
 
 
 
 
 
 
 
 

 للتسويق  جرير  شركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية )غير مراجعة(

 1220  سبتمبر 30في  ة أشهر المنتهي التسعة و الثالثة   تيلفتر
 وتقرير الفحص  

 
  



 شركة جرير للتسويق 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(  الموجزة الموحدة األوليةالقوائم المالية 

 1202 سبتمبر 30في   ةالمنتهيأشهر  التسعةو  الثالثة ةلفتر

 

 الصفحات  

 1 فحص التقرير 

 2 قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة األولية 

 3 الموجزة الموحدة األولية قائمة الدخل 

 4 الموحدة األولية الموجزة  الشاملقائمة الدخل 

 5 الموجزة الموحدة األولية قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 6 الموجزة الموحدة األولية قائمة التدفقات النقدية 

 26 -7 الموجزة الموحدة األولية إيضاحات حول القوائم المالية  
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 مراجعة( )غير   2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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   معلومات عامة -1

 
رجب   11بتاريخ    1193رقم  والصناعة  إن شركة جرير للتسويق )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقا لقرار وزارة التجارة  

)الموافق  1421 التجاري رقم  2000أكتوبر    8هـ  السجل  السعودية بموجب  العربية  المملكة  الرياض،  في   1010032264( وهي مسجلة 
 .(1980يوليو  1هـ )الموافق 1400شعبان  18الصادر بتاريخ 

 
( معرض تجزئة  62:  2020)  معرض تجزئة 66 ، كان لدى الشركة1202  سبتمبر  30يقع مكتب الشركة المسجل في مدينة الرياض. كما في  

في المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى، باإلضافة إلى االستثمارات العقارية في جمهورية مصر العربية من خالل شركة جرير 
 ش.م.م. العقارية  مصر 

 

ة واللوازم المدرسية،  يتمثل نشاط الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعين "المجموعة"( في تجارة الجملة والتجزئة في المعدات المكتبي
الكمبيوتر،   الكمبيوتر وأنظمة  األجهزة اإللكترونية  ووألعاب األطفال والكتب والوسائل التعليمية وأثاث المكاتب والمعدات الهندسية، وأجهزة 

ا، شراء المباني السكنية  ئية، والمعدات الرياضية والورق. ويشمل أيضباائية، وصيانة أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية والكهربوالكهر
 والتجارية وشراء األراضي لتشييد المباني للبيع أو اإليجار لصالح الشركة. 

 

 تتضمن القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية المرفقة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة التالية: 
 

 بلد التأسيس  الشركات التابعة 
 المباشرة وغير المباشرة نسبة الملكية  

 سبتمبر  30كما في 

   2021 2020 
 ٪  100 ٪  100  قطر الشركة المتحدة للمواد المكتبية والقرطاسية ذ.م.م 

 ٪ 100 ٪ 100  االمارات العربية المتحدة  شركة جرير التجارية ذ.م.م 
 ٪ 100 ٪ 100  االمارات العربية المتحدة  المكتبة المتحدة 

 ٪ 100 ٪ 100  الكويت  العالمية المركزي ذ.م.مشركة سوق جرير 
 ٪ 100 ٪ 100  مصر ش.م.م   شركة جرير مصر العقارية

 ٪ 100 ٪ 100  البحرين  ذ.م.م شركة جرير للتسويق  
 

 . الشركةإن بعض حصص الملكية في الشركات التابعة مسجلة باسم موصين، والذين قاموا بالتنازل عن هذه الحصص رسميا لصالح 
 

  3  هـ )الموافق 1443ربيع األول    28  ختمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاري
 (.2021نوفمبر 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -2
 

سياسات بانتظام  إن السياسات المحاسبية الهامة المبينة أدناه هي المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية، ويتم تطبيق هذه ال
 ما لم يذكر غير ذلك.  2020ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  على جميع الفترات المعروضة وعلى 

 

 أسس اإلعداد  2-1
 

 اإللتزام بالمعايير   (أ)
 

"التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة    34لقد تم إعداد هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
 ية السعودية. العرب

 

جب قراءتها  ال تتضمن هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية وي
الدولية للتقرير المالي المعتمدة    ، والتي تم اعدادها وفقا للمعايير2020ديسمبر    31بالتزامن مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في  

السعودية   الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  والمحاسبينفي  بعد  للمراجعين  فيما  إليهم  ويشار   ،
 "المعايير الدولية للتقرير المالي ".  

 

، مع تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف ما لم يذكر    ألولية بالريـاالت السعوديةتم عرض المبالغ الواردة في القوائم المالية الموجزة الموحدة ا
 خالف ذلك. 

 

 أساس التكلفة التاريخية  (ب)
 

ن خالل الربح أو  لقد تم إعداد القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية وفقا ألساس التكلفة التاريخية والمعدل بالقيمة العادلة للموجودات المالية م
الخسارة ومن خالل استخدام األساس االكتواري لمكافأة نهاية الخدمة وعلى أساس االستحقاق المحاسبي.  



 شركة جرير للتسويق 

 )شركة مساهمة سعودية(

   إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية

 مراجعة( )غير   2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة( ية الهامة ملخص السياسات المحاسب -2
 
 )تتمة(  أسس اإلعداد 2-1
 
 هامة أحكام وتقديرات محاسبية   ( ج)
 

حول    يتطلب إعداد القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية من اإلدارة استخدام األحكام في تطبيق السياسات المحاسبية وتقديرات وافتراضات
على خبرة اإلدارة السابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات األحداث المستقبلية    المستقبل. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر وهي مبنية

العمليات  التي يعتقد أنها مناسبة للظروف. وبالرغم من أن إعداد هذه التقديرات واألحكام يستند على أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة بشأن  
كن أن تختلف عن تلك التقديرات. إن التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر التي قد ينتج  واألحداث الجارية، إال أن النتائج الفعلية النهائية يم

 عنها تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة مبينة فيما يلي: 
 
 طريقة األجزاء المستخدمة في الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية  .أ

 
والتي تتضمن استهالك األجزاء الهامة من بند الممتلكات والمعدات   16طريقة األجزاء المطلوبة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم   عند تطبيق

نتاجية قد تم تحديدها بمعرفة المقاول الرئيسي للمباني التي  وبند االستثمارات العقارية بشكل منفصل، فإن تكلفة األجزاء الهامة وأعمارها اإل
 أنشأتها المجموعة. تقوم اإلدارة بتقييم مدى معقولية هذا التحديد للتكلفة واألعمار اإلنتاجية.  

 
 اختبار الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية  . ب
 

ار  يجب استخدام األحكام لتقييم ما إذا كان ينبغي األخذ بعين االعتبار عوامل معينة كمؤشرات على هبوط القيمة. تأخذ اإلدارة بعين االعتب
ط  هبو المعلومات الداخلية والخارجية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على وجود الهبوط في القيمة، وبالتالي، ما إذا كان هناك حاجة الختبار ال

داد للموجودات  في القيمة. وفي حال الحاجة الختبار الهبوط في القيمة، يتم استخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة لتحديد المبالغ القابلة لالستر
للموجودا  لالسترداد  القابلة  القيمة  تحديد  عند  االعتبار  في  أخذها  يتم  مماثلة،  لموجودات  سوقية  معامالت  وجود  وعند  تتضمن  المعنية.  ت. 
يف التشغيل  االفتراضات الهامة المستخدمة في إعداد نماذج التدفقات النقدية المخصومة معدالت النمو والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة وتكال

ين في السوق مناسباً.  والنفقات الرأسمالية ومعدالت الخصم. تستند هذه المدخالت إلى أفضل تقديرات اإلدارة لما يعتبره أحد المشاركين المستقل
ة  قد تؤدي التغيرات في هذه المدخالت إلى تعديل نتائج اختبار الهبوط في القيمة ومبلغ خسائر هبوط القيمة المسجل في قائمة الدخل الموحد 

 والقيم الدفترية الناتجة للموجودات.  
 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  .ج
 

موجودات المالية استثمارات في أسهم غير مدرجة وحيث أنه ال تتوفر معلومات حديثة كافية لقياس القيمة العادلة فإن التكلفة هي  تمثل هذه ال
 أفضل تقدير للقيمة العادلة وفقاً لتقييم اإلدارة.   

 
 نهاية الخدمة  مكافأةافتراضات مخصص  .د
 

على طول مدة الخدمة المقدرة للموظفين والراتب المقدر في نهاية الخدمة. استندت  نهاية الخدمة بشكل كبير    مكافأةيعتمد احتساب مخصص  
موعة  هذه التقديرات إلى االفتراضات االكتوارية التي وضعتها اإلدارة. وقد استندت هذه االفتراضات االكتوارية إلى البيانات التاريخية للمج

 ق بمستويات الرواتب. واالتجاهات الحديثة وخطط اإلدارة والتنبؤات فيما يتعل 
 

نهاية الخدمة وبالتالي، ال يتوقع أن يكون للتغيرات    مكافأةال يعتبر متوسط العمر المتوقع من االفتراضات االكتوارية الهامة في قياس مخصص  
موظفين سوف يخدمون  المحتملة في متوسط العمر المتوقع أي تأثير جوهري على مستوى االلتزام، خاصة أنه يفترض أن عددا قليال فقط من ال

كان   حتى سن التقاعد. عالوة على ذلك، سوف تؤثر التغيرات في متوسط العمر المتو إذا  فقط  الموظفين  بهؤالء  المتعلقة  التقديرات  على  قع 
 متوسط العمر المتوقع أقل من سن التقاعد، وفي هذه الحالة، ال يتوقع أن يكون التأثير جوهرياً.   

 
لرجوع إلى العائد على السندات الحكومية، حيث قيمت اإلدارة أنه ال يوجد سوق عميق للسندات المؤسسية عالية الجودة.  تم تقدير معدل الخصم با 

 استخدمت المجموعة معدل خصم واحد يقارب التوقيت المقدر لسداد المنافع ومبالغها.
 

 مخصص هبوط قيمة الذمم المدينة التجارية هـ. 
 

يتم تقدير مخصص هبوط قيمة الذمم المدينة التجارية على أساس االفتراضات حول مخاطر التعثر في السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة.  
االئتمان المتوقعة.    تستخدم المجموعة األحكام في وضع هذه االفتراضات وكيفية تأثير التغيرات في العوامل السوقية واالقتصادية على خسائر

وتستند أحكام المجموعة إلى االتجاهات التاريخة السابقة وظروف السوق والتقديرات المستقبلية في تاريخ كل تقرير.  



 شركة جرير للتسويق 

 )شركة مساهمة سعودية(

   إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية

 مراجعة( )غير   2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -2
 
 )تتمة(  أسس اإلعداد 2-1
 
 مخصص مخزون بطيء الحركة  .و
 

المخزون بطيء الحركة بشكل كاٍف لمقابلة أي خسائر متوقعة في أصناف المخزون. يتم تحديد هذا المخصص بناًء على  يتم عمل مخصص  
سياسة المجموعة. يتم عمل تقييم مستمر للبضاعة خالل السنة لتحديد أي اضافات محتملة على المخصص. تقوم اإلدارة بعمل تقدير بناًء على  

تضمن )ضمن أمور أخرى( تقدير االستخدام المستقبلي لكل صنف من البضاعة بشكل مستقل وبالتالي قد  أفضل الحقائق والظروف والتي ت
يختلف مبلغ وتوقيت المصاريف المسجلة ألي فترة بناء على التقديرات أو األحكام المستخدمة. وتؤدي الزيادة في مخصص البضاعة بطيئة  

 نخفاض الموجودات المتداولة. الحركة إلى زيادة في مصاريف المجموعة المسجلة وا
 
 تحديد مدة عقد اإليجار  ز.
 

)أ( الفترات المشمولة بخيار تمديد    تقوم المجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أساس أنها المدة غير القابلة لإللغاء جنبا إلى جنب مع كل من
هذا   ممارسة  معقولة من  بصورة  متأكداً  المستأجر  كان  إذا  اإليجار  كان  عقد  إذا  اإليجار  إنهاء عقد  بخيار  المشمولة  الفترات  الخيار و )ب( 

تقييم  المستأجر متأكداً بصورة معقولة من عدم ممارسة هذا الخيار. في العقود التي تتضمن خيارات تمديد أو إنهاء، تستخدم المجموعة األحكام ل
اء من عدمه. وفي سبيلها إلى ذلك تأخذ المجموعة بعين االعتبار كل  ما إذا كانت متأكدة بصورة معقولة من ممارسة خيار التجديد أو االنه

والمتوقع  العوامل المالئمة التي تشكل حافزا لها من الناحية االقتصادية لممارسة خيار التجديد أو االنهاء. وتتضمن هذه العوامل األداء الحالي  
األماكن المستأجرة التي تم تكبدها ومدة وتكلفة التمديد أو التجديد. بعد    للمعارض ومدى توافر وتكلفة البدائل وشروطها وحجم التحسينات على

االنهاء  تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان متأكدة بصورة معقولة من ممارسة خيار التمديد أو عدم ممارسة خيار 
للمجموعة سيطرة عليها وتؤثر على ما إذا كانت متأكدة بصورة معقولة من  عند حدوث إما حدث هام أو تغير هام في الظروف التي تكون  

 ممارسة خيار لم يتم إدراجه سابقا في تحديدها لمدة عقد اإليجار أو عدم ممارسة خيار مدرج سابقا في تحديدها لمدة عقد اإليجار. 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  )د(
 

 ة من قبل المجموعة  المعايير الجديدة المطبق
 

 : 2021يناير  1 كما في وبعدالتالي في فترات التقرير التي تبدأ   لقامت المجموعة بتطبيق التعدي
 

 2021يونيو  30لما بعد   19بكوفيد  ، تخفيضات اإليجار المتعلقة16 التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
 

  لجائحة لتوفير وسيلة عملية لتخفيضات اإليجار التي تنشأ كنتيجة مباشرة    16تم تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    ،2020في مايو  
يجار والمحاسبة عن  لإلاإليجار الذي يستوفي معايير معينة هو تعديل    تخفيض تقييم ما إذا كان  ل مما يتيح للمستأجر عدم الحاجة    19كوفيد  

المنتهية في    .إيجارتعديالت    تكنا لو لم  تخفيضات اإليجار كم السنة  العملية  2020ديسمبر    31خالل  الوسيلة  ، اختارت المجموعة تطبيق 
التي حصلت    19بكوفيد  اإليجار المؤهلة المتعلقة    تخفيضاتعلى جميع    16رقم    للتقرير الماليالمنصوص عليها في تعديل المعيار الدولي  

 . عليها المجموعة خالل السنة
 

كان أحد    .معينه  شروطوفقط إذا تم استيفاء    19كوفيد    لجائحةعلى تخفيضات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة  فقط  تنطبق الوسيلة العملية  
 .2021يونيو  30الشروط هو أن التخفيض في مدفوعات اإليجار ال يؤثر إال على المدفوعات المستحقة أصالً في أو قبل 

 
  تخفيضاتلتمديد الوسيلة العملية بحيث يمكن للمستأجرين تطبيقه على    16المالي رقم    رير، تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التق2021في مارس  

الواجب  . يغير هذا التعديل فقط التاريخ ضمن الشروط  2022يونيو    30مدفوعات اإليجار المستحقة أصالً في أو قبل    على اإليجار التي تؤثر  
مؤهالً لتطبيق الوسيلة العملية وال يقدم وسيلة عملية جديدة. ينطبق هذا التعديل على فترات التقارير السنوية التي   حتى يكون التخفيض  توفرها

 . 2021مارس    31في  لم يتم بعد إعتماد إصدارها  التي المالية    القوائم، مع السماح بالتطبيق المبكر، بما في ذلك  2021ريل  أب  1تبدأ في أو بعد  
 

، مما أدى إلى تخفيض إضافي في  2021يناير    1اختارت المجموعة التطبيق المبكر لهذا التعديل لفترة إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في  
الدخل لفترة التسعة    قائمة، صافي" في  ايرادات اخرى سعودي والتي تم االعتراف بها وعرضها في "   اير ألف    220بمبلغ    التزامات اإليجار

 . 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في 
 

مليون اير سعودي    2.7اإليجار بمبلغ    مطلوبات إلى تخفيض    )بما في ذلك التعديل على الوسيلة العملية المشار إليه(  أدى تطبيق الوسيلة العملية 
التي  و،  2021  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةالدخل لفترة    قائمة، بالصافي" في  أخرى  ايراداتوالتي تم االعتراف بها وعرضها في "

المدفوعات.    توقع تلك  في  تسببت  التي  الحاالت  أو  االحداث  في    التسعة)فترة  فيها  المنتهية    اير  مليون   14.6:  2020  سبتمبر   30أشهر 
(.سعودي
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 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها غير النافذة بعد  هـ 
 

،  2021يناير  1في تم نشر التعديالت التالية على المعايير من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية وهي غير ملزمة لفترة التقارير المنتهية 
تقارير الوفيما يتعلق بالتعديالت التي تسمح بالتطبيق المبكر فإن المجوعة لم تقم بتطبيقها مبكرا. إن جميع هذه التعديالت ستكون نافذة لفترات 

، وجميعها ال يتوقع أن يكون لها  2023يناير  1أو  فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  2022يناير   1السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 أثر هام على القوائم المالية الموحدة للمجموعة:

 
 وغير متداولة : تبويب المطلوبات الى متداولة  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 تكاليف تنفيذ العقد  –: العقود المتوقع تحقيقها لخسائر 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 المتحصالت قبل جاهزية األصل لالستخدام المخطط له   –: العقارات واآلالت والمعدات  16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 : اإلشارة الى إطار المفاهيم3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 
 الشركات التابعة  2-2
 

 تسيطر عليها الشركة. وتسيطر الشركة على الشركة المستثمر فيها فقط في حال استوفت الشروط التالية: الشركات التابعة هي المنشآت التي 
 
أن يكون لديها نفوذ على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق حالية تمنح الشركة قدرة حالية على توجيه األنشطة ذات العالقة   •

 .بالشركة المستثمر فيها(
 
 المتغيرة، أو أن يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها.  أن تكون عرضة للعوائد •
 
 أن يكون لديها القدرة على استخدام نفوذها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.  •
 

ة ذات الصلة بواسطة الشركة بصفتها صاحبة جميع حقوق  يفترض أن امتالك أغلبية حقوق التصويت ينتج عنه سيطرة. ويتم توجيه كافة األنشط 
انتهاء  التصويت. يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من تاريخ تحّول السيطرة إلى المجموعة ويتم إيقاف التوحيد اعتباراً من تاريخ  

 السيطرة. 
 

عة وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل  وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التاب
المجموعة.  يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية  

 ة. المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالي
 

ركة  تستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية للمحاسبة عن االستحواذ على الشركات التابعة. يتكون المقابل المالي المحّول نظير االستحواذ على ش
 تابعة من: 

 
 القيم العادلة للموجودات المحولة.  •
 المطلوبات المتكبدة للُمـالك السابقين في الشركة المستحوذ عليها.  •
 الملكية الصادرة عن المجموعة.حصص حقوق  •
 . ترتيبات متعلقة بالمقابل المحتمل القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن  •
 القيمة العادلة لحصة حقوق الملكية القائمة من قبل في شركة تابعة.  •
 

اندماج األعمال، باستثناء بعض    تكبدها مني تم  المحتملة الت  والمطلوباتيتم مبدئياً قياس الموجودات المحددة المستحوذ عليها وكذلك المطلوبات  
مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها، على  الحصص غير  التاريخ االستحواذ. وتقوم المجموعة بإدراج  في  الحاالت المحدودة، بقيمها العادلة  

 بقيمة الحصة غير المسيطرة التناسبية من صافي الموجودات المحددة في الشركة المستحوذ عليها. وذلك أساس كل عملية استحواذ على حدة، 
 

 عند تكبدها. كمصاريف يتم تسجيل كافة التكاليف المرتبطة باالستحواذ 
 
تمثل الحصص غير المسيطرة، إن وجدت، حصص حقوق الملكية في الشركات التابعة المملوكة من قبل أطراف خارجية. يتم إظهار الحقوق  

التابعة بشكل منفصل في قائمة   المساهمين للشركات  نتائج وحقوق  في  المسيطرة  الشامل  الدخلغير  وقائمة    وحدةالم  الموحدة وقائمة الدخل 
. كل بما يخصه الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة  التغيرات في حقوق المساهمين
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 العمالت األجنبية 2-3
 

بال المالية الموحدة  القوائم  الوظيفية للشركة، وعملة العرض للمجموعة. تحدد كل    ريـالتم عرض  العملة  تابعة ضمن    منشأةالسعودي وهي 
ردة في  المجموعة عملتها الوظيفية الخاصة بها )وهي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة(، ونتيجة لذلك فإن البنود الوا

 تابعة على حدة يتم قياسها باستخدام تلك العملة الوظيفية.  منشأةالقوائم المالية لكل 
 

السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم قيد    ريـاليتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى ال
الناتجة من ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية  أرباح وخسائر فروق العملة األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك  

 على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن قائمة الدخل الموحدة. 
 

ة وظيفية تختلف  األجنبية )التي تتعامل بعمالت ليست ذات اقتصاد تضخمي مفرط( والتي لها عمل  للمنشآت التابعةإن النتائج والمركز المالي  
 لمجموعة يتم ترجمتها إلى عملة العرض على النحو التالي: لعرض العن عملة 

 
 تترجم الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بسعر اإلقفال في تاريخ قائمة المركز المالي.  •
 إذا كان متوسط السعر ال يمثل  يتم ترجمة اإليرادات والمصاريف لكل قائمة دخل وقائمة دخل شامل بمتوسط أسعار الصرف )إال •

تقريباً معقوالً للتأثير المتراكم ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت، وفي هذه الحالة يتم ترجمة اإليرادات والمصاريف  
 بأسعار الصرف في تواريخ المعامالت(. 

 
ت تابعة أجنبية ضمن الدخل الشامل اآلخر. عند بيع  منشآي  فروق الصرف الناتجة عن ترجمة صافي االستثمارات ف  ادراجعند التوحيد، يتم  

 جنبية يتم إعادة تصنيف فروق الصرف المرتبطة بها ضمن الربح أو الخسارة، كجزء من الربح أو الخسارة عند البيع.  أ  تابعة  نشأةم
 

ت تابعة أجنبيّة، والتي تكون تسويتها  منشآإلى    تعتبر فروق صرف العملة األجنبية الناتجة عن بنود نقدية مستحقة القبض من أو مستحقة الدفع
ت التابعة األجنبيّة وتدرج  المنشآ غير مخطط لها أو غير محتملة في المستقبل القريب، أنها تشكل جزءاً من صافي استثمارات الشركة في تلك  

 ستبعاد صافي االستثمارات.  في حقوق المساهمين من خالل الدخل الشامل اآلخر ويعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة عند ا 
 
 األدوات المالية  2-4
 

 اإلثبات المبدئي والقياس لألدوات المالية  )أ(
 

 ثبات الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا عندما تصبح طرفا في الشروط التعاقدية لألدوات المالية. بإتقوم المجموعة  
 

ع اإلدارة  يتم إجراء القياس المبدئي للذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكونات تمويل هامة، بسعر المعاملة وهو مبلغ المقابل الذي تتوق 
 ضائع أو الخدمات المتفق عليها إلى العميل، بعد استبعاد المبالغ المحصلة نيابة عن الغير.الحصول عليه مقابل نقل الب 

 
زائدا أو    باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكونات تمويل هامة، يتم إجراء القياس المبدئي لألدوات المالية بالقيمة العادلة 

ة إلى اقتناء أو إصدار الموجودات أو المطلوبات المالية، وذلك في حالة الموجودات أو المطلوبات المالية  ناقصا تكاليف المعاملة العائدة مباشر
ثبات تكاليف المعاملة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  إغير المثبتة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم 

 قائمة الدخل الموحدة.  أو الخسارة كمصروف في 
 

 التصنيف والقياس الالحق   -الموجودات المالية  )ب(
 

أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.    المطفأةيتم قياس الموجودات المالية الحقا بالتكلفة  
 س الموجودات المالية.  هناك معياران يستخدمان لتحديد كيفية تصنيف وقيا

 
 نموذج األعمال الُمطبق من قبل المجموعة في إدارة الموجودات المالية.   (أ)

 
 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية  )ب(

 
المالية من أجل تحصيل  حدد موظفو اإلدارة العليا أن الموجودات المالية للمجموعة محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات  

 التدفقات النقدية. 
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 )تتمة( التصنيف والقياس الالحق  -الموجودات المالية  )ب(
 

إذا كانت الشروط التعاقدية للموجودات المالية تؤدي، في مواعيد محددة، إلى تدفقات نقدية تشكل    المطفأةيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة  
ة من خالل  فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة المستحقة على المبلغ األصلي القائم. وخالفاً لذلك، يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادل

 .  أو الخسارة الربح
 

ستثمارات  يتم قياس االستثمارات في أداوت حقوق الملكية بالقيمة العادلة، ولم تختر المجموعة عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه اال
، تمت إعادة تصنيف االستثمارات المتاحة  لي للتقرير الماالدولية    في أداوت حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر. وعند االنتقال إلى المعايير

 للبيع إلى الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

بالنسبة لالستثمارات في األسهم غير المدرجة، في حال عدم وجود معلومات حديثة كافية لقياس القيمة العادلة، أو عند وجود مدى واسع من  
ً قياسات القيمة العادل  للقيمة العادلة.   ة المحتملة وتكون التكلفة أفضل تقديرات القيمة العادلة خالل ذلك المدى، فإن التكلفة تعتبر تقديرا مناسبا

 
توقع  يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية فقط بين فئات القياس، فقط عند تغير نموذج األعمال إلدارة تلك الموجودات للمجموعة، والذي من الم

 ن غير محتمل.  أن يكو
 

المالي   المجموعة بتحويل كافة  المثبت  تقوم المجموعة بإلغاء األصل  المالي أو عندما تقوم  النقدية من األصل  للتدفقات  عند انقضاء الحقوق 
 المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل المالي بشكل جوهري وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.  

 
 هبوط قيمة الموجودات المالية  )ج( 

 
 على أساس مستقبلي.   المطفأة التكلفة ب تقوم المجموعة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بموجوداتها المدرجة  

 
، تقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة للذمم المدينة التجارية. وكما هو مسموح بموجب المعيار  9رقم   للتقرير المالي بموجب المعيار الدولي 

موعة تطبيق الطريقة المبسطة للذمم المدينة لعقود اإليجار وبالتالي تقوم المجموعة دائما بقياس مخصص الخسارة بمبلغ  ، اختارت المج9رقم  
يساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات في حساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة  

تمان المتوقعة على مدى العمر من خالل تطبيق معدالت مخصص معينة على مجموعات أعمار معينة. يتم تقسيم  التجارية لتقدير خسائر االئ 
( مبيعات الشركات، حيث أن لكل قطاع نمط خسارة ائتمان خاص به وبالتالي مجموعات  2( الجملة و)1الذمم التجارية المدينة إلى قطاعين: )
 أعمار ومعدالت مخصص مختلفة.  

 
 الموجودات المالية فقط عندما: يتم شطب  

 
 يكون الدين متأخر السداد لسنة واحدة على األقل.  أ.

 ذات الصلة. يةسبل القانون التكون المجموعة قد حاولت االسترداد واتخذت جميع   ب. 
 الوصول إلى استنتاج عدم وجود توقع معقول لالسترداد.   .ج
 ارة إلى الحد الذي يفوضه مجلس اإلدارة.  يتم الموافقة على الشطب من قبل مجلس اإلدارة أو اإلد .د
 

 في قائمة الدخل الموحدة.   االسترداداتيتم إثبات 
 

 التصنيف والقياس الالحق  -المطلوبات المالية  )د(
 

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يتم به خصم    المطفأة بالتكلفة    ا يتم قياس المطلوبات المالية الحقً 
ً   قصرأالدفعات النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لاللتزام المالي، أو فترة زمنية   ، وذلك للوصول إلى صافي  حسبما كان ذلك مالئما

 القيمة الدفترية عند اإلثبات المبدئي. 
 

الموحدة فقط عند إطفائها، أي عندما يتم الوفاء بااللتزام    ها( من قائمة المركز المالي)أو جزء من  المثبتة  بإلغاء المطلوبات المالية   ةتقوم المجموع
 . انقضائهأو  إلغائه في العقد أو عند المالي المذكور
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 النقد وما يعادله  )هـ(
 

إلى  يشتمل النقد وما يعادله على النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة ذات فترة استحقاق تبلغ ثالثة أشهر أو أقل ويمكن تحويلها  
 التغيرات في القيمة. مبالغ نقدية معروفة والتي ال تتعرض لمخاطر هامة في 

 

 مقاصة األدوات المالية  )و(
 

يتم إجراء المقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وعرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني في  
 ة المطلوبات في نفس الوقت. إجراء المقاصة للمبالغ المدرجة والنية لتسويتها على أساس صاٍف أو تحقيق الموجودات وتسوي

 

 مخزون  2-5
 

ثل  يقيد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يحدد سعر التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح. تم
 صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية ناقصاً تكاليف البيع المقدرة.  

 

 استثمارات عقارية  2-6
 

العقارية هي العقارات الُمحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها أو إنماء رأس المال أو لكليهما، وتشمل العقارات قيد اإلنشاء    االستثمارات
 المخصصة لهذين الغرضين.  

 

وتتضمن التكلفة النفقات    تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم و/ أو الخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة، إن وجدت. 
 العائدة مباشرة القتناء البنود.  

 

الكها من  ال يتم استهالك األراضي. يتم تحويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى فئة االستثمارات العقارية المناسبة عند اكتمالها ويتم استه
المباني على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة  التاريخ الذي تكون فيها جاهزة لالستخدام. يتم احتساب االستهالك على  

 هامة من بند االستثمارات العقارية بشكل منفصل.  الجزاء  األسنة. يتم استهالك  33و 20التي تتراوح بين 
 

االستثمارات العقارية عند استبعادها أو عندما يتم سحبها نهائياً من االستخدام بحيث يكون من غير المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية    اثبات  إلغاءيتم  
 مستقبلية من استبعادها. إذا أصبح العقار االستثماري عقاراً يشغله المالك، يتم إعادة تصنيفه إلى ممتلكات ومعدات.  

 
 . االثباتمتحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الدخل الموحدة في فترة إلغاء الفرق بين صافي  اثباتيتم 

 

 تقوم المجموعة باإلفصاح عن القيم العادلة لالستثمارات العقارية في اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة السنوية. 
 

 ممتلكات ومعدات  2-7
 

ي من االستهالك المتراكم و/ أو الخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة، إن وجدت. وتتضمن التكلفة  تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بالصاف
 النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود. 

 

كافة تكاليف  يتم إدراج عمليات الفحص الرئيسية في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كاستبدال في حال استوفيت معايير اإلدراج. يتم إدراج  
 أعمال التصليح والصيانة األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها. 

 

كها من ال يتم استهالك األراضي. يتم تحويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة عند اكتمالها ويتم استهال
تساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات  التاريخ الذي تكون فيها جاهزة لالستخدام. يتم اح

 على النحو التالي:  
 

 سنة 33-20 مباني 

 سنة 13.33-5 آالت ومعدات 

 سنوات  10-5 أثاث وتركيبات 

 سنوات  4 سيارات 

 سنوات  5 أجهزة حاسب آلي 

 سنوات  3 تحسينات على مباني مستأجرة 
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 يتم استهالك األجزاء الهامة من بند الممتلكات والمعدات بشكل منفصل. 
 

بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون من المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده.    اثباتيتم إلغاء  
األصل )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في    اثباتيتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء  

األصل. عندما يتغير استخدام العقار من عقار يشغله المالك إلى استثمار عقاري، يتم إعادة تصنيف العقار    اثبات  إلغاء  ل الموحدة عندقائمة الدخ
 إلى استثمار عقاري.  

 
اً في نهاية كل سنة  يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات وتعدل مستقبالً عندما يكون ذلك مالئم

 مالية. 
 
  اإليجارات عن   المحاسبة 2-8
 

   .األثر الرجعي المعدل أسلوباستخدام  ب 2019في بداية عام   16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 
 المجموعة كمستأجر  ()أ
 

تكون   التي  اإليجار  لكل عقود  بها  الخاصة  اإليجار  باثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقد  المجموعة  تقوم  اإليجار  بداية عقد  في 
شهرا أو أقل( وعقود اإليجار لموجودات    12المجموعة فيها كمستأجر، ماعدا عقود اإليجار قصيرة األجل )والتي تنطوي على مدة إيجار  

والتي تقوم فيها المجموعة باثبات مدفوعات اإليجار مصروف تشغيلي )اال اذا كانت من أجل انشاء موجودات( بطريقة القسط    منخفضة القيمة، 
تحققها   التي  االقتصادية  المنافع  استهالك  توقيت  عن  تعبيرا  أكثر  يكون  آخر  منتظم  أسوب  هناك  كان  اذا  إال  اإليجار  مدة  مدار  على  الثابت 

   الموجودات المستأجرة.
 

ل الفائدة  يتم قياس مطلوبات عقد اإليجار أوليا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة في تاريخ بداية عقد اإليجار مخصومة باستخدام معد
تخدم  الضمني في عقد اإليجار. إذا لم يكن في اإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة، فتستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي. عموما تس

 المجموعة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل للخصم لقياس كل مطلوبات عقود اإليجار المثبتة. 
 

 تتضمن مدفوعات اإليجار الداخلة في قياس مطلوبات عقد اإليجار ما يلي: 
 
 دفعات ثابتة )بما فيها الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقصاً أي حوافز إيجار  •
 متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل يتم قياسها أوليا باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ بداية عقد اإليجار دفعات عقد إيجار  •
 مبالغ يتوقع دفعها بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية  •
 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار  •
 دفعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد اإليجار   •
 

 ستقل مصنف كمطلوبات متداولة أو غير المتداولة. يتم عرض مطلوبات عقود اإليجار في قائمة المركز المالي الموحدة كبند م
 
الفائدة على مطلوبات عقود اإليجار )باستخدام أسلوب معدل    لتعكس  الدفترية   القيمة   زيادة  طريق   عن  الحقًا  االيجار  عقد   مطلوبات  قياس  يتم

 مدفوعات اإليجار. القيمة الدفترية لتعكس  الفائدة الفعال( ويتم تخفيض 
 

 ادة قياس مطلوبات عقد اإليجار )مع اجراء تسوية مماثلة على موجودات حق االستخدام( عندما: تقوم المجموعة بإع
 
تتغير مدة عقد اإليجار أو تتغير التقديرات لممارسة حق الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس مطلوبات عقد اإليجار عن طريق   •

 خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل  
تتغير دفعات اإليجار نتيجة تغيرات في مؤشر أو معدل أو تغير في مدفوعات متعلقة بضمانات القيمة المتبقية، وفي هذه الحالة يتم   •

إعادة قياس مطلوبات عقد اإليجار عن طريق خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي )ما لم يكن التغير في  
 الى معدل فائدة متغير، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل خصم معدل(. مدفوعات اإليجار راجعا 

يتم تعديل عقد اإليجار ولم تتم المحاسبة عن التعديل كعقد إيجار جديد وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس مطلوبات عقد اإليجار عن  •
 طريق خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل. 
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التي تمت في أو قبل بداية عقد   القياس األولي لمطلوبات عقود اإليجار المرتبطة بها ومدفوعات اإليجار  تتضمن موجودات حق االستخدام 
 مة. اإليجار وكذا التكاليف المباشرة األولية. ويتم قياسها الحقا بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة للهبوط في القي

 
يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدار مدة عقد اإليجار أو العمر االقتصادي للموجودات المستأجرة أيهما أقصر. اذا اشتمل عقد 

يجار على تحويل لملكية الموجودات المستأجرة أو اذا كانت تكلفة موجودات حق االستخدام تعكس توقعات المجموعة بأن تمارس خيار حق  اإل
 جار.الشراء، فإن موجودات حق االستخدام يتم استهالكها على مدار العمر االقتصادي للموجودات المستأجرة. يبدأ االستهالك مع بداية عقد اإلي

 
رض موجودات حق االستخدام في قائمة المركز المالي الموحدة كبند مستقل، ما لم تستوفي تعريف االستثمارات العقارية وحينها يتم  يتم ع

 عرضها ضمن االستثمارات العقارية في قائمة المركز المالي. 
 

عقد اإليجار وموجودات حق االستخدام، بل يتم    دفعات عقد اإليجار المتغيرة والتي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ال تدخل في قياس مطلوبات 
 اثباتها كمصروف )اال اذا كانت من أجل انشاء موجودات( في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي أدى إلى تلك الدفعات. 

 
 المجموعة كمؤجر ()ب
 

كان عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي أم عقد إيجار تشغيلي.    عندما تكون المجموعة هي المؤجر، فإنها تحدد في تاريخ نشأة عقد اإليجار ما إذا
لموجودات  لتصنيف كل عقد إيجار فإن المجموعة تقوم بتقييم ما إذا كان عقد اإليجار يحول جوهريا تقريبا كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية ا

 نف على أنه عقد إيجار تشغيلي. محل العقد. ففي هذه الحالة يكون عقد اإليجار تمويليا، وإال فإنه يص
 

عندما تكون المجموعة مؤجرا وسيطا، فيتم المحاسبة عن حقوقها في عقد اإليجار الرئيسي بصورة منفصلة عن عقد اإليجار من الباطن. وتقوم  
 جودات محل العقد. بتصنيف عقد اإليجار من الباطن بالنظر إلى حق االستخدام الناشئ من عقد اإليجار الرئيسي ال بالنظر إلى المو

 
بالنسبة للعقود التي تنطوي على مكون إيجاري ومكون غير إيجاري، فإن المجموعة تقوم بتخصيص المقابل في العقد بتطبيق المعيار الدولي  

وذلك    9ر المالي رقم  .  كما تطبق المجموعة متطلبات إلغاء اإلثبات والهبوط في القيمة الواردة في المعيار الدولي للتقري15للتقرير المالي رقم  
 على الذمم المدينة من عقود اإليجار التمويلي. 

 
ت  يتم اثبات دفعات اإليجار المستلمة عن عقود اإليجار التشغيلية كدخل بطريقة القسط الثابت على مدار مدة عقد اإليجار كجزء من اإليرادا

 . األخرى
  
 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية  2-9
 

 . المالية تقوم المجموعة في نهاية فترة كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على احتمال هبوط قيمة الموجودات غير  
 

، باستثناء الشهرة إن وجدت، لتحري الهبوط في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى  الماليةيتم اختبار الموجودات غير  
ً   أن القيمة الدفترية . لغرض قياس القيم القابلة  قد تكون غير قابلة لالسترداد. ويتم اختبار الشهرة، إن وجدت، لتحري الهبوط في القيمة سنويا

لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد(. تتمثل القيمة القابلة    لالسترداد، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى
التي تمثل القيمة الحالية للتدفقات  و)على من كل من القيمة العادلة لألصل ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة من االستخدام،  األ  القيمة  لالسترداد في

ل أو  لألص  النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل ذي الصلة أو وحدة توليد النقد على النحو المحدد من قبل اإلدارة(. عندما تتجاوز القيمة الدفترية
راج خسارة  وحدة توليد النقد قيمتها القابلة لالسترداد، يعتبر األصل أنه تعرض للهبوط في القيمة ويتم تخفيضه لقيمته القابلة لالسترداد. يتم إد

 الهبوط في القيمة في قائمة الدخل الموحدة في الفترة التي حدثت فيها.  
 

ذا كان هناك مؤشر على أن خسارة الهبوط في القيمة المدرجة في الفترات السابقة ألصل ما  تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إ 
 ً إال إذا كان هناك تغيير في    بخالف الشهرة، إن وجدت، لم تعد موجودة أو انخفضت قيمتها. وال يتم عكس خسارة هبوط القيمة المدرجة سابقا

داد لألصل منذ إدراج آخر خسارة هبوط في القيمة. ويتم إدراج هذا العكس في قائمة الدخل  التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالستر
 الموحدة. ال يتم عكس قيد خسائر الهبوط في قيمة الشهرة، إن وجدت. 
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يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزامات حالية )قانونية أو استداللية( ناشئة عن أحداث سابقة وعندما يكون من المحتمل  
قيمة   أن يتطلب األمر تدفقات صادرة سواء نقدية أو موارد متضمنة لمنافع اقتصادية مطلوبة للوفاء بتلك االلتزامات، وأن يكون باإلمكان تقدير

 مخصصات لخسائر التشغيل المستقبلية.  إثباتهذه االلتزامات بشكل موثوق. وال يتم  
 

عندما تتوقع المجموعة تعويض بعض المخصصات أو جميعها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات مبالغ التعويض كأصل  
التعويض. يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في قائمة الدخل  منفصل، ولكن فقط عندما يكون في حكم المؤكد الحصول على  

 الموحدة بالصافي من أي تعويضات. 
 
 الدخل وضرائب الزكاة   2-11
 

ً   هيئة الزكاة والضريبة والجماركتخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة   ألنظمة الهيئة ويتم تحميله    )"الهيئة"(. يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا
إنهاء هذه الربوط، باإلضاف ة إلى  في قائمة الدخل الموحدة. ويتم احتساب الفروق الناشئة عن الربوط النهائية في فترة التقرير التي يتم فيها 

 التعديالت ذات الصلة بمخصص الزكاة المدرج في قائمة الدخل الموحدة. 
 

أ  الدخل السعودي تقوم الشركة باستقطاع الضرائب مع  لمتطلبات نظام ضريبة  السعودية وذلك وفقاً  العربية  المملكة  .  طراف غير مقيمة في 
 فيها نشاطها. يتم تحميل هذه الضرائب على قائمة الدخل الموحدة. تمارس تخضع الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل في البالد التي  

 
 مزايا الموظفين  2-12
 
 الخدمة نهاية  مكافأةمخصص  (أ)
 

 ً  العمل السعودي. نظام ألحكام  يستند مستوى المكافآت المقدمة إلى طول مدة الخدمة واألجر المستحق للموظف، ويتم احتسابه وفقا
 

اري  اكتو  يتم تحديد التزام مكافآت نهاية الخدمة، والذي يمثل خطة منافع محددة، باستخدام طريقة وحدة استحقاق المنفعة المتوقعة مع إجراء تقييم 
ة في نهاية  في نهاية فترات التقرير السنوية. يمثل االلتزام المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة القيمة الحالية اللتزام مكافآت نهاية الخدم

 فترة التقرير.   
 

كومية، من خالل تطبيق معدل خصم  نهاية الخدمة العائد على السندات الح مكافأةيمثل معدل الخصم المطبق للوصول إلى القيمة الحالية اللتزام  
 واحد يعكس تقريبا التوقيت والمبلغ المقدرين لمدفوعات المكافآت.   

 
 نهاية الخدمة كما يلي:   مكافأةيتم تصنيف تكاليف 

 

 الحالية(.نهاية الخدمة الناتج عن خدمة الموظف في الفترة  مكافأةتكلفة الخدمة الحالية )الزيادة في القيمة الحالية اللتزام  .أ

 نهاية الخدمة(.  مكافأةمصروف الفائدة )محتسب من خالل تطبيق معدل الخصم في بداية الفترة على التزام  .ب
 إعادة القياس.  .ج
 

نهاية الخدمة في نفس بند تكلفة التعويض ذات العالقة في قائمة الدخل   مكافأةيتم إثبات تكلفة الخدمة الحالية ومصروف الفائدة الناتج عن التزام 
 الموحدة.  

 
عمليات إعادة القياس، التي تتألف من األرباح والخسائر االكتوارية، بالكامل في الفترة التي تحدث فيها ضمن الدخل الشامل اآلخر  إثبات  يتم  

 ضمن األرباح المبقاة.   ة. يتم إثبات المبالغ المدرجة في الدخل الشامل اآلخر فوراً دون تدويرها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحق
 

نهاية الخدمة باالستناد الى استقراء التقييم االكتواري الذي تم اجراؤه في  مكافأة  ألغراض اعداد التقارير األولية الربعية، يتم قياس مخصص  
 السابقة.  السنة نهاية 

 
 جل منافع الموظفين قصيرة األ  (ب)
 

شهرا بعد نهاية فترة التقرير السنوية التي يقدم فيها   12الموظفين المتوقع تسويتها بشكل كامل قبل  منافعإن منافع الموظفين قصيرة األجل هي 
ديم  الموظفون الخدمة ذات العالقة. يتم قياس التزامات منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم احتسابها كمصروف عند تق

 الخدمة ذات الصلة.  
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 )تتمة( منافع الموظفين قصيرة األجل (ب)
 

المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي بسداد هذا  يتم إثبات االلتزام عن المبلغ المتوقع سداده بموجب منافع نقدية قصيرة األجل إذا كان لدى  
 المبلغ نتيجة للخدمة السابقة للموظف وأن يكون باإلمكان تقدير هذا االلتزام بشكل يعتمد عليه. 

 
 برنامج حوافز الموظفين  ( ج)
 

الوالذي  تطبق المجموعة برنامج حوافز للموظفين )"البرنامج"(   الحصول على تعويض  بموجبه تمنح المجموعة موظفين مختارين  حق في 
المالية  تحفيزي نقدي في نهاية فترة االستحقاق إذا تم استيفاء شروط محددة. إن مبلغ التعويض مرتبط بنمو صافي الدخل الذي يحدد طبقاً للقوائم  

التقرير التي يقدم فيها الموظفون    شهرا بعد نهاية فترة  12الموحدة السنوية للمجموعة. بما أنه من غير المتوقع تسوية الحوافز بشكل كامل خالل  
قبل الموظفين   الخدمة ذات العالقة، يتم قياس التزام البرنامج على أنه القيمة الحالية للدفعات المستقبلية المقدرة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من

الدفعات المس المنفعة المتوقعة. يتم خصم  تقبلية المقدرة باستخدام العائد ذي الصلة على  حتى تاريخ التقرير باستخدام طريقة وحدة استحقاق 
عمليات إعادة القياس في قائمة الدخل الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها. ويتم تصنيف التزام البرنامج بموجب  إثبات  السندات الحكومية. يتم  

 االلتزام المتداول وغير المتداول بناء على تاريخ التسوية المتوقع.  
 
 احتياطي نظامي  2-13
 

يساوي  حتياطي النظامي حتى  إلى اإل  ٪ من صافي دخلها10تحويل  يتعين على الشركة  نظام الشركات في المملكة العربية السعودية،  وفقا ألحكام  
 ٪ على األقل من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهمي الشركة. 30هذا االحتياطي 

 

 يرادات المبيعات إ 2-14
 

عميل مستبعدا منه المبالغ المحصلة نيابةً عن أطراف خارجية، إن وجدت.  العقد مع اليتم قياس إيرادات المبيعات بناًء على العوض المحدد في 
عميل، والذي يحدث عادةً عندما يتم  العندما تقوم بتحويل السيطرة على منتج ما إلى    عند نقطة زمنية  عادةً ما تعترف المجموعة باإليرادات

لموحدة  تسليم المنتج إلى العميل. ال تتضمن إيرادات المبيعات ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها. يتم إدراج المبيعات في قائمة الدخل ا
 وأي خصومات ممنوحة.  المرتجعاتمن  بالصافي

 

 فيما يلي وصف لألنشطة الرئيسية، والتي تنتج منها المجموعة إيراداتها: 
 

 منافذ البيع بالتجزئة المبيعات في  (أ)
 

المجموعة المدرسية،    وتدير  تمتلك  واللوازم  المكتبية،  اللوازم  وتبيع  "مكتبة جرير"،  التجارية  العالمة  تحت  بالتجزئة  البيع  منافذ  من  سلسلة 
لفنية والحرفية، وألعاب الفيديو،  ، واإللكترونيات، واللوازم ا، والهواتف الذكية ولوازمها، ولوازم الكمبيوترلحقاتها والكتب، وأجهزة الكمبيوتر وم

 منتجات تطوير األطفال. و
 

 نتج. تتحقق إيرادات المبيعات عندما يستحوذ العميل على المنتج الذي تبيعه شركات المجموعة. يتم دفع ثمن الصفقة فوًرا عند شراء العميل للم
 لبات معينة وبعض االستثناءات. رجاع في غضون ثالثة أيام مع متطتمنح سياسة إرجاع المجموعة العمالء حق اإل

 

 الجملة  (ب)
 

اال يتم  اآلخرين.  التجزئة  بائعي  إلى  والحرفية  الفنية  واللوازم  الكمبيوتر  ولوازم  المدرسية  واللوازم  المكتبية  اللوازم  المجموعة  عتراف  تبيع 
ة وال يوجد أي التزام غير منفذ قد يؤثر  بائعي التجزئ  بالمبيعات عندما يتم تحويل السيطرة على المنتجات، أي عندما يتم تسليم المنتجات إلى

يوًما. عادةً، ال يتم إرجاع المبيعات   90إلى    30على قبول بائعي التجزئة للمنتجات. يتضمن هذا النوع من المبيعات فترة ائتمان تتراوح ما بين  
 بالجملة، وقد يتم قبول إرجاع البضائع فقط وفقا لتقدير اإلدارة. 

 

 للعمالء من الشركات بيع ال )ج( 
 

لخاص. يتم  تبيع المجموعة اللوازم المكتبية، واللوازم المدرسية، ولوازم الكمبيوتر، واللوازم الفنية والحرفية للعمالء من الشركات الستخدامهم ا
القبول. عادةً ما يتضمن هذا  االعتراف بالمبيعات عندما يتم تسليم المنتجات للعميل ولدى المجموعة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير 

يوًما بشرط أن    90يوًما، وبالنسبة لبعض العمالء، يتم قبول إرجاع البضائع خالل    90إلى    30النوع من المبيعات فترة ائتمان تتراوح ما بين  
 تكون البضائع في حالتها األصلية. 
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 المبيعات عبر اإلنترنت  )د(
 

و"تطبيق مكتبة جرير". يتم االعتراف  "  Jarir.com"   االلكتروني  موقعالكما يتم إجراء البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت في المملكة من خالل  
نترنت  بالمبيعات عندما يتم تسليم المنتجات للعمالء من قبل وكيل الشحن. يتم عادةً تسديد ثمن الصفقة عند أو قبل تقديم طلبات الشراء عبر اإل 

 ويتم اثباتها كالتزام الى ان يتم االعتراف بالمبيعات. 
 

وبالتالي ال يتم وقت البيع إثبات أي التزام مقابل   ةغير جوهريالمرتجعات يعات، تشير التجربة التاريخية إلى أن مبالغ  بالنسبة لجميع أنواع المب
، ستثبت المجموعة التزام مقابل أي  المرتجعاتأي استردادات متوقعة. يتم تقييم صحة هذا االستنتاج في تاريخ كل فترة تقرير. إذا تغير نمط  

وتكاليف المبيعات ذات  االيرادات  ، مع تعديل  (واألصل المقابل )الحق في البضائع المرتجعة للمنتجات المتوقع ارجاعهااستردادات متوقعة  
 الصلة وفقاً لذلك. 

 
البضائع  السعر المذكور هو سعر الصفقة، وليس لدى المجموعة عقود تتجاوز الفترة ما بين نقل  يكون  في جميع أنواع المبيعات المذكورة أعاله،  

زمنية  الموعودة إلى العميل وتاريخ الدفع من قبل العميل سنة واحدة، ونتيجة لذلك، ال تقوم المجموعة بتعديل أسعار المعاملة لتعكس القيمة ال
 للنقود. 

 

توفر ضمانة للمستهلك  عادة ما تبيع المجموعة أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها والهواتف الذكية واألجهزة اإللكترونية األخرى مع ضمانات نمطية 
شهًرا من تاريخ البيع. يتم تكوين مخصص لمطالبات الضمان المقدرة فيما يتعلق    24شهًرا إلى    12بأن المنتج سيعمل لما هو مصمم له لمدة  

الضمان التاريخية    بالمنتجات المباعة والتي ال تزال تحت الضمان في نهاية فترة التقرير. يتم تقدير المخصص استناًدا إلى معلومات مطالبات
 وتوصية الموّردين واالتجاهات الحديثة. 

ها التزامات أداء  رعادة ما تبيع المجموعة قسائم الهدايا الخاصة بها إلى عمالئها. وتثبت المبالغ المحصلة من هذه المبيعات كمطلوبات باعتبا
 م فإنها صالحة لمدة سنة. العمالء. طبقا لشروط هذه القسائمن قبل وتثبت كايراد عندما يتم استبدالها 

 

 ومصاريف التشغيل   المبيعاتتكلفة  2-15
 

من التكاليف المدرجة سابقا في قياس المخزون الذي تم بيعه للعمالء وتكاليف المستودعات وتكلفة التوزيع إلى معارض    المبيعاتتتألف تكلفة  
 جور والمنافع ومصاريف التشغيل وتكاليف االستهالك واإلشغال.    البيع بالتجزئة وجميع تكاليف معارض البيع بالتجزئة بما في ذلك الرواتب واأل

 

 يتم تصنيف مصاريف التشغيل األخرى إما كمصاريف عمومية وإدارية أو مصاريف بيع وتسويق.  
 

 إيرادات اإليجار  2-16
 

المجموعة  فيها  من الباطن داخل العقارات التي تكون    التأجيرعقود  والستثمارات العقارية  ر من عقود اإليجار التشغيلي لإيرادات اإليجا  إثباتيتم  
في قائمة الدخل الموحدة. وتمثل اإليجارات المستلمة  إيجار  إثباتها كإيرادات  على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ويتم    كمستأجر

خ التقرير وتعرض ضمن المطلوبات المتداولة في  مقدما اإليجارات التي يتم تحصيلها من المستأجرين والتي ما زالت غير مكتسبة في تاري
وفقا    تشغيليقائمة المركز المالي الموحدة. وتمثل الذمم المدينة لعقود اإليجار التشغيلي مبلغ الذمم المدينة لإليجار الناشئة عن عقود اإليجار ال 

 رادات األخرى" في قائمة الدخل الموحدة.  . ويتم إدراج إيرادات اإليجار من هذه العقارات ضمن "اإليإلدراج إيرادات اإليجار
 

 تكلفة التمويل  2-17
 

التمويل ضمن تكاليف  إدراج  القروض    يتم  تكاليف  الفعلي، باستثناء  الفائدة  باستخدام طريقة معدل  الموحدة  قائمة الدخل  التمويل" في  "تكلفة 
 المتعلقة بالموجودات المؤهلة، إن وجدت، التي يتم رسملتها كجزء من تكلفة ذلك األصل.   

 

وتوزيع مصاريف الفائدة على مدى الفترة ذات الصلة. ومعدل    للمطلوبات المالية   المطفأة إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة  
يمة الدفترية  الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم الدفعات النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية للوصول إلى صافي الق

 للمطلوبات المالية.  
 

 ربحية السهم  2-18
 

م األساسية والمخفضة )إن وجدت( ألسهمها العادية. ويتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح او  تقوم المجموعة بعرض ربحية السه
للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة، والمعدلة باألسهم المملوكة لها   حملة األسهم العادية الخسارة العائدة إلى 

حية السهم المخفضة )إن وجدت( بتعديل الربح او الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد  )إن وجدت(. ويتم تحديد رب
 األسهم العادية القائمة، والمعدلة باألسهم المملوكة لها، لبيان آثار كافة األسهم العادية المخفضة المحتملة.  
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أنشطة األعمال التي يحقق من خاللها إيرادات ويتكبد منها مصاريف، بما في ذلك اإليرادات  يمارس  قطاع التشغيل هو مكون من المجموعة  
والمصاريف التي تتعلق بمعامالت مع أي من مكونات أخرى لدى المجموعة. وتتم مراجعة نتائج قطاعات التشغيل بصورة منتظمة من قبل  

شأن العمليات وذلك التخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة للقطاع المعني  الرئيس التنفيذي للمجموعة الذي يعد صانع القرار الرئيسي ب
 ولتقييم أدائه، والذي تُتاح له قوائم مالية منفصلة.  

 
 يتم إعداد تقارير قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع إعداد التقارير الداخلية المقدمة إلى الرئيس التنفيذي. 

 
 قياس القيمة العادلة  2-20
 

القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو السعر المدفوع لتحويل التزام في عملية اعتيادية بين متعاملين في السوق  تعرف  
 بتاريخ التقييم. يُبنى قياس القيمة العادلة على افتراض أن بيع أصل أو تحويل التزام يتم تنفيذه إما: 

 
 ، أوفي السوق األساسي لألصل أو االلتزام  •
 أكثر سوق أفضلية لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الرئيسية  •
 

تراض  يتم قياس القيمة العادلة لألصل/ االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد يقوم مشاركو السوق باستخدامها عند تسعير هذه الموجودات، باف
 تصرف مشاركي السوق بما يصب في مصالحهم االقتصادية. 

 
يزيد    تخدم المجموعة طرق التقييم التي تعد مناسبة وفقا للظروف المحيطة وكذلك التي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة، مماتس

 من استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة ويقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 
 

العادلة،   اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية الموحدة السنوية يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة إن جميع الموجودات التي يتم 
 على النحو المبين أدناه استنادا إلى أدنى مستوى للمدخالت التي تعد جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل: 

 
 سواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتشابهة. أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األ- 1المستوى  •
طرق التقييم األخرى التي تكون فيها جميع المدخالت األدنى مستوى والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة المسجلة،  -  2المستوى   •

 قابلة للمالحظة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.ال
قابلة  الس القيمة العادلة غير  طرق التقييم التي تكون فيها جميع المدخالت األدنى مستوى والتي تعتبر جوهرية لقيا -  3المستوى   •

 للمالحظة. 
 

األصل  لقياس القيمة العادلة للممتلكات، تقوم المجموعة بتعيين مقيم مستقل ذو مؤهالت مهنية مناسبة معترف بها وخبرات حديثة في الموقع وفئة  
 الذي تُجرى عليه عمليّة التقييم.  

 
لالفتراضات وأساليب التقييم ومدى معقولية التقييم بشكل عام. وألغراض اإلفصاح عن    تقوم اإلدارة بمراجعة تقرير المقيم وتقييم مدى مالئمة

القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة كما هو  
العقارية تتكون من المكتبية والتجارية1فئتين من الموجودات: )  موضح أعاله. حددت المجموعة أن االستثمارات  العقارات  في    والسكنية  ( 

 ( العقارات المكتبية والتجارية في مصر. 2المملكة العربية السعودية و)
 
 تصنيف المتداول وغير المتداول  2-21
 

  الموجودات تعتبر غير متداولة.  /تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيفها إلى متداولة
 عندما: متداولة 

 
 في دورة تشغيلية عادية.  اأو استهالكه اأو يقصد بيعه  ايتوقع تحقيقه •
 بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة.  ايحتفظ به •
 بعد فترة التقرير، أو  في غضون اثني عشر شهراً   ايتوقع تحقيقه •
لتسوية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد   اأو استخدامه  اضمن النقد وما يعادله ما لم يكن مقيداً استبداله  ةمصنفتكون   •

 فترة التقرير. 
  



 شركة جرير للتسويق 

 )شركة مساهمة سعودية(

   إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية

 مراجعة( )غير   2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -2
 
 )تتمة(  تصنيف المتداول وغير المتداول  2-21
 

 الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. تصنَّف جميع 
 تعتبر المطلوبات متداولة عندما: 

 
 يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية. •
 يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة.  •
 يستحق تسويتها في غضون اثني عشر شهراً بعد تاريخ فترة التقرير، أو  •
 بعد فترة التقرير.   مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً في حال عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية ال •
 

 تصنَّف جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة. 
 

 قروض بنكية وقروض ألجل  -3
 

 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30  

 000.100  -  تسهيل تورق قصير األجل 

  -  000.100 

 
 إن التغير في قروض بنكية وقروض ألجل ناشئ من تدفقات نقدية.  األجل ثالث أشهر أو أقل. تبلغ استحقاقات قروض تورق قصيرة 

 
 تكلفة التمويل   -4

 

 
 أشهر المنتهية    الثالثةفترة 

  سبتمبر  30في 
 فترة التسعة أشهر المنتهية 

 سبتمبر  30في  

 2021  2020  2021  2020 

 تكلفة التمويل على تسهيل 
 السحب على المكشوف    
 644  175  199  82 االسالمي(  )الحساب الجاري المدين   

 تكلفة التمويل على سحوبات  
 57  4  38  4 على المشكوف )تقليدية(    

 1.881  821  257  76 تكلفة التمويل على قروض تورق ألجل 
 35.040  31.294  11.494  10.425 مطلوبات عقود ايجار تكلفة التمويل على 

 10.587  11.988  32.294  37.622 

 
 ربحية السهم  -5

 
 .سهم مليون 120  أساس عدد  على للفترة الدخلبقسمة صافي  2020و 1202 سبتمبر 30المنتهية في  للفترات   ربحية السهم احتساب تم
 

 توزيعات األرباح  -6
 

  10و  2021مايو    26و  2021  سمار  16  بتاريخ  ةالمنعقد  اتهاجتماعبناء على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية، قرر مجلس اإلدارة في  
،  التوالي   على ،  مليون اير سعودي  168و  مليون اير سعودي   252و  سعودي   ريـال مليون    282توزيع أرباح نقدية أولية بمبلغ   2021غسطس  أ

 سعودي لكل سهم(.  ريـال 5.85)بواقع  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة فترة دفعها إلى المساهمين خاللوالتي تم 
 

  10و    2020يونيو    10و   2020مارس    12بتاريخ    ةالمنعقد  اتهاجتماعبناء على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية، قرر مجلس اإلدارة في  
،  ، على التوالي مليون اير سعودي  204و  مليون اير سعودي   204و  مليون ريـال سعودي   264وزيع أرباح نقدية أولية بمبلغ  ت  2020اغسطس  

 ريـال سعودي لكل سهم(.  5.60، )بواقع 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة فترةوالتي تم دفعها إلى المساهمين خالل 



 شركة جرير للتسويق 

 )شركة مساهمة سعودية(

   إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية

 مراجعة( )غير   2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 األدوات المالية  -7
 

حيث ال تتوفر معلومات حديثة    استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة،   الربح أو الخسارةتمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  
لقياس القيمة العادلة التكلفة تمثل أفضل    ، وتقدركافية  يتم تصنيف وقياس كافة الموجودات والمطلوبات    ادلة. للقيمة الع  ات تقديرالاإلدارة أن 

   .المطفأةالمالية األخرى بالتكلفة 
 

 . تمثل القيمة الدفترية لكافة األدوات المالية تقريباً معقوالً للقيمة العادلة
 

 وموجودات حق االستخدام   استثمارات عقارية ، ممتلكات ومعدات   -8
 

  التسعة سعودي )فترة    ريـالمليون     5.49  مبلغ  1202  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةبلغت اإلضافات للممتلكات والمعدات خالل فترة  
سعودي تتعلق ببند المباني    ريـالمليون  مليون     234.  .سعودي(، منها مبلغ  ريـال مليون  50.6مبلغ    0202  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  

 سعودي(. ريـال  مليون 46.1: مبلغ 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعةوبند إنشاءات وأعمال أخرى تحت التنفيذ )فترة 
 

  التسعة سعودي )فترة  ريـال مليون  6.7  مبلغ 1220 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةبلغت اإلضافات لالستثمارات العقارية خالل فترة 
سعودي(. يتعلق هذا المبلغ ببند المباني وبند إنشاءات وأعمال أخرى تحت    ريـال  مليون    12.4: مبلغ  2020  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  

 التنفيذ. 
 

  30أشهر المنتهية في    التسعةطرف ذي عالقة بمجلس اإلدارة خالل فترة    المنفذة من قبلتتضمن هذه المبالغ تكلفة البناء والخدمات ذات الصلة  
سعودي(. ال توجد    ريـال  مليون    44.2مبلغ    :2020  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةسعودي )فترة  ريـال    27.2 .بمبلغ  1202  سبتمبر

 شروط وأحكام خاصة مع األطراف ذوي العالقة أعاله مقارنة باألطراف غير ذوي العالقة. 
 

ريـال سعودي )فترة  مليون     4.38  مبلغ  1202  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةبلغت اإلضافات لموجودات حق االستخدام خالل فترة  
 وتعتبر هذه اإلضافات أنشطة استثمارية وتمويلية غير نقدية.  .( ريـال سعودي مليون 3.2: مبلغ 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعة

 
 اإليرادات األخرى -9

 
مليون اير سعودي تم استالمه مقابل مطالبة    11.1  تأمين بلغ  تعويض  2021سبتمبر    30تضمنت اإليرادات األخرى للربع الحالي المنتهي في  

التأمين ألنه لم يكن كافيًا لتعويض   العرض المقدم من شركة . لم تقبل المجموعة 2016في عام حدث بحادث حريق  انقطاع األعمال والمتعلق
تصعيد  تم  وبناءاً على ذلك ،تأمين ذات الصلة،  ال   وثيقةبسبب حادث الحريق وفقًا لشروط وأحكام    فقودةالمالمجموعة عن الخسائر في األرباح  

اصدرت حكماً  التي  في األمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية  إلى لجنة االستئناف    ومن ثم  اإلبتدائيةالقضية إلى اللجنة  
 األعمال.  عن خسائر انقطاع مليون اير سعودي  11.1يلزم شركة التأمين بتعويض المجموعة بمبلغ 

 
 األحداث الالحقة  -10

 
مليون اير سعودي بعد مراجعة الصفقة    97.9لبيع قطعة أرض بمبلغ    2021أكتوبر    25أبرمت المجموعة اتفاقية مع طرف ذي عالقة في  

 59.4ومجلس اإلدارة على التوالي. تبلغ القيمة الدفترية لقطعة األرض    المراجعةفي لجنة    ذو العالقةوالموافقة عليها من قبل األعضاء غير  
السعر المقدم من قبل    يمثل.  ذلك الحقًا العدول عن  ولكن تم    رئيسي لإلدارةلتطوير صالة عرض ومقر    شراءهاتم  والتي  مليون اير سعودي  

أن بيع قطعة األرض  المجموعة    . وبناًءا على ذلك ، رأت    ستقلينم و معتمدينثالثة مقيمين    عدهاأمتوسط التقييمات التي    عالقةالالطرف ذي  
  تحت قطاع األرض    تندرج.  بهاأفضل من االحتفاظ    ةأو استثماري   ةتشغيلي   ةبديلفرص  استخدام عائدات البيع في  مكنها من  فرصة جيدة تتمثل  

 .2021ديسمبر  31للصفقة في الربع الرابع المنتهي في . سيتم إثبات األثر المالي القطاعية في التقارير  التجزئة  منافذ بيع
  



 شركة جرير للتسويق 

 )شركة مساهمة سعودية(

   إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية

 مراجعة( )غير   2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 معلومات قطاعية  -11
 
 قطاعات األعمال  (أ)

 
 على عوامل محددة بما فيها طريقة التوزيع والعمالء المستهدفون والمنتجات والمواقع الجغرافية.  اعتماًداتنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال 

 
المجموعة   التجزئة  تشغيلية  أعمال  قطاعاتثالث  لدى  بيع  منافذ  األلكترونية  الجملةتجارة  .   هم  التجارة  للمجموعة  و  التنفيذي  المدير  يقوم   .

 بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع بشكل ربع سنوي على األقل بغرض توزيع الموارد وتقييم األداء. 
 

إدراجها في التقارير بصورة مستقلة ضمن "جميع القطاعات األخرى". تتضمن مصادر  يتم تجميع كافة القطاعات األعمال األخرى والتي ال يتم  
 . الدخل لهذه القطاعات مبيعات الشركات واإليجارات

 
 فيما يلي ملخص حول عمليات كل من القطاعات التي يمكن اإلفصاح عنه. 

 
 العمليات  القطاعات المدرجة في التقارير 

ومستلزمات   منافذ البيع بالتجزئة  وملحقاتها،  الحاسوب  وأجهزة  والكتب،  المدارس،  ومستلزمات  المكاتب،  مستلزمات  بيع 
الفيديو،   وألعاب  والحرفية،  الفنية  واللوازم  وااللكترونيات،  وملحقاتها،  الذكية  والهواتف  الكمبيوتر، 

جميع منافذ البيع    ومنتجات التنمية لألطفال، كما توفر خدمات ما بعد البيع. تعملوالتلفزيون الذكي،  
 بالتجزئة تحت العالمة التجارية "مكتبة جرير". 

 بيع لوازم المكاتب واللوازم المدرسية ولوازم الحاسب اآللي واللوازم الفنية والحرفية لبائعين آخرين.  الجملة 
"  االلكترونية  التجارة  الموقع االلكتروني  المملكة من خالل  "تطبيق مكتبة جرير"  " وJarir.comالبيع عبر اإلنترنت في 

 لنفس المنتجات والخدمات التي تباع بمنافذ البيع بالتجزئة. 
 

 

 هي كما يلي: سبتمبر 30في   ةالمنتهي أشهر التسعة لفترةإن المعلومات القطاعية 
 

 )بماليين الريـاالت السعودية(  

 
منافذ بيع 
 التجزئة 

تجارة   
 الجملة 

التجارة   
 االلكترونية 

القطاعات  جميع  
 االخرى

 
 الموحدة 

2021          

 6.770  71  598  146  5.955 المبيعات 

 751  39  24  6  682 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

          

2020          

 752.6  97  813  187  655.5 المبيعات 

 737  33  36  12  629 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 

 وال توجد مبيعات بين القطاعات. يتم توليدها من عمالء خارجيين إن المبيعات المذكورة أعاله  
 

 .اتتستخدم اإلدارة الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل لقياس األداء باعتباره األكثر مالءمة قي تقييم نتائج القطاع
 

 أعاله.  2السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في اإليضاح إن السياسات المحاسبية للقطاعات المدرجة في التقارير هي ذات  
 

  



 شركة جرير للتسويق 

 )شركة مساهمة سعودية(

   إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية

 مراجعة( )غير   2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 المعلومات الجغرافية  (ب)
 

معلومات مبيعات  تفاصيل  تعمل المجموعة في قطاعين جغرافيين اثنين هم المملكة العربية السعودية، ودول الخليج األخرى ومصر. فيما يلي  
 . سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة ةلفتر المجموعة لعمالء خارجيين 

 
 ت السعودية( ريـاال )بماليين ال 

 
المملكة العربية  

 السعودية 

مجلس  دول   
  يالتعاون الخليج

 األخرى ومصر 

 

 الموحدة 
2021      

 6.770  363  6.407 مبيعات لعمالء خارجيين 
2020      

 752.6  359  393.6 مبيعات لعمالء خارجيين 
 

 موضحة أدناه.  2020ديسمبر  31و  1202 سبتمبر 30إن معلومات المجموعة عن الموجودات غير المتداولة حسب الموقع كما في 
 

 ت السعودية( ريـاال )بماليين ال 

 
المملكة العربية  

 السعودية 

مجلس  دول   
  التعاون الخليجي
 األخرى ومصر 

 

 الموحدة 
      1202 سبتمبر 30

 2.156  220  1.936 المتداولة الموجودات غير 
      2020 ديسمبر 13

 159.2  254  905.1 الموجودات غير المتداولة 
 

المتداولة  تستند المعلومات الجغرافية المتعلقة بالمبيعات إلى الموقع الجغرافي للعمالء، وتستند المعلومات الجغرافية المتعلقة بالموجودات غير  
 تحتفظ المجموعة بحسابات منفصلة لكل دولة. إلى الموقع الجغرافي لتلك الموجودات.  

 
 إليرادات ا -12

 
 .إيرادات المجموعةفيما يلي أدناه تفاصيل 

 
أشهر    التسعةفترة  ل  يوضح الجدول التالي إيرادات المجموعة مفصلة حسب فئات المنتجات والخدمات وحسب القطاعات التي يتم التقرير عنها

 : سبتمبر 30في المنتهية 
 
 )بماليين الريـاالت السعودية(  

 
منافذ البيع  

 الجملة  بالتجزئة 
التجارة  

 االلكترونية 
القطاعات  جميع 

 اإلجمالي  األخرى
2021      

 3.650 2 280 - 3.368 وملحقاتهاالهواتف الذكية وااللكترونيات 
 2.358 24 296 1 2.037 منتجات وخدمات رقمية وتقنية المعلومات األخرى 

 762 45 22 145 550 الكتب واللوازم المكتبية والمدرسية والفنية 

 5.955 146 598 71 6.770 

 

 )بماليين الرياالت السعودية(  

 
منافذ البيع  

 الجملة  بالتجزئة 
التجارة  

 االلكترونية 
جميع القطاعات  

 اإلجمالي  األخرى

2020      

 378.3 2 362 - 014.3 الهواتف الذكية وااللكترونيات وملحقاتها

 540.2 32 396 2 110.2 منتجات وخدمات رقمية وتقنية المعلومات األخرى 

 834 63 55 185 531 واللوازم المكتبية والمدرسية والفنية الكتب 

 655.5 187 813 97 752.6 



 شركة جرير للتسويق 

 )شركة مساهمة سعودية(

   إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية

 مراجعة( )غير   2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة(  اإليرادات -12
 

  30أشهر المنتهية في    التسعةلفترة    يوضح الجدول التالي ايرادات المجموعة مفصلة حسب فئات المنتجات والخدمات بحسب السوق الجغرافي 
 : سبتمبر

 
 السعودية( ت ريـاال )بماليين ال 

 
المملكة العربية  

 السعودية 

دول مجلس  
  التعاون الخليجي

 اإلجمالي  ومصر   األخرى 
2021    

 3.650 91 3.559 الهواتف الذكية وااللكترونيات وملحقاتها
 2.358 162 2.196 منتجات وخدمات رقمية وتقنية المعلومات األخرى 

 762 110 652 والفنية الكتب واللوازم المكتبية والمدرسية 

 6.407 363 6.770 

 

 )بماليين الرياالت السعودية(  

 
المملكة العربية  

 السعودية 

دول مجلس  
  التعاون الخليجي

 اإلجمالي  ومصر   األخرى 

2020    

 3.378 79 3.299 الهواتف الذكية وااللكترونيات وملحقاتها

 2.540 177 2.363 منتجات وخدمات رقمية وتقنية المعلومات األخرى 

 834 103 731 الكتب واللوازم المكتبية والمدرسية والفنية 

 6.393 359 6.752 

 
 إن جميع االيرادات المذكورة أعاله يعترف بها في نقطة زمنية. 

 
 موسمية العمليات  -13

 
المدرسية والمكتبية. في العادة، يقع الموسم الكبير )العودة  تتأثر مبيعات المجموعة إيجابيًا بمواسم العودة إلى المدارس وباألخص مبيعات اللوازم  

إلى المدارس من عطلة نهاية السنة( في الربع الثالث في حين يقع الموسم الصغير )العودة إلى المدارس من عطلة منتصف السنة( في الربع  
ا للتقويم السنوي الدراسي. عادة ما يكون أثر الموسم الكبير  األول، ولكن قد يقع بشكل جزئي في الربع الرابع )من السنة المالية السابقة( وفقً 

  مارس   31أشهر المنتهية في    الثالثةفي فترة  ارس من عطلة منتصف السنة(  العودة إلى المد)موسم الصغير  التأثر   أكبر من الموسم الصغير.
سلبًا باإلجراء االحترازي الذي اتخذته السلطات المختصة بتحويل شكل التعليم التقليدي إلى التعلم عن بعد للسيطرة على انتشار جائحة    2021

راسة  في حين عادت الد  .مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مبيعات اللوازم المدرسية والمكتبية  كبير في    ، مما أدى إلى انخفاضفيروس كورونا 
)والتي    االبتدائية ورياض األطفالوسطة والثانوية في المملكة للعام الدراسي الجديد اال أن مراحل التعليم  تحضوريا بصورة عامة للمرحلتين الم

 تؤثر على مبيعات المجموعة بشكل أكبر( الزالت مستمرة في التعلم عن بعد. 
 



 شركة جرير للتسويق 

 )شركة مساهمة سعودية(

   إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية

 مراجعة( )غير   2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 ارتباطات والتزامات محتملة  -14
 

 التزامات محتملة  14-1
 
 االلتزامات المحتملة هي كما يلي:  إن

 ت السعودية( ريـاال )بماليين ال

 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30 

 174.9  222.3 اعتمادات مستندية 
 15.5  14.4 خطابات ضمان 

 
   الرأسماليةاالرتباطات  14-2

 
  ريـال مليون    9.48  مبلغ  :2020ديسمبر    31سعودي )  ريـال  20.1مبلغ    1202  سبتمبر  30  فيكان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية  

  مبلغ   :2020ديسمبر    31سعودي مع طرف ذي عالقة بمجلس اإلدارة )   ريـال  17.6ارتباطات رأسمالية بمبلغ    المبلغسعودي(. يتضمن هذا  
   إلستخدام التي ستشمل مساحات  و  المباني المستأجرةتتعلق هذه االرتباطات أساسا بتشييد المباني والتحسينات على  .  سعودي(  ريـال  مليون  9.43
 . تأجيرية لمجموعة بما في ذلك منافذ البيع بالتجزئة، ومساحات  ا

 
 أمور متعلقة بالزكاة  -15

 
استلمت    2019وليس هناك أي مستحقات زكوية معلقة. خالل عام    2010للسنوات حتى    الزكوية  الربوطهيئة الزكاة والضريبة والجمارك  أنهت  

مليون   25.6، مطالبة بفروق زكوية اجماليها 2015الى  2011عن السنوات  زكوية  ربوطا هيئئة الزكاة والضريبة والجماركالمجموعة من  
 اير سعودي بالمقارنة بما تم سداده عن هذه األعوام. 

 
لجنة  ، قررت  2021إلى األمانة العامة للجان الضريبية. في مارس    االعتراضورفعت الربوط  على تلك    األنظمةموعة حسب واعترضت المج

صعدت المجموعة اعتراضها على  فاالعتراضات التي قدمتها المجموعة.   معظم)"اللجنة"( رفض    الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية 
 . خالل المدة النظاميةلمخالفات والمنازعات الضريبية لافية  اللجنة االستئنقرار اللجنة إلى 

 
ً كما تلقت المجموعة     35.9زكوية بلغ مجموعها  مطالبة بفروق  ،  2018إلى    2016لألعوام  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  زكوية من    ربوطا

إلى    االعتراضورفعت    الربوطعلى هذه    األنظمةمليون اير سعودي مقارنة بالزكاة المدفوعة لتلك السنوات. واعترضت المجموعة حسب  
 . الدراسة تحت يزال االعتراض  وال   خالل المدة النظاميةاألمانة العامة للجان الضريبية 

 
فروق زكوية  ب  مطالبة ،  2020و    2019لعامي    هيئة الزكاة والضريبة والجماركمن    وط زكوية المجموعة رب، تلقت  2021أغسطس    19في  

مليون اير سعودي مقارنة بالزكاة المدفوعة عن تلك السنوات. الحقًا لنهاية الفترة المشمولة بالتقرير الحالي، اعترضت    19.8بلغ مجموعها  
٪ من المبالغ المتنازع عليها وفقًا لما تتطلبه الئحة الزكاة. ستكون هذه المبالغ  25  نظامية وسددتعلى تلك الربوط خالل المدة ال المجموعة  

لصالح المجموعة، وإال ستكون المدفوعات    هيئة الزكاة والضريبة والجماركالمدفوعة قابلة لالسترداد إذا تمكنت المجموعة من حل نزاعها مع  
 نهائية للنزاع. النتيجة التسوية ماستفسر عنه جزًءا من 

  



 شركة جرير للتسويق 

 )شركة مساهمة سعودية(

   إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية

 مراجعة( )غير   2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة( أمور متعلقة بالزكاة - 15
 

أرباح األسهم التي    توزيعات  لم تسمح بخصم   ربوطهافي  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  كان السبب الرئيسي لهذه الفروق الزكوية هو أن  
  مع انتظامها في اجراء توزيعات أرباحسياسة توزيعات أرباح سخية  لقد دأبت المجموعة على تبني  .  المبقاةتزيد عن الرصيد االفتتاحي لألرباح  

العديد من رسملة األرباح    بسبب وأيضا  ،  هذه   منخفضة نسبيًا في نهاية العام بسبب سياسة توزيع األرباحمبقاة  أرباح  وكانت تحتفظ ب،    ة ربع سنوي
. من المبقاة في الماضي، وبالتالي، في كل من السنوات المذكورة أعاله، تجاوز إجمالي توزيعات األرباح الرصيد االفتتاحي لألرباح  المبقاة  

خالل السنة الزكوية التي قامت  توزيعها فعليًا على المساهمين    حيث تمبالكامل    للحسموجهة نظر المجموعة، فإن توزيعات األرباح هذه قابلة  
تمت بطريقة    أرباحتوزيعات    حسمفال ينبغي استخدام الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة كعائق أمام  .  توزيعاتهذه ال فيها المجموعة بخصم  

 نظامية وتم اإلعالن عنها ودفعها وفقًا للوائح المعمول بها.  
 

تحتفظ بمخصص  اال انها  هذه التوزيعات من وعاء الزكاة،    بحسمبشكل صحيح  عة اإلسالمية  طبقت مبادئ الشريفي حين تعتقد المجموعة أنها  
 عن مثل هذه النزاعات. التي قد تنشأ زكاة كاٍف لمواجهة الفروق الزكوية المحتملة 

 
 19-كوفيد -16

 
( في الصين وانتشر الحقًا إلى العالم بأسره. وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا  19-تفشي فيروس كورونا )كوفيد  بدأ،  2019في أواخر عام  

ال تزال  فالعالم بعد الموجة األولى،    مستوى  علىوبينما انخفض عدد الحاالت اليومية   .ةعالمي( جائحة  19-أن )كوفيد  2020مارس    11في  
في   سريعة بخطى(  19-لبلدان حول العالم بمستويات مختلفة من الخطورة. يتقدم التطعيم ضد فيروس )كوفيدموجات الوباء تضرب العديد من ا

 المملكة والدول التي تعمل فيها المجموعة.
 

ومع    .الجائحة(، تتخذ السلطات في المملكة والدول التي تعمل فيها المجموعة تدابير مختلفة للسيطرة على انتشار  19-)كوفيد  لجائحةاستجابة  
 . متلقي اللقاح نسبة  وارتفاعذلك، تم تخفيف العديد من هذه اإلجراءات مع انخفاض عدد الحاالت 

 
، مقارنة بنفس  2021  سبتمبر 30المنتهية في    أشهر  التسعةفإن مبيعات اللوازم المدرسية والمكتبية خالل فترة   ، 13يضاح  إكما هو موضح في  

المختصة بتحويل شكل التعليم التقليدي إلى التعلم عن بعد    الجهاتالفترة من العام السابق، قد تأثرت سلبًا باإلجراء االحترازي الذي اتخذته  
المبيعات   ويعتقد أن أداء  .  التوريداتتأثر من اآلثار السلبية الملحوظة المترتبة على الجائجة هي . فيروس كورونا للسيطرة على انتشار جائحة 

المالي الناتج    األثرال يمكن قياس  ولكن  .  19قبل جائحة كوفيد     األداء   معدالتبنفس    ت كان  اتالتوريد أن  أفضل لو  أن يكون    المرجحكان من  
 . بشكل موثوق عن ذلك

 
 ، لم يالحظ أي تأثير كبير في الفترة المشمولة بالتقرير الحالي على عمليات المجموعة.   هذه التأثيرات  وبخالف

 
  القوائم بناًء على المعلومات المتاحة حتى تاريخ اعتماد    األوليةالمالية الموجزة الموحدة    قوائمهاعلى    (19-)كوفيدقامت المجموعة بتقييم تأثير  

 . المالية
 

على وجه الخصوص، قامت المجموعة بتحليل المعلومات المتاحة ذات الصلة وخلصت إلى أنه ال توجد تعديالت مهمة يجب إجراؤها فيما  
 يتعلق بما يلي: 

 
 غير المالية. الموجودات• انخفاض قيمة 

 . كافتقييم المخصص الحالي على أنه   تمو للتحقق  القابلة• تخفيض المخزون إلى صافي القيمة 
 

( على عمليات المجموعة وأدائها المالي يتوقف على عدة عوامل خارجة عن  19-على الرغم مما ذكر أعاله، فإن التأثير المستقبلي لـ )كوفيد
للجائحة   المستقبلية  التطورات  الحصر،  المثال ال  العوامل، على سبيل  تشمل  المجموعة.  ومدى  التطعيم    ومعدلالفيروس    وتحورات سيطرة 

ي تفرضها أو توصي بها السلطات ومدة سريانها واألداء االقتصادي وأسعار النفط والتغيرات في الدخل المتاح لالنفاق للمستهلكين التدابير الت
وقد  يؤثر سلبا على المبيعات واألرباح وقد    قدوأنماط اإلنفاق. هذا األثر من الممكن أن يتأثر معه تدفق العمالء إلى معارض المجموعة مما  

 . تعديالت جوهرية على القوائم المالية في الفترات القادمةيكون هناك  
 

تأثر بالجائحة هو زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة    الذياتخذتها حكومة المملكة لدعم وضع المملكة المالي  إن أحد التدابير االقتصادية التي  
يام الفترة المشمولة بالتقرير  أ  أواخرالتي تسببت في زيادة ملحوظة في المبيعات في  و  2020٪ اعتبار من األول من يوليو  15٪ إلى  5من  

المجموعة هم مستهلكين نهائيين والذي يقع عليهم    الءقبل زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة. وحيث أن أغلب عم  2020يونيو    30المنتهي في  
 فإنه من المفترض أن يكون هناك اثر سلبي على المبيعات بعد تطبيق الزيادة في معدل الضريبة.  العبء النهائي للضريبة 

 
 
 


