعاد، يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في قائمة الدخل الشامل 

 اآلخر الموحدة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

االستثمارات في األسهم بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر 

مة العادلة. يتم اثبات توزيعات األرباح كدخل في قائمة الربح يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقي

أو الخسارة األولية المختصرة الموحدة ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح استرداد جزء 

من تكلفة االستثمار. يتم اإلعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في قائمة الدخل الشامل 

 عادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.اآلخر الموحدة والتي ال يتم إ
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 "األدوات المالية" )يتبع( 9المعيار الدولي للتقرير المالي  -2

 

 المالية والمطلوبات المالية )يتبع(تصنيف وقياس الموجودات  (أ
 

وكذلك فئات القياس الجديدة بموجب المعيار  39يوضح الجدول التالي فئات القياس األساسية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 م.2018يناير  1للموجودات المالية الخاصة بالمجموعة كما في  9الدولي للتقرير المالي 
 

 الموجودات المالية

ساسي وفقا لمعيار المحاسبة التصنيف األ

 39الدولي رقم 

التصنيف الجديد بموجب المعيار 

 9الدولي للتقرير المالي 

 استثمار متاح للبيع استثمار في أدوات حقوق الملكية

االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر

 التكلفة المطفأة االستحقاقمحتفظ بها حتى تاريخ  استثمار في أدوات الدين

 التكلفة المطفأة قروض وسلف ذمم مدينة تجارية

 التكلفة المطفأة قروض وسلف النقد وما في حكمه
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  (ب
 

ة أو بالقيمة العادلة فأطلماقياسها بالتکلفة م لتي يتن ايدلول أدوات اقعة حولمتنية االئتمااالخسائر ص مخصد يدبتحتقوم المجموعة 

ال يتم اثبات خسارة انخفاض في القيمة لالستثمارات في لمالي. ن الضماود اعقوينة دلمم اممن خالل الدخل الشامل اآلخر، والذ

لتغيرات في مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف األولي باألداة المالية . يعكس مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة اأدوات الملكية

 المعنية.
 

تطبق المجموعة النهج المبسط الحتساب االنخفاض في قيمة الذمم المدينة، ويتم دائًما إثبات اإلنخفاض على أساس مدى العمر 

تمد على هذه الموجودات المالية باستخدام معدل تدفق يعللخسائر اإلئتمانية المتوقعة. يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

تجربة خسارة االئتمان التاريخية للمجموعة، مع تعديلها للعوامل الخاصة بالمدينين، والظروف االقتصادية العامة وتقييم كِل 

 بًا.حيثما كان ذلك مناس من االتجاه الحالي وكذلك التوقعات للظروف في تاريخ اإلبالغ، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود
 

بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، تطبق المجموعة النهج العام لحساب االنخفاض في القيمة. يتم استخدام الخسائر االئتمانية 

توقعة مالمتوقعة على مدى العمر عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان من االعتراف األولي والخسائر االئتمانية ال

 شهراً عندما ال تزيد مخاطر االئتمان على األداة المالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي.  12لمدة 
 

إن تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ تسجيلها المبدئي من خالل األخذ باالعتبار التغير 

 مدى العمر المتبقي لألداة المالية.في مخاطر التعثر الذي يحدث على 
 

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي، فإن المجموعة تقارن 

ا ممخاطر حدوث تقصير على األدوات المالية كما في نهاية فترة التقرير مع وجود خطر حدوث تعثر على األدوات المالية ك

في تاريخ اإلعتراف األولي. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة 

 وقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتوفرة.
 

بشكل ملحوظ منذ التسجيل المبدئي إذا تم تحديد األداة المالية  تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األداة المالية لم تزداد

( أن األداة 1على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. يتم تحديد أداة مالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا: 

على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية ( أن يكون لدى المقترض قدرة قوية 2المالية لديها مخاطر منخفضة للتعثر في السداد، 

( حدوث تغيرات سلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل، من الممكن ولكن ليس 3في األجل القريب، 

 بالضرورة، تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية.
 

ن طريق إستخدام معادلة تتكون من الخسارة بافتراض التعثر في السداد )أي نسبة الخسارة تقاس الخسائر االئتمانية المتوقعة ع

التعثر في السداد. يعتمد تقييم احتمالية العجز على البيانات التاريخية المعدلة بواسطة  والتعرضات عندفي حالة وجود عجز( 

 معلومات مستقبلية.
 

االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لجميع األدوات المالية تقوم المجموعة باإلعتراف بخسائر أو عكوسات 

باستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم  الخسارة،مع إجراء تعديل مقابل قيمتها الدفترية من خالل حساب مخصص 

الخسارة في قائمة الدخل الشامل الموحدة والتي يتم إثبات مخصص  ،اآلخرقياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 وال يقلل من القيمة الدفترية لألصل المالي في قائمة المركز المالي الموحدة. اإلستثمار،والمتراكم في احتياطي إعادة تقييم 
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 "األدوات المالية" )يتبع( 9المعيار الدولي للتقرير المالي  -2

 

 التوقف عن اإلثبات (ج

يتم التوقف عن إثبات األصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية متماثلة، حيثما ينطبق( 

 بشكل أساسي عندما:

 

 انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 

  قيام المجموعة بتحويل حقوق الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزاًما بالدفع الكامل للتدفقات النقدية

 التي تم الحصول عليها دون تأخير كبير لطرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع"، وإما:

 

 المجموعة بالتحويل الكامل لجميع مخاطر ومنافع األصل، أوقيام  -1

 عدم قيام المجموعة بالتحويل أو االحتفاظ الكامل بجميع مخاطر ومنافع األصل -2

 .األصل على السيطرة بتحويل قامت ولكنها ،

 

 المحاسبية للمجموعة.األدوات المالية تأثير جوهري على  9لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 تجميع األعمال والشهرة (د

يتم المحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عند انتقال السيطرة الى المجموعة. تقاس تكلفة الشراء وفقاً 

لمجموع المقابل المحول، ويقاس بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة. 

عملية تجميع أعمال، تختار المجموعة ما إذا كان سيتم قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالنسبة لكل 

بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي قيمة الموجودات المحددة للشركة المشتراة. تدرج التكاليف المتعلقة بالشراء 

 كمصروفات عند تكبدها ضمن المصروفات اإلدارية.
 

ا تقوم المجموعة باالستحواذ على أعمال، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف عندم

ً لألحكام التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك فصل  المناسب وفقا

 بل الشركة المشتراة.المشتقات الضمنية في العقود االصلية من ق
 

في حالة تجميع االعمال على مراحل، فإن القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصة الملكية المحتفظ بها سابقا من المشتري في 

 الشركة المشتراة يعاد قياسها وفقاً للقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

أي مقابل محتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. إذا تم تصنيف االلتزام بدفع العوض المحتمل الذي يستوفي يتم قياس 

تعريف األداة المالية كحقوق ملكية، عندها لن يتم إعادة قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. وبخالف ذلك، يتم 

دلة في كل تاريخ تقرير ويتم إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمقابل المحتمل إعادة قياس المقابل المحتمل بالقيمة العا

 في الربح أو الخسارة.
 

يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة )التي تمثل زيادة إجمالي المقابل المحول والمبلغ المسجل للحصص غير المسيطرة وأية حصة 

المشتراة المحددة والمطلوبات المقدرة(. إذا كانت القيمة العادلة صافي الموجودات محتفظ بها سابقًا عن صافي الموجودات 

المستحوذ عليها تزيد عن إجمالي المقابل المحول، تعيد المجموعة تقييم مدى صحة قيامها بتحديد كافة الموجودات التي تم 

يخ تخدمة في قياس المبالغ التي سيتم تسجيلها في تاراالستحواذ عليها وكافة المطلوبات المقدرة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المس

االستحواذ. إذا كانت نتائج إعادة التقييم ال تزال تشير إلى زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم االستحواذ عليها عن 

 إجمالي المقابل المحول، يدرج الربح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

لي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقًصا أي خسائر متراكمة ناتجة عن االنخفاض في القيمة. لغرض اختبار بعد اإلثبات األو

االنخفاض في القيمة، يتم توزيع الشهرة المكتسبة في تجميع األعمال، من تاريخ االستحواذ، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة 

دماج بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المولدة للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من االن

 المشتراة إلى تلك الوحدات.
 

وعندما تشكل الشهرة جزًء من وحدة توليد النقد ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة 

هرة للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العملية. يتم قياس الشبالعملية المستبعدة في القيمة المدرجة بالدفاتر 

 المستبعدة في هذه الظروف على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.
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 االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركةهـ(  

. والتأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة جوهريالشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً 

فيها ولكنها دون التمتع بسيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك  في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر

 السياسات.

 

المشروع المشترك هو نوع من الترتيب المشترك والذي بموجبه يكون لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب 

ترتيبات لسيطرة على أحد الحقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. والسيطرة المشتركة هي تشارك متفق عليه تعاقدياً ل

ً لألطراف التي تتشارك السيطرة.  والتي تتحقق فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشطة ذات األهمية اتفاقاً جماعيا

واالعتبارات محل االهتمام عند تحديد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك الضرورية لتحديد السيطرة على 

 ة. الشركات التابع

 

 باستخدام طريقة حقوق الملكية. ةع المشتركيراالزميلة والمش اتعن استثمارات المجموعة في الشرك تتم المحاسبة

 

وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يسجل االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك مبدئياً بالتكلفة، ويتم تعديل القيمة الدفترية 

التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ لالستثمار لكي يتم إدراج 

االستحواذ. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو 

 اختبارها بصورة فردية لغرض تحديد االنخفاض في القيمة.

 

تعكس قائمة الربح أو الخسارة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وتعرض أي تغييرات 

في الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عند حدوث 

ية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، تقيد المجموعة حصتها في أي تغييرات ضمن تغيير وإدراجه مباشرة في حقوق ملك

قائمة التغيرات في حقوق الملكية، متى كان ذلك مناسباً. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين 

 لشركة الزميلة أو المشروع المشترك.المجموعة والشركة الزميلة أو المشروع المشترك بمقدار الحصة في ا

 

يدرج إجمالي حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر لشركة زميلة أو مشروع مشترك في مقدمة قائمة الربح أو الخسارة 

خارج الربح التشغيلي وتمثل األرباح أو الخسائر بعد الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة 

 لمشروع المشترك.أو ا

 

يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك لفترة التقارير المالية نفسها التي للمجموعة. وعند الضرورة، يتم 

 إجراء تعديالت لكي تتوافق السياسات المحاسبية مع تلك المطبقة من قبل المجموعة.

 

وعة ما إذا كان من الضروري قيد خسائر اضافية لالنخفاض في القيمة الستثمار بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجم

المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك دليل موضوعي 

عة الة وجود مثل هذا الدليل، تحتسب المجموعلى االنخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. في ح

مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية ثم تدرج 

 المبلغ في "االنخفاض في قيمة االستثمارات" في قائمة الربح أو الخسارة.

 

الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقياس وإدراج عند فقد التأثير الجوهري على 

أي استثمار متبقي بقيمته العادلة. يدرج أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقد التأثير 

 بيع في قائمة الربح أو الخسارة.الجوهري والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من ال

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر
 )شركة مساهمة سعودية(

22 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )يتبع(أسس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غير متداولة (و

المركز المالي استنادًا إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة. يكون تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة 

 األصل متداوالً عندما:

 يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة تشغيل عادية •

 يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة •

 التقرير المالييكون من المتوقع تحققه خالل اثني عشر شهراً بعد فترة 

يكون في صورة نقد وما في حكمه ما لم يكن مقيداً من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهراً على  •

 األقل بعد فترة التقرير المالي.

 

 تقوم المجموعة بتصنيف كافة الموجودات األخرى كغير متداولة.

 

 يكون االلتزام متداوالً عندما:

 وقع سداده في دورة التشغيل العادية.يكون من المت •

 يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة •

 يكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي •

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

 

 كافة الموجودات والمطلوبات األخرى على أنها غير متداولة. يتم تصنيف
 

 قياس القيمة العادلة  (ز
 تقوم المجموعة بقياس بعض األدوات المالية والموجودات غير المالية وفقاً للقيمة العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي. 

 

لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع 

 تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات تحدث إما:

 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو •

 وق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.البيع أو النقل في غير السوق الرئيسي، أي في الس •
 

يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات 

أو المطلوبات باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض أن 

 المشاركين يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية.
 

يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل 

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

 له.
 

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

للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي 

و االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن النظام المتدرج للقيمة العادلة، والمبين كما يلي، استنادًا إلى يتم قياس قيمتها العادلة أ

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

• I لة؛: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماث1المستوى 

• I أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة قابل للمالحظة بشكل 2المستوى :

 مباشر أو غير مباشر؛ و

• I أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة قابل للمالحظة.3المستوى : 
 

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المسعرة في سوق نشط بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. تستخدم أسعار الشراء 

للموجودات وأسعار البيع للمطلوبات. تستند القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديق المشتركة أو صناديق االستثمار أو أدوات 

ث تقدير معلن لصافي قيمة الموجودات. بالنسبة لألدوات المالية غير المسعرة، يتم تحديد القيمة االستثمار المماثلة إلى أحد

العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج التقييم األخرى المالئمة أو أسعار 

 المتداولين. 
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 قياس القيمة العادلة )يتبع( (ز

 لبالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم تقدير القيمة العادلة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية وفقاً لمعد

الحالي في السوق ألدوات مالية مماثلة. بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي يتعذر تحديد تقدير معقول العائد 

 لقيمتها العادلة، يتم إدراج االستثمار بالتكلفة.

 

د التحويالت قائم المالية على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القو

حدثت بين مستويات النظام المتدرج عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادًا إلى أقل مستوى من المدخالت الذي يمثل أهمية 

 لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير مالي.

 

ات على أساس طبيعة وخصائص ألغراض إفصاحات القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوب

 ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادة كما هو موضح أعاله.

 

 العمالء" مع العقود من "اإليراد 15المالي  للتقرير الدولي المعيار (ح
 

ة موثوقة قياس اإليرادات بصور تتحقق اإليرادات إلى الحد الذي يصبح فيه تدفق المنافع االقتصادية للمجموعة محتمالً ويمكن

بغض النظر عن موعد السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق ناقًصا الخصومات والتخفيضات، 

 فمع األخذ في االعتبار شروط السداد المحددة تعاقدياً وباستثناء الضرائب أو الرسوم. انتهت المجموعة إلى أنها تعمل كطر

أصيل في جميع ترتيبات إيراداتها حيث أنها الملتزم الرئيسي في كافة ترتيبات اإليرادات وتعمل بموجب نطاق تسعير كما 

 تتعرض لمخاطر البضاعة ومخاطر االئتمان. إن مقاييس التحقق المحددة التالية يجب أن تطبق أيًضا قبل تحقق اإليرادات:

 

 بيع بضاعة

ع البضاعة عندما يحصل العميل على السيطرة على البضاعة في وقت معين، أي عند تسليم البضاعة يتم إثبات اإليرادات من بي

واإلقرار باستالمها. تقاس االيرادات من بيع البضاعة بالقيمة العادلة للمقابل المستلم او المستحق بالصافي بعد المردودات 

ة باحتساب مخصصات ضمان عادية لتغطية اإلصالحات والمخصصات والخصومات التجارية وخصم الكميات. تقوم المجموع

العامة لمدة سنتين إلى خمس سنوات لجميع المنتجات المباعة بما يتسق مع ممارسات قطاع األعمال. ويتم تسجيل التزام فيما 

 ا.الئهيتعلق بمطالبات الضمان المحتملة عند بيع المنتج. وال تقدم المجموعة أي ضمانات إضافية أو عقود صيانة لعم

 

ال يتم اعتبار أي عنصر لمكون التمويل قائماً نظراً ألن المبيعات تتم نقداً أو وفق فترة ائتمانية تماشياً مع الممارسة السائدة في 

 السوق.

 

 تقديم خدمات

االنجاز  مرحلةيتم إثبات اإليرادات من الخدمات عند تنفيذ االلتزام أو تقديم الخدمات بالرجوع إلى نسبة اإلنجاز. يتم قياس 

بالرجوع الى ساعات العمل المستحقة حتى تاريخه كنسبة من اجمالي ساعات العمل لكل عقد. في حالة عدم امكانية قياس نتائج 

 العقد بصورة موثوقة، يتم اثبات االيرادات فقط مقابل المصروفات المتكبدة التي يمكن استردادها.

 

 اتعاب استشارات مهنية

خدمات استشارات مهنية لتحليل قيمة الطاقة خالل مرحلة تصميم المشروعات وأعمال التطوير. يتم اثبات تقدم المجموعة 

 االيرادات من خدمات االستشارات عند تنفيذ االلتزام أو الخدمات وفقاً لشروط وبنود العقود الموقعة مع العمالء.

 

 إيرادات أخرى (ز
 

 ايرادات التأجير التمويلي

تأجير التمويلي على الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة يتم توزيع ايراد ال

 في عقود التأجير القائمة.
 

 توزيعات االرباح

يتم اثبات اإليرادات عندما يثبت حق المجموعة في استالم المدفوعات ويكون ذلك عادة عند موافقة المساهمين على توزيعات 

 االرباح.
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 أرصدة العقود (ح

 

 م2018يناير  1السياسة المطبقة من 

 

 ( موجودات عقود1

مقابل السلع أو الخدمات المقدمة إلى العميل. إذا قامت  في ماديأصول ناشئة عن عقد هي حق الحصول على مقابل 

 االعترافيتم  السداد،المجموعة بتقديم السلع أو الخدمات إلى العميل قبل أن يقوم العميل بدفع المقابل المادي أو قبل استحقاق 

 باألصول الناشئة عن عقد للمقابل المادي المكتسب الذي يكون مشروًطا.

 

 ( مطلوبات العقود2

مطلوبات العقود هي االلتزامات بتقديم السلع أو الخدمات إلى العميل والتي قامت المجموعة باستالم العوض الخاص بها 

قبل أن تقوم المجموعة بتقديم السلع أو الخدمات إلى العميل، يتم إثبات  الماديمن العميل. إذا قام العميل بدفع المقابل 

 ت مطلوبات العقود كإيراد عندما تقوم المجموعة بتنفيذ العقد.مطلوبات العقود عند السداد. يتم إثبا
 

 الضرائب (ط

 الزكاة وضرائب الدخل

تخضع الشركة االم والشركات التابعة المحلية للزكاة طبقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. تخضع الشركات 

في الدول التي يعملون بها. يتم استحقاق وتحميل الزكاة للمجموعة  التابعة األجنبية لضرائب الدخل وفقاً للقوانين ذات الصلة

وحصتها في ضرائب الدخل للشركات التابعة األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة للفترة الجارية. يتم احتساب االلتزامات 

يها إصدار في الفترة التي يتم ف اإلضافية للزكاة وضرائب الدخل األجنبية، إن وجدت والمتعلقة بالربط على السنوات السابقة

 الربط النهائي.
 

 ضرائب االستقطاع

تقوم المجموعة باستقطاع الضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة وتوزيعات األرباح المدفوعة الى المساهمين 

 األجانب، إن وجدت ألنظمة الهيئة. 
 

 الضرائب على الشركات التابعة األجنبية

يتم احتساب الضرائب على الشركات التابعة األجنبية على أساس الشرائح الضريبية المطبقة والموضحة في القوانين المعمول 

بها في الدول التي تعمل بها هذه الشركات التابعة. تسجل ضرائب الدخل المستحقة واالرباح الخاضعة للضرائب )"الضريبة 

 بها األرباح وفقا لألنظمة المالية في الدول التي تعمل بها الشركات التابعة.  الحالية"( كمصروف في الفترة التي نشأت
 

 ترجمة العمالت االجنبية (ي

يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي والذي يمثل عملة النشاط للشركة األم. بالنسبة لكل شركة من 

شركات المجموعة، تحدد المجموعة عملة نشاطها ويتم قياس البنود المتضمنة في القوائم المالية لكل شركة باستخدام عملة 

 النشاط. 

 

 ( المعامالت واألرصدة 1)

تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئياً من قبل شركات المجموعة بعملة نشاطها ذات الصلة وفقاً ألسعار الصرف 

الحالية لعملة النشاط بتاريخ تأهل المعاملة لإلثبات ألول مرة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى 

لصرف الفورية في تاريخ التقرير المالي. تسجل الفروق الناتجة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية في عملة النشاط بأسعار ا

قائمة الربح أو الخسارة، باستثناء البنود النقدية المصنفة كجزء من تغطية صافي استثمار المجموعة في شركة أجنبية. يتم 

اكم صافي االستثمار حيث يتم في ذلك الوقت إعادة تصنيف المبلغ المتر تسجيل هذه الفروق في الدخل الشامل اآلخر حتى يتم بيع

 إلى قائمة الربح أو الخسارة. 

 

إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ 

ً للقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعالمعامالت المبدئية. وبالنسبة للبنود غير النق ار دية التي يتم قياسها وفقا

الصرف كما في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير 

فروق  أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند )أي أن النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة بنفس طريقة اثبات االرباح

التحويل للبنود التي يتم اثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن قيمتها العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة تسجل 

 كذلك ضمن الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة، على التوالي(.
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 ترجمة العمالت االجنبية )يتبع( (ك
 

 ( شركات المجموعة 2)

تاريخ  السائدة فييتم عند التوحيد تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف 

التقرير المالي، كما يتم تحويل قائمة الدخل لتلك الشركات وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. تدرج فروق 

تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ألغراض التوحيد ضمن الدخل الشامل اآلخر. عند بيع شركة أجنبية كلياً او جزئياً 

ذلك الى فقدان السيطرة أو التأثير الجوهري، يتم إعادة تصنيف بند الدخل الشامل اآلخر المتعلق بالشركة االجنبية  بحيث يؤدي

الى الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة الناتج عن البيع. في حالة قيام المجموعة ببيع جزء من حصتها في الشركة 

ادة قياس الجزء من المبلغ المتراكم الى الحصص غير المسيطرة. عندما تقوم المجموعة التابعة مع االحتفاظ بالسيطرة، يتم اع

ببيع جزء من الشركة الزميلة او المشروع المشترك مع الحفاظ على التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة، يتم إعادة تصنيف 

 الجزء ذو الصلة من المبلغ المتراكم الى الربح أو الخسارة.
 

التعامل مع الشهرة الناتجة من االستحواذ على شركة اجنبية وأي تعديالت على القيمة العادلة للمبالغ الدفترية للموجودات يتم 

والمطلوبات الناتجة من االستحواذ كموجودات ومطلوبات للشركة االجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري في تاريخ 

 التقرير المالي.
 

 العادية هملألستوزيعات االرباح  (ل

يتم االعتراف بتوزيعات االرباح لألسهم العادية كالتزام وتخصم من حقوق الملكية عند اعتمادها من قبل مساهمي الشركة األم. 

يتم االفصاح عن توزيعات األرباح للسنة المعتمدة بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة كحدث الحق لتاريخ قائمة المركز 

 المالي الموحدة.
 

 الممتلكات والمعدات (م

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة. عند بيع الموجودات 

ان خروجها من الخدمة، أي عندما يتم تحويل المخاطر والمزايا الهامة الى المشتري، يتم استبعاد التكاليف واالستهالك المتراكم 

لهذه الموجودات من الحسابات، وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن البيع في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. عندما يكون 

ألجزاء هامة من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم المحاسبة عنها كبند منفصل )عناصر رئيسية( من 

 الممتلكات والمعدات.
 

 لنفقات الالحقة فقط إذا كان هناك احتمال بتدفق منافع اقتصادية للمجموعة مرتبطة بالنفقات.يتم رسملة ا
 

األراضي ال تُستهلك. ويتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت للقيم المتبقية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 

 ئمة الربح أو الخسارة:للممتلكات والمعدات كما يلي، ويتم االعتراف به في قا

 سنوات 

  

 40 مباني

 5 سيارات

 6.67 أثاث ومعدات مكتبية

 3 أجهزة كمبيوتر

 5 أدوات ومعدات

 6.67 تحسينات على عقارات مستأجرة
 

الئماً، ميتم مراجعة االعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها، حسبما يكون ذلك 

 للتحقق من توافق طريقة وفترة االستهالك مع النموذج المتوقع للمنافع االقتصادية الناتجة عن بنود الممتلكات والمعدات.

 

 عقود اإليجار (ن

إن تحديد ما إذا كان ترتيب معين يتمثل في أو يتضمن عقد تأجير يعتمد على طبيعة هذا الترتيب ويتطلب تقييم ما إذا كان الوفاء 

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

 

 تكاليف االقتراض (س

تتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرةً باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل يحتاج إلى فترة زمنية جوهرية ليكون جاهزاً 

و البيع كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة. ويتم تسجيل كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات لالستخدام المقصود منه أ

 في فترة تكبدها. تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تكبدتها المنشأة فيما يتعلق باقتراض التمويل.
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 الموجودات غير الملموسة  (ع

يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي اقتناؤها بصورة مستقلة بالتكلفة عند اإلثبات األولي لها. تمثل تكلفة الموجودات غير 

يمة العادلة كما في تاريخ االقتناء. وبعد االعتراف المبدئي، تدرج الملموسة التي تم اقتناؤها في عملية تجميع األعمال الق

الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقًصا أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. إن الموجودات غير 

أو الخسارة  المصروفات في قائمة الربح الملموسة المنتجة داخلياً باستثناء تكاليف التطوير المرسملة ال يتم رسملتها ويتم إدراج

 الموحدة في الفترة التي يتم فيها تكبد تلك المصروفات.
 

إن التراخيص القابلة للتجديد في نهاية فترة انتهاء الصالحية والتي يتم إدراجها بتكلفة بسيطة أو من دون تكلفة بالنسبة للمجموعة 

محددة. يتم احتساب اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على قيمتها المتبقية وذلك على يتم تقييمها كعقود ذات أعمار إنتاجية غير 

سنوات ويتم اثباتها في قائمة الربح أو الخسارة  10إلى  9مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات التي تتراوح بين 

 الموحدة.
 

ددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها االقتصادية اإلنتاجية المقدرة، كما إن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المح

يتم تقييمها لغرض تحديد االنخفاض في القيمة عندما يكون هناك مؤشر على ان الموجودات غير الملموسة قد تنخفض قيمتها. 

ة ات األعمار اإلنتاجية المحددة في نهاييتم مراجعة فترة اإلطفاء والقيمة المتبقية وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذ

كل سنة مالية على األقل. إن التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية 

ها تغيرات اعتبار المتضمنة في األصل يتم المحاسبة عنها من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، حيث يتم

في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج مصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في قائمة 

 الربح أو الخسارة الموحدة في فئة المصروفات بما يتسق مع وظيفة األصل غير الملموس.
 

إلنتاجية غير المحددة لغرض تحديد االنخفاض في القيمة سنوياً إما على يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار ا

أساس فردي أو على مستوى وحدة إنتاج النقد. ال يتم إطفاء مثل هذه الموجودات غير الملموسة. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي 

العمر غير المحدد سيظل مؤيداً. فإن لم لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي غير المحدد سنوياً لتحديد ما إذا كان تقدير 

 يكن كذلك، يتم تغيير األعمار اإلنتاجية من غير محددة إلى محددة على أساس مستقبلي.
 

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية 

 سارة الموحدة عند استبعاد األصل.لألصل في قائمة الربح أو الخ
 

 تكاليف البحث والتطوير

يتم تسجيل تكاليف البحث كمصروفات عند تكبدها، بينما يتم االعتراف بمصروفات التطوير عن مشروع فردي كموجودات 

 غير ملموسة عندما تتمكن المجموعة من إثبات:
 

 األصل متاحاً لالستخدام أو البيعالجدوى الفنية من إتمام األصل غير الملموس بحيث يكون  •

 أنها تنوي إتمام الموجودات وأن لديها القدرة والنية الستخدام أو بيع األصل •

 أن طريقة استخدام األصل ستحقق منافع اقتصادية مستقبلية •

 توفر الموارد الالزمة إلتمام األصل •

 القدرة على تقدير المصروفات خالل التطوير بطريقة موثوقة •
 

ل، يتم إدراج األصل بالتكلفة ناقًصا أي إطفاء متراكم أو خسائر متراكمة من االعتراف المبدئي بمصروفات التطوير كأصوبعد 

االنخفاض في القيمة. يبدأ إطفاء األصل عندما يكتمل التطوير ويكون األصل متاحاً لالستخدام. ويتم إطفاء األصل على مدى 

ل م تسجيل اإلطفاء وفقا لتكلفة المبيعات، وخالل فترة التطوير، يتم إجراء اختبار على األصفترة المنافع االقتصادية المتوقعة. يت

 لتحديد االنخفاض في قيمته على أساس سنوي.

 

 اإلثبات األولي والقياس الالحق والتوقف عن اإلثبات –األدوات المالية  (ف

 

 الموجودات المالية -1

 

 اإلثبات األولي والقياس (أ

لألصل المالي )ما لم يكن ذمة مدينة تجارية دون عنصر تمويل جوهري مقاس مبدئياً بسعر المعاملة( بالقيمة يتم القياس المبدئي 

العادلة زائداً تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اقتناءه، بالنسبة للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة.

 



 شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر
 )شركة مساهمة سعودية(

27 

 لموحدةإيضاحات حول القوائم المالية ا

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )يتبع(أسس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2
 

 اإلثبات األولي والقياس الالحق والتوقف عن اإلثبات )يتبع( –األدوات المالية  (ف

 

 الموجودات المالية -1

 

 التصنيف والقياس الالحق (ب

 

 م2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارًا من  -الموجودات المالية 

 

عند اإلثبات األولي، يتم تصنيف الموجودات المالية على نحو القياس بالتكلفة المطفأة ، أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر أو الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  من خاللالدخل الشامل اآلخر، أدوات حقوق الملكية 

 ارة.أو الخس

 

يعتمد بصورة عامة على نموذج األعمال الذي من  9إن تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 خالله يتم إدارة األصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية.

 

 الربح خالل نم تم تخصيصها بالقيمة العادلةيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال ي

 :الخسارة أو

 يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و -

على أصل المبلغ  لفائدةتنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ وا -

 القائم.

 

يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم 

 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة تخصيصها

منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع  يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف-

 موجودات مالية؛ و

تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ  -

 القائم.

 

عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للمجموعة أن تختار 

عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار  ال يمكن الرجوع عنهبشكل 

 على أساس كل استثمار على حدة.

 

إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

حسب ما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية 

يحق للمجموعة أن تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي المشتقة. وعند اإلثبات األولي، 

متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير. الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي

 

 م2018يناير  1القياس الالحق واألرباح والخسائر: السياسة المطبقة اعتبارًا من  -الموجودات المالية 

 

 يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما يلي:
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 )يتبع(أسس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2
 

 اإلثبات األولي والقياس الالحق والتوقف عن اإلثبات )يتبع( –األدوات المالية  (ف

 

 الموجودات المالية -1

 

 التصنيف والقياس الالحق (ب
 

ً قياس هذه الموجودات  موجودات مالية التكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم يتم الحقا

تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة. يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد 

وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة 

ن إثبات اإلستثمار في قائمة الموحدة. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة عند التوقف ع

 الربح أو الخسارة الموحدة.

الموجودات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر 

 الدين أدوات في االستثمارات -

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة 

بالفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وأرباح وخسائر العادلة. يتم اإلعتراف 

صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم 

اإلعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

 لخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخرعند االستبعاد ، يتم إعادة تصنيف األرباح وا

 إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

الموجودات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

 األسهم في االستثمارات -

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كدخل في 

الخسارة الموحدة ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح استرداد  قائمة الربح أو

جزء من تكلفة االستثمار. يتم اإلعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في قائمة 

الدخل الشامل اآلخر الموحدة والتي ال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة 

 الموحدة.

الموجودات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة

ً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر  يتم الحقا

الصافية ، بما في ذلك أي فوائد أو إيرادات توزيعات أرباح ، في قائمة الربح أو الخسارة 

 الموحدة.
 

 م2018يناير  1السياسة المطبقة قبل  -الموجودات المالية 

 

 قامت المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن إحدى الفئات التالية:
 

 قروض وسلف؛ -

 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق؛ -

 متاحة للبيع؛ و -

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وضمن هذه الفئة على النحو التالي: -

 محتفظ بها للمتاجرة; -

 أو أدوات التحوط المشتقة; -

 المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -
 

الموجودات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة

 يتم قياسها بالقيمة العادلة والتغيرات التي تطرأ عليها، بما في ذلك أي

 الخسارة أو الربح قائمة في بها اإلعتراف يتم أرباح، توزيعات إيرادات أو فوائد

 .الموحدة

الموجودات المالية المحتفظ بها 

 حتى تاريخ االستحقاق

 يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. القروض والسلف

 الموجودات المالية المتاحة

 للبيع

العادلة والتغيرات التي تطرأ عليها ،بخالف خسائر انخفاض القيمة يتم قياسها بالقيمة 

وإيرادات الفوائد والفروق بالعمالت األجنبية على أدوات الدين، في قائمة الدخل الشامل 

الموحدة والمجمع في احتياطي القيمة العادلة. عندما يتم استبعاد هذه األصول، يتم إعادة 

م في حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة تصنيف الربح أو الخسارة المتراك

 الموحدة.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )يتبع(أسس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2
 

 اإلثبات األولي والقياس الالحق والتوقف عن اإلثبات )يتبع( –األدوات المالية  (ف
 

 المالية الموجودات -1
 

 التوقف عن اإلثبات (ج
 

يتم التوقف عن إثبات األصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية متماثلة، حيثما ينطبق( 

 بشكل أساسي عندما:

 

 انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 

  التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزاًما بالدفع الكامل للتدفقات النقدية قيام المجموعة بتحويل حقوق الحصول على

 التي تم الحصول عليها دون تأخير كبير لطرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع"، وإما:

 

 قيام المجموعة بالتحويل الكامل لجميع مخاطر ومنافع األصل، أو -1

 السيطرة بتحويل قامت ولكنها ،االحتفاظ الكامل بجميع مخاطر ومنافع األصلعدم قيام المجموعة بالتحويل أو  -2

 .األصل على

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (د

 

 م2018يناير  1السياسة المطبقة من 

 

بالقيمة العادلة ة أو فأطلماقياسها بالتکلفة م لتي يتن ايدلول أدوات اقعة حولمتنية االئتماص الخسائر امخصد يدبتحتقوم المجموعة 

ال يتم اثبات خسارة انخفاض في القيمة لالستثمارات في لمالي. ن الضماود اعقوينة دلمم اممن خالل الدخل الشامل اآلخر ، والذ

سندات األسهم. يعكس مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة التغيرات في مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف األولي باألداة المالية 

 المعنية.

 

تطبق المجموعة النهج المبسط الحتساب االنخفاض في قيمة الذمم المدينة، ويتم دائًما إثبات اإلنخفاض على أساس مدى العمر 

للخسائر اإلئتمانية المتوقعة. يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام معدل تدفق يعتمد على 

التاريخية للمجموعة، مع تعديلها للعوامل الخاصة بالمدينين، والظروف االقتصادية العامة وتقييم كِل  تجربة خسارة االئتمان

 من االتجاه الحالي وكذلك التوقعات للظروف في تاريخ اإلبالغ، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما كان ذلك مناسبًا.

 

جموعة النهج العام لحساب االنخفاض في القيمة. يتم استخدام الخسائر االئتمانية بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، تطبق الم

المتوقعة على مدى العمر عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان من االعتراف األولي والخسائر االئتمانية المتوقعة 

 كل كبير منذ االعتراف األولي. شهراً عندما ال تزيد مخاطر االئتمان على األداة المالية بش 12لمدة 
 

إن تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ تسجيلها المبدئي من خالل األخذ باالعتبار التغير 

 في مخاطر التعثر الذي يحدث على مدى العمر المتبقي لألداة المالية.
 

على األدوات المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي، فإن المجموعة تقارن  عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان

مخاطر حدوث تقصير على األدوات المالية كما في نهاية فترة التقرير مع وجود خطر حدوث تعثر على األدوات المالية كما 

عتبار المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة في تاريخ اإلعتراف األولي. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة في اال

 وقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتوفرة.
 

تعتبر المجموعة حدوث تعثر بالنسبة للذمم المدينة عندما ينتقل رصيد العميل إلى الفئة "غير النشطة" بناًء على تحليل عمر 

 الدين.
 

جميع األدوات المالية األخرى تعتبر المجموعة ما يلي على أنه حدوث تعثر حيث أن الخبرات السابقة تشير إلى أن بالنسبة ل

 المديونيات التي تستوفي أحد المعايير التالية غير قابلة لالسترداد بشكل عام.

 عندما يكون هناك عدم إلتزام بالعهود المالية من قبل الطرف المقابل ؛ أو -

التي يتم تطويرها داخليًا أو يتم الحصول عليها من مصادر خارجية تشير إلى أنه من غير المحتمل أن المعلومات  -

 يقوم المدين بدفع مديونياته.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )يتبع(أسس االعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2
 

 اإلثبات األولي والقياس الالحق والتوقف عن اإلثبات )يتبع( –األدوات المالية  (ف

 

 الموجودات المالية )يتبع( -1

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )يتبع( (د

 

تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األداة المالية لم تزداد بشكل ملحوظ منذ التسجيل المبدئي إذا تم تحديد األداة المالية 

( أن األداة 1ات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. يتم تحديد أداة مالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا: على أنها ذ

( أن يكون لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية 2المالية لديها مخاطر منخفضة للتعثر في السداد، 

ت سلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل، من الممكن ولكن ليس ( حدوث تغيرا3في األجل القريب، 

 بالضرورة، تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية.

 

سبة الخسارة نتقاس الخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق إستخدام معادلة تتكون من الخسارة بافتراض التعثر في السداد )أي 

في حالة وجود عجز( و التعرضات عند التعثر في السداد. يعتمد تقييم احتمالية العجز على البيانات التاريخية المعدلة بواسطة 

 معلومات مستقبلية.

 

لمالية اتقوم المجموعة باإلعتراف بخسائر أو عكوسات االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لجميع األدوات 

مع إجراء تعديل مقابل قيمتها الدفترية من خالل حساب مخصص الخسارة ، باستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم 

قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، والتي يتم إثبات مخصص الخسارة في قائمة الدخل الشامل الموحدة 

 تقييم اإلستثمار ، وال يقلل من القيمة الدفترية لألصل المالي في قائمة المركز المالي الموحدة.والمتراكم في احتياطي إعادة 

 

 م2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 

 

بالنسبة للموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بالتأكد 

كان هناك دليالً موضوعياً على إنخفاض قيمة أصل أو مجموعة من األصول المالية. يعتبر األصل المالي أو مجموعة فيما إذا 

ً على اإلنخفاض نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات  األصول المالية منخفضة القيمة فقط إذا كان هناك دليالً موضوعيا

ات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية يمكن األولي لألصل وأن الحدث له تأثير على التدفق

 تقديرها بصورة موثوق فيها.

 

قد يتضمن دليل اإلنخفاض في القيمة مؤشرات إلى أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو 

في إفالس أو إعادة تنظيم مالي وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة  تعثر أو تأخير في سداد أصل الدين أو احتمال دخولهم

 إلى وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المقدرة مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بالتعثر.
 

 ( الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة1

بالتكلفة المطفأة تقوم المجموعة بداية بتقييم ما إذا كان هناك إنخفاض على مستوى فردي  بالنسبة للموجودات المالية المدرجة

للموجودات الهامة بمفردها. إذا قدرت المجموعة عدم وجود دليل موضوعي على وجود إنخفاض في قيمة أصل مالي تم تقييمه 

وعة أصول مالية ذات خصائص مخاطر ائتمان بشكل فردي، سواًء كان جوهرياً أو غير جوهري، يتم إدراج األصل في مجم

مماثلة وتقييمها مجتمعة لإلنخفاض. بالنسبة للموجودات التي يتم تقييمها بصورة منفردة لتحديد خسائر االنخفاض أو ال يزال 

 اإلعتراف بها ال يتم إدراجها في التقييم الجماعي النخفاض القيمة.
 

ائر القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة )بخالف الخس يتم قياس مبلغ أي خسائر إنخفاض كالفرق بين

ل داإلئتمانية المتوقعة في المستقبل التي لم يتم تكبدها بعد(. يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة وفقاً لمع

 الفائدة الفعلي لألصل المالي.
 

الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص واالعتراف بالخسائر في قائمة الربح أو الخسارة يتم تخفيض القيمة 

الموحدة. إيرادات الفوائد )المسجلة كإيراد تمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة( يستمر استحقاقها على القيمة الدفترية 

 لتدفقات النقدية المستقبلية ألغراض قياس خسائر اإلنخفاض.المخفضة وتستحق باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم ا
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 اإلثبات األولي والقياس الالحق والتوقف عن اإلثبات )يتبع( –األدوات المالية  (ف

 

 المالية )يتبع( الموجودات -1

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )يتبع( (د

 

يتم شطب القروض والمخصصات المرتبطة بها عندما ال يكون هناك احتمال حقيقي الستردادها مستقبالً وتم تحقق كافة 

 الضمانات أو تم تحويلها إلى المجموعة. في حال زيادة أو نقصان مبلغ خسائر اإلنخفاض

 بها المعترف اإلنخفاض خسائر تخفيض أو زيادة يتم باالنخفاض اإلعتراف بعد وقعت أحداث بسبب الالحقة السنة في المقدر

في حال استرداد المشطوب الحقاً، يتم تخفيض مبلغ االسترداد من المصروفات  .المخصص حساب تعديل خالل من سابقاً 

 اإلدارية والعمومية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 

 المطلوبات المالية -2

 

 اإلثبات والقياس

 

يتم تصنيف المطلوبات المالية عند اإلثبات األولي كمطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

يمة العادلة دئياً بالقالخسائر. يتم قيد كافة المطلوبات المالية ما عدا المطلوبات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مب

بعد خصم تكاليف المعامالت المباشرة. يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مبدئياً والحقاً 

 بالقيمة العادلة، وأي تكاليف معامالت متعلقة بها يتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.

 

 المخزون(   هـ

يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تتمثل التكاليف في المصروفات المتكبدة من أجل الوصول 

بالمنتج إلى الموقع بحالته الراهنة ويتم تحديدها على أساس المتوسط المرجح. يستند صافي القيمة القابلة للتحقق إلى سعر البيع 

 عتيادي لألعمال ناقًصا أي تكاليف إضافية من المتوقع تكبدها عند اإلتمام والبيع. المقدر خالل السياق اال
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (و

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته. وفي 

عند الحاجة الى إجراء اختبار االنخفاض في القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ حالة وجود هذا المؤشر أو 

القابل لالسترداد لألصل. إن المبلغ القابل لالسترداد لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقًصا التكاليف حتى 

تحديد المبلغ القابل لالسترداد لكل أصل على حدة إال إذا كان األصل ال ينتج البيع أو قيمته قيد االستخدام أيهما أعلى، ويتم 

تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تزيد 

ه إلى عتبر األصل قد انخفضت قيمته ويتم تخفيضالقيمة الدفترية ألصل ما أو وحدة إنتاج النقد عن المبلغ القابل لالسترداد، ي

 ةقيمته القابلة لالسترداد لوحدة إنتاج النقد. عند تقييم القيمة قيد االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيم

صل. عند والمخاطر المحددة لألالحالية باستخدام معدل خصم قبل الضرائب يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد 

تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، تؤخذ معامالت السوق الحديثة، إن وجدت في االعتبار. إذا تعذر تحديد مثل هذه 

هم سالمعامالت حينئذ يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن هذه العمليات المحاسبية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم أو أسعار األ

 المعلنة للشركات التابعة المتداولة علناً أو مؤشرات القيمة العادلة المتاحة األخرى.
 

تعتمد المجموعة في احتساب االنخفاض في القيمة على موازنات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل 

موجودات الفردية عليها. إن هذه الموازنات والحسابات وحدة من وحدات إنتاج النقد التابعة للمجموعة والتي يتم توزيع ال

التقديرية تغطي بصورة عامة فترة خمس سنوات. بالنسبة للفترات التي تزيد عن خمس سنوات، يتم احتساب معدل نمو طويل 

 األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.
 

اض في القيمة من العمليات المستمرة في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، باستثناء يتم االعتراف بخسائر االنخف

العقار المعاد تقييمه في السابق عندما تم تحميل إعادة التقييم على الدخل الشامل اآلخر. وفي هذه الحالة، يتم أيًضا االعتراف 

يعادل أي إعادة تقييم سابقة. يتم توزيع خسائر االنخفاض في القيمة باالنخفاض في القيمة ضمن الدخل الشامل االخر بمبلغ 

لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة موزعة على وحدات إنتاج النقد في المقام األول، ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات 

 األخرى التي تنتمي لوحدة إنتاج النقد على أساس نسبي.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )يتبع( (و
 

ر مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر بالنسبة للموجودات بخالف الشهرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقري

القيمة التي تم االعتراف بها سابقًا لم تعد موجودة أو قد انخفضت. وفي حالة وجود هذا المؤشر، تقوم المجموعة  االنخفاض في

بتقدير المبلغ القابل لالسترداد للموجودات أو وحدات إنتاج النقد. يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة التي تم االعتراف بها 

فتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد لألصل منذ االعتراف بآخر خسارة سابقًا فقط إذا كان هناك تغيير في اال

انخفاض في القيمة. إن مبلغ العكس محدود بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات قيمتها القابلة لالسترداد أو القيمة الدفترية 

ابقة. لم يتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة لألصل في السنوات السالتي كان ليتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك، فيما لو 

 يتم االعتراف بهذا العكس في قائمة الربح أو الخسارة.
 

 يتم اختبار الشهرة لغرض تحديد االنخفاض في القيمة سنوياً وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.
 

عن تجميع األعمال على وحدات إنتاج النقد أو مجموعات من وحدات إنتاج النقد والتي من المتوقع يتم توزيع الشهرة الناشئة 

أن تستفيد من تجميع األعمال. يتم تحديد االنخفاض في القيمة بالنسبة للشهرة من خالل تقدير المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة 

( التي ترتبط الشهرة بها. وعندما يكون المبلغ القابل لالسترداد لوحدة من وحدات إنتاج النقد )أو مجموعة وحدات إنتاج النقد

إنتاج النقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم عندئِذ االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة. إن خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة 

 بالشهرة ال يمكن عكسها في فترات مستقبلية.

 

ملموسة ذات أعمار إنتاجية غير محددة لتحديد االنخفاض في القيمة سنوياً وعندما تشير يتم اختبار الموجودات غير ال

 الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

 

 النقد وما في حكمه (ز

الستثمارات واألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع 

األخرى قصيرة األجل عالية السيولة والتي يسهل تحويلها إلى مبالغ نقدية ذات فترات استحقاق أصلية ثالثة أشهر من تاريخ 

 االقتناء وتتعرض لمخاطر غير جوهرية نتيجة التغيرات في القيمة.

 

 المخصصات (ح
 

المجموعة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى 

بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام 

أمين، المثال وفقاً لعقد تبصورة موثوقة. عندما تتوقع المجموعة استرداد جزء من المخصص أو المخصص بالكامل، على سبيل 

يتم االعتراف باالسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون هذا االسترداد مؤكدًا بالفعل. يتم عرض المصروفات المتعلقة 

 بأية مخصصات في قائمة الدخل بالصافي بعد خصم أي استرداد.
 

بل صم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام معدل خصم قإذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقد كبيراً، يتم تحديد المخصصات بخ

الضرائب يعكس، متي كان ذلك مناسباً، التقييمات الحالية في السوق بالنسبة للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المتعلقة بااللتزام.  

 ويتم االعتراف بالخصم المتنازل عنه كتكاليف تمويل.
 

 مخصصات ضمان

للتكاليف المتعلقة بالضمانات عند بيع المنتج أو تقديم الخدمة للعميل. يستند االعتراف المبدئي إلى يتم االعتراف بمخصصات 

الخبرات السابقة. يتم مراجعة التقدير المبدئي للتكاليف المتعلقة بالضمانات سنوياً. تقوم المجموعة باحتساب مخصصات ضمان 

سنوات لجميع المنتجات المباعة بما يتسق مع ممارسات قطاع األعمال.  عادية لتغطية اإلصالحات العامة لمدة سنتين إلى خمس

ويتم تسجيل التزام فيما يتعلق بمطالبات الضمان المحتملة عند بيع المنتج. وال تقدم المجموعة أي ضمانات إضافية أو عقود 

 صيانة لعمالئها.
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (ط

حق السداد للموظفين وفقاً لنظام العمل السعودي وعقود العمل وأنظمة العمل المطبقة يتم احتساب مخصص بالمبالغ التي تست

في الدول التي تعمل فيها الشركات التابعة. إن هذا االلتزام، غير الممول، يمثل المبلغ المستحق لكل موظف على أساس مبدأ 

 االستمرارية.

 

إن هذه المكافآت غير ممولة. ويتم تحديد تكلفة تقديم هذه المكافآت باستخدام تقوم المجموعة بتقديم مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. 

 .19طريقة وحدة االئتمان المخططة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
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 نهاية الخدمة للموظفين )يتبع( مكافأة (ط

إن عمليات إعادة القياس، والتي تتكون من األرباح والخسائر اإلكتوارية وتأثير الحد األقصى لألصل مع استبعاد المبالغ المدرجة 

ئدة على ابصافي الفائدة على صافي التزام المنافع المحددة والعائد على موجودات الخطة )باستثناء المبالغ المدرجة بصافي الف

يتم ادراجها مباشرة في قائمة المركز المالي مع إدراج المبالغ المدينة أو الدائنة المقابلة في  –صافي التزام المزايا المحددة( 

األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ فيها. ال يتم تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الربح أو 

 رة في فترات الحقة.الخسا
 

 يتم إدراج تكاليف الخدمات السابقة في قائمة الربح أو الخسارة:

 بتاريخ تعديل برنامج المعاشات التقاعدية أو تخفيض مدة الخدمة، و •

 تاريخ تسجيل المجموعة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة، أيهما أسبق. •
 

صافي التزام أو أصل المنافع المحددة. وتقوم المجموعة بإدراج التغيرات يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على 

التالية ضمن صافي التزام المنافع المحددة تحت بند "تكلفة مبيعات" و"مصروفات إدارية" و"مصروفات بيع وتوزيع" في 

 قائمة الدخل الموحدة )حسب الوظيفة(:

لية، وتكاليف الخدمات السابقة، واألرباح والخسائر على عمليات تكاليف الخدمات التي تتكون من تكاليف الخدمات الحا •

 التقليص والتسوية غير الروتينية.

 مصروفات أو إيرادات صافي الفائدة. •
 

 معلومات القطاعات (ي

يعَرف القطاع بأنه جزء يمكن تمييزه من المجموعة ويعمل في أنشطة أعمال تؤدي إلى اكتساب إيرادات وتكبد تكاليف. تستخدم 

إدارة المجموعة قطاعات التشغيل لتوزيع الموارد وتقييم األداء. ويتم تجميع قطاعات التشغيل التي تتشابه من حيث السمات 

ويتم إعداد تقارير حولها كقطاعات قابلة لرفع التقارير  –متى كان ذلك مالئما  –ئة العمالء االقتصادية والمنتجات والخدمات وف

 عنها.  
 

 االلتزامات المحتملة (ك

ال يتم االعتراف بااللتزامات المحتملة في القوائم المالية الموحدة، ولكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق موارد 

 خارج المجموعة أمراً مستبعداً.متضمنة منافع اقتصادية إلى 
 

ال يتم إدراج الموجودات المحتملة في القوائم المالية الموحدة، ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تدفق منافع اقتصادية إلى 

 المجموعة أمراً محتمالً.

 

 إيرادات التمويل وتكاليف التمويل (ل
 

 تشتمل إيرادات التمويل وتكاليف التمويل لدى المجموعة على: 

 إيرادات التمويل؛ 

 تكلفة التمويل؛ 

 دخل توزيعات األرباح؛

 أرباح أو خسائر تحويل عمالت أجنبية من موجودات مالية ومطلوبات مالية؛

 يها في عملية تجميع األعمال؛أرباح إعادة قياس القيمة العادلة ألي مصلحة موجودة مسبقاً في الشركة المستحوذ عل

 خسائر االنخفاض في القيمة التي تم االعتراف بها لموجودات مالية )بخالف الذمم المدينة التجارية(؛

 صافي األرباح أو الخسائر من أدوات التغطية التي تم االعتراف بها ضمن قائمة الربح أو الخسارة؛ و

 بها سابقًا ضمن الدخل الشامل اآلخر.إعادة تصنيف صافي األرباح التي تم االعتراف 

 

يتم االعتراف بإيرادات أو مصروفات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. ويتم االعتراف بدخل توزيعات األرباح ضمن 

 قائمة الربح أو الخسارة في تاريخ ثبوت حق المجموعة باستالم تلك اإليرادات.

 

 ربح التشغيل (م

األنشطة الرئيسية المستمرة لدى المجموعة التي يتولد عنها إيرادات إضافة إلى اإليرادات والمصروفات تنتج أرباح التشغيل من 

األخرى المتعلقة بأنشطة التشغيل. إن أرباح التشغيل ال تتضمن صافي تكاليف التمويل والحصة في أرباح الشركات المستثمر 

 ائب الدخل.فيها التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية وضر
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية -3
 

 استخدام التقديرات واالحكام

مبالغ تطبيق السياسات وعلى الإن اعداد القوائم المالية الموحدة يتطلب من االدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في 

المبينة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات 

 واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في

 فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.

 

 االحكام:

تعرض المعلومات حول االحكام المتخذة لتطبيق السياسات المحاسبية التي لها تأثيرات جوهرية على المبالغ المدرجة في القوائم 

 المالية الموحدة في االيضاحات االتية:

 .إذا كان لدى المجموعة سيطرة فعلية على الشركة المستثمر فيهاالتوحيد: ما  -6-1االيضاح رقم  •

 

 عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات:

فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ 

 إلى تعديل مادي على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة:التقرير المالي والتي لها أثر كبير يؤدي 

 

 (8االنخفاض في قيمة المخزون )االيضاح 

يدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديماً أو متقادماً، يتم تقدير صافي 

حقق. يتم هذا التقدير بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الجوهرية على أساس فردي. يتم تقييم المبالغ التي ال يعتبر أي قيمته القابلة للت

ً لنوع  منها جوهري لكل بند من بنود المخزون، ولكنه قديم أو متقادم، وذلك بصورة جماعية ويتم تطبيق مخصص لها تبعا

 لى أسعار البيع التاريخية.المخزون ودرجة القدم أو التقادم استنادًا إ

 

 (6االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى )االيضاح 

 تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية.

 

موعة والتي يتم مالحظتها. ستقوم المجالمخصص مبدئيًا على معدالت التعثر في السداد التاريخية للمجموعة مصفوفة عتمد ت

بحساب المصفوفة بشكل دقيق لتعديل تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية مع المعلومات اللي تتسم بالنظرة المستقبلية. في تاريخ 

ات التي تتسم ركل تقرير، يتم تحديث معدالت التعثر في السداد التاريخية والتي يتم مالحظتها ويتم تحليل التغيرات في التقدي

 بالنظرة المستقبلية.

 

إن تقييم العالقة بين معدالت التعثر في السداد التاريخية والتي يتم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية 

الظروف وف والمتوقعة هو تقدير جوهري. إن قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أكثر البنود حساسية للتغيرات في الظر

 االقتصادية المتوقعة.

 

 (7و  5االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )إيضاح 

يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القيمة 

االستخدام، أيهما أكبر. يستند احتساب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع إلى المعطيات العادلة ناقًصا تكاليف البيع والقيمة قيد 

المتوفرة من معامالت المبيعات قيد التنفيذ في معامالت بشروط تجارية بحتة ألصول مماثلة أو استنادًا إلى األسعار المعروضة 

ومة. اب القيمة قيد االستخدام إلى نموذج التدفقات النقدية المخصفي السوق ناقًصا التكاليف اإلضافية لبيع األصل. يستند احتس

تؤخذ التدفقات النقدية من الموازنة لفترة الخمس سنوات القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة 

ل اج النقد التي يتم اختبارها. إن المبلغ القاببعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي سوف تعزز من أداء األصل لوحدة إنت

لالسترداد هو أكثر البنود حساسية لمعدل الخصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية 

سة وجودات غير الملموالمتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستدالل. تعتبر هذه التقديرات األكثر صلة بالشهرة والم

 األخرى ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي قامت المجموعة باالعتراف بها.
 

 (18)إيضاح الضمانات 

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

 المستقبلية. يتم احتساب الفرق بين التوقع وااللتزام الفعلي المستقبلي في الفترة التي يتم فيها القيام بهذا التحديد. 
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 لية الموحدةإيضاحات حول القوائم الما

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية )يتبع( -3
 

 عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات: )يتبع(

 

 خصومات العمالء المستقبلية

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

أهداف الشراء أو البيع المتفق عليها خالل فترة زمنية محددة. وحيث أن الخصومات تمتد لفترات محاسبية مختلفة، يتم تقدير 

ود احتمال بأن العميل سيلبي حجم األهداف التعاقدية بناًءا على األداء المبلغ الذي تم االعتراف به في كل فترة استنادًا إلى وج

 التاريخي والمتوقع.

    

 (15منافع الموظفين )االيضاح 

يتم تحديد تكاليف خطط نهاية الخدمة للموظفين والقيمة الحالية اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة باستخدام التقييمات االكتوارية. 

االكتوارية اتخاذ االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتتضمن تحديد معدل تتضمن التقييمات 

الخصم والزيادة المستقبلية في الرواتب، ومعدل الوفيات والزيادة المستقبلية في المعاشات. نتيجة لتعقد عملية التقييم، فإن 

طلوبات المنافع المحددة عالي الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. االفتراضات الرئيسية وطبيعتها طويلة االجل، فإن م

 ويتم مراجعة كافة االفتراضات في تاريخ التقرير المالي.

 

عند تحديد معدل الخصم المناسب، تأخذ االدارة في اعتبارها اسعار الفائدة لسندات الشركات بالعمالت ذات الصلة مقابل اقل 

قاق المقدرة مقابل المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة. كما يتم مراجعة السندات الرئيسية من ، مع فترات االستحAAمعدل 

حيث الجودة. ويتم استبعاد هامش االئتمان الزائد من مجموعة السندات التي تستند اليها معدالت الخصم والتي ال تمثل سندات 

 عالية الجودة.

 

يات المتاحة لدول معينة. ال توجد معدالت معلنة متاحة لدولة معينة. تستند زيادات الرواتب يستند معدل الوفيات الى معدالت الوف

 والمعاشات الى معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة ومنظور اإلدارة للدولة ذات الصلة.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 الممتلكات والمعدات -4
 

 فيما يلي مطابقة القيمة الدفترية:

 

 

أرض للتملك 

 سيارات مباني الحر

أثاث ومعدات 

 مكتبية

أدوات 

 ومعدات

تحسينات على 

 عقارات مستأجرة

أعمال 

رأسمالية 

 اإلجمالي تحت اإلنشاء

         التكلفة:

 350,078 - 25,931 17,131 53,703 26,316 119,356 107,641 م2017يناير  1الرصيد في 

 4,901 691 1,793 154 1,304 761 198 - إضافات

 (3,104) - - - (23) (3,081) - - استبعادات

 351,875 691 27,724 17,285 54,984 23,996 119,554 107,641 م2017ديسمبر  31الرصيد في 

         

         

 351,875 691 27,724 17,285 54,984 23,996 119,554 107,641 م2018يناير  1الرصيد في 

 6,112 - 1,814 239 442 774 310 2,533 إضافات

 - (691) - - 691 - - - رأسمالية تحت اإلنشاءتحويل من أعمال 

 (1,016) - (56) - (110) (850) - - استبعادات

 356,971 - 29,482 17,524 56,007 23,920 119,864 110,174 م2018ديسمبر  31الرصيد في 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 الممتلكات والمعدات )يتبع( -4
 

 فيما يلي مطابقة القيمة الدفترية:

 

 

أرض للتملك 

 سيارات مباني الحر

أثاث ومعدات 

 مكتبية

أدوات 

 ومعدات

تحسينات على 

 عقارات مستأجرة

أعمال 

رأسمالية 

 اإلجمالي اإلنشاءتحت 

         االستهالك المتراكم:

 93,753 - 18,012 9,930 19,711 22,064 24,036 - م2017يناير  1الرصيد في 

 15,493 - 1,845 1,630 8,112 847 3,059 - االستهالك

 (3,039) - - - (17) (3,022) - - استبعادات

 106,207 - 19,857 11,560 27,806 19,889 27,095 - م2017ديسمبر  31الرصيد في 

         

         

 106,207 - 19,857 11,560 27,806 19,889 27,095 - م2018يناير  1الرصيد في 
 14,854 - 2,810 1,589 5,278 3,433 1,744 - االستهالك

 (1,016) - (56) - (110) (850) - - استبعادات

 120,045 - 22,611 13,149 32,974 22,472 28,839 - م2018ديسمبر  31الرصيد في 

         

         صافي القيمة الدفترية:

 236,926 - 6,871 4,375 23,033 1,448 91,025 110,174 م2018ديسمبر  31في 

 245,668 691 7,867 5,725 27,178 4,107 92,459 107,641 م2017ديسمبر  31في 
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 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 الموجودات غير الملموسة والشهرة -5

 

 

ديسمبر  31
 م2018

 

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

   (1-5)إيضاح  موجودات غير ملموسة -

 2,889 2,477 خدمات إدارة الطاقة ـ اإلمارات ش.ذ.م.م.شركة 

 1,613 1,678 شركة نيو فيجن لألجهزة الكهربية وااللكترونية 

 ────── ────── 

 4,155 4,502 

   (2-5و  1-5الشهرة )إيضاح  -

 9,854 9,854 شركة أسداء الخليج للتجارة )أسداء(
   

 ────── ────── 

 14,009 14,356 

 ══════ ══════ 

في  ٪100م، قامت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر باالستحواذ على حصة ملكية فعلية بنسبة 2014نوفمبر  12اعتبارا من 

مليون لاير سعودي بما يزيد عن القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم االستحواذ عليها بمبلغ  20شركة أسداء لقاء شراء بمبلغ 

 سعودي وتم تسجيله كشهرة.  مليون لاير 9.9
 

 فيما يلي مطابقة القيمة الدفترية: 5-1

 

 

الموجودات غير 
 الملموسة

 لاير سعودي

 

 الشهرة

 لاير سعودي

 

 اإلجمالي

 لاير سعودي

    التكلفة

 13.568 9,854 3.714 م2017 يناير 1كما في 

 1.745 - 1.745 إضافات

 ─────── ─────── ──────── 

 15.313 9,854 5.459 م2017ديسمبر  31كما في 

 115 - 115 إضافات

 ─────── ─────── ──────── 

 15.428 9,854 5.574 م2018ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ═══════ ════════ 
    

    االستهالك المتراكم:

 413 - 413 م2017 يناير 1كما في 

 544 - 544 المحمل للسنة

 ─────── ─────── ──────── 

 957 - 957 م2017ديسمبر  31كما في 

 462 - 462 المحمل للسنة

 ─────── ─────── ──────── 

 1,419 - 1,419 م2018ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ═══════ ════════ 

    صافي القيمة الدفترية:
    

 14,009 9,854 4,155 م2018ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ═══════ ════════ 

 14,356 9,854 4,502 م2017ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ═══════ ════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 والشهرة )يتبع( الموجودات غير الملموسة -5
 

 شركة أسداء الخليج للتجارة –الشهرة  5-2

 

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

 

لرئيسية افيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبلغ القابل لالسترداد. تمثل المبالغ المخصصة لالفتراضات 

تقييم اإلدارة لالتجاهات المستقبلية في قطاعات األعمال ذات الصلة وتستند إلى البيانات التاريخية المستقاة من كل من المصادر 

 الخارجية والداخلية.

 

 م2017 م2018  

      

 ٪13.6  ٪14.4   معدل الخصم

 ٪3  ٪2.7   معدل نمو القيمة النهائية

الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء معدل نمو األرباح قبل 

 )متوسط خمس سنوات مقبلة(

 
 10٪  10٪ 

 

ً بعد استقطاع الضرائب وذلك استنادًا إلى المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال المتعلق بالصناعة  يمثل معدل الخصم مقياسا

 التاريخية. 

 

سنوات ومعدل نمو القيمة النهائية بعد ذلك. تم تحديد معدل نمو اشتملت توقعات التدفقات النقدية على تقديرات محددة لخمس 

القيمة النهائية استنادًا إلى تقدير اإلدارة لمعدل النمو السنوي المركب طويل األجل لألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 

 واإلطفاء، بما يتماشى مع االفتراضات التي يضعها المشاركين في السوق.

 

ألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بعد األخذ بعين االعتبار الخبرة السابقة. تم توقع نمو اإليرادات تم تقدير ا

بعد األخذ بعين االعتبار مستويات معدل النمو السارية على مدى الخمس سنوات السابقة وكذلك حجم المبيعات المقدرة ونمو 

 راض زيادة أسعار المبيعات تماشياً مع التضخم المتوقع على مدى الخمس سنوات المقبلة.األسعار للخمس سنوات المقبلة. تم افت

 

م: 2017مليون لاير سعودي ) 12.56إن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة للوحدة المولدة للنقد تتجاوز قيمتها الدفترية بمبلغ قدره 

مليون لاير سعودي(. 12.73
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 حول القوائم المالية الموحدةإيضاحات 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 الذمم المدينة التجارية واألخرى -6
 

 
ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31
 م2017

 
 لاير سعودي

 

 لاير سعودي

 

   

 608,899 515,047 ذمم مدينة تجارية 

   ذمم مدينة أخرى:

 5,220 5.992 مطالبات اعالنات من موردين

 5,956 4.756 تأمين رسوم جمركية

 151 151 (29مبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 5,865 6.108 ذمم مدينة غير تجارية

 (61,729) (67,515) مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية 

 ────── ────── 
 464.539 564,362 

 ═══════ ═══════ 
 

   

 11,739 13,049 غير متداولة

  552,623 451.490 الحالية

 ────── ────── 
 464.539 564,362 

 ═══════ ═══════ 
 

 فيما يلي مطابقة خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية:

 

 لاير سعودي 

ديسمبر  31
 م2018

ديسمبر  31
 م2017

  

 سعوديلاير 

 

 لاير سعودي

 

 34,017 61,729  الرصيد في بداية السنة

 39,913 5,786  المحمل للسنة

 (12,201) -  المستغل خالل السنة

 ────── ────── ────── 
 61,729 67,515  الرصيد في نهاية السنة

 ────── ══════ ══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية -7
 

 فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة للمجموعة:

 

 بلد التأسيس الرئيسيةاألنشطة  اسم الشركة

 

 حصة الملكية الفعلية في 

   

ديسمبر  31
 م2018

ديسمبر  31
 م2017

 تصنيع أجهزة تكييف الهواء شركة إل جي شاكر المحدودة

المملكة العربية 

 %49 %49 السعودية

     

شركة شاكر لإللكترونيات واألجهزة ـ 

 لبنان

المتاجرة في األجهزة 

 الكهربائية والمنزلية

 

 %20 %20 لبنان

     

 

 المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مما يلي:يتكون االستثمار في الشركات 

 

 
ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31
 م2017

 
 لاير سعودي

 

 لاير سعودي

 

 543,682 488,057 (1-7شركة إل جي شاكر المحدودة )إيضاح 

 3,325 2,725 شركة شاكر لإللكترونيات واألجهزة ـ لبنان 

 ────── ────── 

 490,782 547,007 

 ═══════ ═══════ 

 فيما يلي مطابقة للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:

 

شركة إل جي 
شاكر 
 المحدودة

شركة شاكر 
لإللكترونيات 
واألجهزة ـ 

 اإلجمالي لبنان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 547,007 3,325 543,682 م2018يناير  1في 

 (7,225) (600) (6,625) الحصة في ربح/)خسارة( السنة

 (49,000) - (49,000) توزيعات أرباح

 ────── ────── ────── 

 490,782 2,725 488,057 م2018ديسمبر  31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

شركة إل جي 
 شاكر المحدودة

شركة شاكر 
لإللكترونيات 

 اإلجمالي واألجهزة ـ لبنان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 577,558 3,925 573,633 م2017يناير  1في 

 18,449 (600) 19,049 الحصة في ربح /)خسارة( السنة

 (49,000) - (49,000) توزيعات أرباح

 ────── ────── ────── 

 547,007 3,325 543,682 م2017ديسمبر  31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية )يتبع( -7
 

 شركة إل جي شاكر المحدودة 7-1

 السعودية بموجب السجل شركة إل جي شاكر المحدودة هي شركة مشتركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجيلها بالمملكة العربية

م(. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة 2006ديسمبر  25هـ )الموافق 1427ذو الحجة  4بتاريخ  1010226606التجاري رقم 

 في تصنيع أجهزة تكييف الهواء بمختلف أنواعها.

 

كما هي مدرجة في قوائمها شركة إل جي شاكر المحدودة  –يلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركة الزميلة الهامة 

 المالية. كما يطابق الجدول المعلومات المالية التي تم تلخصيها مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركة الزميلة. 

  

 ديسمبر  31 الرصيد كما في:

 م2018

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي لاير سعودي 

 127,807 114,108 موجودات غير متداولة

 382,457 308,152 موجودات متداولة

 (5,259) (5,372) مطلوبات غير متداولة

 (38,118) (17,386) مطلوبات متداولة

 466,887 399,502 (٪100صافي الموجودات )

   

 231,698 176,073 (٪49حصة المجموعة في صافي الموجودات )

 311,984 311,984 الشهرة 

 543,682 488,057 الزميلةالشركة في حصة لالقيمة الدفترية ل

 

 ديسمبر  31 

 م2018

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي لاير سعودي 

 380,540 144,659 اإليرادات

 31,163 (18,386) (٪100إجمالي )الخسارة(/الدخل الشامل )

 19,049 (6,625) (٪49حصة المجموعة في إجمالي )الخسارة(/الدخل الشامل )
 

 ةيستند المبلغ القابل لالسترداد لهذه الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية إلى القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد المقدر

للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت في طرق  3بواسطة التدفقات النقدية المخصومة. تم تحديد قياس القيمة العادلة بالمستوى 

 ستخدمة. التقييم الم
 

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبلغ القابل لالسترداد. تمثل المبالغ المخصصة لالفتراضات الرئيسية تقييم 

اإلدارة لالتجاهات المستقبلية في قطاعات األعمال ذات الصلة وتستند إلى البيانات التاريخية المستقاة من كل من المصادر 

 والداخلية.الخارجية 

 م2017 م2018 

   

 %13.22 %14.8 معدل الخصم

 %3.00 %2.7 معدل نمو القيمة النهائية

معدل نمو األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء )متوسط خمس سنوات 

 مقبلة(
11.00% 12.00% 

 

الدفترية لشركة إل جي شاكر المحدودة. وقد كانت م، قامت إدارة المجموعة بتقييم تفصيلي للقيمة 2018ديسمبر  31كما في 

هذه التقييمات مبنية على افتراضات تفصيلية معينة وخطط إدارية. وتتوقع اإلدارة بأن تستمر هذه الخطط في دعم القيمة الدفترية 

ادية االقتصللشركة المستثمر فيها على الرغم من أن ذلك سيعتمد على نجاح الخطط والتطوير المستمر في ظل الظروف 

الواسعة في المملكة العربية السعودية. ستستمر اإلدارة في مراقبة االفتراضات التفصيلية مقابل هذه الخطط في عند مراجعتها 

 لالنخفاض في القيمة في المستقبل.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()المبالغ مدرجة بآالف 
 

 المخزون -8
 

 
ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي لاير سعودي 

   

 564,453 333,473 بضاعة تامة الصنع

  86,500 70,893 قطع غيار

 12,061 15,290 بضاعة بالطريق

 ────── ────── 
 419,656 663,014 

 (37,853) (37,584) قيمة المخزونخسائر االنخفاض في 

 ────── ────── 
 382,072 625,161 

 ═══════ ═══════ 
 

 فيما يلي مطابقة خسائر االنخفاض في قيمة المخزون:

 

 لاير سعودي 

 ديسمبر   31

 م2018

ديسمبر  31
 م2017

  

 لاير سعودي

 

 لاير سعودي

 

 9,068 37,853  الرصيد في بداية السنة

 28,785 30,278  للسنةالمحمل 

 - (30,547)  المستغل خالل السنة

 ────── ────── ────── 
 37,853 37,584  الرصيد في نهاية السنة

 ────── ═══════ ═══════ 
 

م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 77.7م، لدى المجموعة ضمانات بنكية قائمة بمبلغ 2018ديسمبر  31في  (أ

 سعودي( صادرة عن بنوك محلية وأجنبية فيما يتعلق باستيراد بضاعة جاهزة ولوازم أخرى.مليون لاير  72.6

 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 11.6م، لدى المجموعة اعتمادات مستندية بنكية قائمة بمبلغ 2018ديسمبر  31في  (ب

 مليون لاير سعودي( صادرة مقابل استيراد بضاعة جاهزة ولوازم أخرى. 32.8م: 2017
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 المدفوعات والدفعات المقدمة -9
 

ديسمبر  31 
 م2018

 لاير سعودي

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي

   دفعات مقدمة

 14,230 18.055 دفعات مقدَّمة للموردين

 4,792 3,862 دفعات مقدمة أخرى

 ────── ────── 

 19,022 21.917 إجمالي الدفعات المقدمة

 ────── ────── 

 7,632 6,924 مصروفات مدفوعة مقدماً 

 ────── ────── 

 28.841 26,654 

 ═══════ ═══════ 

 النقد وما في حكمه  -10
ديسمبر  31 

 م2018

 لاير سعودي

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي

   

 1,725 4,635 نقد في الصندوق

 60,902 12,897 حساب جاري –أرصدة لدى البنوك 

 ────── ────── 

  62,627 17,532 النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي

 (7,257) (11,388) سحوبات بنكية على المكشوف ألغراض إدارية

 ────── ────── 

 55,370 6,144 النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية

 ═══════ ═══════ 

 رأس المال -11

 

ديسمبر  31
 م2018

 لاير سعودي

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي

   

 630,000 630,000 لاير سعودي للسهم( 10رأس المال المصرح به )أسهم بقيمة 

 ══════ ══════ 

 630,000 630,000 لاير سعودي للسهم(  10رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل )أسهم بقيمة 

 ══════ ══════ 

 

 63مليون لاير سعودي ويتكون من  630م، يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة 2017ديسمبر  31في 

 لاير سعودي للسهم. 10مليون سهم بقيمة 

 

 النظامي االحتياطي -12
 

م( يتطلب من الشركات أن 2016مايو  2هـ )الموافق 1437رجب  25إن نظام الشركات السعودي الجديد الذي صدر بتاريخ 

من رأس المال. أنهت  ٪30من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪10تجنب في كل سنة 

م. إن هذا االحتياطي غير متاح حاليا للتوزيع 2017أبريل  26عديل نظامها األساسي في الشركة اإلجراءات النظامية المتعلقة بت

م، ليس هناك ضرورة للقيام بهذا التحويل 2018ديسمبر  31ونظراً للخسائر المتكبدة للسنة المنتهية في  على الشركاء بالشركة.

 كما في تاريخ التقرير الحالي.
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 دةإيضاحات حول القوائم المالية الموح

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 الحصص غير المسيطرة -13

 م2018ديسمبر  31

شركة نيو فيجن 

لألجهزة الكهربية 

 وااللكترونية

شركة االمارات 

لخدمات ادارة 

 الطاقة ذ.م.م.

تسويات داخل 

  المجموعة

 

 اإلجمالي

   %26 %40 نسبة الحصص غير المسيطرة

     

 36,150 - 13,169 22,981 موجودات غير متداولة

 145,124 - 37,411 107,713 موجودات متداولة

 (9,211) - (9,211)  - مطلوبات غير متداولة

 (114,471) - (28,245)  (86,226) مطلوبات متداولة

 57,592 - 13,124 44,468 صافي الموجودات

 21,199 - 3,412 17,787 صافي الموجودات العائدة للحصص غير المسيطرة
     

 98,981 - 21,679 77,302 اإليرادات

 (11,136) - 8,460 (19,596) الربح/)الخسارة(

 - - - - الدخل الشامل اآلخر

 (11,136) - 8,460 (19,596) إجمالي )الخسارة(/الدخل الشامل

 (5,639) - 2,199 (7,838) لحصص غير المسيطرةعلى ا الموزعةالربح/)الخسارة( 

 - - - - لحصص غير المسيطرةا وزع علىالدخل الشامل اآلخر الم

 (14,824) - (1,070) 15,894 التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

 (3,389) - (5) (3,384) التدفقات النقدية )المستخدمة في(/الناتجة من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية الناتجة من/)المستخدمة في( األنشطة التمويلية )أرباح موزعة على 

 الحصص غير المسيطرة ال شيء(
 

(17,384) 

 

(3,234) 

 

- 
(20,618) 

 (9,173) - (4,299) (4,874) صافي )النقص( في النقد وما في حكمه

 

 م2017ديسمبر  31

شركة نيو فيجن 

لألجهزة الكهربية 

 وااللكترونية

شركة االمارات 

لخدمات ادارة 

 الطاقة ذ.م.م.

 تسويات داخل

 المجموعة

 

 اإلجمالي

   %26 %40 نسبة الحصص غير المسيطرة

     

 34,390 - 11,899 22,491 موجودات غير متداولة

 174,313 - 22,840 151,473 موجودات متداولة

 (12,438) - (12,438) - متداولةمطلوبات غير 

 (147,427)  - (20,379) (127,048) مطلوبات متداولة

 48,838 - 1,922 46,916 صافي الموجودات

 20,240 974 500 18,766 صافي الموجودات العائدة للحصص غير المسيطرة

     

 140,451 - 19,256 121,195 اإليرادات

 (11,582) - 7,662 (19,244) )الخسارة(/الربح

 - - - - الدخل الشامل اآلخر

 (11,582) - 7,662 (19,244) إجمالي الدخل الشامل

 (5,706) - 1,992 (7,698) لحصص غير المسيطرةا وزعة علىالم /)الخسارة(الربح

 - - - - لحصص غير المسيطرةالموزع على االدخل الشامل اآلخر 

     

 (17,135) - (7,460) (9,675) األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية المستخدمة في 

 2,723 - 6,360 (3,637) التدفقات النقدية )المستخدمة في(/الناتجة من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية )أرباح موزعة على الحصص غير 

 9,350 - (2,204) 11,554 المسيطرة ال شيء(

 (5,062) - (3,304) (1,758) )النقص( في النقد وما في حكمهصافي 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 القروض والسلف -14
 

تجارية محلية وأجنبية لقروض طويلة وقصيرة األجل بالريال السعودي  لدى المجموعة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مبرمة مع بنوك

والدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي والدينار األردني. تم الحصول على هذه التسهيالت بصورة رئيسية طبقا لترتيبات 

يات ساوية. ويتم ضمان اتفاقمرابحة/تورق. ويستحق الجزء المستغل من التسهيالت طويلة األجل السداد على أقساط شهرية مت

التسهيالت بسندات ألمر وكفاالت تضامنية وشخصية من مساهمي المجموعة. تحمل التسهيالت رسوم مالية بمعدالت السوق 

 المالية. ورة االحتفاظ ببعض النسبالسائدة. تتضمن اتفاقيات القروض عدة شروط من بينها بعض الشروط التي تنص على ضر

 
ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي لاير سعودي 

   متداولة:

 7,257 11,388 سحوبات بنكية على المكشوف

 706,398 520,069 قروض بنكية

 ────── ────── 

 531,457 713,655 

 ══════ ══════ 

   غير متداولة:

 75,447 31,000 قروض بنكية

 ───── ────── 

 31,000 75,447  

 ───── ══════ 

 
 م2017ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31 القروض البنكية التالية قائمة كما في:

سعر الفائدة  العملة 

 االسمي

سنة 

 االستحقاق

 القيمة االسمية

 لاير سعودي

 القيمة الدفترية

 لاير سعودي

 القيمة االسمية
 لاير سعودي

 القيمة الدفترية

 لاير سعودي

        

المملكة العربية 

 السعودية

 ٪4.16- ٪2.6 لاير سعودي

 ً  سنويا

2019-

2021 
572,160 437,229 690,800 647,167 

دوالر  

 أمريكي

2.7٪ - 2.8٪ 

 ً  سنويا

2019 59,813 59,813 35,072 35,072 

االمارات العربية 

 المتحدة

درهم 

 إماراتي

شهر إيبور +  1

سنوياً )بحد  4٪

 (٪4.5أدنى 

2019 - 

2021 
23,373 21,536 23,373 20,416 

المملكة األردنية 

 الهاشمية

 1,325 15,869 - - م2017 سنويا ٪9.75 دينار أردني

دوالر 

 أمريكي

 ٪2.95اليبور + 

 ً  سنويا

 77,865 93,750 32,491 93,750 م2019

     551,069  781,845 

    فيما يلي مطابقة القروض البنكية وأوراق الدفع:

        

 817,553  781,845    يناير 1الرصيد كما في 

        

        متحصالتال

 2,375,699  1,056,913    المملكة العربية السعودية

 5,035  4,131     االمارات العربية المتحدة

 81,284  35,421    المملكة األردنية الهاشمية

     1,096,465  2,462,018 

        سددالم

 (2,425,605)  (1,242,113)    السعوديةالمملكة العربية 

 (2,997)  (3,008)    االمارات العربية المتحدة

 (69,124)  (82,120)    المملكة األردنية الهاشمية

     (1,327,241)  (2,497,726) 

 781,845  551,069   م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 القروض والسلف )يتبع( -14
 

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

 

 

 

 

 

 منافع الموظفين  -15

 
ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي لاير سعودي 

   

 32,454 25.751 صافي التزام المنافع المحددة

 ────── ────── 

 25.751 32,454 

 ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

سحوبات بنكية  

 القروض  على المكشوف

   
 781,845 7,257 م2018يناير  1الرصيد كما فى 

   التغيرات من األنشطة التمويلية
 1,096,466 4,131 المتحصل من قروض وسلف
 (1,327,242) - المسدد من القروض والسلف

 (230,776) 4,131 إجمالي التغيرات من األنشطة التمويلية
   تغيرات أخرى

 32,862 - مصروفات تمويلية
 (26,155) - مصروفات تمويلية مدفوعة

 (6,707) - الحركة الدائنة للفائدة المستحقة
 551,069 11,388 م2018ديسمبر  31الرصيد كما فى 

سحوبات بنكية  

  على المكشوف

 

 قروض 

   
 817,553 2,815 م2017يناير  1الرصيد في 

   التغيرات من األنشطة التمويلية
 2,462,018 4,442 المتحصل من قروض وسلف
 (2,497,726) - المسدد من القروض والسلف

 (35,708) 4,442 إجمالي التغيرات من األنشطة التمويلية
   تغيرات أخرى

 34,044 - مصروفات تمويلية
 (28,587) - مصروفات تمويلية مدفوعة

 (5,457) - الحركة الدائنة للفائدة المستحقة
 781,845 7,257 م2017ديسمبر  31الرصيد في 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()المبالغ 

 

 )يتبع(منافع الموظفين  -15
 

 تطبق المجموعة خطة معتمدة غير ممولة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين على موظفيها طبقاً لمتطلبات نظام العمل المحلي. 

 

في المملكة العربية السعودية، تمنح الخطة للموظف الذي قضى سنوات من الخدمة بما يزيد عن سنتين ويقل عن خمس  •

سنوات الحق في استالم مبلغ يعادل ثلث راتبه آلخر شهر لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة. وعلى نحو مماثل، يحق 

نوات ويقل عن عشر سنوات استالم مبلغ يعادل ثلثي راتبه للموظف الذي قضى سنوات من الخدمة بما يزيد عن خمس س

آلخر شهر لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة. باإلضافة إلى ذلك، يحق للموظف الذي قضى سنوات من الخدمة تزيد عن 

 عشر سنوات استالم مبلغ يعادل راتبه آلخر شهر لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة. 

 

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

ثالث سنوات الحق في استالم مبلغ يعادل ثلث راتبه آلخر شهر لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة. وعلى نحو مماثل، 

ن خمس سنوات استالم مبلغ يعادل ثلثي يحق للموظف الذي قضى سنوات من الخدمة بما يزيد عن ثالث سنوات ويقل ع

راتبه آلخر شهر لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة. باإلضافة إلى ذلك، يحق للموظف الذي قضى سنوات من الخدمة 

 تزيد عن خمس سنوات استالم مبلغ يعادل راتبه آلخر شهر لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة.

 

 دمة للموظفين: فيما يلي مطابقة مكافأة نهاية الخ

ديسمبر  31 
 م2018

 لاير سعودي

ديسمبر  31 
 م2017

 لاير سعودي

 43,232  32,454 الرصيد في بداية السنة 

    

    المدرج في قائمة الربح أو الخسارة 

 5,003  4,395 تكلفة الخدمة الحالية

 1,170  935 تكلفة الفائدة

 5,330  6,173 

    الشاملالمدرج في قائمة الدخل 

 (1,244)  876 الخسائر /)األرباح( االكتوارية

 (15,707)  (12,909) منافع مدفوعة

 32,454  25,751 الرصيد في نهاية السنة

 

    المتمثل في:

    صافي التزام خطط المزايا المحددة في:

 30,143  23,327 المملكة العربية السعودية -

  2,311   2,424 االمارات العربية المتحدة -

 25,751  32,454 

 االفتراضات اإلكتوارية

 

 م:2017ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31فيما يلي االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية المطبقة في 
 

 م2017ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31 

المملكة  

العربية 

 السعودية

اإلمارات 

العربية 

 المتحدة

المملكة 

العربية 

 السعودية

اإلمارات 

العربية 

 المتحدة

 ٪4.2 معدل الخصم

 سنوياً 

 ٪3.65 سنوياً  3.7٪

 سنوياً 

3.5٪  ً  سنويا

ً  ٪2 زيادة الراتب ً  ٪2 سنوياً  ٪3.18 سنويا ً  ٪3 سنويا  سنويا

 سنة  9.69 سنة 5.24 سنة  3.54 سنة 5.33 متوسط سنوات الخدمة السابقة
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 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 منافع الموظفين )يتبع( -15
 

 تحليل الحساسية

 م2017ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31 

القيمة الحالية  التفاصيل

اللتزامات 

المنافع 

 المحددة

التغير بنسبة 

٪ 

 القيمة الحالية

اللتزامات 

المنافع 

 المحددة

ة التغير بنسب

٪ 

     

  32,454  125,75 التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 %4.87- (1,581) %4.80- (1,244) ٪1معدل الخصم بنسبة +

 %5.40 1,754 %5.40 1,396 ٪1-معدل الخصم بنسبة 

 %5.91 1,917 %5.91 1,530 ٪1زيادة في الراتب بنسبة +

 %5.41- (1,755) %5.41- (1,387) ٪1في الراتب بنسبة  زيادة

 %0.04- (14) %0.01 36 ٪10معدل ترك العمل بنسبة +

 %0.01 4 %0.01- (37) ٪10-معدل ترك العمل بنسبة 

 %0.00 (1) %0.00 5 تراجع سن الوفاة بمعدل سنة واحدة

 %0.00 1 %0.00 9 تقدم سن الوفاة بمعدل سنة واحدة

 

 الحالية لمطلوبات المنافع المحددة تمثل قيمة مطلوبات المنافع المحددة.إن القيمة 

 

 مصروفات منافع الموظفين

ديسمبر  31 
 م2018

  لاير سعودي

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي

    

 111,386  97,256 رواتب ومزايا

 3,229  2,913 اشتراكات التأمينات االجتماعية

 6,173  5,330 المحددة لما بعد التوظيف-مصروفات متعلقة بخطط المنافع

 5,763  4,696 مصروفات متعلقة بالرسوم المدفوعة

 110.195  126,551 

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى -16
ديسمبر  31 

 م2018

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي لاير سعودي 

 222,392  176,241 (29ذمم دائنة تجارية مستحقة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 

 41,624 45.659 ذمم دائنة تجارية أخرى

 264,016 221.900 إجمالي الذمم الدائنة التجارية

   

 19.491 32.992 مصروفات مستحقة

 11.932 14.914 منافع الموظفين

 9,027 1,530 (29مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 

 15,181 14.683 دفعة مقدمة من عمالء – مطلوبات العقود

 5,852 16.206 مستحق للجهات الموردة للمشروع

 13,731 17.476 ذمم دائنة أخرى

 75,214 97.801 إجمالي الذمم الدائنة األخرى

 339,230 319,701 إجمالي الذمم الدائنة التجارية واألخرى
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 التزامات الزكاة وضريبة الدخل األجنبية  -17

 مخصص الزكاة (أ

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في 

 م2017  م2018 

    

 15,918  15,621 الرصيد في بداية السنة

 5,618  6.873 السنة الحاليةمصروف 

 2,060  - مخصص مقدر بأقل من قيمته في السنة السابقة

 7,678  6.873 المحمل للسنة

 (7,975)  (5.567) مبالغ مدفوعة خالل السنة

 15,621  16,927 الرصيد في نهاية السنة

 موقف الربط الزكوي (ب

 الزكاة:

 المستقلة:

م لشركة الحسن غازي 2006ديسمبر  31)"الهيئة"( الربط الزكوي حتى السنة المنتهية في أنهت الهيئة العامة للزكاة والدخل 

م لشركة إبراهيم شاكر المحدودة ولشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة 2007ديسمبر  31إبراهيم شاكر، وفي 

 م لشركاء أسداء.2011ديسمبر  31المحدودة، وفي 

 الموحدة:

لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وشركة وما بعدها م 2008 سنة الزكاة على أساس موحد من قدمت الشركة إقرارات

إبراهيم شاكر المحدودة، وشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة، وشركة أسداء. تم إدراج نتائج شركة أسداء في 

 م.2014نوفمبر  13اإلقرار الموحد من تاريخ 

م الربط النهائي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر على أساس مستقل لسنة 2014الل عام استلمت الشركة من الهيئة خ

م، ولشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وشركة إبراهيم شاكر المحدودة، وشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع 2007

مليون  0.31اع إضافية بلغت م بمطالبات زكاة وضريبة استقط2011م إلى 2008والصيانة المحدودة على أساس موحد من 

لاير سعودي. وقد اعترضت الشركة على هذه الربوط لدى الهيئة، وبرأي اإلدارة أن نتيجة االعتراضات سوف تكون لصالح 

مليون لاير سعودي وقامت الشركة بسداد المبلغ إلنهاء  0.12م بمبلغ 2012كما أصدرت الهيئة الربط النهائي لسنة  الشركة.

 نة المذكورة.الربط على الس

 م حتى تاريخه.2017م إلى 2013لم تصدر الهيئة الربط الزكوي للسنوات 

 ضريبة الدخل األجنبية:

نظراً لخسائر الشركة التابعة في األردن، شركة نيو فيجن لألجهزة الكهربية وااللكترونية، ليس هناك أي التزام ضريبة دخل 

 أجنبية. 

 

 المخصصات  -18

 المخصصات كما يلي:إن الحركة في 

 
ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31 
 م2017

    

 19,257  14,789 الرصيد في بداية السنة

 5,812  7,471 المحمل للسنة

 (10,280)  (10,575) خالل السنة المستخدم

 14,789  11,685 الرصيد في نهاية السنة

 

المجموعة ألغراض إصالح أو استبدال البضاعة التالفة. يتم تكوين مخصص ضمانات وفقاً لسياسة
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 القطاعات التشغيلية -19

أعمال رئيسية استنادًا إلى التقارير الداخلية المقدمة إلى مسؤول اتخاذ ألغراض اإلدارة، تنتظم المجموعة إلى ثالثة قطاعات 

 القرارات التشغيلية:

 حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء: تمثل منتجات أجهزة تكييف الهواء السكنية والتجارية ومن بينها مبردات الهواء.

 ات والثالجات والمكواة والبوتاجازات وأجهزة تنظيف األرضيات. األجهزة المنزلية: تمثل أجهزة التليفزيون والغساالت والمجفف

            تمثل كافة القطاعات األخرى حلول الطاقة والهواتف.

تراقب لجنة اإلدارة التنفيذية نتائج التشغيل لوحدات أعمالها بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم 

 ء القطاع استنادا إلى الربح أو الخسائر ويقاس بصورة تتفق مع األرباح أو الخسائر في القوائم المالية الموحدة.األداء. ويتم تقييم أدا

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

 

حلول التدفئة 
والتهوية 

 وتكييف الهواء

األجهزة 
 المنزلية 

إجمالي القطاعات 
القابلة لرفع 
 التقارير عنها

كافة القطاعات 
 األخرى

التعديالت 
 واالستبعادات

 

 اإلجمالي       

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

       م 2018ديسمبر  31كما في 

       الموجودات والمطلوبات:

 1.634.701 (166.927) 56.461 1.745.167 451.492 1.293.675 موجودات القطاع

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

 (936.521) 176.783 (41.336) (1.071.968) (168.900) (903.068) مطلوبات القطاع

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

ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 م2018

      

 774.026 - 25.159 748.867 278.258 470.609 إيرادات القطاع

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

ربح /)خسارة( القطاعات قبل 

 )195.308( 24.719 7.578 )227.605( )32.364( )195.241( الزكاة وضريبة الدخل األجنبية

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

       
 

 

حلول التدفئة 
والتهوية 

 وتكييف الهواء

األجهزة 
 المنزلية 

إجمالي القطاعات 
القابلة لرفع 
 التقارير عنها

كافة القطاعات 
 األخرى

التعديالت 
 اإلجمالي        واالستبعادات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

       م2017ديسمبر  31كما في 

       الموجودات والمطلوبات:

 2,085,835 (95,965) 49,087 2,132,713 506,403 1,626,310 موجودات القطاع

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

 (1,191,196) 110,010 (  43,297) (1,257,909) (204,583) (  1,053,326) مطلوبات القطاع

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

ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 م2017

      

 1,038,563 - 30,299 1,008,264 334,757   673,507 إيرادات القطاع

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

ربح /)خسارة( القطاعات قبل 

 (169,067) 18,342 5,931 (193,340) ( 26,015) (  167,325) الزكاة وضريبة الدخل األجنبية

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

 

( من إجمالي موجودات المجموعة تتم بصورة ٪90م: 2017) ٪91( من إيرادات المجموعة و٪87م: 2017) ٪87أكثر من نسبة 

 العربية السعودية.رئيسية في المملكة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 اإليرادات -20
 

ت السيطرة على المنتجاتم استخراج إيرادات المجموعة من العقود مع العمالء لبيع المنتجات والخدمات المقدمة. يتم تحويل 

 في المرحلة الزمنية وتباع مباشرة للعمالء وعند تقديم الخدمات.

 

على القوائم المالية الخاصة بالمجموعة في اإليضاح  15تم اإلفصاح عن طبيعة وأثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .2رقم 

  م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

حلول التدفئة 
والتهوية 

 وتكييف الهواء

األجهزة 
 المنزلية 

 

 

كافة 
القطاعات 
 األخرى

 

 

 

       
 اإلجمالي

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  

 675,043 - 211,005 464,038  المملكة العربية السعودية

 77,302 3,478 67,253 6,571  المملكة األردنية الهاشمية

 21,680 21,680 - -  المتحدةاإلمارات العربية 

 774.025 25,158 278,258 470,609  اإلجمالي

 

  م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

حلول التدفئة 
والتهوية 

 وتكييف الهواء

األجهزة 
 المنزلية 

 

 

كافة 
القطاعات 

 األخرى

 

 

 

       
 اإلجمالي

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  

 900.401 - 240.225 660.176  المملكة العربية السعودية

 118.906 11.043 94.532 13.331  المملكة األردنية الهاشمية

 19.256 19.256 - -  اإلمارات العربية المتحدة

 1.038.563 30.299 334.757 673.507  اإلجمالي

 

 تكلفة المبيعات -21

 

ديسمبر  31
 م2018

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 م2017

 لاير سعودي

 814,572 626,741 تكلفة مواد

   16,116   14,262 تكلفة تركيب

 28,785 30,278 (8)إيضاح خسائر االنخفاض في قيمة المخزون 

   3,142   4,026 أخرى

 675,307 862,615 

 اإليرادات األخرى -22
 

 مما يلي:ديسمبر  31تتكون اإليرادات األخرى بالصافي للسنة المنتهية في 

 

ديسمبر  31
 م2018

 لاير سعودي

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي

 - 621 ربح من صرف العمالت األجنبية

 620 - أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات

 343 2,280 أخرى، صافي

 2,901 963 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()المبالغ مدرجة 
 

 مصروفات البيع والتوزيع -23
 

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون مصروفات البيع والتوزيع للسنة المنتهية في 

 

 

ديسمبر  31
 م2018

 لاير سعودي

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي
   

 69,891 58,733 تكاليف موظفين
 36,687 35,367 إعالن ودعاية
 19,703 11,571 عمولة مبيعات

 13,862 12,897 إيجار
  9,439  8,711 النقل

 5,307 7,893 مصروفات ضمان
 1,272 942 المرافق الخدمية

 788 453 قرطاسية ومطبوعات
 546 443 تأمين

 449 615 إصالح وصيانة
 274 198 مواد وتجهيزات

 486 256 اتصاالت
 3,826 2,257 أخرى

 140,336 162,530 

 

 

 المصروفات اإلدارية  -24
 

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون المصروفات اإلدارية للسنة المنتهية في 

 

 

ديسمبر  31
 م2018

 لاير سعودي

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي
   

 67,748 52,946 تكاليف موظفين
 15,493 14,854 (4استهالك )إيضاح 

 11,334 9,198 إيجار
 5,927 9,146 أتعاب مهنية

 6,717 6,262 إصالح وصيانة
 3,703 5,690 سفر 

 2,968 1,436 المرافق الخدمية
 1,214 1,113 تأمين

 1,241 1,365 اتصاالت
 909 665 قرطاسية ومطبوعات

 148 112 ضيافة
 8,305 7,931 أخرى

 110.718 125,707 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 التكاليف التمويلية  -25
 

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون التكاليف التمويلية للسنة المنتهية في 

 

ديسمبر  31
 م2018

 لاير سعودي

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي

   

 1,097 1.330 رسوم بنكية

 32,947 31.532 نفقات تمويلية

 32.862 34,044 

 خسارة السهم األساسية والمخفضة -26
 

تحتسب خسارة السهم األساسية والمخفضة بقسمة خسارة السنة المنتهية العائدة لمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح 

 لعدد األسهم العادية القائمة كما يلي:

 

 
 ديسمبر  31

 م2018

 ديسمبر  31

 م2017

 لاير سعودي 

 

 لاير سعودي

 

 (171,039) (196.542) الخسارة الخاصة بالمساهمين العاديين

  ═══════ ═══════ 

 أسهم   أسهم   

 63,000 63,000 المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية القائمة خالل السنة

 ═══════ ═══════ 

 (2.71) (3.12) خسارة السهم األساسية والمخفضة

 ═══════ ═══════ 

 عقود التأجير التشغيلي  -27
 

 الحد األدنى لمدفوعات عقود اإليجار المستقبلية

 

ديسمبر، يستحق الحد األدنى لمدفوعات عقود اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار غير القابلة لاللغاء التي  31كما في 

 تتعلق بالمستودعات والفروع كما يلي:

 

 ديسمبر  31 

 م2018

 لاير سعودي

 ديسمبر  31 

 م2017

 لاير سعودي

    

 14,660  16.512 أقل من سنة

 26,130  11.080 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 5,500  2.377 أكثر من خمس سنوات

 46,290  29.969 اإلجمالي

 

 المبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة الموحدة

 ديسمبر  31  

 م2018

 لاير سعودي

 ديسمبر  31 

 م2017

 لاير سعودي

     

 25,196  22.095  مصروفات عقود اإليجار
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 األدوات المالية -28
 

يظهر الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتهم في النظام 

المتدرج للقيمة العادلة لألدوات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة. وال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

 يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة. المالية التي ال

 
  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

موجودات غير  

 متداولة

 

 

موجودات 

 متداولة

المستوى  

1 

المستوى 

2 

المستوى 

3 

 

 اإلجمالي

        م2018ديسمبر  31

        يتم قياسها بالقيمة العادلةالموجودات المالية التي ال 

 - - - -  440.742  13.049 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 - - - -  17.532  - النقد وما في حكمه

 - - - -  458.274  13.049 اإلجمالي

 

  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

  

موجودات غير 

 متداولة

 

 

 

موجودات 

 متداولة

  

المستوى 

1 

 

المستوى 

2 

 

المستوى 

3 

 

 اإلجمالي

        م2017ديسمبر  31

        الموجودات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة

 - - - -  541.447  11,739 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 - - - -  62,627  - نقد وما في حكمه

 - - - -  604.074  11,739 اإلجمالي
 

  العادلةالقيمة   القيمة الدفترية  

  

مطلوبات غير 

 متداولة

 

 

 

مطلوبات 

 متداولة

  

المستوى 

1 

 

المستوى 

2 

 

المستوى 

3 

 

 اإلجمالي

        م2018ديسمبر  31

        المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة

 - - - -  520.069  31.000 قروض
 - - - -  305.018  - ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 - - - -  11.388  - سحب على المكشوف لدى البنك

 - - - -  836.475  31.000 اإلجمالي
 

  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

  

مطلوبات 

 متداولةغير 

   

مطلوبات 

 متداولة

  

المستوى 

1 

 

المستوى 

2 

 

المستوى 

3 

 

 اإلجمالي

        م2017ديسمبر  31

يتم قياسها بالقيمة العادلة المطلوبات المالية التي ال 

 بالقيمة العادلة

       

 - - - -  706,398  75,447 قروض

 - - - -  324,049  - ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 - - - -  7,257  - سحب على المكشوف لدى البنك

 - - - -  1,037,704  75,447 اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -29
 

 فيما يلي األرصدة والمعامالت الهامة مع أطراف ذات عالقة والمدرجة في القوائم المالية الموحدة:

 

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

 

 

 طبيعة المعاملة العالقة االسم

 المبلغ 

 الرصيد الختامي المعاملة

   
 ديسمبر  31

 م2018

 ديسمبر  31

 م2017

 ديسمبر 31

 م2018

 ديسمبر 31

 م2017

شركة شاكر 

لإللكترونيات 

 واألجهزة ـ لبنان

 شركة زميلة
مصروفات مدفوعة 

 بالنيابة عن الشركة

-- -- 

151 151 

     151 151 

 ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى: –المستحق ألطراف ذات عالقة  (ب

 

 طبيعة المعاملة العالقة االسم

 المبلغ 

 الرصيد الختامي المعاملة

   
 ديسمبر  31

 م2018

 ديسمبر  31

 م2017
 ديسمبر  31

 م2018

 ديسمبر 31

 م2017

       

شركة إل جي شاكر 

 المحدودة
 شراء بضاعة تامة الصنع شركة زميلة

135.436 367,765 167.728 203,771 

شركة ال جي 

لإللكترونيات )بالد 

 الشام(

 شراء بضاعة تامة الصنع شركة زميلة
60.754 100,185 8.156 18,621 

أعضاء مجلس 

 اإلدارة
 اإلدارة العليا

مكافآت وبدل حضور 

 االجتماعات
1.934 2,098 1.887 1,404 

 

مساهم في الشركة 

شركة  -التابعة 

الرؤية الحديثة 

لإللكترونيات 

 واألجهزة الكهربائية

 - دفعات مقدمة اإلدارة العليا
13,879 

 
- 

6,479 

 

مساهم في الشركة 

شركة  -التابعة

خدمات إدارة الطاقة 

 ـ اإلمارات

 1,144 - 323 - دفعات مقدمة اإلدارة العليا

     177.771 231,419 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا  (ج

 م2017  م2018  

 

 8,888  6.831  منافع موظفين قصيرة األجل

 354  381  مزايا وتعويضات موظفين بعد ترك العمل

  7.212  9,242 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعودية ما لم يذكر غير ذلك()المبالغ مدرجة بآالف الرياالت 
 

 إدارة رأس المال  -30
 

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

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

 

يسعى مجلس اإلدارة إلى الحفاظ على توازن بين العائدات الكبيرة المحتمل الحصول عليها من خالل زيادة مستويات االقتراض 

 وامتيازات السالمة الممكن تحقيقها من خالل االحتفاظ بوضع قوي لرأس المال. 

 

تراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة "صافي الدين المعدل" إلى "حقوق الملكية المعدلة". ولهذا الغرض، يتم تحديد 

نسبة صافي الديون المعدلة كإجمالي مطلوبات مكونة من قروض تحمل عمولة ناقصاً النقد وما في حكمه. تتكون حقوق الملكية 

 . المعدلة من جميع مكونات حقوق الملكية

  

 م كما يلي:2018ديسمبر  31كانت نسبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية في المجموعة في 
 

 م2017  م2018  

 

 1,191,196  936.521  إجمالي المطلوبات

 (62,627)  (17,532)  ناقصاً: النقد وما في حكمه

 1,128,569  918.989  صافي الدين المعدل

 894,639  698.180  إجمالي حقوق الملكية

 894,639  698.180  حقوق الملكية المعدلة

 %126  %132  نسبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية المعدلة

 

 إدارة المخاطر -31
 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:

 

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 

 

 العام إلدارة المخاطراإلطار  -1

 

يكون مجلس إدارة الشركة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى المجموعة. يقوم مجلس 

اإلدارة بإنشاء لجنة المراجعة التي تكون مسؤولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة. وتقوم اللجنة 

 ية لمجلس اإلدارة حول نتائج هذه األعمال.بتقديم تقارير دور

 

يتم وضع سياسات المجموعة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع الحدود والضوابط 

 المالئمة للمخاطر باإلضافة إلى مراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر

بصورة منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. وتهدف المجموعة من خالل معايير وإجراءات 

التدريب واإلدارة الخاصة بها إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي من خاللها يدرك جميع الموظفين أدوارهم 

 والتزاماتهم.

 

اإلشراف على كيفية قيام اإلدارة بمتابعة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات المجموعة  تتولى لجنة المراجعة في المجموعة

إلدارة المخاطر باإلضافة إلى مراجعة مدى فاعلية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. 

م المراجعة الداخلية. ويقوم قسم المراجعة الداخلية بإجراء تتم مساعدة لجنة المراجعة في أداء هذا الدور الرقابي من قبل قس

مراجعة دورية ومراجعة خاصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر ويقوم بتقديم تقارير حول نتائج هذه األعمال إلى لجنة 

 المراجعة.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ر ديسمب 31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 إدارة المخاطر )يتبع(  -31
 

 مخاطر االئتمان -2

 

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن 

 بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه.الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ 

 

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

 

 الذمم المدينة التجارية واألخرى

 

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

باعتبارها أيًضا العوامل التي قد يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في 

قطاع العميل والدول التي يزاول فيها العمالء أنشطتهم. باإلضافة إلى ذلك، يتم إدراج تفاصيل حول تركيز اإليرادات في 

 .19ح رقم االيضا

 

قامت المجموعة بإنشاء سياسة ائتمان يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد على حدة للتحقق من قدرته االئتمانية قبل عرض 

 شروط وأحكام السداد المعيارية الخاصة بالمجموعة. يتم وضع حدود مبيعات لكل عميل وتتم مراجعتها بصورة سنوية. 

 

لمخاطر االئتمان من الذمم المدينة التجارية عن طريق وضع حد أقصى لكل عميل  تسعى المجموعة إلى الحد من تعرضها

 استنادًا إلى الخبرة السابقة مع العميل.

 

وعند مراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء، يتم تجميع العمالء وفقاً لخصائصهم االئتمانية التي تشمل ما إذا كان هؤالء 

تبارية، وما إذا كان هؤالء العمالء تجار جملة أو تجزئة أو مستخدم نهائي، وكذلك موقعهم العمالء أفراداً أو مؤسسة اع

 الجغرافي وقطاع أعمالهم ومدى وجود صعوبات مالية سابقة لديهم.

 

تراقب المجموعة عن قرب البيئة االقتصادية عند اتخاذ اإلجراءات للحد من تعرضها للعمالء في الدول التي تشهد تقلبات 

حدود المشتريات وبخاصة بالنسبة للعمالء الذين يزاولون أعمالهم داخل المملكة العربية السعودية مراقبة تم يادية محددة. اقتص

نظراً ألن خبرة المجموعة بينت أن التقلبات االقتصادية األخيرة كان لها تأثيراً كبيراً بالنسبة للعمالء داخل المملكة العربية 

 دول األخرى.السعودية بخالف عمالء ال

 

لتجارية فيما يتعلق بالذمم المدينة ا ةالمتوقعتقوم المجموعة بتكوين مخصص لالنخفاض في القيمة يمثل تقديرها للخسائر 

 واألخرى.

 

ديسمبر، كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة إلجمالي الذمم المدينة التجارية واألخرى المتداولة  31كما في 

 المتداولة حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:وغير 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م2017  م2018  
   

 442,636 351.901 المملكة العربية السعودية

 87,399 62.484 المملكة األردنية الهاشمية 

 34,327 50.154 اإلمارات العربية المتحدة

 ────── 

464.539 

────── 

564,362 
 ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 إدارة المخاطر )يتبع( -31

 )يتبع( مخاطر االئتمان -2

 التجارية واألخرى متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة كما يلي:ديسمبر، كانت أعمار الذمم المدينة  31كما في 
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م2017  م2018  

 149,910 107.311 يوماً  120أقل من 

 113,108 80.848 يوماً إلى سنة  120أكثر من 

 73,803 62.076 أكثر من سنة 

 ────── 
250.235 

────── 
336,821 

 ═══════ ═══════ 
يوماً ما تزال قابلة للتحصيل بالكامل  120ترى اإلدارة أن المبالغ التي لم تتعرض النخفاض في قيمتها والمتأخرة ألكثر من 

ساسية للعميل، التصنيفات االئتمانية األ استنادًا إلى سلوك السداد السابق والتحليل الشامل للمخاطر االئتمانية للعميل بما في ذلك

 تاحة.في حال كانت م

 

يعرض الجدول أدناه معلومات حول مدى التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية من 

 م:2018ديسمبر  31العمالء كما في 

 

 

 م2018ديسمبر  31

 

 القيمة الدفترية

 اإلجمالية

المتوسط المرجح 

 لمعدل الخسارة

 

مخصص الخسارة 

)%( 

 %1.2 2.435 203.175 يوماً  1-90

 %4.4 3.700 83.494 يوماً  91-180

 %6.1 2.998 49.346 يوماً  181-270

 %14.8 4.367 29.447 يوماً  271-360

 %36.1 54.015 149.585 يوماً  360أكثر من 

 515.047 67.515  

  النقد وما في حكمه

مليون لاير سعودي(. يتم إيداع  62.6م: 2017مليون لاير سعودي ) 17.5تحتفظ المجموعة بنقد وما في حكمه بمبلغ وقدره 

 النقد وما في حكمه لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.

 

 مخاطر السيولة -3

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً أو 

موجودات مالية أخرى. ويهدف منهج المجموعة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها دائماً السيولة الكافية، على شكل 

قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو 

باستمرار لاللتزام بارتباطاتها النظامية، بما في ذلك أي ارتباطات متعلقة  تعرض سمعة المجموعة للخطر. تسعى المجموعة

 باتفاقيات التمويل الخاصة بها.

 

 التعرض لمخاطر السيولة

خصومة وتشتمل ير. إن المبالغ إجمالية وغير مفيما يلي بيان باالستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في تاريخ التقر

 العمولة التعاقدية وال تتضمن تأثير اتفاقيات المعاوضة.على مدفوعات 

 أكثر من سنة أقل من سنة    اإلجمالي القيمة الدفترية م2018ديسمبر  31

      المطلوبات 

 31.000 520.069  551.069 551.069 قروض وسلف

 - 11.388  11.388 11.388 سحوبات بنكية على المكشوف

 - 319.701  319.701 319.701 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 ─────── ──────  ─────── ─────── 

 31.000 882.158  882.158 882.158 اإلجمالي

 ═══════ ══════  ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 يذكر غير ذلك()المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم 
 

 إدارة المخاطر )يتبع( -31

 
 )يتبع( مخاطر السيولة -3

 
 أكثر من سنة   أقل من سنة  اإلجمالي القيمة الدفترية م2017ديسمبر  31

     المطلوبات 

      

 75,447 706,398 781,845 781,845 قروض وسلف

 - 7,257 7,257 7,257 سحوبات بنكية على المكشوف

 - 339,230 339,230 339,230 تجارية وأخرىذمم دائنة 

 ─────── ─────── ─────── ──────── 

 75,447 1,052,885 1,128,332 1,128,332 االجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

الجدول أعاله يمثل تدفقات نقدية تعاقدية غير مخصومة تتعلق بالمطلوبات المالية والتي ال يتم إغالقها عادةّ قبل االستحقاق 

 التعاقدي. 

 

 مخاطر السوق -4

 

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 

وأسعار األسهم على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة التعرض لمخاطر السوق هو العمولة 

 إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.

 

 مخاطر العمالت األجنبية -1

 

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

تتم معامالت المجموعة بصورة أساسية بالريال السعودي. إال أن المجموعة لديها استثمارات في شركات تابعة أجنبية. وفي 

نار األردني الديالوقت الحالي، يتعلق هذا التعرض بصورة أساسية بالحركات في أسعر الصرف بين العمالت المحلية مقابل 

 والدرهم اإلماراتي. وتراقب إدارة المجموعة هذه التقلبات وبالتالي تقوم بإدارة تأثيرها على القوائم المالية الموحدة.

 

ورة أساسية بص –تدرج القروض بشكل عام بعمالت مطابقة للتدفقات النقدية التي تتحقق من العمليات األساسية للمجموعة 

يًضا بالدوالر األمريكي والدينار األردني. إضافة لذلك، تدرج عمولة القروض بعملة القروض نفسها، بالريال السعودي، وأ

 وهذا يوفر تحوط اقتصادية دون إبرام مشتقات، ولذلك ال يتم تطبيق محاسبة التحوط في هذه الظروف. 
 

 إن مخاطر العمالت بالنسبة للمشتريات باليورو تعتبر غير هامة. 
 

 مخاطر معدالت األرباح  -2
 

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

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

 

أسعار الفائدة لألدوات المالية المحملة بعمولة الخاصة بالمجموعة والتي يتم إبالغها إلى إدارة المجموعة، هي كما إن بيانات 

 يلي:

 م2017 م2018 

    مطلوبات مالية

 690,694 529.966 أدوات بمعدالت ثابتة

 98,408 32.491 أدوات بمعدالت متغيرة 

 562.457 789,102 
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 المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 إدارة المخاطر )يتبع( -31

 )يتبع( مخاطر السوق -4

 تحليل الحساسية

)سينقص( حقوق الملكية زيادة في معدالت العمولة في تاريخ التقرير سيزيد  ٪1إن التغير المحتمل بصورة معقولة لنسبة 

واألرباح أو الخسائر بالمبالغ الظاهرة أدناه. إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وتحديداً مخاطر 

 تحويل العمالت األجنبية.

حقوق الملكية صافية من   الربح أو الخسارة 

 نقص زيادة  نقص زيادة  الضريبة

      م2018ديسمبر  31

3 (332) 332 أدوات بمعدالت متغيرة

3 
332 (332) 

      م2017ديسمبر  31      م2016ديسمبر  31

 (976) 976  (976) 976 أدوات بمعدالت متغيرة
 

ال تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي موجودات مالية بمعدالت متغيرة أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 وبالتالي، فإن أي تغير يطرأ على أسعار الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤثر على الربح أو الخسارة.الخسارة. 

 

 المعايير الصادرة لكنها غير سارية بعد -32
 

المعايير والتعديالت الصادرة ولكن لم تنطبق على القوائم المالية الموحدة مدرجة أدناه. إن هذه القائمة من المعايير الصادرة 

تلك التي تتوقع المجموعة بصورة معقولة أن يكون لها أثر على اإلفصاحات والمركز أو األداء المالي عند تطبيقها في هي 

 تاريخ مستقبلي. فيما يلي المعايير والتعديالت الصادرة وغير سارية المفعول حتى اآلن.

 

 عقود االيجار 16المعايير الدولية للتقرير المالي 
 

للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية العمومية. يقوم المستأجر  16الدولية للتقرير المالي تقدم المعايير 

باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي 

إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة  يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد

جار أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإلي –المنخفضة. تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي 

 إلى عقود إيجار تمويلي وعقود إيجار تشغيلي.
 

( 17( محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي )16للتقرير المالي )تحل المعايير الدولية 

( "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد 4"عقود االيجار"، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي )

الحوافز"، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية  –( "عقود اإليجار التشغيلي 15إيجار"، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة )

 ( "تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".27السابقة )

 

لتي م. مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشآت ا2019يناير  1إن هذا المعيار يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

اإليراد من العقود مع العمالء في أو قبل التاريخ األولي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير  15تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 على قوائمها المالية الموحدة. 16. بدأت المجموعة في تقييم األثر المحتمل لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16المالي 

 

 تعديالت أخرى

 :لمجموعةل فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي ال يتوقع أن يكون لها أثر على القوائم المالية الموحدة

 

 (.28الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  (أ

 معايير مختلفة. -م 2017 -م 2015للتقرير المالي دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية  (ب

 تعديالت على اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي. (ج

 

 توزيعات األرباح -33
 

  م: ال شيء(.2017م )2018ديسمبر  31لم يتم دفع توزيعات أرباح للسنة المنتهية في 


