
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 لسعودية للتسويق (أسواق المزرعة)الشركة ا

 (شركة مساهمة سعودية)
  

 مراجع وتقريرالموحدة  الموجزة القوائم المالية األولية
   الموجزة القوائم المالية األولية فحص عنالمستقل الحسابات 
  أشهر  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر الموحدة 

 ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠المنتهيتين في 
 

 
    



  
  

  لسعودية للتسويق (أسواق المزرعة)الشركة ا
  شركة مساهمة سعودية)(

 الموجزة القوائم المالية األولية فحصعن المستقل  الحسـابات مراجع وتقرير الموحدة الموجزة القوائم المالية األولية
     ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في  تينالمنتهي أشهر والتسعةفترتي الثالثة أشهر ل الموحدة

  
  
  
  
  

  صفحة  الفهرس

    

  ٢  الموحدة الموجزةالقوائم المالية األولية  عن فحص الحسابات المستقل مراجعتقرير 

    

  ٣  الموحدة الموجزة قائمة المركز المالي االولية

    

  ٤  الموحدة الموجزة االولية والدخل الشامل اآلخر أو الخسارة الربحقائمة 

   

 ٥  الموحدة الموجزة االولية الملكيةالتغيرات في حقوق قائمة 

    

  ٦  الموحدة الموجزة قائمة التدفقات النقدية االولية

    

  ١٢ - ٧  الموجزة الموحدة ايضاحات حول القوائم المالية االولية
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  للتسويق (أسواق المزرعة)لسعودية الشركة ا

  شركة مساهمة سعودية)(
  
   الموحدة الموجزة وليةاأليضاحات حول القوائم المالية إ

  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  أشهر المنتهية التسعةلفترة 
  الرياالت السعودية)ب المبالغ (جميع

  
  
  المعلومات المشتركة وهيكل المجموعة -١

المزرعة) ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية إن الشركة السعودية للتسويق (أسواق 
لدى الشركة عدة فروع حول  م).١٩٧٨ديسمبر  ٣هـ (الموافق ١٣٩٩محرم  ٢تاريخ ب ٢٠٥٠٠٠٦٤٣٠ب السجل التجاري رقم بموج

 ، المملكة العربية السعودية.٣١٤١٢، الدمام  ٤٦٠٥الشركة المسجل هو ص.ب  مكتب المملكة العربية السعودية. عنوان
  

 بـ "المجموعة"): مجتمعتينالتابعة التالية (الُمشار إليهما الشركة  ،لدى الشركة التقرير،تاريخ في وكما 
  

  كما في لملكية الفعليةالمئوية لنسبة ال       
  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠   بلد التسجيل     الشركة التابعةإسم 

  ( غير مدققة)  ( غير مدققة)       
  ٩٠  ٩٠    المملكة العربية السعودية    شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة

  
  يرتبط نشاط الشركة التابعة بإدارة وتشغيل المقاهي.

  
 التالية: االنشطةوتزاول المجموعة 

 ولعب األطفال واألقمشة والملبوسات واألدوات المكتبية،تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية واألواني المنزلية  -
 الغير وإدارة وتشغيل المخابز، لصالحتقديم خدمات التسويق  -
 إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي وتقديم الوجبات السريعة والمشروبات الباردة والساخنة. -
  .وتشغيل وصيانة مراكز الترفيه إنشاء -
  
  القياسس اوأس اإلعداد ساأس -٢
  
  بيان اإللتزام ١-٢

ً لمعيار المحاسبة الدولى رقم ( الموحدة الموجزةهذه القوائم المالية األولية  تم إعداد المملكة  في المعتمد ) "التقرير المالى األولى"٣٤وفقا
  والمحاسبينللمراجعين الهيئة السعودية  المعتمدة بواسطةاألخرى  واإلصداراتوالمعايير  العربية السعودية

  
 ولذلك الموحدة، في القوائم المالية السنويةالمطلوبة اإلفصاحات و المعلوماتالموحدة كافة  الموجزةال تتضمن هذه القوائم المالية االولية 

 .م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  للمجموعة الموحدة يجب قراءتها باإلشتراك مع القوائم المالية السنوية
  
تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في الموحدة  الموجزةالقوائم المالية االولية هذه إعداد في  المعتمدةالسياسات المحاسبية الحساب وطرق  إن

  م.٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في للمجموعة الموحدة إعداد القوائم المالية السنوية 
  

ألحكام الموضحة في تلك االمصادر الرئيسية للمجموعة لعدم تاكد التقديرات مشابهة لإن االحكام الهامة التى إتخذتها اإلدارة في تطبيق 
 .م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في  السنوية القوائم المالية الموحدة

  
  أساس القياس ٢-٢

ادة قياس وفقًا لعرف التكلفة التاريخية، باستثناء إعتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي 
مة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ومكافآت الموظفين التي تم قياسها بالقيمة العادلة والقيمة الحالية على وأداة حقوق الملكية المق

قيمها العادلة. تقارب للموجودات المالية والمطلوبات المالية  القيم الدفتريةفإن  م،٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م و ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في التوالي. 
من التسلسل الهرمي  األولبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في المستوى  المقومة يتم تحديد االستثمار في أدوات حقوق الملكية

 للقيمة العادلة.
ً  السعودي، باللایرالقوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  هذه عرض تم   عبارة عن العملة الوظيفية للمجموعة. والذي هو أيضا
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  لسعودية للتسويق (أسواق المزرعة)الشركة ا

  شركة مساهمة سعودية)(
  

   الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
  السعودية)الرياالت ب المبالغ (جميع

  
  
  (تتمة)وأساس القياس اإلعداد ساأس -٢
  
  السياسات المحاسبية الجديدة، التعديالت والتفسيرت ٣-٢

م وما بعدها وتم ٢٠٢١يناير  ١سارية من  أصبحتال توجد معايير جديدة صادرة، ومع ذلك، هناك عدد من التعديالت على المعايير التي 
م، ولكن ليس لها تأثير جوهري على ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة للمجموعةاإلفصاح عنها في القوائم المالية السنوية 

المبكر ألي من هذه  باإلعتماد وعةالمجمم. لم تقم ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في  للمجموعة الموجزة الموحدةالقوائم المالية االولية 
 التعديالت.

  
  المعلومات القطاعية -٣
  

  القطاعات التشغيلية
على عنها  اإلبالغعلى أساس منتجاتها وخدماتها، ولها ثالثة قطاعات ينبغي وحدات أعمال شكل المجموعة في  يتم تنظيمألغراض اإلدارة، 

 النحو التالي:
ً أ) قطاع التجزئة، ويشمل هذا القطاع بيع البضائع للعمالء   لمبيعات عبر متاجر المجموعة.لفي منافذ المتاجر  عموما

 بالجملة.البيع لعمالء  ب) قطاع األدوات المنزلية، ويشمل هذا القطاع بيع البضائع
 مالعب األطفال "عالم المغامرات".ج) قطاع خدمات الترفيه، ويشتمل هذا القطاع الخدمات المقدمة من خالل تشغيل 

  
 كافة عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية. تقع
 

  م:٢٠٢٠سبتمبر ٣٠و  م٢٠٢١سبتمبر ٣٠وفيما يلي المعلومات المختارة لكل قطاع تشغيلي عن الفترتين المنتهيين في 
  

  اإلجمالي   قطاع خدمات الترفيه قطاع األدوات المنزلية قطاع البيع بالتجزئة  

          (غير  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠المنتهية في  لفترةا

          مدققة)

  ١٫٢٢٩٫٤٤٠٫٠٩٦  ٢٤٫٨٥٦٫٢١٧  ٦٫٤٤٥٫٥١٢  ١٫١٩٨٫١٣٨٫٣٦٧ إيرادات

  ٣٧٫٤١٩٫٧٥٣  ٤٫٥٨٢٫٩٨٢  )٢٦٫٤١٤(  ٣٢٫٨٦٣٫١٨٥ من العمليات (خسارة) / ربح

  ١٢٫٢٧٦٫٠٥٤  ٢٫٣٩٠٫٢٧٨  )٤٫٢٠٠٫١٧٢(  ١٤٫٠٨٥٫٩٤٨ عائدة للمساهمين لفترةل(خسارة)  / ربحصافي 

  ١٫٣٢٤٫٠٨٣٫٢٢٨  ١١٥٫١٨٧٫٦٤٤  ٣٤٧٫١٨٥  ١٫٢٠٨٫٥٤٨٫٣٩٩ متداولةالغير  الموجوداتإجمالي 

  ٢٫٢٤٠٫٧٧٥٫٣٩٧  ١١٥٫١٨٧٫٦٤٥  ٣٤٧٫١٨٥  ٢٫١٢٥٫٢٤٠٫٥٦٧  الموجوداتإجمالي 

  ١٫٦١٣٫٣٤٠٫٠٧٨  -  -  ١٫٦١٣٫٣٤٠٫٠٧٨ إجمالي المطلوبات 

          

  اإلجمالي   قطاع خدمات الترفيه قطاع األدوات المنزلية قطاع البيع بالتجزئة  (غير مدققة) ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠المنتهية في  لفترةا

  ١٫٤٣٧٫٧٧٤٫٥٢٣  ١١٫٣٢٧٫٧١١  ٥٫٩٢٦٫٧١٠  ١٫٤٢٠٫٥٢٠٫١٠٢ إيرادات

  ٦٣٫١٥٧٫٧٨٩  )٦٫٣٥٤٫٤٣٧(  ١٢٠٫٧٠٦  ٦٩٫٣٩١٫٥٢٠ من العمليات (خسارة) /ربح 

  ٣٤٫٧١٧٫٦١٠  )٩٫١٢٥٫١٥٤(  )٣٫٧٩٠٫٧٧٩(  ٤٧٫٦٣٣٫٥٤٣ عائدة للمساهمين لفترةل (خسارة) /صافي ربح 

  ١٫٣٨٨٫٨٧٧٫٧٢٤  ١١٤٫٧١١٫٥٤٤  ٤٥١٫٩٧٣  ١٫٢٧٣٫٧١٤٫٢٠٧ غير المتداولة الموجوداتإجمالي 

  ٢٫٢٨٤٫٤١٦٫٨٥٨  ١١٤٫٧١١٫٥٤٤  ٤٥١٫٩٧٣  ٢٫١٦٩٫٢٥٣٫٣٤١  الموجوداتإجمالي 

  ١٫٦٧٢٫٥٥٢٫١٦١  -  -  ١٫٦٧٢٫٥٥٢٫١٦١ إجمالي المطلوبات 
  
  ممتلكات ومعدات -٤

مليون لایر  ٢٦٫٠٨على ممتلكات ومعدات بتكلفة باإلستحواذ المجموعة قامت ، م٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةخالل فترة 
 م:٢٠٢٠سبتمبر ٣٠مليون لایر سعودي ( ٠٫٧بتكلفة  موجودات بإستبعادوقامت لایر سعودي) مليون  ١٨٫٦: م٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠سعودي (

 ).سعودي مليون لایر ٢٫٢
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  لسعودية للتسويق (أسواق المزرعة)الشركة ا

  شركة مساهمة سعودية)(
  

   الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
  الرياالت السعودية)ب المبالغ (جميع

  
 
  معامالت االطراف ذات العالقة واألرصدة -٥

 تمثل االطراف ذات العالقة المساهمين،موظفي اإلدارة الرئيسيين والمنشآت المسيَطر عليها أو المسيَطر عليها بصفة مشتركة ويسيطر عليها
 بشكل واسع من قِبل هذه االطراف.

 
عالقة بالمجموعة. اذ ا( دواء) طرف الدواء للخدمات الطبية المحدودة مجلس اإلدارة، لم تعد شركة في تغييرل نسبةم، ٢٠٢٠مارس  ٢١في 

ضمن الذمم الدائنة التجارية والمستحقات. ومع ذلك، فقد تم إظهار المعامالت مع شركة الدواء للخدمات الطبية  رصيدها عرضتم  من ثم
  م في اإليضاح أدناه.٢٠٢٠مارس  ٢٠المحدودة حتى 

 
 :ذات العالقة األطراففيما يلي المعامالت الهامة التي تمت مع 

  
   التسعةلفترة             

  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في             

            ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  مدققة) غير(    (غير مدققة)    طبيعة المعاملة    العالقة    أطراف ذات عالقة

  )٦٫٦٩٢٫٥٠٠(    -    تحصيل    مشتركةإدارة     )القابضة(الشركة السعودية للتسويق 

                  

  ٣٢٩٫٨٠٥    ٣٢٨٫٦٠٧    مبيعات    مشتركةإدارة     مطعم الكرم

  )٥٤٩٫٩٠٠(    -    مصاريف        

  ٣٤٨٫٥٩٥    )١٥٠٫٠٠٠(    بالصافي من التحصيل -مدفوعات         

                  

  ٣٩٦٫٠٥١    -    يدخل إيجار   إدارة مشتركة    كهروميكانيكية -شركة األسود للتجارة والمقاوالت 

  )٢٥٤٫٨٨٨(    -    تحصيل        

                  

  )١٫١١٦٫٣٢١(    -   بالصافي بعد خصم مدفوعات يدخل إيجار  إدارة مشتركة    شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة

  ٤٨٨٫٨٣١    -   مشتريات      

  )٢٣٫٤٤٨(    -   جوندوال ومبيعات      

  )٤٣٩٫٩٥٧(    -    مدفوعات        

                  

  )٤٫٤٨٥٫٩٦٧(    )٢٫٨٣٠٫٧٣٨(   إيجار وسلف مدفوعة   إدارة مشتركة    والمقاوالتمؤسسة األسود للتجارة 

  -    ٥٫٢٤٢٫١٠٥    يدخل إيجار        

  ٩٫٠٠٠    -    بيع سيارات        

  ٧٨٠٫٥٣٢    )٦٢٦٫٧٥٢(    مشتريات        

  )٧٨٠٫٥٣٢(    -    مدفوعات        

                  

  ١٫٨٥٣٫٠٢٦    ١٫٢٥٣٫١٨١    مشتريات   إدارة مشتركة    مؤسسة األسود التجارية

  )١١٥٫٣٧٧(    )١٠١٫٥٢٩(    ومبيعات يدخل إيجار، جوندوال        

  )١٫٥٩٧٫٦٩٤(    )١٫١٤٩٫٤٢٨(    مدفوعات        

                  

  ٤٢٤٫٥٢٥    ٥٨٩٫٨٦٤    مشتريات   إدارة مشتركة    وكالة الفضاء للسفر والسياحة

  )٤٤٣٫٢٣٩(    )٦٢٨٫٣٨٣(    مدفوعات        
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  المزرعة) الشركة السعودية للتسويق (أسواق

  شركة مساهمة سعودية)(
  

   الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  الرياالت السعودية)ب المبالغ (جميع 
  
  
  معامالت االطراف ذات العالقة واألرصدة (تتمة) -٥
 

          مبالغ مستحقة من اطراف ذات عالقة:
  كما فياألرصدة         
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠        

  (مدققة)    (غير مدققة)        أطراف ذات عالقة
  ٩٧١٫١١٤    ٢٫٧٥٥٫٧٢٩        مؤسسة األسود للتجارة والمقاوالت

  ٣٢٧٫٨٤٢    ٥٠٦٫٤٤٩        مطعم الكرم
  ٣٩٠٫٣٠٠    ٣٩٠٫٣٠٠        للخدمات العقاريةاألسود  مؤسسة

        ١٫٦٨٩٫٢٥٦    ٣٫٦٥٢٫٤٧٨ 

  
  مستحقات:التجارية والدائنة الذمم المبالغ مستحقة إلى اطراف ذات عالقة تم عرضها تحت 

  
          
 كما في األرصدة        
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠        

  (مدققة)    (غير مدققة)        أطراف ذات عالقة
  ٣٠٥٫٧٤٦    ٣٠٧٫٩٧٠        مؤسسة األسود التجارية

  ٧٦٫٥٧٣    ٣٨٫٠٥٤        والسياحةوكالة الفضاء للسفر 
  ٩٩٠    ٩٩٠        كهروميكانيكية -شركة األسود للتجارة والمقاوالت 

        ٣٨٣٫٣٠٩    ٣٤٧٫٠١٤  

  
  .تمت الموافقة على سياسات التسعير وشروط الدفعات للمعامالت أعاله بواسطة إدارة المجموعة

 
  موظفي اإلدارة الرئيسيين مكافآت

  
  :موظفي اإلدارة الرئيسيين على النحو التالي مكافآتكانت 

 
  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠        
  (غير مدققة)    (غير مدققة)        

  ٢٫٣٥٢٫٠٠٠    ٢٫٠٥٢٫٠٦٧        قصيرة األجل مكافآت
  ١٩٦٫٠٠٠    ١٦٤٫١٠٠        مكافآت نهاية خدمة

  ٣٣٧٫٥٠٠    ٣٣٧٫٥٠٠        مكافآت مجلس اإلدارة
        ٢٫٨٨٥٫٥٠٠    ٢٫٥٥٣٫٦٦٧  
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  الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

  شركة مساهمة سعودية)(
  

   الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
  الرياالت السعودية)ب المبالغ (جميع

  
 
 ومقترضاتقروض  -٦
  

  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١   ٢٠٢١سبتمبر ٣٠      
  (مدققة)   (غير مدققة)    إيضاحات  

  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٧٣٫١٠٢٫٩٤١    ١-٦  جزء غير متداول -قروض ألجل 
  ٥٦٫٩٤٤٫٤٤٤    ٣٣٫٤٢٤٫٨٣٧    ١-٦  جزء متداول -                

      ٧١٫٩٤٤٫٤٤٤    ١٠٦٫٥٢٧٫٧٧٨  
  ٤٤٢٫٧٣٢٫٤٢٨    ٤١١٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢-٦  قروض قصيرة األجل

      ٥١٤٫٦٧٦٫٨٧٢    ٥١٧٫٥٢٧٫٧٧٨  

  
  قروض ألجل ١-٦

تم الحصول على تسهيالت قروض مختلفة طويلة األجل من بنوك تجارية محلية مضمونة بسندات إذنية. تحمل هذه التسهيالت طويلة االجل 
  رسوم مالية بأسعار تجارية عادية. 

  
 مليون لایر سعودي  ٣١و  مليون لایر سعودي ٥٤محلي بمبلغ تجاري  ين من بنكجديد ين، حصلت المجموعة على تسهيل قرضم٢٠٢١في 

زائد  سايبورالربح  لمعدل. يخضع هذا القرض على التوالي م٢٠٢٦و  م٢٠٢٥مع تاريخ استحقاق نهائي في عام  يةماللتمويل نفقات رأس
 الهامش ومضمون بسندات إذنية.

  
 ، الحفاظ على نسب مالية معينة. تعهدات تتطلب، من بين أمور أخرى تتضمن اتفاقيات القروض

  
  قروض قصيرة االجل ٢-٦

أقل من سنة  لفترات إستحقاققروض قصيرة األجل وتتألف من  تسهيالت قصيرة األجل من بنوك تجارية محليةال هذه  تم الحصول على
  .مالية بأسعار تجارية عادية التسهيالت قصيرة األجل مضمونة بسندات إذنية. تحمل التسهيالت قصيرة األجل رسوم هذه إنواحدة. 

  
  زكاة -٧
  

  موقف الربوط
الهيئة العامة بة والجمارك (سابقاً يالزكاة والضرهيئة م مع ٢٠١٢م إلى ٢٠٠٩للسنوات من الخاصة بها ة الزكا ربوطقامت الشركة بإنهاء 

   .بة والجماركيالزكاة والضرم إلى هيئة ٢٠٢٠ إلىم ٢٠١٣من  لسنواتل اإلقرارات/  اإلعالنات. تم تقديم )للزكاة والدخل
  

مليون لایر  ١٥٫٦م بمبلغ ٢٠١٨م إلى ٢٠١٤بإصدار ربط زكوي للسنوات من بة والجمارك يالزكاة والضرهيئة م، قامت ٢٠٢٠خالل عام 
مليون  ٤٥مليون لایر سعودي بما في ذلك غرامات قدرها  ٨٠٫٥م بمبلغ ٢٠١٩م و ٢٠١٨ربط ضريبة القيمة المضافة للسنوات و ،سعودي

خالل فترة وهو قيد اإلجراء. بة والجمارك يالزكاة والضرهيئة لایر سعودي. قامت الشركة، بمساعدة مستشار خارجي، بتقديم استئناف إلى 
بناًء على رأي  .قيمة المضافة إلى لجنة تسوية النزاعات الضريبية، تم تصعيد أمر ضريبة الم٢٠٢١ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعة

 ، ال تتوقع اإلدارة مسؤولية جوهرية عن هذه األمور.ى الشركة أسباب قوية للدفاع عنها، وبالتالي، فإن لدالمستشار الخارجي
  

 م٢٠٢٠و  م٢٠١٩بإصدار ربط زكوي للسنوات الزكاة والضريبة والجمارك هيئة ، قامت م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
، على تقديم استئناف ل الشركة ، بمساعدة مستشار خارجيمليون لایر سعودي على التوالي. تعم ١١٫٤مليون لایر سعودي و  ٩٫٦بمبلغ 

 ية للدفاع عنها وأن التسوية غير محتملة.ضد المطالبة المذكورة حيث تعتقد اإلدارة أن الشركة لديها أسباب قو
  

تم تقديم اإلقرارات عن . م٢٠٠٨حصلت شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة على الربوط النهائية الخاصة بها حتى سنة 
  .بة والجماركيالزكاة والضرهيئة م إلى ٢٠٢٠ إلىم ٢٠٠٩السنوات من 
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  (أسواق المزرعة)الشركة السعودية للتسويق 

  شركة مساهمة سعودية)(
  

   الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
  الرياالت السعودية)ب المبالغ (جميع

  
 
 تزاماتواإلل محتملةالرتباطات اإل -٨

 ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٩٫٨ بمبلغ دفعضمانات بإصدار خطابات ، عن المجموعةالبنوك التي تتعامل معها المجموعة، بالنيابة  قامت
مليون لایر  ١٫٣م: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٫٦عتماد بمبلغ ت إ) وخطابامليون لایر سعودي ١٢: م٢٠٢٠ديسمبر 
 سعودي).

 
 ربحية السهم -٩

، فإن ربحية السهم المخففة كانت هي نفسها م٢٠٢٠و  م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠بالنظر إلى أن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخففة كما في 
  ربحية السهم األساسية.

  
  أشهر المنتهية  التسعةفترة     فترة الثالثة أشهر المنتهية     

  سبتمبر ٣٠في     سبتمبر ٣٠في     

    ٢٠٢٠  ٢٠٢١    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)    (غير مدققة)  (غير مدققة)    

  ٣٤٫٧١٧٫٦١٠  ١٢٫٢٧٦٫٠٥٤    ٧٫٤١٠٫٨٧٥  ٣٫٤٩٥٫٨٦٨    الشركة مساهميصافي الربح العائد إلى 

  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

  ٠٫٧٧  ٠٫٢٧    ٠٫١٦  ٠٫٠٨    ربحية السهم األساس والمخفف 

  
  ١٩تحديثات كوفيد  -١٠

م. في ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في الموحدة للمجموعة ) بالتفصيل في القوائم المالية السنوية ١٩تم اإلفصاح عن تأثيرات (كوفيد 
ومع عمليات البيع بالتجزئة للمجموعة. على  هامأي تأثير إدارة المجموعة م، لم تالحظ ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠أشهرالمنتهية في  التسعةفترة 

ً ذلك، تم إغالق قطاع الترفيه في المجموعة   م٢٠٢١فبراير  ٥(التي تشكل جزًءا ضئيًال من عمليات المجموعة) من  (عالم المغامرات) مؤقتا
بناًء على هذه العوامل، تعتقد اإلدارة أن . والذي يعمل حاليا بطاقته القصوى م٢٠٢١مارس  ٧وتم إعادة افتتاحه في  )١٩(كوفيد لمنع انتشار 

. م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  عنها التي تم اإلبالغ) لم يكن له تأثير مادي على النتائج المالية للمجموعة ١٩(كوفيد 
 بناًء على التطورات المحتملة. ) عن كثب١٩مراقبة وضع (كوفيد وتواصل المجموعة 

  
  الحقةالحداث األ -١١
، حتى تاريخ إعتماد / الموافقة على هذه م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠المنتهية في وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ الفترة  من

األولية الموجزة القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة والتى تتطلب إما التسوية او اإلفصاح في هذه القوائم المالية 
 الموحدة.

 
  أرقام المقارنة -١٢

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتوافق مع عرض الفترة الحالية.
  

  الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة -١٣
 نوفمبر ١٠ ، الموافقهـ١٤٤٣ اآلخرربيع  ٥ اإلدارة في مجلس تمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة بواسطة

  م.٢٠٢١
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