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)شركة مساهمة سعودية(

املوحدة (غير مراجعة)و األولية املوجزةالقوائم املالية 

هية في الثالثة أشهر فترة ل م ٢٠٢٢مارس٣١املن

املوحدة و عن فحص املعلومات املالية األولية املوجزة  املراجع املستقلفحصوتقرير 
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شركة أسواق عبد هللا العثيم 

) شركة مساهمة سعودية (

هية في لفترةاملوحدةو األولية املوجزةفهرس القوائم املالية   م٢٠٢٢مارس٣١الثالثة اشهر املن

صفحـة 

٢املوحدة و فحص املراجع املستقل عن فحص املعلومات املالية األولية املوجزة تقرير -

٣املوحدة املوجزة و االوليةقائمة املركز املالي - 

٤املوجزة واملوحدة االوليةقائمة الدخل- 

٥املوجزة واملوحدة االولية الشامل قائمة الدخل- 

٦املوجزة واملوحدة االولية قائمة التغيرات في حقوق امللكية- 

٧املوجزة واملوحدة االولية قائمة التدفقات النقدية - 

٣٤– ٨املوجزة واملوحدة االوليةإيضاحات حول القوائم املالية- 
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هية في  م. (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس ٣١إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة لفترة الثالثة أشهر املن

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

٨

ها معلومات حول - ١ الشركة والشركات التابعة لها وأنشط

التجاري رقم   العثيم "الشركة" هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بمدينة الرياض بموجب السجل  ١٠١٠٠٣١١٨٥إن شركة أسواق عبد هللا 

مساهمة بموجب القرار الوزاري  م. تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة  ١٩٨٠مايو ٢١هـ املوافق ١٤٠٠رجب ٧بتاريخ 

م. ٢٠٠٧سبتمبر ١٥هـ املوافق ١٤٢٨رمضان ٣/ق بتاريخ ٢٢٧رقم 

وإقامة وإدارة يتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في املواد الغذائية واألسماك واللحوم والحاصالت الزراعية واملواشىي واألدوات املنزلية  

املجمعات التجارية واملخابز وخدمات اإلعاشة املطهية وغير املطهية وإدارة املراكز التدريبية والتعليمية، وشراء  وتشغيل وصيانة األسواق املركزية و 

ها وإستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة وخدمات اإلستيراد والتصدير والتسويق للغير . األراضىي إلقامة املباني عل

.ريال سعودي للسهم الواحد١٠قيمة مليون سهم ب٩٠ودي مكون من مليون ريال سع٩٠٠يبلغ رأس مال الشركة 

ــ اململكة العربية السعودية٤١٧٠٠يقع املقر الرئيسىي للشركة في مدينة الرياض ــ حي الربوة الطريق الدائري الشرقي ــ ص.ب 

هاية شهر ديسمبر من كل  سنة ميالدية. تبدأ السنة املالية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في 

هالشركة املوحدة والقوائم املالية االولية املوجزة تتضمن ها ويشار التابعةأسواق عبد هللا العثيم القوائم املالية للشركة وشركا هاملسيطر عل ا إل

 
ً
.بـ "املجموعة"معا

ها من قبل الشركة:  فيما يلي تفاصيل الشركات املسيطر عل

النشاط الرئيسىي بلد التأسيس االسم 

نسبة امللكية % 

ديسمبرمارس

م ٢٠٢١م ٢٠٢٢

١٠٠١٠٠تجارة الجملة والتجزئة اململكة العربية السعوديةشركة هالي القابضة

١٠٠١٠٠تجارة الجملة والتجزئة اململكة العربية السعوديةشركة املركز العاملي للتسويق 

١٠٠١٠٠استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة العربية السعوديةاململكة شركة الخدمات السبع 

١٠٠١٠٠استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة اململكة العربية السعوديةشركة بيت الوطن 

١٠٠١٠٠املقاوالت العامة للمباني اململكة العربية السعوديةشركة مرافق التشغيل 

١٠٠١٠٠البيع بالجملة والبيع بالتجزئة جمهورية مصر العربية مصر–العثيم شركة أسواق عبدهللا 

١٠٠١٠٠زراعة الخضراوات واألعالفاململكة العربية السعوديةشركة ثمرات القصيم 

١٠٠١٠٠املقاوالت العامة وتشغيل املجمعات التجارية اململكة العربية السعوديةشركة شرفات الجزيرة

٦٨٦٨تقديم الخدمات العمالية اململكة العربية السعوديةمعين للموارد البشرية شركة 

ها هاوالتي تم توحيد وفيما يلي نبذة عن الشركات التابعة املسيطر عل :املوحدة في هذه القوائم املاليةحسابا

شركة هالي القابضة

ــــــــــــجــل التجــاري رقم   ـــــئوليــة محــدودة تعمــل بموجــب السـ ـــــركــة ذات مســــــــ ـــــادر من مــدينــة الريــاض بتــاريخ ١٠١٠٣١٤٢٢٨شــــــــ ـــــــــان  ٩صـــــــــ ــ هـ١٤٣٢رمضـــ

ها، وتجارة الجملة والتجزئة في ٢٠١١أغســــطس ٩(املوافق  ها من الســــيطرة عل ها الرئيســــية في املشــــاركة في الشــــركات بنســــبة تمك م)، وتتمثل أنشــــط

الحاســــب اآللي (نظم تطبيقية وقواعد معلومات)، وخدمات االســــتيراد  املواد الغذائية والدقيق واألرز واللحوم واألســــماك واألواني املنزلية وخدمات 

هية وخدمات اإلعاشة املطهية وغير املطهية. والتصدير والتسويق للغير وصيانة املراكز التدريبية والترف

شركة املركز العاملي للتسويق

ــــــــجــل التجــاري رقم   ــ ــــــــئوليــة محــدودة تعمــل بموجــب الســـ ــ ــــــــركــة ذات مســـ ـــ ـــــــادر من مــدينــة الريــاض بتــاريخ ١٠١٠٣١٤٢٠١شــ ــ ه،١٤٣٢رمضــــــــــــــان  ٩صـــــ

ها، وتجارة الجملة والتجزئة في ٢٠١١أغســــطس ٩(املوافق  ها من الســــيطرة عل ها الرئيســــية في املشــــاركة في الشــــركات بنســــبة تمك م)، وتتمثل أنشــــط

ـــــيارات وخدما ـــ ــــــــماك واألواني املنزلية وقطع غيار الســـــ ــ ـــــــــب اآللي (نظم تطبيقية وقواعد معلومات)، وخدمات  الدقيق واألرز واللحوم واألســـ ــ ت الحاســ

هية وخدمات اإلعاشة املطهية وغير املطهية. االستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة املراكز التدريبية والترف
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٩

شركة الخدمات السبع

ـــــجـــل التجـــاري رقم   ــــــ ـــــركـــة ذات مســـــــــــــئوليـــة محـــدودة تعمـــل بموجـــب الســ ــــــ ــــادر من مـــدينـــ ١٠١٠٣٢٠٨٤٨شــ ــ ــــ ــاريخ  صـــــ الريـــاض بتـ ه،١٤٣٣محرم  ٢ة 

ـــــــية ٢٠١١نوفمبر ٢٧(املوافق  ــــــدير وتجارة الجملة والتجزئة في املالبس الجاهزة واملالبس الرياضــ ـــــتيراد وتصـــ ــ ها الرئيســـــــــية في اســ ـــــط ــ م)، وتتمثل أنشــ

ـــــت ـــ ــــــنط واملنتجــات الجلــديــة ومواد الــديكور واألســـــــــــــقف املســـــ ــ ــــيــارات واملجوهرات التقليــديــة وأدوات الخيــاطــة والحقــائــب والشـــــ عــارة وقطع غيــار الســـــــــ

والحاصالت الزراعية، وخدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير وإقامة املشاريع الزراعية وإقامة وإدارة وتشغيل املخابز واملقاهي.

شركة بيت الوطن

ــجـــل التجـــاري رقم   ــــ ــ ـــــئوليـــة محـــدودة تعمـــل بموجـــب الســـــ ـــ ــــــــركـــة ذات مســـــ ــــ ـــــادر من مـــدينـــة الريـــاض بتـــاريخ  ١٠١٠٣٢٠٨٤٧شـ هـ ١٤٣٣محرم  ٢صـــــــــــ

ها الرئيسـية في اسـتيراد وتصـدير وتجارة الجملة والتجزئة في الخضـراوات والفواكھ واألسـماك واأللبان  ٢٠١١نوفمبر ٢٧(املوافق  م)، وتتمثل أنشـط

ــــــتقات  ــ ــتيراد والتصـــــــــــــدير  واألجبان ومشـــــ ــــــ ــ ــــمن الحيواني والزيتون والحالوة الطحينية واملكرونة واملشـــــــــــــروبات الغازية، وخدمات االســـ ــــ الحليب والســـــ

ــــــــيـة واملقـاوالت العـامـة للمبـاني (إنشــــــــــــــاء وإصـــــــــــــالح وهـدم وترميم) واأل  ــــ هيـة واملراكز الريـاضـ ــــيـانـة املراكز التـدريبيـة والترف ــــ ــ ــــويق للغير وصـــ عمـال  والتســـــــــ

ونية.الكهربائية واإللكتر

التشغيل افقر مشركة 

ـــــــــــــــ ١٤٣٣محرم  ١٥ة الرياض بتاريخ صـــادر من مدين١٠١٠٣٢١٩١٧شـــركة ذات مســـئولية محدودة تعمل بموجب الســـجل التجاري رقم   (املوافق  هـ

ها الرئيســية في  ٢٠١١ديســمبر  ١٠ املدارس و املســتشــفيات  مثل  ة و الغير الســكنيةالتشــييد و االنشــاءات العامھ للمباني الســكنيم)، وتتمثل أنشــط

.ةو الغير السكنيةفي املواقع  وترميمات املباني السكنية املباني الجاهز ة و الفنادق وانشاءا 

مصر–شركة أسواق عبدهللا العثيم 

ــــــجــل التجــاري رقم   ــ ــــــريــة تعمــل بموجــب الســـــ ــ ـــــــــاهمــة مصـــــ ـــ ــــــــركــة مســ ـــ ــــــــر الع٥٥٠١٠شــ ــ ـــادر من جمهوريــة مصـــ ــــــ ــ ه١٤٣٢ذو الحجــة  ٢٠ربيــة بتــاريخ صـــ

ها الرئيسية في البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة العامة.٢٠١١نوفمبر ١٦املوافق م. تتمثل أنشط

شركة ثمرات القصيم

ــجـــل التجـــاري رقم   ـــئوليـــة محـــدودة تعمـــل بموجــب الســـــــــــ ـــــ ــــ ــــــــركــة ذات مسـ ـــ ــاريخ  ١٠١٠٣٧٨٣١٥شــ ــادر من مــدينـــة الريــاض بتـ ــ ه،١٤٣٤رجــب  ٣٠صـــــــــــ

ــتيراد والتصـــــدير  ٢٠١٣يونيو٩(املوافق  ــــية في زراعة الخضـــــراوات واألعالف وتربية املاشـــــية والدواجن، وخدمات االســـ ها الرئيسـ م)، وتتمثل أنشـــــط

ها وإستثمارها بالبيع أو اإليجار وإستغالل العقارات واألراضىي لصالح الشركة. والتسويق للغير وشراء األراضىي إلقامة مباني عل

شركة شرفات الجزيرة

ــجــل التجــاري رقم   ــــــــئوليــة محــدودة تعمــل بموجــب الســـــــــــ ــــ ــــــــركــة ذات مسـ ـــ الريــاض بتــاريخ  ١٠١٠٢٢٨٧٣٢شــ ــادر من مــدينــة  ــ ه،١٤٢٨صـــــــــــــفر ٢صـــــــــــ

ها الرئيسية في املقاوالت العامة وتشغيل املجمعات التجارية.٢٠٠٧فبراير٢٠(املوافق  م)، وتتمثل أنشط

شركة ُمعين للموارد البشرية

ــــجلة بتاريخ  ــ (املوافق ١٤٣٦رمضـــــان ٦إن شـــــركة معين للموارد البشـــــرية هي شـــــركة ســـــعودية مســـــاهمة مقفلة مسـ ــــ م) في مدينة ٢٠١٥يونيو٢٣هــــــــــــ

ـــجل التجاري رقم   ـــ ـــــــية في تقديم الخدمات العمالية فيما يتعلق بالعمالة املنزلية والعمالة في  ١٠١٠٤٣٥٢٠٢الرياض بالســ ها الرئيسـ ـــــــط . وتتمثل أنشـ

م.٢٠١٥أكتوبر ١٦هـ، املوافق ١٤٣٦ذي الحجة ٢٣ش م م بتاريخ ٢٤العام والخاص بموجب ترخيص وزارة العمل رقم القطاعين
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١٠

أسس االعداد - ٢

بيان االلتزام١-٢

ــــبة الدولي رقم ( ــ ــــــ (املعيار الدولى للتقرير املالي الذي  ) "التقرير املالي األولي" ٣٤تم إعداد القوائم املالية األولية املوجزة و املوحدة  وفقا ملعيار املحاسـ

يحدد الحد األدنى ملحتويات التقرير املالي األولي).

ــــــوق املـاليـة من خالل قرارهـا ــ  لتعميم هيئـة الســـــ
ً
ـــــــــــــادروفقـا ينبغي على املجموعـة ٢٠١٩ديســـــــــــــمبر ٣١بتـاريخ واملعـدل م  ٢٠١٦أكتوبر ١٦بتـاريخ الصـ

ــتثمار اتت، والعقار واملعدا تطبيق نموذج التكلفة لقياس العقارات واآلالت  ــــــ ، واملوجودات غييةاالســ ــ ــة  ـــــــــ ، م٢٠٢١ديســــمبر ٣١تاريخحتى ر امللموســ

ـــــتمر بتطبيق نموذج ــتثمـاريـة فيمـا تســــــــ ـــــــــتطبق نموذج التكلفـة أو القيمـة العـادلـة للعقـارات والعقـارات االســـــــــــ ــ وبعـدهـا تقرر املجموعـة مـا إذا كـانـت ســ

امللموسة.التكلفة لقياس اآلالت واملعدات واألصول غير 

ــــاحات والت يتم في العادة إرفاقها مع القوائم املالية املوحدة الســـــــنوية، ولذلك يإن القوائم املالية األولية املوجزة و املوحدة  ال تشـــــــمل جميع اإليضـــ

هية في  ها مع القوائم املالية املوحدة للشركة عن السنة املن م .٢٠٢١ديسمبر ٣١يجب قراء

أساس القياس٢-٢

ـــــاس مبــدأ التكلفــة التــاريخيــة مــا عــدا البنود الهــامــة التــاليــة الواردة في قــائمــة املركز املوحــدة االوليــة املوجزة و إعــداد هــذه القوائم املــاليــةتم  ــ ــــــ على أسـ

املالي املوحدة:

يتم قياس االستثمار في أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة.-

.االعتراف بمستحقات التزامات املنافع املحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات املستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعةيتم - 

العملة الوظيفية وعملة العرض ٣-٢

املبالغ فيوتدرج  .  بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية للشركة وعملة العرضاالولية املوجزة واملوحدة تعرض القوائم   االولية القوائم جميع 

بالريال السعودي، ما لم يذكر غير ذلك.املوجزة واملوحدة 

قياس القيمة العادلة  ٤-٢

القياسبتاريخالسوق فياملشاركينبيننظاميةمعاملةفيماالتزاملتحويلاملدفوعأوماأصلبيعنظيراملقبوضالسعرالعادلةالقيمةتمثل

:إما االلتزامتحويلأواألصلبيعمعاملةإجراءافتراضعلىالعادلةالقيمةقياسيستند

االلتزاماتأولألصول الرئيسىيالسوق في.

االلتزاماتأولألصول منفعةاألسواقأكثرفي،الرئيسىيالسوق وجودعدمظلفي.

.املجموعةأماممتاحةفائدة األكثرأوالرئيسيةالسوق تكون أنويجب

هاالسوق فياملشاركينأنعلىافتراضاتباستخدامااللتزاماتأولألصول العادلةالقيمةوتُقاُس  أو االلتزاماتاألصول تسعيرعندسيستخدمو

.اقتصاديةمنافعأفضللتحقيقيسعون السوق فياملشاركينأنفرضيةوعلى

فائدة أفضل وأعلىنحو علىاألصلباستخداماقتصاديةمنافعتحقيقعلىالسوق فياملشاركينقدرة ماليغيرألصلالعادلةالقيمةقياسويراعي

.ممكنةفائدة وأعلىأفضلنحوعلىاألصلسيستخدمالسوق فيآخرملشارك بيعھطريقعنأوممكنة

القابلة  املدخالتمناالستفادة لتعظيم العادلةالقيمةلقياسكافيةبياناتتوفروالتيللظروف املالئمةالفنيةالتقييم طرق املجموعةوتستخدم

.للمالحظةالقابلةغيراملدخالتاستخداموتقليلالعالقةذاتللمالحظة

ها الدفترية   تقارب القيمة بسبب االستحقاق قصير األجل لألدوات املالية مثل الذمم املدينة والدائنة واألرصدة املدينة والدائنة األخرى، فان قيم

العادلة بشكل كبير. 
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املعايير الجديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات ٥-٢

م والتي تم شرحها في القوائم ٢٠٢٢يناير ١ا من ر ال توجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عًددا من التعديالت على املعايير سارية اعتبا

ليس لها أثر جوهري على القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة للمجموعة.املالية املوحدة السنوية للمجموعة ولكن 

٢٠٢١يناير ١أ) املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة املعتمدة اعتبارا من 

را من ة املعايير الجديدة والتعديالت التالية ألول مر املجموعة اعتمدت 
ً
م:٢٠٢١يناير ١اعتبا

، املعيار الدولي  ٣٩، معيار املحاسبة الدولي ٩" (تعديالت علي املعيار الدولي للتقرير املالي ٢"املرحلة IBOR- إعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة 

)١٦، واملعيار الدولي للتقرير املالي ٤، املعيار الدولي للتقرير املالي ٧للتقرير املالي 

 من بعض متطلبات املعايير الدولية للتقرير املالي. تتعلق هذه االعفاءات بالتعديالت على األدو تقدم
ً
ات املالية تعديالت املرحلة الثانية اعفاًء خاصا

الجديد. ف البديل  الفائدة  العقد مع سعر  التحوطية املعنية بإعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة املرجعي في  ي حال تغير  وعقود اإليجار والعالقات 

الفائدة املر  بالتكلفة املطفأة نتيجة إلعادة هيكلة مؤشر سعر  تقاس  التزامات مالية  أو  التعاقدية ألصول مالية  النقدية  التدفقات  جعي،  تحديد 

الهيكلة. يجب عمل  بتحديث سعر الفائدة الفعال لألصول املالية او االلتزامات املالية لتعكس التغير املطلوب بموجب إعادة املجموعةعندها تقوم  

 إلعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة املرجعي في حال تحقق. 
ً
التعديل على أساس تحديد التدفقات النقدية وفقا

 ،يكون التغير ضروريا كنتيجة مباشرة إلعادة الهيكلة

 األساس السابق أي 
ً
األساس قبل التعديل مباشرة. أن األساس الجديد في تحديد التدفقات النقدية التعاقدية يعادل اقتصاديا

التعاقدية املطلو  النقدية  التدفقات  إلى التغيرات في أساس تحديد  املالية إضافة  االلتزامات  أو  التعديالت على األصول املالية    عند عمل 
ً
بة وفقا

 بتحديث سعر الفائدة الفعال لألصول املاملجموعةإلعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة املرجعي، تقوم  
ً
الية أو االلتزامات املالية لتعكس التغيرات اوال

التغيرات   على  التعديالت  احتساب  أجل  من  السياسات  املجموعة  تطبق  ذلك،  بعد  املرجعي.  الفائدة  سعر  مؤشر  هيكلة  إلعادة   
ً
وفقا املطلوبة 

لفائدة عند قياس التزام عقد اإليجار بسبب اإلضافية. كما تقدم التعديالت أيضا استثناء الستخدام سعر الفائدة املعدل لتعكس التغير في سعر ا 

 إلعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة املرجعي.
ً
التعديل على عقد اإليجار املطلوب وفقا

 إلعا
ً
، تقدم تعديالت املرحلة الثانية سلسلة من اإلعفاءات املؤقتة من بعض متطلبات محاسبة التحوط عند الحاجة لعمل تعديل وفقا

ً
دة  أخيرا

سعر الفائدة املرجعي على بند متحوط لھ أو أداة تحوط تسمح باستمرار العالقة التحوطية دون توقف. هيكلة مؤشر 

)١٦(تعديالت علي املعيار الدولي للتقرير املالي ٢٠٢١يونيو ٣٠) ما بعد ١٩-COVIDامتيازات اإليجار ذات الصلة بــ (-

لتوفير وسيلة عملية للمستأجرين للمحاسبة عن امتيازات اإليجار التي تنشأ  ١٦م، تم تعديل املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  ٢٠٢٠يونيو  ١بتاريخ  

عند توفر الشروط التالية:١٩-COVIDكنتيجة مباشرة لوباء 

ر والذي يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من مقابل عقد اإليجار الذي يسبق (أ) يؤدي التغيير في مدفوعات اإليجار إلى تعديل املقابل لعقد اإليجا

التغيير مباشرة؛ 

 في أو قبل 
ً
م؛ و ٢٠٢١يونيو ٣٠(ب) يؤثر أي تخفيض في دفعات اإليجار فقط على الدفعات املستحقة أصال

(ج) ال يوجد تغيير جوهري في شروط وأحكام عقد اإليجار.

 للوسيلة العملية، مما يعني أن املستأجر ال يقيم ما إذا كان امتياز اإليجار  امتيازات اإليجار التي تستو
ً
ها وفقا في هذه الشروط يمكن املحاسبة ع

 أخرى في املعيار الدولي للتقرير املالي 
ً
 لعقد اإليجار. ويطبق املستأجرون شروطا

ً
للمحاسبة عن االمتياز. ١٦يمثل تعديال

هية في  في القوائم املالية السنوية للس االستفادة من الوسيلة العملية لجميع امتيازات اإليجار التي املجموعة، اختارت  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١نة املن

تستوفي الشروط. 

ها أن تؤدي إلى قيام  بإعادة قياس التزام اإليجار لتعكس املقابل  املجموعةاملحاسبة عن امتيازات اإليجار كتعديالت على عقد اإليجار كان من شأ

عدل باستخدام معدل خصم معدل، مع اثبات التغيير في التزام اإليجار املسجل مقابل أصل حق االستخدام. من خالل تطبيق الوسيلة العملية،امل
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ها الحدث  تحديد معدل خصم معدل ويتم اثبات تأثير التغيير في التزام اإليجار في الربح أو الخسارة في الفترة التي يحدث املجموعةال يتعين على  ف

أو الحالة التي أدت إلى الحصول على امتياز اإليجار. 

املالي رقم  ٢٠٢١مارس  ٣١في   للتقرير  الدولي  للمعيار   آخر 
ً
الدولية تعديال الصلة ١٦م، أصدر مجلس معايير املحاسبة  : "امتيازات اإليجار ذات 

املذكورة أعاله للتخفيضات في مدفوعات اإليجار التي كانت مستحقة  ”، والذي مدد الوسيلة العملية٢٠٢١يونيو ٣٠ما بعد ١٩-بفيروس كوفيد 

مع السماح بالتطبيق املبكر. ٢٠٢١أبريل  ١م. هذا التعديل ساري املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠في األصل في أو قبل  

املعدلة السابقة. ١٩-COVIDطبيق امتيازات اإليجار ذات الصلة بـ يجب تطبيق التعديل بشكل إلزامي من قبل املنشآت التي اختارت ت

املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد-ب

ي الفترات هناك عدد من املعايير والتعديالت على املعايير والتفسيرات التي أصدرها مجلس معايير املحاسبة الدولية والتي تعتبر سارية املفعول ف

عدم تطبيقها في وقت مبكر.املجموعةاملحاسبية املستقبلية والتي قررت 

:٢٠٢٢يناير ١التعديالت التالية سارية املفعول للفترة التي تبدأ في -

)؛٣٧تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار املحاسبة الدولي -العقود امللزمة•

)؛١٦العائدات قبل االستخدام املقصود (تعديالت على معيار املحاسبة الدولي املمتلكات واآلالت واملعدات: •

)؛ و ٤١ IAS، و ١٦ IFRS، ٩ IFRS،١ IFRS" (تعديالت على ٢٠٢٠-٢٠١٨التحسينات السنوية على املعايير "•

).٣الرجوع إلى اإلطار املفاهيمي (تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية •

:٢٠٢٣يناير ١تعديالت التالية سارية املفعول للفترة التي تبدأ في ال-

)؛ ٢وبيان املمارسة للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم ١•اإلفصاح عن السياسات املحاسبية (تعديالت على معيار املحاسبة الدولي

)؛ و٨ي تعريف التقديرات املحاسبية (تعديالت على معيار املحاسبة الدول•

). ١٢الضرائب املؤجلة املتعلقة باألصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة (تعديالت على معيار املحاسبة الدولي •

، والتي توضح املعايير املستخدمة لتحديد ما إذا  ١، أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية تعديالت على معيار املحاسبة الدولي  ٢٠٢٠في يناير  

ا  إذا كان  كانت  املتداول يعتمد على ما  أو غير  التصنيف املتداول  أو غير متداولة. توضح هذه التعديالت أن  ها متداولة  أ اللتزامات مصنفة على 

هاية فترة التقرير في تأجيل تسوية االلتزام ملدة اثني عشر شهًرا على األقل بعد فترة التقرير. توضح التعديالت أيًض  "التسوية" ا أن  للمنشأة الحق في 

صنفة  تشمل تحويل النقد أو البضائع أو الخدمات أو أدوات حقوق امللكية ما لم ينشأ االلتزام بتحويل أدوات حقوق امللكية من ميزة التحويل امل

السنوية التي تبدأ في أو للفتراتكأداة حقوق ملكية بشكل منفصل عن عنصر االلتزام ألداة مالية مركبة. كانت التعديالت سارية املفعول في األصل

.٢٠٢٣يناير ١، تم تأجيل تاريخ السريان إلى فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد ٢٠٢٠. ومع ذلك، في مايو ٢٠٢٢يناير ١بعد 

ديسمبر   إلعدا ٢٠٢٠في  الدولية  املعايير  تفسيرات  لجنة  أصدرت  املصالح،  أصحاب  من  واالستفسارات  للتعليقات   
ً
استجابة املالية ،  التقارير  د 

)IFRICتي  ) قرار جدول األعمال املؤقت، لتحليل إمكانية تطبيق التعديالت على ثالثة سيناريوهات. ومع ذلك، نظًرا للتعليقات الواردة واملخاوف ال

هاء من قرار جدول األعمال وإحالةIFRIC، قررت لجنة  ٢٠٢١أثيرت بشأن بعض جوانب التعديالت، في أبريل   األمر إلى مجلس معايير  عدم االن

فيما  ١، قرر مجلس معايير املحاسبة الدولية بشكل مبدئي تعديل متطلبات معيار املحاسبة الدولي ٢٠٢١املحاسبة الدولية. في اجتماعھ في يونيو 

ملدة عام واحد على ٢٠٢٠يتعلق بتصنيف االلتزامات الخاضعة للشروط واإلفصاح عن املعلومات حول هذه الشروط وتأجيل تاريخ نفاذ تعديل  

األقل. 

حالًيا بتقييم تأثير هذه املعايير املحاسبية الجديدة والتعديالت. املجموعةتقوم -
هائية على معيار املحاسبة الدولي رقم  املجموعةم  ستقو  ها بمجرد إصدارها من قبل مجلس معايير ١بتقييم تأثير التعديالت ال على تصنيف التزاما

ها، ١أن التعديالت على معيار املحاسبة الدولي املجموعةاملحاسبة الدولية. ال تعتقد  ، في شكلها الحالي، سيكون لها تأثير كبير على تصنيف التزاما

تزام غير  حيث إن ميزة التحويل في أدوات الدين القابلة للتحويل مصنفة كأداة حقوق ملكية وبالتالي ال تؤثر على تصنيف الدين القابل للتحويل كال

ها غير سارية املفعول بعد، أن يكون لها  املجموعةال تتوقع  متداول. تأثير مادي  أي معايير أخرى صادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية، ولك

على املجموعة. 
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٣-التقديرات املحاسبية واالفتراضات الهامة 

  االولية املوجزة واملوحدة القوائم يتطلب إعداد  
ً
أحكام استعمالوفي اململكة العربية السعوديةة للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمداملعدة وفقا

تؤثر في قيم اإليرادات واملصاريف واألصول وااللتزامات واإليضاحات املرفقة بجانب اإلفصاح عن اإللتزامات الطارئة. إن عدم  فرضياتوتقديرات و 

 على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات املتأثرة في الفترا التأكد
ً
 جوهريا

ً
ت بخصوص هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي لنتائج تتطلب تعديال

.بليةاملستق

والتي  املالية االولية املوجزة واملوحدة  األساسية املتعلقة باملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما في تاريخ القوائم  الفرضياتفيما يلي  

القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل الفترة املالية   التالية. هذا وتعتمد املجموعة في تشكل مخاطر عالية قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية في 

ها على معايير متاحة لها عند إعداد القوائم املالية ها وتقديرا ، وهذه االفتراضات والتقديرات حول التطورات املستقبلية قد تتغير املوحدةافتراضا

هانتيجة تغيرات السوق والظروف الخارجة عن سيطرة املجموعة ومثل هذه التغيرات على االفتراضات  .يتم ايضاحها عند حدو

  
ً
اإلدارة بمراجعة حالة عدم التأكد حول املصادر  )، قامت٢١االيضاح رقم () وكما هو موضح في  ١٩-(كوفيدالنتشار وباء كورونا املستجدونظرا

ها واألخذ في االعتبار التأثير املحتمل لوباء كورونا املستجد (كوفيد ).  ١٩-الرئيسة للتقديرات التي تم االفصاح ع

ملخص ألهم التقديرات والفرضيات املحاسبية املتبعة -أ

هاء تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإل

ها املدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار باإلضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد ا قامت ا  إليجار  ملجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أ

إذا كان من املؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار. 

هاء. تطبق املجموعة حكمها في تقييم ما إذا كان من املؤكد بشكل معقول ممارسة لدى املجموعة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإل

هائھ أم ال. بمعنى أن يتم األخذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافًزا اقتصادًيا ملمارسة ال هاء. خيار تجديد العقد أو إ تجديد أو اإل

ناك حدث كبير أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرة املجموعة ويؤثر  بعد تاريخ بدء العقد، تعيد املجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان ه

هاء . ها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإل على قدر

معدل العائد الضمني لعقود االيجار

ها   تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر العائد الضمني لجميع عقود اإليجار ، وبالتالي ، فإ

للحصول  دة مماثلة، مع ضمانات مماثلة ملى املجموعة أن تدفعھ لالقتراضالذي يتعين علاإلقتراضهو معدل  اإليجار. ان معدل االقتراض اإلضافي

مماثلة. على أصل ذي قيمة مماثلة لحق استخدام األصل وفي بيئة
ها (دل االتقوم املجموعة بتقدير مع مثل اتفاقيات التسهيالت البنكية املتاحة لها ومعدالت قتراض اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن الحصول عل

). االقتراض السائدة في السوق 

واملعدات واآلالتللعقاراتاإلنتاجيالعمر

بتقديرإدارة تقوم هالكاحتسابلغاياتواملعدات واآلالتللعقاراتاالنتاجيةاألعماراملجموعة   االس
ً
املتوقععلىاعتمادا لهذه االستخدام 

تقوم هالكتعديلسنوي، ويتم بشكلاالنتاجيةواألعماراملتبقيةالقيمةبمراجعةاإلدارة األصول.  اعتقادفيكانإذا املستقبليمصروف االس

.السابقةالتقديراتعنتختلفاإلنتاجيةاألعمارأناإلدارة 

العمر اإلنتاجي لألصول غير امللموسة  

تتمثل األصول غير امللموسة بالتكاليف املتكبدة للحصول على حقوق االنتفاع من مواقع عقارية ألسواق مستأجرة من املستأجر األصلي (خلو) 

ها. أو أعمارها االنتاجية أو عقود االنتفاع تم إطفاؤها على مدة عقود اإليجارويوأنظمة الحاسب اآللي،

مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة 

عّرض  تقوم اإلدارة بتقدير املخصص لتخفيض قيمة املخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق إذا كانت تكلفة املخزون غير قابلة لإلسترداد أو ت

أية عوامل أخ أو  التكلفة  من  أقل  البيع  أو إذا كان سعر  أو جزئي  للتقادم بشكل كلي  أو  للتلف  القابلة املخزون  القيمة  تتسبب في انخفاض  رى 

لالسترداد عن القيمة الدفترية. 
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افز البيعو ح

وا  املعتادة  املمارسة  على  بناًء  (اكتساب)  الزبون  والء  برنامج  وفق  البيع  لحوافز  املتغير  باملقابل/البدل  املتعلق  االلتزام  تقدير  السابقة  يتم  لخبرة 

اإللتزام عند إعداد التقارير املالية ليعكس القيمة املحتملة إللتزام املجموعة تجاه العمالء.للمجموعة، ويتم مراجعة هذا 

الحافز االضافي من املوردين

الحوافز عند  املجموعةقد تحصل   بإثبات هذه  هم خالل السنة املالية، وتقوم اإلدارة  املشتريات م  لحجم 
ً
املوردين تبعا اضافية من  على حوافز 

الفع وسلوك  التحقق  السوق  متغيرات  دراسة  في  ي  امل الحكم  ممارسة  على  اإلدارة  وتعتمد  املوردين،  مع  املبرمة  للعقود   
ً
وفقا الحوافز  لهذه  لي 

هلكين عند تقدير االعتراف بالحافز في تاريخ إعداد القوائم املالية تقديرات املالية بناء على  هاية السنة  اإلضافيالحافزويتم إثبات.  املوحدة املس

. اإلدارة 

القيمة القابلة لإلسترداد

ها.  تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصول لتحديد فيما إذا كان هناك أي هبوط في قيم

هاية الخدمة للموظفين ا لتزام مكافآت 

هاية الخدمة للموظفين بموجب برنامج املكافآت املحددة   غير املمولة ويتم قياسها بإستعمال التقييم اإلكتواري. يتم تحديد تكلفة إلتزام مكافأة 

املستقبل. وتشمل هذه اإلفتراضات تحديد معدل  الفعلية في  تختلف عن التطورات  العديد من اإلفتراضات التي قد  اإلكتواري  التقييم  يشمل 

 لتعقيد ا 
ً
لتزام املكافأة املحددة غير ا يم وطبيعتھ طويلة األجل فإن  لتقيالخصم، والزيادات املستقبلية في الرواتب، ومعدل دوران العاملين. ونظرا

.املمولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه اإلفتراضات. لذا تتم مراجعة جميع اإلفتراضات مرة في السنة أو أكثر عند الضرورة 

مبدأ االستمرارية -ب

ـــــــك يذكر حول قدرة املجموعة ـــــتمرار. وعليھ، فقد تم إعداد القوائم  على اال ليس لدى املجموعة أي شـ ــ املرفقة القوائم االولية املوجزة واملوحدة  سـ

ستمرارية.على أساس مبدأ اال 

ملخص بأهم السياسات املحاسبية -٤

ــــــــتخدمة في إعداد القوائم املالية ـــــــبية املسـ ــــــات املحاســ ــــياســـ ــ م هي نفس الســـــــــياســـــــــات ٢٠٢٢مارس٣١املرفقة كما في االولية املوجزة واملوحدة الســـ

هيةالقوائم االولية املوجزة واملوحدة إعداد القوائم  املتبعة في  م. وفيما يلي أهم الســــياســــات املحاســــبية التي ٢٠٢١ديســــمبر٣١في عن الســــنة املن

ها امل :القوائم االولية املوجزة واملوحدة جموعة في إعداد القوائم  استخدم

القوائم املالية سس توحيد. أأ

املوجزة واملوحدة  تشتمل القوائم   ها كما فياملالية االولية  التابعة الخاضعة لسيطر املالية للشركة والشركات  مارس ٣١للمجموعة على القوائم 

ها القدرة م. تتحقق السيطرة عندما تكون املجموعة معرضة ٢٠٢٢ ها، ولد ها، لقاء إرتباطها بالشركة املستثمر ف ها الحق ف لعوائد مختلفة، أو لد

ها. وعلى وجھ التحديد، تتحقق السيطرة للشركة على شركة مستثمر ف ها على الشركة املستثمر ف ها،  على التأثير في هذه العوائد من خالل سيطر

فقط عند تحقق العناصر الثالثة التالية: 
بالشركة سل- الخاصة  األهمية  ذات  األنشطة  توجيھ  الحالية على  القدرة  تمنحها  حقوق قائمة  (أي، وجود  ها  ف املستثمر  الشركة  طة على 

ها).  املستثمر ف

ها.تغيرة التعرض إلى عوائد م- ها، نظير إرتباطها في الشركة املستثمر ف ، أو الحق ف

ها على الشركة - ها للتأثير على عوائدها.القدرة على إستخدام سلط املستثمر ف

 لهذا االفتراض، وعندما يكون لدى املجموعة أقل من
ً
وبشكل عام، هناك افتراض بأنھ ينتج عن امتالك أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييدا

ها، فإن املجموعة تأخذ بعين اإلع ما إذا  ييم ر كافة الحقائق والظروف لتقتبااألغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة املستثمر ف

ها، ويشمل ذلك: ها سلطة على الشركة املستثمر ف كانت لد

ها.الترتيبات التعاقدية مع- حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة املستثمر ف

الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى. -

حقوق التصويت الخاصة بالشركة وأية حقوق تصويت محتملة.-
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ها إذا ما أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنص ها سيطرة على الشركة املستثمر ف ر أو أكثر تقوم املجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت لد

ها ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان السيطر من عناصر السيطرة الثالثة. يتم  ها عند بدء ممارسة السيطرة عل ة على  توحيد الشركة املسيطر عل

ها خالل   عل املستحوذ  الشركة  ومصاريف  وإيرادات  وإلتزامات  أصول  تدرج  املجموعة.  قبل  ها من  عل املسيطر  االولية  في  الفترة الشركة  القوائم 

 مناملوجزة واملوحدة 
ً
تاريخ انتقال السيطرة إلى املجموعة ولحين فقدان مثل هذه السيطرة. اعتبارا

الشركة وإلى حقوق امللكية غير املسيطرة حتى إذا ما أدى ذلك إلى  بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى املساهمين فييعود الربح أو الخسارة وكل 

، بمعنى أنھ يتم قيد الخسائر على الحصص غــير الـمسيطرة حتى و  
ً
عجز في رصيد  إلىذلك لو أدى أن يكون رصيد حقوق امللكية غير املسيطرة عجزا

رة. الحصص غير املسيط

ها إذا تطلب األمر ذلك لتتماشىى االولية املوجزة واملوحدة املالية عند توحيد القوائم املالية يتم إجراء التسويات على القوائم  للشركات املسيطر عل

تعلقة باملعامالت مع السياسات املحاسبية للشركة. يتم حذف كافة األصول واإللتزامات وحقوق امللكية والدخل واملصاريف والتدفقات النقدية امل

. املجموعةبين شركاتالداخلية

ها فقدان للسيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.  ها، التي ال ينجم ع تتم املحاسبة عن التغيرات في ملكية الشركة املسيطر عل

هااملستثمرفي حالة فقدان املجموعة السيطرة على الشركة  ها: ف ، فإ

ها.املستثمرتقوم بالتوقف عن إثبات أصول والتزامات الشركة - ف

.تقوم بالتوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألية حقوق ملكية غير مسيطرة -

.تقوم بالتوقف عن إثبات فروقات التحويل املتراكمة، املقيدة ضمن حقوق امللكية-

.تقوم بإثبات القيمة العادلة للعوض املستلم -

.بإثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھتقوم -

. تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في قائمة الدخل -

ها من البنود املثبتة سابقا في بنود الدخل الشامل اآل - األرباح املبقاة، إذا إقتضىى تحولها إلىخر إلى قائمة الدخل أوتقوم بإعادة تصنيف حص

.بموجب معايير دولية أخرى األمر ذلك،

تصنيف األصول وااللتزامات إلى متداولة/غير متداولة -ب

 إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة.  
ً
تعرض املجموعة األصول وااللتزامات في قائمة املركز املالي املوحدة استنادا

 عندما: 
ً
يكون األصل متداوال

 بھ بشكل أساسىي بغرض املتاجرة-
ً
يكون محتفظا

 بعد فترة أي تقرير مالي يكون من -
ً
املتوقع تحققھ خالل اثني عشر شهرا

هالكھ في دورة تشغيل عادية- يكون من املتوقع تحققھ أو توجد نية لبيعھ أو اس

- 
ً
 على األقل بعد فترة أمن التبادل أو اال يكون في صورة النقد وما في حكمھ ما لم يكن مقيدا

ً
ي ستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهرا

تقرير مالي. 

تقوم املجموعة بتصنيف كافة األصول االخرى كأصول غير متداولة. 

 عندما: 
ً
يكون االلتزام متداوال

 بھ بشكل أساسىي بغرض املتاجرة-
ً
يكون محتفظا

يكون من املتوقع سداده في دورة تشغيل عادية-

 يكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهر -
ً
بعد فترة اي تقرير مالي ا

 على األقل بعد فترة اي تقرير مالي. -
ً
في حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر شهرا

ها غير متداولة. يتم تصنيف كافة  االلتزامات األخرى على أ
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١٦

األدوات املالية-ج

ها  أصول مالية ملنشاة ما والتزامات مالية أو أدوات حقوق ملكية ملنشاة أخرى. إن األداة املالية هي أية عقود ينشأ ع

 في النصوص
ً
ها املالية في قائمة املركز املالي املوحدة عندما وفقط عندما تصبح املجموعة طرفا التعاقدية تقوم املجموعة بإثبات أصولها والتزاما

ت باستخدام املحاسبة على أساس تاريخ املتاجرة.لألداة. ويتم إثبات الشراء أو البيع أو إلغاء اإلثبا

املاليةاألصول ١.ج

أو بالقيمة العادلة اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  املطفأة عند اقتناء املجموعة ألصل مالي يتم تصنيف األصل املالي بالتكلفة  

(ب) خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل املالي.ومن خالل الدخل على أساس كٍل من (أ) نموذج األعمال إلدارة مجموعة أصول مالية

القياس األولي لألصل املالي 

اإلثبات األولي بالقيمة العادلة مضاف إليھ تكاليف   العادلة من خالل الدخل  يقاس األصل املالي عند  املعاملة، باستثناء األصول املالية بالقيمة 

والتي تقاس بالقيمة العادلة (بدون إضافة تكاليف املعاملة).

لألصل املالي القياس الالحق

ها هذه األصول امل الية كما يلي:بعد اإلثبات األولي تقوم املجموعة بالقياس الالحق لألصول املالية بناًء على الفئة التي صنفت ضم

، إذا كان هدف املجموعة االحتفاظ بمجموعة أدوات دين مالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في تواريخ محددة، املطفأة بالتكلفة  -

.دفعات من أصل املبلغ والفائدة على املبلغ األصلي القائم -فقط-والتي تعّد 

ا كان هدف املجموعة االحتفاظ بمجموعة أدوات دين مالية لتحصيل التدفقات النقدية  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذ-

عد  التعاقدية وبيع األصول املالية، وأن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ
ُ
دفعات من أصل  -فقط  –محددة تدفقات نقدية ت

املبلغ والفائدة على املبلغ األصلي القائم.

)  ٩، إذا قامت املجموعة باستخدام خيار القياس هذا املتوفر في املعيار الدولي للتقرير املالي (اآلخرادلة من خالل الدخل الشامل بالقيمة الع-

"األدوات املالية". 

أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. املطفأة بالقيمة العادلة من خالل الدخل، ما لم يتم قياسھ بالتكلفة -

بالتكلفة  - أرباح وخسائر االستبعاد في قائمة  املطفأة يتم قياس األصول املالية  الفعال، و يتم إدراج  العمولة  املوحدة  الدخلبطريقة معدل 

هذا األصل املالي. أما األصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة ، فتقاس بالقيمة العادلة مع إظهار فروقات التقييم في قائمة عند إلغاء االعتراف 

الشامل اآلخر، فإن  العادلة من خالل الدخل  بالقيمة  قياسها  اإلثبات األولي  املجموعة عند  املالية والتي تختار  باستثناء األصول  الدخل، 

ها من خالل قائمة الدخل.فروقات التقييم تظهر ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر. كما يتم االعتراف بتوزيع ات األرباح الناجمة ع

االصل املالي إلغاء إثبات

تقوم املجموعة بإلغاء إثبات األصل املالي فقط عند:

إنقضاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل املالي، أو -

ومكافآت ملكية األصل املالي، أوستالم التدفقات النقدية من األصل املالي وتحويل ما يقارب جميع مخاطر ا تحويل الحقوق التعاقدية في -

- 
ً
 تعاقديا

ً
أو  بدفع التدفقات النقدية إلى واحداإلبقاء على الحقوق التعاقدية في أستالم التدفقات النقدية من األصل املالي مع تحمل التزاما

ا يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل املالي، أو  أكثر من املستلمين وتحويل م

تحويل الحقوق التعاقدية في أستالم التدفقات النقدية من األصل املالي دون تحويل وال إبقاء ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل-

املالي إذا لم تكن قد أبقت على السيطرة على األصل املالي. أو 

 بأن تدفع التدفقات النقدية إلى واحد اإلبقاء على الحقوق ا -
ً
 تعاقديا

ً
لتعاقدية في أستالم التدفقات النقدية من األصل املالي، مع تحمل التزاما

صل أو أكثر من املستلمين دون تحويل وال إبقاء ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل املالي إذا لم تكن قد أبقت على السيطرة على األ 

املالي. 

ستلم (بما فوعند  
ُ
 في تاريخ إلغاء اإلثبات) والعوض/ املقابل امل

ً
ي ذلك أي إلغاء إثبات أصل مالي في مجملھ، فإن الفرق بين القيمة الدفترية (ُمقاسا

 منھ أي التزام جديد تم تحملھ (يتم إثباتھ في قائمة الدخل). 
ً
أصل جديد تم الحصول عليھ مطروحا
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١٧

الهبوط في األصول املالية

يعتبر أي أصل مالي أو مجموعة من األصول املالية قد هبطت قيمتھ، فقط إذا وجد دليل موضوعي على حدوث هبوط نتيجة لوقوع حدث أو أكثر 

و مجموعة بعد اإلثبات األولي لتلك األصول ("حدث خسارة" متكبدة) وأن لهذا الحدث أثر على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املالي أ 

من األصول املالية والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق بھ. يشتمل الدليل املوضوعي على وقوع الهبوط على مؤشرات توحي بأن مقترض أو مجموعة 

أو  الس  من الجهات املقترضة تعاني من صعوبات مالية مهمة، أو اإلخفاق أو التأخر في سداد أصل املبلغ أو العمولة الخاصة بھ، أو احتمالية اإلف

ة مثل إعادة هيكلة مالية أخرى، وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود هبوط قابل للقياس في التدفقات النقدية املستقبلية املقدر 

التغيرات في املتأخرات أو الظروف االقتصادية املرتبطة بحاالت اإلخفاق في السداد. 

اإللتزامات املالية٢ج.

 بالتكلفة تقوم املجموعة بتصنيف
ً
ها يتم قياسها الحقا .املطفأة جميع اإللتزامات املالية على أ

إلغاء إثبات اإللتزامات املالية

ـــــداد تقوم املجموعـة بـإزالـة االلتزام املـالي (أو جزء من االلتزام املـالي) من قـائمـة مركزهـا املـالي عنـدمـا، وفقط عنـدمـا، يتم إطفـاؤه؛ أي عنـد ـــــ ــ مـا يتم ســ

املحدد في العقد أو يتم إلغاؤه أو انقضاؤه.االلتزام  

عادة تصنيف األصول و اإللتزامات املاليةإ٣ج.

ـــــتقبلي من تاريخ إعادة التصــــــــــنيف، وال يتم تعديل أية  ـــ ـــــنيف بأثر مســ ها تطبق إعادة التصـــــ ـــــل مالي، فإ ـــــنيف أصـــــ في حال قيام املجموعة بإعادة تصـــــ

ــائر (بما في ذلك مكاســــب وخســــائر الهبو  ها ســــابقا، كما يمنع إعادة تصــــنيف أي فئة من اإللتزامات املالية من مكاســــب أو خســ ط) أو عمولة تم إثبا

فئة إلى فئة أخرى.

حقوق امللكية واالحتياطيات ومدفوعات توزيعات األرباح.د

يمثل رأس املال القيمة االسمية لألسهم التي تم إصدارها. 

السابقة.السنوات أرباحالرصيد املتبقي منالحالية و الفترة تتضمن األرباح املبقاة أرباح 

الشركة بشكل منفصل ضمن حقوق امللكية.مساهمييتم تسجيل جميع املعامالت مع 

توزيعات األرباح الى املساهمين  -ه

  
ً
ـــــاهمي الشــــــــــركة كإلتزام عند إقرار هذه التوزيعات. وفقا ــ ـــــجل توزيعات األرباح إلى مســـ ــــ ـــــعودية، يتم إقرار لنظام تسـ ـــــركات باململكة العربية الســـــ الشـــــ

على مســـاهمي الشـــركة بشـــكل نصـــف ة بتوزيع أرباح مرحليةالتوزيعات عند اعتمادها من املســـاهمين أو التفويض من املســـاهمين الى مجلس اإلدار 

ها النقدية. ويخصم املبلبما يتناسب مع وضع الشركة املاليي او ربع سنوي، وذلكسنو  .غ املقابل مباشرة من حقوق املساهمينوتدفقا

ذمم مدينة تجارية .و 

األولي   اإلثبات  ويتم  للمجموعة،  االعتيادي  النشاط  أو خدمات منجزة ضمن  بضائع  بيع  العمالء عن  من  املستحقة  املبالغ  املدينة تمثل  للذمم 

.  املطفأة ولي يتم قياسها بالتكلفة التجارية بالقيمة العادلة من خالل مبلغ املعاملة األصلي. والحقا لإلثبات األ 

وما في حكمھالنقد.ز 

اقل من تاريخ  يشتمل النقد وما في حكمھ على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة االجل ذات فترات استحقاق ثالثة أشهر أو

.البنوكلدى والنقدالخزينة والودائع تحت الطلبفيالنقدعلىوما في حكمھ يشتملالنقدالنقدية، فإنالتدفقاتقائمةألغراض(ربطها).
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١٨

عقود اإليجار ح.

ها الشركة كمستأجر  عقود اإليجار التي تكون ف

.، تعترف املجموعة بحق إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار ملعظم عقود اإليجار في قائمة املركز املالي١٦بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  

االجل ومنخ قصيرة  االيجار  لبعض عقود  االيجار  االصول وإلتزامات  إستخدام  بحق  االعتراف  اختارت عدم  املجموعة قد  فإن  ذلك،  فضة  ومع 

هذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة االيجار.  القيمة. تعترف املجموعة بمدفوعات االيجار املرتبطة 

تعترف املجموعة بحق إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار.

هالك املتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة، ويتم تعديلھ من  تم قياس حق إستخدام األصول مبدئًيا بالتكلفة، وبعد ذلك بالتكلفة ن  االس
ً
اقصا

.أجل إعادة قياسات معينة إللتزامات االيجار

 بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء عقد اإليجار، ويتم خصمها باستخد
ً
ام سعر  يتم قياس إلتزام اإليجار مبدئيا

،  الفائدة الضمن للمجموعة. بشكل عام  باإلمكان تحديد ذلك السعر ، فباستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي  إذا لم يكن  أو ،  في عقد اإليجار  ي 

.تستخدم املجموعة معدل اإلقتراض اإلضافي كمعدل خصم 

 من خالل تكلفة الفائدة على إلتزام اإليجار وينخفض بدفع اإليجار.
ً
يتم إعادة قياس اإللتزام عندما يكون هناك تغيير يتم زيادة إلتزام اإليجار الحقا

بقية، أو  في مدفوعات االيجار املستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل ، أو تغيير في تقدير املبلغ املتوقع دفعھ بموجب ضمان القيمة املت

هاء من املؤكد عدم  حسب اإلقتضاء، التغييرات في التقييم حول ما إذا كان خيار الشراء أو التمديد مؤ   إلى حد معقول ملمارستھ أم أن خيار اإل
ً
كدا

. ممارستھ

تقدير   يؤثر  التجديد.  خيارات  وتتضمن  كمستأجر  ها  ف تكون  والتي  اإليجار  عقود  لبعض  اإليجار  عقد  مدة  لتحديد   
ً
أحكاما املجموعة  طبقت 

ار، مما يؤثر بشكل كبير على مقدار إلتزامات اإليجار وحق إستخدام املجموعة لدرجة التأكد من ممارسة مثل هذه الخيارات على مدة عقد اإليج 

األصول املثبتة.

ها الشركة كمؤجر  عقود اإليجار التي تكون ف

. ومع ذلك، عندما تكون املجموعة ١٧ال تختلف الســـــياســـــات املحاســـــبية املطبقة على املجموعة كمؤجر عن تلك بموجب معيار املحاســـــبة الدولي  

 وســـيط
ً
، يتم تصـــنيف عقود اإليجار من الباطن بالرجوع الى حق إســـتخدام االصـــول الناشـــىئ عن عقد اإليجار الرئيســـىي، ليس مع اإلشـــارة إلى مؤجرا

ً
ا

االصل االساسىي.

الــدولي للتقرير املــالي رقم   هــا  ١٦عنــد التحول إلى املعيــار  كمؤجر. ومع ذلــك،  ليس على املجموعــة إجراء تعــديالت مهمــة لعقود االيجــار التي تكون ف

ــــر التــأجير ١٥طبقــت املجموعــة املعيــار الــدولي للتقرير املــالي رقم   ــــــــــــيص املقــابــل املــالي في العقــد لكــل من عنصـــــــــ "إيرادات العقود" مع العمالء لتخصـ

.وعنصر غير التأجير

عداتمت و عقارات واآل .ط

االعتراف والقياس ١.ط

هالك املتراكم وخسائر الهبوط في القيمة املتراكمة. تظهر بنود العقارات واآلالت واملعدات - بالتكلفة التاريخية، بعد طرح االس

تتضمن التكلفة املصاريف املرتبطة مباشرة باقتناء العقارات واآلالت واملعدات.-

ها كبنود منفصلة. - عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود العقارات واآلالت واملعدات يتم املحاسبة ع

القيمة  - أية مقبوضات من االستبعاد مع  العقارات واآلالت واملعدات بمقارنة  بنود من  عن استبعاد  الناتجة  يتم تحديد املكاسب والخسائر 

املوحدة. الدخلالدفترية لتلك البنود وتسجل بالصافي في قائمة 

التكاليف الالحقة ٢.ط

العقارات واآلال تسجل- ت واملعدات ضمن القيمة املدرجة لذلك البند إذا كان من املحتمل تدفق منافع تكلفة الجزء املستبدل لبند من بنود 

اقتصادية مستقبلية للمجموعة تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس تكلفة ذلك الجزء بشكل موثوق، ويتم شطب القيمة املدرجة  

للجزء القديم املستبدل.



شركة أسواق عبد هللا العثيم

شركة مساهمة سعودية

هية في  م. (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس ٣١إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة لفترة الثالثة أشهر املن

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

١٩

التكاليف واملصاريف اليومية التي  - التتحملها املجموعة على صيانة وتشغيل العقاراتتسجل  املوحدة عند  دخل  واآلالت واملعدات في قائمة 

تكبدها. 

هالك ٣.ط االس

الشامل املوحدة  الدخل  هالك في قائمة  االعتراف بمصروف االس اإلنتاجي املقدر لكل بند من بنود  يتم  العمر  الثابت على مدى  القسط  بطريقة 

هالك األصول املقامة على أراضىي مستأجرة على مدة عقد اإليجار أو على األعمار اإلنتاجية  العقارات واآلالت وامل عدات، باستثناء األراضىي. يتم اس

 لالستخدام بالطريقة املقصودة من قب
ً
هالك بنود العقارات واآلالت واملعدات عندما يكون األصل جاهزا هما أقل. ويبدأ اس ل االدارة. لتلك األصول أ

ــــــة خـــــــــالل  ــ ــــــــار االنتاجيـ ــــــــدات واألعمـ ــــــــارات واآلالت واملعـ ــــدرة للعقـ ــة املقـــــ ــ ــار االنتاجيـــــ ــ ـــ ــــــــهارة ـتـــــــــ الفإن األعمــ ـــــــي نفسـ ــــة هــ ــ ــابقةرات تــــــــــفللالحاليـــ ــ الســـــ

وتفاصيلها كما يلي:

األعمار اإلنتاجية (سنة)البند  

هما أقل ٢٥مباني وإنشاءات  سنة أو مدة العقد أ
١٠–٥آالت ومعدات

٧–٥سيارات
١٠–٣أجهزة الحاسب اآللي 

١٠–٢أثاث ومفروشات 
هما أقل  ١٠التحسينات على عقارات مستأجرة سنوات أو مدة العقد أ

هاية كل فترة مالية،  القيمة املتبقية لجميع بنود  تقوم املجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية و  وتقوم بالتعديل إذا لزم عقارات، وآالت ومعدات في 

األمر. 

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ ٤.ط

هالك يتم املباشرة. الواملصروفاتواملعداتاإلنشاءات تكلفةوتتضمنبالتكلفة التنفيذتحتاألعمال الرأسماليةتظهر األعمال الرأسماليةاس

هالكها من قبل املجموعة عندما يتم سوفوالتي،التنفيذتحت وآالت ومعدات. عقاراتإلىتحويلهايتم تصبح جاهزة لالستخدام حيثاس

العقارات االستثمارية.ي

(جـ)  تصنف املجموعة األصل على أنھ عقار استثماري إذا كان الغرض من االحتفاظ بھ هو (أ) كسب إيرادات إيجارية أو (ب) إلنماء رأس املال أو  

االستثمارية عند القياس األولي بالتكلفة شاملة النفقات املرتبطة مباشرة باقتناء العقار االستثماري، وعند القياس  لكال الغرضين. وتظهر العقارات  

ها هالك املتراكم وخسائر الهبوط في القيمة املتراكمة، ويتم اإلفصاح عن قيم العادلة  الالحق تستخدم املجموعة نموذج التكلفة حيث يتم طرح االس

. املوحدة ملعيار الدولي بتاريخ إعداد القوائم املاليةبحسب متطلبات ا 

هالك العقارات االستثمارية وذلك على مدى العمر املقدر لكل بند من بنود العقارات االستثمار  ية تستخدم املجموعة طريقة القسط الثابت الس

أراضىي مستأجرة على مدة عقد اإليجار أو   املقامة على  األصول  هالك  اقل، ويسجل مصروف  كما ويتم اس هما  أ اإلنتاجية لألصول  على األعمار 

هالك في قائمة الدخل الشامل املوحدة. االس

مالية غيرأصول قيمة في الهبوط.ك

قيمةانخفاضاحتماليةعلىيدلمؤشرهناككان إذا مماللتحققتقييًما،املوحدة القوائم املاليةحول التقريرإعدادبتاريخاملجموعة،تُجري 

رالسنوي،انخفاض القيمةاختبارإجراءاألمريستلزمعندماأواملؤشرهذا وجودحالوفيأصل ما. .لالستردادالقابلةاألصول قيمةاملجموعةتقّدِ

ها تكاليف وتحدد القيمة   م
ً
هما أكبر. القابلة لإلسترداد لألصل أو وحدة توليد النقد بالقيمة العادلة لألصل مطروحا اإلستبعاد وقيمة إستخدامھ أ

د القيمة  مجموعة  أوأخرى أصول من املتحقق عن كبيرحد إلىمستقلةنقديةتدفقاتاألصل يحقق لم مااألصول ألحدلالسترداد القابلةوتُحدَّ

ة الوحدة أولألصلالدفتريةالقيمةتجاوز وعنداألصول من ِدرَّ
ُ
إلىالقيمة،منخفضاألصليُعتبرلالسترداد،القابلةقيمتھللنقدامل ض  ويخفَّ

لالسترداد.  القابلةقيمتھ

الضريبةقبلماخصم معدلباستخدامالحاليةقيمهاإلىالتقديريةاملستقبليةالنقديةالتدفقاتتُخَصم االستخدام،قيدالقيمةتقييم وعند

يعكس علىالقيمةالنخفاضاملجموعةحساباتيستند. و لألصلاملحددة واملخاطرلألموالالزمنيةللقيمةالحاليةالسوق تقييماتبحيث 

ة الوحداتمنوحدة كلعنمستقلٍة بصورةٍ تَعدُّ التياملتوقعة،والحساباتاملوازنات التفصيلية ِدرَّ
ُ
.األصول لهااملخصصللمجموعةللنقدامل

الشامل املوحدة ضمن قائمة فياملستمرة العملياتفياالنخفاضبخسائر ويعترف الذي األصل وظيفة مع يتماشىىوبمااملصاريففئاتالدخل 

.قيمتھانخفضت
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، األصلقيمةفياالنخفاضعنالناشئةالخسارة قيدعكستم وإذا 
ً
ة للوحدة (أولألصلالدفتريةالقيمةزيادة تتم الحقا ِدرَّ

ُ
إلى القيمةللنقد)امل

دكانتالتيالدفتريةالقيمةاملزيدة الدفتريةالقيمةتتجاوز أالعلىلالسترداد،القابلةاملعدلةالتقديرية خسارة االثبات بأي يتم لم لوفيماستُحدَّ

ة للوحدة (أواألصلقيمةفياالنخفاضعنناشئة ِدرَّ
ُ
االنخفاضعنالخسارة الناشئةقيدبعكسالفور علىيثبتالسابقة.السنواتللنقد) فيامل

. املوحدة قائمة الدخلفيالقيمةفي

األصول غير امللموسة . ل

ها بشكل منفصل بالتكلفة في تاريخ االعتراف األولي. إن تكلفة األصول غير امللموسة املستح ها  يتم قياس األصول غير امللموسة املستحوذ عل وذ عل

العادلة ب القيمة  تجميع أعمال هي  املتراكم في عملية   اإلطفاء 
ً
ناقصا األولي، تدرج األصول غير امللموسة بالتكلفة  تاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات 

ها وي ، باستثناء تكاليف التطوير املرسملة، ال تتم رسمل
ً
ها  وخسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت. إن األصول غير امللموسة املنتجة داخليا تم إثبا

وحدة عند تكبدها، ويتم تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول غير امللموسة لتكون إما محددة أو غير محددة. املالدخلمصاريف في قائمة 

خفاض في يتم إطفاء األصول غير امللموسة ذات األعمار املحددة على مدى العمر اإلنتاجي وتقوم املجموعة باالختبارات الالزمة للتأكد من وجود ان

ها عند وجود مؤشر على أ  ها. تتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لألصول غير امللموسة ذات األعمار قيم ن األصول غير امللموسة قد انخفضت قيم

هالك املنافع االقتصاد الطريقة املتوقعة الس أو  العمر اإلنتاجي املتوقع  التغيرات في  هاية كل فترة مالية. إن  ية املستقبلية  املحددة على األقل في 

ها من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسب االقتضاء، وتعامل كتغيرات في التقديرات املحاسبية. يتم  املتضمنة في األ  صل يتم املحاسبة ع

املوحدة ضمن فئة املصاريف التي تتفق مع وظيفة الدخلإثبات مصروف اإلطفاء لألصول غير امللموسة ذات األعمار االنتاجية املحددة في قائمة 

امللموسة. األصول غير 

صل يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات األصول غير ملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لأل 

ها في قائمة  املوحدة عندما يتم التوقف عن إثبات األصول.الدخلويتم إثبا

األولي يتم قياس األصول غير   اإلثبات  املتراكمةامللموسةبعد  الهبوط  املتراكم وخسائر  ها اإلطفاء   م
ً
، يتم االعتراف بمصروف  بالتكلفة مطروحا

. اإلطفاء في قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لكل بند من بنود األصول غير امللموسة

كة شتر ممشاريعو الزميلةالشركاتفياالستثمارات.م

الزميلة- الكيانالشركة  ذلك  تمارس عليھهي    الشركھ  التي 
ً
كبيرا  

ً
قدرة  .ا تأثيرا الكبير هو  القراراتاملجموعةلتأثير  في  املشاركة  املالية على 

ها ها ولك تعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات. الوالتشغيلية للشركة املستثمر ف

الحق  - بموجبھ  يكون  مشترك  ترتيب  هو  املشترك  صافي  لألطراف املشروع  في  مشتركة  سيطرة  ها  لد املشتركاصول التي  السيطرة  ،الترتيب 

القرارات  املشتركة تتطلب  عندما  قائمة  وتكون  مشترك  بشكل  عليھ  مسيطر  تعاقدي  ترتيب  باهي  بالاملتعلقة  موافقة  من  جماع اال نشطة 

طراف املشاركة بالسيطرة.اال 

نتائج  - أو املشاريع املشتركة في هذه القوائم  والتزاماتاصول يتم إدراج  الزميلة  طريقة املالية االولية املوجزة واملوحدة  الشركات  باستخدام 

وتعدل التكلفة  املوحدة الزميلة أو املشروع املشترك بالتكلفة في قائمة املركز املاليستثمار في الشركة  اال ا يسجل  هبموجوالتيحقوق امللكية 

خر للشركة الزميلة أو املشروع املشترك. عندما تتجاوز حصة اال في الربح أو الخسارة والدخل الشامل املجموعةبحيث تسجل حصة  بعد ذلك

ها في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك  املجموعة في خسائر الشركة الزميلة أو املشروع املشترك   جل اال التي تشمل أي ملكية طويلة (ملكي

ها جز  ءتشكل في مضمو
ً
ها من  عترافال عن ا وعةماملجتتوقف  ) في الشركة الزميلة أو املشروع املشتركاملجموعةمن صافي استثمار  ا بحص

نيابة التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدفوعاتاملجموعةضافية فقط بالقدر الذي تتكبد فيھ  اال ضافية. تسجل الخسائر  ال الخسائر ا 

املجموعةبتسجيل أرباح، تستأنفحقةال لا عن الشركة الزميلة أو املشروع املشترك. وإذا قامت الشركة الزميلة أو املشروع املشترك في فترة 

ها من هذه ا  ها من ا رباح فقط عندماال تسجيل حص ها من الخسائر غير املسجلة.  ال تتعادل حص رباح مع حص

في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك باستخدام طريقة حقوق امللكية اعتبار من التاريخ الذي تصبح املجموعةتتم املحاسبة عن استثمار -

 
ً
 مشتركا

ً
ها شركة زميلة أو مشروعا تسجل  في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك ستثمار  اال ستحواذ على  اال وعند  ،  فيھ الشركة املستثمر ف

هاو االلتزاماتلالصول في صافي القيمة العادلة املجموعةصة عن حستثمار اال أي زيادة في تكلفة   كشهرة وتدرجاملحددة للشركة املستثمر ف

للشركة الزميلة  املحددة و االلتزاماتلالصول من صافي القيمة العادلة  املجموعة. تسجل أي زيادة في حصة  ستثمارال لالقيمة الدفترية  ضمن

ها ا في السنة التي يتم املوحدة الدخل  بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة  ستثمار  اال أو املشروع املشترك عن تكلفة   ستثمار. ال ستحواذ على ا ال ف

في  الناتجة عن هذا التعاملرباح والخسائر اال ، تسجل للمجموعةمع شركة زميلة أو مشروع مشترك شركات املجموعةعندما تتعامل إحدى -

ها في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك للمجموعةاملالية االولية املوجزة واملوحدة القوائم  . باملجموعةال تتعلقالتيفقط بقدر ملكي
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االيرادات .ن

إثبات إيرادات املبيعات١.ن

العميل ويستثنى املبالغ التي تم تحصيلها نيابة عن طرف ثالث. تقوم املجموعة بإثبات  يتم قياس اإليرادات على أساس املبلغ املحدد في العقد مع  

املالي   للتقرير  الدولي  املعيار  في  املبادىء  تطبيق  ويتم  العمالء.  إلى  الخدمة  تأدية  ويتم  السلعة  على  السيطرة  تنتقل  عندما  (اإليرادات  )  ١٥رقم 

باستخدام الخطوات الخمس التالية: 

تحديد العقد ويتم في الحاالت التالية: لى:الخطوة األو 

.عند املوافقة على العقد واإللتزام بھ من قبل جميع األطراف

عند تحديد حقوق كل طرف

 عند تعريف شروط الدفع

  عندما يكون للعقد مضمون تجاري

عندما يكون العقد قابل للتحصيل

ها في العقد وتحدد ما إذا كانت ستحسب لكل سلعة أو خدمة تحديد إلتزام األداء ويتم بتحديد جميع الالخطوة الثانية:   سلع أو الخدمات املتفق عل

ها إلتزام أداء منفصل. تعتبر السلعة أو الخدمة متميزة ويتم فصلها عن اإللتزامات األخرى في العقد إذا كان:  متفق عل

  يمكن للعميل االستفادة من السلعة أو الخدمة بشكل منفصل أو مع موارد أخرى متاحة بسهولة للعميل

 يتم تعريف السلعة أو الخدمة بشكل منفصل عن السلع أو الخدمات األخرى الواردة في العقد

ها إلى العمالء.تحديد سعر املعاملة، وهو املبلغ الذي تتوقعھ املجموعة نظير بيع الخطوة الثالثة:  سلع أو تقديم خدمات متفق عل

تخصيص سعر املعاملة لكل إلتزام أداء ويتم على أساس سعر البيع املستقل للسلع أو الخدمات املقدمة للعميل. ابعة: ر الخطوة ال

لھ. االعتراف باإليرادات ويتم ذلك عندما يسيطر العميل على السلعة أو يتم تأديھ الخدمة الخطوة الخامسة:

:وعليھ يتم املحاسبة عن عقد مع عميل عند استيفاء جميع الضوابط التالية 

ها. - ، أو بشكل شفوي، أو وفقا ملمارسات تجارية معتادة أخرى) وان تكون ملتزمة بأداء التزاما
ً
أطراف العقد قد اتفقت على العقد (خطيا

.التي سيتم تحويلهايمكن تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات -

يمكن تحديد شروط السداد مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها. -

للعقد مضمون تجاري (أي أن يكون من املتوقع تغير املخاطر، أو توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية املستقبلية للمنشأة نتيجة للعقد). -

الذي سيكون للمجموعة حق في- العميل. وعند تقييم  إمكانية الحصول على العوض  التي قامت بتحويلها إلى  الخدمات  السلع أو  ھ في مقابل 

احتمالية تحصيل مبلغ العوض، فانھ يؤخذ في الحسبان قدرة العميل ونيتھ في السداد عندما يصبح ذلك املبلغ مستحقا. كما يؤخذ في الحسبان

. أن العوض قد يكون اقل من السعر املبين في العقد إذا كان العوض 
ً
متغيرا

ها الى العميل ويعد األصل بأن قد تم تحويلھ عندما يحصل  ويتم اثبات االيراد عند الوفاء- بالتزام أداء عن طريق تحويل سلعة او خدمة متعهد 

ند نقطة من العميل على السيطرة على ذلك األصل، وعند انشاء العقد يتم تحديد ما اذا كان الوفاء بالتزام األداء سيكون على مدى زمني او ع

الزمن. 
واملنافع األخرى من املوردينفز ا الحو ٢ن.

ها مع املوردين عند افتتاح الفرع ويتم تنزيلها من تكلفة البضاعة املباعة.- يتم االعتراف بإيراد رسوم االفتتاح املتفق عل

ل يتم االعتراف بالحوافز واملنافع املكتسبة من املوردين على أساس االستحقاق حسب العقود املوقعة مع املوردين. وألغراض العرض يتم تنزي-

الحوافز واملنافع املكتسبة من تكلفة البضاعة املباعة. 

اإليرادات األخرى ٣.ن

 ملدد عقود اإل اس تتحقق اإليرادات من اإليجارات على أس-
ً
يجار.االستحقاق وفقا

.املوحدة الدخلقائمةفيهااملستثمرالعامة للشركاتالجمعياتقبلمنإقرارهااملوزعة عنداالرباحإيراداتيتم اثبات-

 األخرى اإليراداتإثباتيتم -
ً
 ملبدأ وفقا

ً
للمعايير الدولية للتقرير املالي. االستحقاق وعندما تتحقق شروط اكتساب هذه اإليرادات وفقا



شركة أسواق عبد هللا العثيم

شركة مساهمة سعودية

هية في  م. (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس ٣١إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة لفترة الثالثة أشهر املن

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

٢٢

برنامج والء الزبون (اكتساب)٤.ن

هذا تقوم املجموعة بتأجيل االعتراف بالعوض/املقابل املتغير للحوافز الناشئة عن برنامج والء الزبون (اكتساب)، حيث تقوم املجموعة بتقدير

م يتم االعتراف بھ كالتزام إلى حين استخدامھ من قبل العمالء، حيث يتم تخفيض  العوض بناء على املمارسة املعتادة والخبرة السابقة للشركة ومن ث

هاء صالحية حق استخدام ، ويجري تحويلھ إلى اإليراد في حال االستخدام أو ان
ً
 مؤجال

ً
، مع االعتراف  إيراد املبيعات بمقدار هذا االلتزام كونھ إيرادا

ستلمها العميل. بتكلفة هذا اإليراد والتي تتمثل بالسلع التي ا 

املخزون وقطع الغيار.س 

املخزون ١.س 

هما أقل، وتحدد التكلفة باستخدام املتوسط املرجح وتتضمن التكاليف التي تم تكبده ا حتى يظهر املخزون بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أ

 منھ تكاليف البيع وصول املخزون إلى املستودعات. أما القيمة القابلة للتحقق فتتمثل بسعر البيع 
ً
املتوقع في النشاط العادي للمجموعة مطروحا

املتوقعة. 

مخزون قطع الغيار ٢.س 

ها   ها لتعريفھ وشروطھ، وبخالف ذلك ُتصّنف قطع الغيار على أ مخزون. تحمل تكاليف قطع الغيار لبند العقارات واآلالت واملعدات في حال استيفا

ها . ع لغرض البيعاألصول املحتفظ 

ها   الدفتري سيتم استرداده بشكل رئيسىي من خالل معاملة بيع لغرض البيعيتم تصنيف األصول غير املتداولة كأصول محتفظ  إذا كان مبلغها 

ها تكاليف الب بدرجةبدال من االستخدام املستمر، وتكون معاملة البيع محتملة  م
ً
يع  عالية، وتدرج بالقيمة الدفترية أو بالقيمة العادلة مطروحا

هالك.  هما أقل ويتم إيقاف االس أ

املخصصات .ف

ن تسديد  يتم االعتراف باملخصصات عندما يكون على الشركة التزامات (قانونية أو تعاقدية) بتاريخ قائمة املركز املالي ناشئة عن أحداث سابقة وأ 

تمد عليھ. ويتم تحديد املخصصات عن طريق خصم  االلتزامات محتمل أن ينشأ عنھ تدفق خارج ملنافع اقتصادية ويمكن قياس قيمتھ بشكل يع

التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املحددة لذلك االلتزام.

هاية الخدمة للموظفينص. إلتزام مكافآت 

هاية الخدمة هو خطة تدفع للموظفين بع  لنظام العمل السعودي تقوم املجموعة بسداد مبالغ للموظفين  التزام مكافآت 
ً
هم. ووفقا هاء خدما د ان

ها في قائمة املركز هاء الخدمة، وااللتزامات املعترف  هم والتي تعتمد عادة على أساس سنوات الخدمة والراتب وسبب ان هاء خدما املالي فيما  عند ان

ال تتمثل في  الخدمة  هاية  بمكافآت  املحددة يتعلق  املنافع  التزام  املالي، ويتم احتساب  التقرير  هاية فترة  ب املحددة  املنافع  الحالية اللتزامات  قيمة 

 من قبل اإلدارة باستخدام طريقة الوحدة املتوقعة. 
ً
سنويا

في قائمة   املحددة  املنافع  تكلفة الخدمات لخطة  اثبات  التزام الدخليتم  الزيادة في  التكلفة  املوحدة ضمن تكلفة منافع املوظفين، وتعكس هذه 

 السنةاملوظف في  املنافع املحددة الناتجة عن خدمة  
ً
كلفة يتم اثبات تو لها التغيرات والتخفيضات والتسويات على هذه املنافع،  الحالية مضافا

الخدمة السابقة مباشرة في قائمة الدخل الشامل املوحدة. 

ة باستخدام معدالت العمولة  ويتم تحديد القيمة الحالية إللتزامات املنافع املحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية الخارجة املستقبلية املقدر 

ها املنافع والتي لها آجال تقارب إلتزامات املنفعة ذات الصلة، وفي حال  ة على صكوك الشركات عالية الجودة واملقّيمة بالعملة التي تسدد  الفعلي

عدم وجود سوق واسعة ملثل صكوك هذه الشركات يتم تطبيق أسعار سوق السندات الحكومية. ويتم تحميل وقيد املكاسب والخسائر االكتوارية  

السابقة في االفتراضات االكتوارية   في قائمة الدخل والدخل الشامل في الفترة اآلخر  ضمن بند الدخل الشامل  الناتجة من التسويات والتغييرات 

ها.  التي حدثت ف
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٢٣

القروض طويلة األجل.ق

العموالت علىقيدويتم .الفعلية معدل العمولةطريقةباستخدامالقروضعلىالعموالتقيدويتم املستلمةالقيمةبصافيالقروضتسجيليتم 

فيتم التنفيذتحتلتمويل األعمال الرأسماليةاألجلطويلةالقروضعلىالعموالتها، أمااستحقتالتيالفترة خالل األجلطويلةالقروض

ها .األعمالهذه مصاريفمن كجزءرسمل

االقتراضتكاليف.ر 

ها جزء   من  تتم رسملة تكاليف االقتراض التي تعود بشكل مباشر إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل لشروط رسملة تكلفة االقتراض على أ

قتراض وقتا زمنيا طويال لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع. ويتم إثبات تكاليف اال -بالضرورة –تكلفة ذلك األصل، واألصول املؤهلة هي التي تتطلب  

ها مصروف في قائمة  ها املجموعة. الدخلاألخرى على أ ها ف املوحدة في الفترة التي تحمل

ذمم دائنة ومستحقات.ش 

هاتتم لم أوتمتسواءاملستلمةللمخزون والخدماتاملستقبلفيالسداداملستحقةااللتزاماتإثباتيتم  . املوردقبلمناملطالبة 

بالعمالت األجنبية املعامالت .ت

ا  تحويل  إعادة  ويتم  املعامالت.  بتاريخ هذه  السائدة  الصرف  ألسعار   
ً
السعودي وفقا بالريال  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  ألصول  تقيد 

 ألسعار الصرف الس
ً
الفترة املالية إلى الريال السعودي وفقا هاية  البنود غير وااللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ  ائدة بذلك التاريخ. أما 

ها العادلة . إن البنود النقدية بالعمالت األجنبية واملدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد قيم

غير النقدية بالعمالت املدرجة على أساس التكلفة التاريخية ال يعاد تحويلها. 

النقدية في قائمة  تدرج فروق ال التحويل دة للسنةاملوحالدخلتحويل الناتجة من تسويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود  أما فروق   .

فيتم إدراجها ضمن التغيرات التراكمية في  اآلخر  الناتجة من البنود غير النقدية كأدوات امللكية املصنفة كأصول مالية من خالل الدخل الشامل  

في قائمة الدخل الشامل املوحدة. اآلخرالقيمة العادلة ضمن بند الدخل الشامل 

 ألسعار ا 
ً
هاية تتم ترجمة األصول وااللتزامات للشركات التابعة األجنبية إلى الريال السعودي وفقا املالية. يتم ترجمة الفترة لصرف السائدة بتاريخ 

واملصروفات لكل من قائمة الدخل والدخل الشامل بأسعار الصرف في تواريخ املعامالت، ويتم إدراج فروق الترجمة الناتجة من التحويل  الدخل

ها.  الفترة املوحدة خالل الدخلقائمة  مباشرة ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر. ويتم إدراج هذه الفروق في التي تم استبعاد العمليات األجنبية ف

الشركات األجنبية ويتم ترج اجنبية كأصول والتزامات  شراء شركات  الناتجة عن عمليات  القيمة العادلة  التعامل مع الشهرة والتغير في  ها  يتم  م

بأسعار الصرف السائدة بتاريخ التقرير املالي.

القطاعات معلومات.ث

 تشتركالتيوالعملياتاألصول منمجموعةيمثلاألعمالقطاع
ً
تلكعنتختلفملخاطر وعوائدخاضعةخدماتأومنتجاتتقديم فيمعا

 قياسهايتم والتيأخرى أعمالبقطاعاتاملتعلقة
ً
تقديم فييرتبطالجغرافيالقطاع.التنفيذيةقبل اإلدارة مناستعمالهايتم التيللتقاريروفقا

.اقتصاديةبيئاتفيعملبقطاعاتتلك املتعلقةعنتختلفوعوائدملخاطرخاضعةمحددة اقتصاديةبيئةفيخدماتأومنتجات

املقاصة. خ

املالي املوحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية  املركزقائمةفيالصافياملبلغوإظهاراملاليةوااللتزاماتاملالية بين األصول مقاصة إجراءيتم 

االلتزامات على أساس الصافي من أجل بيع األصول وتسديد االلتزامات في آن واحد. املبالغ املثبتة وعندما يكون هناك نية لتسوية األصول مع 

الزكاة والضرائب.ذ

ال السعودية، وبالنسبة للشركات  العربية  للزكاة والدخل في اململكة  الهيئة العامة  داخل اململكة ألنظمة  الشركة والشركات التابعة  تابعة  تخضع 

الدولة التابعة لها. يتم االستدراك للزكاة وفقا ملبدأ االستحقاق. يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي. خارج اململكة، تخضع ألنظمة  

ها في حي هائي عند تحقق تلك الفروقات ويتم إثبا نھ. يجري تسجيل أية فروقات بين املخصص والربط ال
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٢٤

عقارات عقارات وآالت ومعدات - ٥

أثاث ومفروشات أجهزة حاسب آلي ســياراتومعدات آالت مبانــيأراضىي 

تحسينات على  

عقارات مستأجرة

أعمال رأسمالية  

املجمـوعتحت التنفيذ 

التكلفة

٥٠٨٬٥٥٠٬١٩٩٥٤٩٬٨٥١٬٤٥٦٥٧٠٬٥٩٦٬٩٥٤١٢٩٬٠٦٤٬٢٢١٢٢٦٬٨٨٩٬٥٤٢٣١٨٬٩٧٩٬٠١٠٣٣١٬٠٧٤٬٣٤٧٤٤٬٤٨٢٬٥٤٦٢٬٦٧٩٬٤٨٨٬٢٧٥م٢٠٢٢يناير ١كما في 

١٥٬٤٨٦٬٢٧٦٨٥٠٬٤٦٥٦٬٩٧٥٬٣١٨٤٬٧٥٨٬١٢٣١٬٠١٥٬١١٠٢٢٬٩٧٣٬٨٢٠٥١٬٩٢٤٬٧٣٩)١٣٤٬٣٧٣(-اضافات 

-)١٨٬٤٩٣٬٦٦٨(١٬٤٢٧٬٨٢٠٤٬١٢٦٬٩٥٩١٠٬٥١١٬٢٤٢-٢٬٤٢٧٬٦٤٧--املحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 

٢٧١٬٣١٠٢٧١٬٣١٠-------املحول إلى عقارات استثمارية 

)١٦٬٨٠٧٬٧٤١(-)٣٬١٢٧٬٦٣٢()٥٬٨٨٧٬٩١١()١٩٬٦٩٧()٧٠٩٬٢٥٠()٧٬٠٦٣٬٢٥١(--استبعادات  

)٥٬٧١٦٬٩١٥()٤٨٧()٢٬٢٨٥٬٩٣١()٦٠٬٧٢٩()٦٥٧٬٠٤٠()٢١٨٬٩٣٥()٢٬٤٩٣٬٧٩٣(--تابعة اجنبية لشركة فروق ترجمة قوائم مالية 

٥٠٨٬٥٥٠٬١٩٩٥٤٩٬٧١٧٬٠٨٣٥٧٨٬٩٥٣٬٨٣٣١٢٨٬٩٨٦٬٥٠١٢٣٤٬٦١٥٬٩٤٣٣٢١٬٩١٥٬٤٥٢٣٣٧٬١٨٧٬١٣٦٤٩٬٢٣٣٬٥٢١٢٬٧٠٩٬١٥٩٬٦٦٨م٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

هالك املتراكم االس

١٬٢٨٦٬٧١٢٬٤٨٣-١٨٤٬٧٥٦٬٤٧٩٣٨٧٬٤٢١٬١٤٥١٠٣٬٩٥٦٬٣٥٨١٨٠٬٠٤٤٬٧٤٢٢٢٩٬١٧٣٬٩٢٥٢٠١٬٣٥٩٬٨٣٤-م٢٠٢٢يناير ١كما في 

هالك  ٣٨٬٨٩٤٬٦٢٩-٦٬٧٤٨٬٥٩٩١٠٬٨٢٨٬٧٢٠٢٬١٩٤٬٧٦٥٥٬٧٦٥٬٨٢٦٧٬١١٥٬٠٦٠٦٬٢٤١٬٦٥٩-الفترةاس

)١٥٬٤٣٢٬٨٣٧(-)٢٬٠١٨٬٤٣٣()٥٬٨٠٨٬١٧٢()١٠٬٦٨٣()٥٤٦٬٥١٣()٧٬٠٤٩٬٠٣٦(--استبعادات 

)٤٬١٧٩٬٢٣٤(-)١٬٤٨٦٬٧٧٢()٥١٬٩٢٤()٥٩٧٬٥٧٥()٢٢١٬٢٩٢()١٬٨٢١٬٦٧١(--تابعة اجنبية لشركة فروق ترجمة قوائم مالية 

١٬٣٠٥٬٩٩٥٬٠٤١-١٩١٬٥٠٥٬٠٧٨٣٨٩٬٣٧٩٬١٥٨١٠٥٬٣٨٣٬٣١٨١٨٥٬٢٠٢٬٣١٠٢٣٠٬٤٢٨٬٨٨٩٢٠٤٬٠٩٦٬٢٨٨-م٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

صافي القيمة الدفترية 

٥٠٨٬٥٥٠٬١٩٩٣٥٨٬٢١٢٬٠٠٥١٨٩٬٥٧٤٬٦٧٥٢٣٬٦٠٣٬١٨٣٤٩٬٤١٣٬٦٣٣٩١٬٤٨٦٬٥٦٣١٣٣٬٠٩٠٬٨٤٨٤٩٬٢٣٣٬٥٢١١٬٤٠٣٬١٦٤٬٦٢٧م٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٥٠٨٬٥٥٠٬١٩٩٣٦٥٬٠٩٧٬٤٧٤١٨٣٬١٧٥٬٨٠٩٢٥٬١٠٧٬٨٦٣٤٦٬٨٤٤٬٨٠٠٨٩٬٨٠٥٬٠٨٥١٢٩٬٧١٤٬٥١٣٤٤٬٤٨٢٬٥٤٦١٬٣٩٢٬٧٧٥٬٧٩٢م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 



شركة أسواق عبد هللا العثيم

شركة مساهمة سعودية

هية في  م. (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس ٣١إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة لفترة الثالثة أشهر املن

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

٢٥

حق إستخدام األصول املستأجرة  - ٦

االجمالي أراضىي مباني

التكلفة

٢٬٢٥٣٬٤٤٠٬٩٥٢١٠٦٬٦٧٣٬٣٠٠٢٬٣٦٠٬١١٤٬٢٥٢م٢٠٢٢يناير ١كما في 

٨١٬٣٦٤٬٣٣٩-٨١٬٣٦٤٬٣٣٩إضافات 

(٢٦٬٨٤٠٬٥٦٣)-)٢٦٬٨٤٠٬٥٦٣(استبعادات 

(٥٬٠٠٨٬٧٣١)-)٥٬٠٠٨٬٧٣١(فروق ترجمة  

٢٬٣٠٢٬٩٥٥٬٩٩٧١٠٦٬٦٧٣٬٣٠٠٢٬٤٠٩٬٦٢٩٬٢٩٧م ٢٠٢٢مارس ٣١

هالك املتراكم االس

٨٣٤٬٤٩٦٬٩٠٠٨٢٬٨٩٧٬٣٣٨٩١٧٬٣٩٤٬٢٣٨م  ٢٠٢٢يناير ١

٣٩٬٣١٩٬٨٥٥١٬١٦٢٬٦١٣٤٠٬٤٨٢٬٤٦٨فترة  املحمل لل

)١١٬١٤٢٬٢٧٩(-(١١٬١٤٢٬٢٧٩)االستبعادات 

)٢٬٤٩٨٬٦٢١(-(٢٬٤٩٨٬٦٢١)فروق ترجمة  

٨٦٠٬١٧٥٬٨٥٥٨٤٬٠٥٩٬٩٥١٩٤٤٬٢٣٥٬٨٠٦م٢٠٢٢مارس٣١

صافي القيمة الدفترية  

١٬٤٤٢٬٧٨٠٬١٤٢٢٢٬٦١٣٬٣٤٩١٬٤٦٥٬٣٩٣٬٤٩١م٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

١٬٤٤٢٬٧٢٠٬٠١٤       ١٬٤١٨٬٩٤٤٬٠٥٢٢٣٬٧٧٥٬٩٦٢م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

عقارات استثمارية، صافي - ٧

ـــتثماريةالعقارات تتمثل  هااملقام  وكذلك األراضــــــــىي  في املجمعات التجارية واملعارض واملبانياالســـــ ـــــــة  و هذه االنشــــــــاءات  عل وتأجيرها لالســــــــتثماراملخصــــــــصـ

ها وكانت الحركة، ر بصفة أساسيةـللغي يلي:كما عل

م٢٠٢١ديسمبر ٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

التكلفة

٨٧٤٬٨٣٠٬٦٥٢٨٣٣٬٠٠٢٬٥٧٣السنة /الفترة الرصيد كما في بداية 

٩١٬٨٥٣٬٩٥٧٣٠٬٥١٠٬٤٦٠السنة/الفترة اضافات خالل 

)١٩٠٬٤٧٦(-السنة /الفترة استبعادات خالل 

١١٬٥٠٨٬٠٩٥(٢٧١٬٣١٠)عقارات وآالت ومعداتاملحول من  

هاية  ٩٦٦٬٤١٣٬٢٩٩٨٧٤٬٨٣٠٬٦٥٢السنة /الفترة الرصيد كما في 

هالك املتراكم االس

٢٧٥٬٢٩٠٬٤٠٨٢٤٢٬٥٤٠٬٩٢١السنة /الفترة الرصيد كما في بداية 

هالك  ٦٬٧٢١٬٣٧٨٢٦٬١٧٥٬٥٩٧السنة /الفترة اس

--السنة/الفترة االستبعادات خالل 

٦٬٥٧٣٬٨٩٠-املحول من  عقارات وآالت ومعدات 

هاية  ٢٨٢٬٠١١٬٧٨٦٢٧٥٬٢٩٠٬٤٠٨الفترة/ السنة الرصيد كما في 

هاية  ٦٨٤٬٤٠١٬٥١٣٥٩٩٬٥٤٠٬٢٤٤الفترة/ السنة صافي القيمة الدفترية  في 



شركة أسواق عبد هللا العثيم

شركة مساهمة سعودية

هية في  م. (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس ٣١إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة لفترة الثالثة أشهر املن

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

٢٦

في   كما  االستثمارية  للعقارات  العادلة  القيمة  مستقلين.  ١٬٠٠٦مبلغ  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١بلغت  و  مؤهلين  قبل خبراء  من  مقّيمة  سعودي  مليون ريال 

م العقاري :فيما يلي البيانات الخاصة باملقيّ 

شركة أوالت وشريكھ للتقييم العقاري  االسم : 

عضوية الهيئة السعودية للمقّيمين املعتمدين املؤهالت:

١٢١٠٠٠٠٣٩٧رقم الترخيص:

أصول غير ملموسة، صافي - ٨

وأنظمة تتمثل األصـول غير امللموسـة بالتكاليف املتكبدة للحصـول على حقوق اإلنتفاع من مواقع عقارية ألسـواق مسـتأجرة من املسـتأجر األصـلي (خلو)

ها والتى تتراوح من الحاسب اآللي، و يتم  سنة وكانت الحركة كما يلي:١٥إلى ٥إطفاؤها على مدة أعمارها االنتاجية أو عقود االنتفاع 

م ٢٠٢١ديسمبر٢٠٢٢٣١مارس ٣١

التكلفة

١٠٬٢٨٦٬٨٣٩١٠٬٢٨٦٬٨٣٩الرصيد كما في بداية الفترة/ السنة 

--اضافات

--استبعادات 

١٠٬٢٨٦٬٨٣٩١٠٬٢٨٦٬٨٣٩هاية الفترة/ السنة الرصيد كما في 

االطفاء املتراكم

٧٬٦٨٠٬٩٥٢٦٬٨١٣٬٧٧٥الرصيد كما في بداية الفترة/ السنة 

٢١٦٬٧٩٤٨٦٧٬١٧٧االطفاء املحمل على الفترة/ السنة

--استبعادات 

هاية الفترة/ السنة  ٧٬٨٩٧٬٧٤٦٧٬٦٨٠٬٩٥٢الرصيد كما في 

هاية الفترة/ السنة صافي  ٢٬٣٨٩٬٠٩٣٢٬٦٠٥٬٨٨٧القيمة الدفترية كما في 

مشتركة ومشاريعفي شركات زميلةاستثمارات- ٩

ها بطريقة حقوق امللكية :  املالية االولية املوجزة واملوحدة  بيانات الشركات املدرجة في القوائم فيما يلي وتم املحاسبة ع

نسبة امللكية  

م٢٠٢١ديسمبر٣١م٢٠٢٢مارس٣١مكان التأسيس اسم الشركة  

٪١٣٫٦٥٣٪١٣٫٦٥٣اململكة العربية السعودية )١(شركة زميلة -شركة عبد هللا العثيم لالستثمار

٪٢٥٪٢٥اململكة العربية السعودية شركة زميلة-شركة الوسطى للخدمات الغذائية

٪٥٥٪٥٥اململكة العربية السعودية ) ٢(شركة زميلة-شركة الرياض للصناعات الغذائية

مشروع–شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية

)٣(مشترك
٪٣٣٫٣٣٪٣٣٫٣٣اململكة العربية السعودية 

ــــراء  )١(  ــــركات التابعة لها في شـــ ــــالح الشـــــــركة و واســـــــتثمارها بالبيع او اإل املبانيإلقامة  األراضـــــــىيتتمثل األنشـــــــطة الرئيســـــــية للشـــــــركة والشـــ دارة  إ يجار لصـــ

ـــيانة وتطوير العقار وإدارة املجمعات واملراكز  هية و وصـــــ ـــاالت ومدن األإ التجارية والعقارية والترف ــ ــــــاء وتشــــــــغيل صـــ وات دأ صــــــــدار نوع من إ لعاب و نشــ

ــتأ على  تصــــنيفةوقد تم ،الدين القابلة للتداول بما في ذلك الصــــكوك ثير مهم على الشــــركة وهي التمثيل في أثمار في شــــركة زميلة نظرا لوجود تنھ اســ

.همية نسبيةأ دارة، ووجود معامالت ذات جلس اإل م



شركة أسواق عبد هللا العثيم

شركة مساهمة سعودية

هية في  م. (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس ٣١إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة لفترة الثالثة أشهر املن

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

٢٧

ها واســتثمارها لصــالح الشــركة وتشــغيل وصــيانة وتطوير  الرئيســية للشــركة في شــراء األراضــىي إلقامة املبانيتتمثل األنشــطة)٢(  واملنشــآت الصــناعية عل

ـــانع للغير وتســـــويق املنتجات الغ هالكية وما يلزم من املصــ ـــدير املواد الغذائية  إ ذائية واالســـــ ها واســـــتيراد وتصــ نشـــــاء محالت وأســـــواق أو املشـــــاركة ف

هالكية دارة، ووجود معامالت  الشركة وهي التمثيل في مجلس اإل ثير مهم علىأنھ استثمار في شركة زميلة نظرا لوجود تأ ھ على تصنيفتم ،وقد  واالس

همية نسبية.أ ذات 

ــــــــوامع الغالل والدقيق واملنتجات ) ٣( ــــــــناعة االعالف والتخزين بصـ ــــــناعة الدقيق وصـ ــ ــــركة في تعبئة وطحن الحبوب وصـ ــ ـــــــية للشـــ ــــــطة الرئيســ تتمثل األنشـــ

ــــــــ ، املوافق  ١٥/١٠/١٤٤٢, وتاريخ  ١٠١٠٣٤٢١٠١٠٥٦٣٢الزراعية, وذلك بما يتوافق مع الترخيص الصادر من وزارة االستثمار رقم  ـــ م، ٢٧/٠٥/٢٠٢١هـ

).مشروع مشترك(صنيفھ على أنھ استثمار في ترتيبات مشتركة وقد تم ت

ملخص حركة االستثمار خالل الفترة / السنة .أ

ـــــــــان ـــــــــ البيــ
م٢٠٢١ديسمبر٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

٣٤٨٬٨٦٩٬٣٨٥٢٦٧٬١٣٨٬٢٠١الفترة/ السنة في بداية الرصيد 

٢٠٬٤٤٨٬٨٠٧٣١٬٨٠١٬٤٢٥و مشروع مشتركشركات زميلةنتائج اعمالالحصة في صافي 

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠-إضافات 

)٧٠٬٢٤١() ٨٩٧٬٠٦١(الزميلةاتاآلخر للشركالحصة من الدخل الشامل 

ها لغرض البيع محولة الى  -) ٢٣٧٬٩٨٩٬١٨٥(أصول محتفظ 

هاية الرصيد  ١٣٠٬٤٣١٬٩٤٦٣٤٨٬٨٦٩٬٣٨٥الفترة/ السنة في 

املشتركعو واملشر الشركات الزميلةفياالستثماراتأرصدة فيما يلي و . ب

م٢٠٢١ديسمبر٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١اسم الشركة  

٢٣٧٬٩٨٩٬١٨٥٢٢٩٬٥٦٢٬٧١٥شركة زميلة–شركة عبد هللا العثيم لالستثمار

٢٦٬٦٦١٬٩٩٨٢٥٬٦٩٩٬٩٤٤شركة زميلة –شركة الوسطى للخدمات الغذائية 

٤٦٬٥٧١٬٤٤٩٤٣٬٠٥٦٬٧٢٧شركة زميلة –شركة الرياض للصناعات الغذائية 

٥٧٬١٩٨٬٤٩٩٥٠٬٥٤٩٬٩٩٩مشتركمشروع-شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية

ها لغرض البيعأصول محول الي  -) ٢٣٧٬٩٨٩٬١٨٥(العثيم لالستثمار شركة عبدهللا –محتفظ 

١٣٠٬٤٣١٬٩٤٦٣٤٨٬٨٦٩٬٣٨٥

النقد و ما في حكمھ- ١٠

م٢٠٢١ديسمبر٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

٦٤٬٥٣٤٬٣١٢٣٦٬٨٠٦٬٧١٥نقد بالصندوق 

٢٩١٬٨٥٢٬٢٨٧١٤٥٬٩٣٦٬٦٣٦أخرى –حسابات جارية -أرصدة لدى بنوك 

٣٥٦٬٣٨٦٬٥٩٩١٨٢٬٧٤٣٬٣٥١املجموع

احتياطي نظامي - ١١

الشركة ونظام    تحويل  بموجب عقد تأسيس 
ً
الشركة سنويا السعودية، يتوجب على  العربية  اململكة  في  االحتياطي ١٠الشركات  إلى  الربح  ٪ من صافي 

٪ من رأس مال الشركة. إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على املساهمين، إال أنھ يمكن استخدام االحتياطي النظامي ملقابلة  ٣٠النظامي حتى يبلغ

لزيادة رأس مالها.  خسائر الشركة أو 



شركة أسواق عبد هللا العثيم

شركة مساهمة سعودية

هية في  م. (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس ٣١إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة لفترة الثالثة أشهر املن

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

٢٨

هاية الخدمة للموظفين - ١٢ التزام مكافآت 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

٢٠٦٬٩٦١٬٦٥١١٧١٬٤٤٠٬٥٥٩الفترة/ السنة في بدايةرصيد 

١١٬٠٥٨٬٧٧٠٣٩٬٨٨٨٬٢٨٧الفترة/ السنة تكلفة الخدمة وتكلفة معامل الخصم  

)٩٬٥٨٢٬٣٠٦() ٢٬٢٢٣٬١٠٠(الفترة/ السنةاملدفوع خالل 

هاية الخدمةخسائر أكتوارية  ٩٤٬٢٦٤٥٬٤٤٣٬٠٣٠من إعادة قياس تعويضات 

ها لغرض البيع ألصول تزاماتالاملحول الى )٢٢٧٬٩١٩(-محتفظ 

هاية  ٢١٥٬٨٩١٬٥٨٥٢٠٦٬٩٦١٬٦٥١الفترة/ السنة الرصيد في 

قروض ومرابحات - ١٣

التسهيالت البنكية اإلسالمية (مرابحة) مضمونة بسند ألمر باسم شركة أسواق عبد هللا العثيم، تستحق التسهيالت البنكية (مرابحة) خالل  تتمثل في  

ستخد
ُ
ها لم ت ٣١في  م كما  فترة أقل من عام وتستخدم لتمويل رأس املال العامل. بلغت التسهيالت البنكية اإلسالمية (مرابحة) املتاحة لالستخدام ولك

مليون ريال سعودي). ١٬٢٧٥م : ٢٠٢١ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي (١٬٢٧٥م مبلغ ٢٠٢٢مارس

ذات العالقة طرافاأل - ١٤

مع   املعامالت  عالقة  أطراف  تمثل  تمت  ذات  التي  اإلدارة  والتابعة  الزميلةالشركة والشركات  بين  املعامالت  الرئيسيوأعضاء مجلس  في  واالداريين  ين 

ذات العالقة تتمثل طرافاأل وكانت التعامالت مع  الجهات ذات العالقة.بينسياسة لألسعار وشروط املعامالت  املجموعةدارة  وقد اقرت إ ،  املجموعة

وخدمات عمالة. بضاعة للبيعبشكل رئيسىي في إيرادات ومصاريف إيجار ومشتريات 

طبيعة العالقة العالقةذاتاألطراف

مساهم مؤسسالقابضةشركة العثيم 

شركة زميلةلالستثمارالعثيم عبد هللاشركة 

شركة زميلةشركة الوسطى للخدمات الغذائية 

شركة زميلةشركة الرياض للصناعات الغذائية 

شركة زميلةشركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية 

االدارةذو عالقة بأحد أعضاء مجلس املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

ذو عالقة بأحد أعضاء مجلس االدارةشركة املراعي

ذو عالقة بأحد أعضاء مجلس االدارةشركة الجوف للتنمية الزراعية 

ذو عالقة بأحد أعضاء مجلس االدارةالشركة العربية للخدمات الزراعية ( أراسكو )

ذو عالقة بأحد أعضاء مجلس االدارةشركة جرير للتسويق 

شركة تابعة لشركة زميلة  عبدهللا العثيم لألزياء شركة 

إدارة املجموعة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

سابقدارة إ مجلس بعضو ذو عالقة شركة داني التجارية

شركة تابعة لشركة زميلة  شركة عبدهللا العثيم للترفيھ 

زميلةشركة تابعة لشركة شركة  امتياز الرياض التجارية 

شركة تابعة لشركة زميلةشركة املطاحن الرابعة

ذو عالقة بأحد أعضاء مجلس االدارة في شركة تابعةللمقاوالت والصيانةشركة رمال السواحل

ذو عالقة برئيس مجلس اإلدارةشركة بلر السعودية للمقاوالت 



شركة أسواق عبد هللا العثيم

شركة مساهمة سعودية

هية في  م. (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس ٣١إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة لفترة الثالثة أشهر املن

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

٢٩

هية في للفترةذات العالقة االطرافمالت مع فيما يلي بيان باملعا م ٢٠٢٢مارس ٣١املن

األطراف ذات العالقة

مصروف  

مشتريات مخزونإيـــرادات تأجير إيجار

خدمات  إيراد

عمالة واخرى 

مصروف  

خدمات عمالة 

وأخرى 
-١٦٬١٤٢٬٤٤٣-٢٬٥٠٠شركة العثيم القابضة

٧٢٬٨٢٩١٬٠٢٣٬١٩٨-٣٬٤٠٧٬٦٠٣٩٬٠٩٦٬١٣٨شركة عبد هللا العثيم لالستثمار 

---١٥٠٬٠٠٠-شركة الوسطى للخدمات الغذائية 

-٤٧٬٠١١٬٤٧٨١٠٣٬٩٨٠--شركة الرياض للصناعات الغذائية 

----١٬٤١٤٬١٩٥املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

--١٥٧٬٦٣٧٬٣٦٧--املراعيشركة

--٦٬٨٨٦٬٦٢٥--شركة الجوف للتنمية الزراعية 

--٥٬٩٣٤٬٨٥٨--الشركة العربية للخدمات الزراعية ( أراسكو )

---٤٣٬٨٨١-شركة عبدهللا العثيم لألزياء 

٤٬٨٩٤٬١٠٧----شركة بلر السعودية للمقاوالت 

-٤٬٧٨٠٬٣٨٩---للمقاوالت والصيانةشركة رمال السواحل 

---١٦٨٬٢٥٠-شركة داني التجارية

-٨٢٬٢٣٩-٣٧٧٬٦٩٧-شركھ عبدهللا العثيم للترفيھ 

-٦١٬٧٨٧---شركة  امتياز الرياض التجارية 

-٢٬٤٤٨٬٦٦١٢٥٨٬٧٥٠--املطاحن الرابعةشركة  

هية في للفترةفيما يلي ملخص باملعامالت مع األطراف ذات العالقة  م ٢٠٢١مارس ٣١املن

إيرادات تأجير مصروف إيجار األطراف ذات العالقة

مشتريات  

مخزون 

خدمات  إيراد

عمالة واخرى 

مصروف  

خدمات عمالة 

وأخرى 

-١٬١٠٥٬٢٥٨-٢٬٥٠٠١٧٧٬٥١٣شركة العثيم القابضة

١٤٦٬٨٦١٢٬٤٧٢٬٠٥٠-٣٬٤٠٧٬٦٠٣٨٬٩١٨٬٦٢٥شركة عبد هللا العثيم لالستثمار

---١٥٠٬٠٠٠-شركة الوسطى للخدمات الغذائية 

-٣٤٬١٦٢٬٠٦٩٢٨٣٬٠٠١--شركة الرياض للصناعات الغذائية 

----١٬٤١٤٬١٩٥املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

--١٣٦٬٤٤٤٬٨٧٨--املراعيشركة

--٦٬٢٤٧٬٦٦٣--شركة الجوف للتنمية الزراعية 

الشركة العربية للخدمات الزراعية ( 

أراسكو )
--٤٬١٩٨٬١٨٦--

--١٣٦٬٦٤٩--شركة جرير للتسويق 

-٢٦٨٬٤٨١-٤٣٬٨٨١-شركة عبدهللا العثيم لألزياء 

-٣٬١٠١٬٧٠١---شركة رمال السواحل للمقاوالت والصيانة 

---١٦٨٬٢٥٠-شركة داني التجارية

-٧٨٬٩٧٩-٣٧٧٬٦٩٧-شركة عبدهللا العثيم للترفيھ 

-٨٦٬٠٨٧---التجاريھ شركة امتياز الرياض

--١٦٬٠٦٤--شركة  املطاحن الرابعة



شركة أسواق عبد هللا العثيم

شركة مساهمة سعودية

هية في  م. (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس ٣١إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة لفترة الثالثة أشهر املن

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

٣٠

الفترة التي تمت خالل فيما يلي بيان بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

الشامل املحمل على الدخل 
م٢٠٢١مارس ٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

٨٬٩١٩٬٧٦٠٣٬٩٠٧٬٠٢٨مزايا قصيرة األجل

٦٠٬٣٨٧٩٢٬١٧٤مزايا ما بعد التوظيف

٨٬٩٨٠٬١٤٧٣٬٩٩٩٬٢٠٢

ذات عالقة  أطرافوفيما يلي بيان بأرصدة املستحق من واملستحق إلى 

: عالقةذاتأطرافاملستحق من 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

٢٬٤٢٨٬٥٧٩١٬٩٠٣٬١٥٦شركة رمال السواحل للمقاوالت والصيانة

٤٨٬٢٣٦٨٢٬٩٩٥شركة الرياض للصناعات الغذائية  

٩١٬٣٤٦٢٦١٬٩٦٥القابضةشركة العثيم 

١٣٣٬٣١٩٩١٬٧٧٠شركة عبدهللا العثيم للترفيھ 

٥٥٬٢٩٨٥٦٬٤١٩شركة امتياز الرياض التجارية 

١٬٠٠٠١٬٠٠٠شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية 

-٢٥٨٬٧٥٠شركة املطاحن الرابعة

٣٬٠١٦٬٥٢٨٢٬٣٩٧٬٣٠٥

): دائنة تجاريةضمن ذمم (ذات عالقة أطرافق إلى املستح

م٢٠٢١ديسمبر ٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

٤٧٬١٣٥٬٦٨٩٢٦٬٨٧٤٬٠٥٣شركة الرياض للصناعات الغذائية  

٢٦٧٬٦٢٧٤٬٦٧٨٬٢٨٢شركة عبد هللا العثيم لالستثمار

٥٬٧٥٧٬٦٨٨٥٬٩٩٤٬٠٦٩شركة الجوف للتنمية الزراعية 

٤٬٢٩٤٬٦٩٣٣٬٢٨٨٬٢٠١الزراعية (اراسكو) الشركة العربية للخدمات 

١٬٧٣٩١٬٧٣٩شركة جرير للتسويق 

١٤٠٬٩٩٩٬٥٢٥٩٣٬٥٢٣٬٧٤١شركة املراعي

٢٬٦٠٠٬٠٠١٢٣١٬٥٢٦شركة املطاحن الرابعة

٢٠١٬٠٥٦٬٩٦٢١٣٤٬٥٩١٬٦١١

مخصص الزكاة - ١٥

هما أعلى طبقا ألنظمة هيئة ا تحسب نفقات الزكاة على أساس صافي الدخل املعدل أو وعاء ا  باململكة العربية السعودية، ضريبة والجماركلزكاة واللزكاة، أ

الحالية على أساس طريقة صافي الدخل املعدل. الفتره الزكاة في تم إحتساب

م٢٠٢١ديسمبر ٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

١٣٬٨٣٩٬٢٠٢٢٦٬٣٥٣٬٢٢٣الفترة/ السنة في بدايةرصيد 

٣٬١٣٨٬٣٨٤١١٬٣٢٧٬٢٦٨الفترة/ السنةاملكون خالل 

(٣٬٤٤٥٬٧٢٨)-الفترة/ السنة املستبعد خالل 

(٢٠٬٣٩٥٬٥٦١)-الفترة/ السنة املسدد خالل 

هاية ١٦٬٩٧٧٬٥٨٦١٣٬٨٣٩٬٢٠٢الفترة/ السنةرصيد 

ها الزكوية املدمت الشركة إ ق- ها، وسددت االم٢٠٢١وحدة عن جميع السنوات حتى عام قرارا .لتزامات الزكوية بموج
هاء - هائي للعامين وضع تم مخاطبة الهيئة إل م ولم يصدر الربط حتى تاريخھ. ٢٠١٣م و٢٠١٢الشركة الزكوي وإصدار الربط الزكوي ال
٦٧٨٫٦م بمبلغ ٢٠١٤عن السنة املالية والضريبة والجمارك لزكاة ا هيئة شركة قرار الربط الزكوي من قبل استلمت ال٢٠٢٠أغسطس ٢٦بتاريخ -

ألف ريال. وقد قدمت الشركة اعتراضها على القرار ضمن املهلة النظامية.
هائي لألعوام من - . م٢٠٢١عامم خالل٢٠١٨م إلى ٢٠١٥تم الربط الزكوي ال



شركة أسواق عبد هللا العثيم

شركة مساهمة سعودية

هية في  م. (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس ٣١إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة لفترة الثالثة أشهر املن

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

٣١

حية السهم األساسية واملخفضة من صافي الدخل العائد ملساهمي الشركة  رب- ١٦

هية في للفترة حملة األسهم العادية  بيتم احتساب ربح السهم الخاص  م على أساس املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة  ٢٠٢١،م٢٠٢٢مارس٣١املن

ها أية أدوات مخفضة مصدرة.للفتراتخالل تلك  . ربحية السهم املخفضة هو نفس ربحية السهم األساسية ألن الشركة ليس لد

قطاعيةمعلومات- ١٧

وجمهورية مصر  نشاطها في اململكة العربية السعوديةاملجموعةوتمارس  في تجارة التجزئة والجملة باملواد الغذائيةتتركز النشاطات الرئيسية للمجموعة 

ويتم مراجعة نتائج القطاعات من قبل املجموعة،  لغرض استثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح  ،  التجاريةتأجير املجمعاتباإلضافة إلى قطاع  ،  العربية 

. املوحدةاملالية القوائم عدادنفس األسس املحاسبية املتبعة في إ االلتزامات وفقا لو واألصول ويتم قياس اإليرادات واالرباح ،للشركةدارة التنفيذيةاإل 

كما يلي: تم تلخيص بعض املعلومات املختارة لكل قطاع من قطاعات األعمال.أ

هية في الفترة م٢٠٢٢مارس ٣١املن

املجموعأخرى العقار والتأجيرتجارة التجزئة والجملةالبند

٥٬٥٦٤٬٧٢٥١٬٤٠٣٬١٦٤٬٦٢٧-١٬٣٩٧٬٥٩٩٬٩٠٢عقارات وآالت ومعدات، صافي

١٬٤٣٢٬٧٤٤٬٧٩٩٣٠٬٢٩٧٬١٩٧٢٬٣٥١٬٤٩٥١٬٤٦٥٬٣٩٣٬٤٩١حق استخدام األصول املستأجرة 

٦٨٤٬٤٠١٬٥١٣-٦٨٤٬٤٠١٬٥١٣-، صافيالعقارات االستثمارية

٧١٠٬٨٧٩٢٬٣٨٩٬٠٩٣-١٬٦٧٨٬٢١٤أصول غير ملموسة، صافي

ها لغرض البيع ١٬١٧٩٬٠١٣٢٣٩٬١٦٨٬١٩٨-٢٣٧٬٩٨٩٬١٨٥األصول املحتفظ 

٤٬٦٠٥٬٣٧٧٬٣٩٦٧٢١٬٤٨٧٬٨١٤٣٥٣٬٨٤١٬٦٥٥٥٬٦٨٠٬٧٠٦٬٨٦٥مجموع األصول 

٤٬١٦٧٬٨٤٩٬٧٠٠١٠٦٬٢٧٠٬٨٤٦٩٠٬١٦٩٬٠٥٩٤٬٣٦٤٬٢٨٩٬٦٠٥مجموع االلتزامات 

٦٥٬٦٣٣٬٦٣٢٢٬٤٧٦٬١٤٣٬٧٣٠-٢٬٤١٠٬٥١٠٬٠٩٨املبيعات

٥١٬٨٧١٬٢٦٧٢٬٤٦٢٬٣٨١٬٣٦٥-٢٬٤١٠٬٥١٠٬٠٩٨املبيعات خارج املجموعة 

٣٢٬١٧٠٬٠٣٣-٣٢٬١٧٠٬٠٣٣-إيرادات تأجير خارج املجموعة

٤٤٬٤٢٨١٣٬٧٦٢٬٣٦٥١٣٬٨٠٦٬٧٩٣-القطاعاتمبيعات وإيرادات بين 

اجمالي الدخل وعموالت البيع و إيرادات التأجير  

بالصافي

 ٥٠٧٬١٥١٬٥٢٥ ١٠٬٠٢٠٬٥٢٢ ١٧٬٥٧٩٬٤١١ ٤٧٩٬٥٥١٬٥٩٢

٩٠٬٢٥٤٬٨٨٥(١٬٩٦٢٬٠٠٨)٧٤٬٦٣٧٬٤٨٢١٧٬٥٧٩٬٤١١الدخل التشغيلي 

ا الجغعلى املناطقواإليرادات األخرى ر التجزئة والجملة وإيراد تأجيتوزيع إيراد مبيعات . ب هية في للفترةفيةر كما يلي: ٢٠٢٢مارس ٣١املن

افية  تجارة التجزئة والجملةاملنطقة الجغر

النسبة 

تأجير إيراد ال%

النسبة 

النسبة % أخرى %

٪٥١٬٨٧١٬٢٦٧١٠٠٫٠٠٪١٥٬٥٣٤٬٩١٦٤٨٫٣٪١٬٤٩٨٬٦٣٣٬٢٧٧٦٢٫٢السعودية-املنطقة الوسطى 

--٪١٣٬٨٠٥٬٢٧٥٤٢٫٩٪٢٤١٬٩٥٤٬٤١٠١٠٫٠السعودية -املنطقة الشرقية

--٪٨٤٥٬٠٨٩٢٫٦٪٣٠٠٬٠٩٢٬٢٩٦١٢٫٤السعودية -املنطقة الجنوبية

--٪١٬٠٩٧٬٦٢٨٣٫٤٪١٦٥٬٣٦٤٬٣٥٩٦٫٩السعودية -املنطقة الشمالية

--٪٧٥٧٬٩١١٢٫٤٪١٣١٬٩٩٦٬٥٠٣٥٫٥السعودية -املنطقة الغربية

--٪١٢٩٬٢١٤٠٫٤٪٧٢٬٤٦٩٬٢٥٣٣٫٠جمهورية مصر العربية 

٪٥١٬٨٧١٬٢٦٧١٠٠٪٣٢٬١٧٠٬٠٣٣١٠٠٪٢٬٤١٠٬٥١٠٬٠٩٨١٠٠االجمالي 

صافي  -يرادات تأجيرإ-ج

م ٢٠٢١مارس ٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

٢٨٬٤٥٨٬٣٨٨٢٧٬١٦٥٬٩١٠إيرادات تأجير محالت

٣٬٧١١٬٦٤٥٧٬١٤٣٬٩٣٤إيرادات تأجير تسويقي 

٣٢٬١٧٠٬٠٣٣٣٤٬٣٠٩٬٨٤٤إجمالي إيرادات التأجير 

)١٤٬٨٦٨٬٠٠٥((١٤٬٥٩٠٬٦٢٢)مصاريف التأجير 

١٧٬٥٧٩٬٤١١١٩٬٤٤١٬٨٣٩
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٣٢

الرأسماليةواالرتباطاتاملحتملةااللتزامات- ١٨

التالية:الرأسماليةواالرتباطاتاملحتملةااللتزاماتاملجموعة يوجد على 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١البيان

٤١٬٩٢٤٬١١٧٧٥٬٧٤٤٬٨١٦اعتمادات مستندية  

٩٦٬٢٣٢٬٢٦٨١١٢٬٨١٤٬٩٥٥خطابات ضمان 

٦٣٬٧٤٥٬٦٤٠٦٩٬٨٨٩٬٤٧٤التزامات عن أعمال رأسمالية تحت التنفيذ  

إدارة املخاطر  -األدوات املالية - ١٩

ـــــامل، وذ ــــــاســـــــىي من أصـــــــول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــ ــــــكل أسـ مم مدينة  تتكون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي للشـــــــركة بشـ

ــــتثمارات بغرض املتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل، ونقد وما في ـــــ ــ حكمھ، وقروض ومرابحات، وذمم دائنة تجارية، تجارية ومدينون أخرون، واســ

ودفعات مستحقة ودائنون أخرون.

سعر الصرف األجنبي

ـــرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات املالية نتيجة للتغير في أســــعار صــــرف العمالت األجنبية.  تقم املجموعة لم تنتج مخاطر ســــعر الصـ

ــــرف الريال  بأية عمليات ذات أهمية   ـــبية بالعمالت عدا الريال الســــــــعودي، الدوالر األمريكي، الدرهم اإلماراتي والجنيھ املصــــــــري. وحيث أن أســــــــعار صــــ نســـــ

هذه العمالت ال تمثل مخاطر ع ، حيثما مالت هامة. تتمثل ســــياســــة املجموعةالســــعودي والدرهم اإلماراتي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، فإن املعامالت 

ها بتلك العملة. أمكن ، في ها الوظيفية) بالنقد الناتج عن عمليا السماح لشركات املجموعة بتسوية االلتزامات املقومة بعمال

ها احتياطيات  ليس ها الوظيفية (و أخرى غير عمالتعندما يكون لدى شركات املجموعة مطلوبات محددة بعمال  ها)تكافية من تلك العمال لد ،  لتسوي

تقوم ،  الفعالية املستمرة لهذه السياسة، حيثما أمكن ، من مكان آخر داخل املجموعة. من أجل مراقبةتاملقوم بالفعل بتلك العمال النقدسيتم تحويل  

املتوقعة. بعملاإلدارة  النقدية  ها املجموعة ، للمطلوبات املستحقة للتسوية واالحتياطيات  التي تحتفظ  الرئيسية  بالعمالت  تنبؤات دورية ، ُمحللة 

تراقب إدارة املجموعة أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.

مخاطر االئتمان 

ـــــورة   ــأ بصــ ــــارة مالية، وتنشـــــ ــــبب في تكبد املجموعة خســـ ـــــية من تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامھ والتســـ رئيســ

واملبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة وأرصدة النقد لدى البنوك.املدينون التجاريون 

إن القيمة الدفترية لالصول املالية تمثل الحد األقصىى من التعرض ملخاطر االئتمان.

املدينون التجاريون واملستحق من أطراف ذات عالقة

بالخصائص الفردية لكل من "املدينون التجاريون واملستحق من أطراف ذات عالقة" على حدة. يتأثر تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان بصورة رئيسية 

ها قاعدة عريضة من العمالء التي تعم   ألن لد
ً
ل في أنشطة مختلفة إال أن اإلدارة ال تتوقع أن تتعرض ملخاطر ائتمان هامة من الذمم التجارية املدينة نظرا

ها تقوم بمر  .ومواقع متعددة كما أ
ً
اقبة الذمم املدينة القائمة دوريا

النقد وما في حكمھ

عوبة عدم  تقوم املجموعة بإيداع أموالها في مصـارف مالية ذات موثوقية وقدرة ائتمانية عالية. تتمثل مخاطر السـيولة في مخاطر مواجهة املجموعة لصـ 

ها عن طر  ـــوي ها املالية التي تتم تســــ ها املرتبطة بمطلوبا ــــة الوفاء بالتزاما ــــــياســـ  أو من خالل أصـــــــول مالية أخرى. كما أن لدى املجموعة سـ
ً
ــــداد نقدا يق الســـ

ــــتمر وقدر  ها ســـــيولة كافية بشـــــكل مسـ هدف منهج املجموعة في إدارة الســـــيولة إلى ضـــــمان أن يكون لد بخصـــــوص حجم األموال املودعة في كل مصـــــرف و

هــا في ظــل الظروف العــاديــة والظروف الحرجــ  ــــــــمعــة املجموعــة للخطر. وال تتوقع اإلمكــان للوفــاء بــالتزامــا ــ ـــائر غير مقبولــة أو تعرض ســـ ة، دون تكبــد خســـــــــــ

اإلدارة وجود مخاطر ائتمان هامة تنتج من ذلك. 
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٣٣

مخاطر السيولة 

ـــــتحقاقها. تتم مراقبة احتياجا ــ ها املتعلقة بااللتزامات املالية حال اسـ ــــيولة في عدم قدرة املجموعة على مقابلة التزاما ــ ســــــــيولة على  ت التتمثل مخاطر الســ

الذمم الدائنة  أســــاس شــــهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية ملقابلة أية التزامات عند اســــتحقاقها. تتكون االلتزامات املالية للشــــركة من

من توفر تسهيالت مصرفية ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى والتزامات عقود االيجار، تعمل املجموعة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد 

كافية، باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء وفترات سداد أرصدة املوردين واألرصدة الدائنة األخرى.

القيمة العادلة 

االلتزامات ضمن معامالت منتظمة بين املتعاملين بالسوق  إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد األصول، أو دفعها لتحويل أي من 

من خالل القياس  في تاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن ان تنشأ الفروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. ويتم تعريف القيمة العادلة  

املستند على السوق واالفتراضات التي يستخدمها املشاركون في السوق. 

ها.- ها الدفترية وذلك لقصر آجال استحقاقا تعتبر اإلدارة ان القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املالية قصيرة األجل تقارب قيم

ها الدفترية وذلك الن معدل العمولة على هذه القروض يتغير دو -  مع قدرت اإلدارة أن القيمة العادلة لقروض ومرابحات طويلة األجل تقارب قيم
ً
ريا

ير معدل العمولة السوقي. تغ

يبين الجدول التالي تحليل البنود املسجلة بالقيمة العادلة طبقا ملستوى القياس املتسلسل للقيمة العادلة:-

م ٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

الثالث املستوى الثاني  املستوى األول املستوى 

٢٬٧٢٣٬٧٣٤--اآلخرأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

الثالث املستوى الثاني  املستوى األول املستوى 

٢٬٧٢٣٬٧٣٤--أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 متاحة مالية  بيانات  آخر  واقع  من  وذلك  األصول  قيمة  صافي  أساس  على  مدرجة   غير  شركات  في  لالستثمارات  العادلة  القيمة  تقدير  تم 

). ٣(مستوى القيمة العادلة رقم 

مخاطر العمولة

ها املالية ذات العمولة املتغيرة. إنالعمولة سعرمعدالتفيالتغيراتنتيجةالقيمةفيالتغيراتملخاطر املاليةاألدواتتتعرض أسعارألصولها والتزاما

ها فـيوااللتزاماتاألصول استحقاقأوتسعيرإعادة خاللهايتم التيوالفتراتالفعليةالعمولة ها. املتعلقةاإليضاحاتاملاليـة قد تم اإلشارة إل

ها لغرض البيع - ٢٠ العثيم لالستثمار شركة عبدهللا –األصول املحتفظ 

م أعلنت هيئة السوق املالية قرارها باملوافقة على طرح أسهم شركة عبد هللا العثيم لالستثمار لالكتتاب العام بالسوق الرئيسية  ٢٠٢٢مارس١٦بتاريخ 

 والتي تمثل ما نسبتھ  ١٣٬٦٥٣٬٨٥٠للشركات املساهمة املدرجة، وحيث إن الشركة تملك
ً
ركة عبد هللا العثيم لالستثمار، من رأس مال ش٪١٣٫٦٥سهما

م املوافقة على بيع كامل أسهم الشركة في رأس مال شركة عبد هللا العثيم ٢٠٢٢مارس  ١٦قرر مجلس إدارة شركة أسواق عبد هللا العثيم بتاريخ  فقد

أصول  ىاستثمارات في شركات زميلة المنستثمار  واعتبارآ من ذلك التاريخ تم إعادة تصنيف هذا اال ،  ) ٩( إيضاح  لالستثمار من خالل االكتتاب العام

.لغرض البيع هامحتفظ 

) واألثر املالي١٩-فيروس كورونا املستجد ( كوفيد - ٢١

). ومنذ ذلك الحين انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم ١٩–تم تأكيد وجود فيروس كورونا املستجد (كوفيد ٢٠٢٠في وقت سابق من العام -

السعودية وأثر بشكل كبير على األعمال واألنشطة التجارية، وفرضت الحكومة بعض اإلجراءات االحترازية خالل بما في ذلك   اململكة العربية 

تعليق األنشطة غير الحيوية باإلضافة الى القيود املفروضة على حركة انتقال  -من ضمن إجراءات أخرى -النصف األول من العام، والتي شملت  

 على عمليات الشركة أو  األفراد. وقد تم 
ً
الحكومة قيودا تصنيف قطاع توريد األغذية كخدمة أساسية من قبل الحكومة، وعليھ، لم تفرض 

ها .سلسلة التوريد الخاصة 

هائي، سوف تقوم الشركة بعمل تحديث لجميع  - وسوف تستمر اإلدارة بمراقبة الوضع، وحينما يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن التأثير ال

 للمتطلبات النظامية.أصح
ً
اب املصالح إذا لزم األمر وفقا



شركة أسواق عبد هللا العثيم

شركة مساهمة سعودية

هية في  م. (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس ٣١إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة لفترة الثالثة أشهر املن

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

٣٤

أرقام املقارنة- ٢٢

الحالية.الفترة تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع تبويب 

األرباح توزيعات - ٢٣

م وقدرها  ٢٠٢١الثاني من العام قرر مجلس اإلدارة بالتمرير توزيع أرباح نقدية مرحلية على املساهمين عن النصف ٢٠٢٢فبراير ١٥بتاريخ -

.م٢٠٢٢ريال لكل سهم، وتم السداد خالل الربع االول ٢مليون ريال سعودي بواقع ١٨٠

م وقدرها  ٢٠٢٠قرر مجلس اإلدارة بالتمرير توزيع أرباح نقدية مرحلية على املساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢١مارس ١٣بتاريخ -

م.٢٠٢١ريال لكل سهم، وتم  السداد خالل الربع الثاني ٣قع مليون ريال سعودي بوا ٢٧٠

املالية االولية املوجزة واملوحدة اعتماد القوائم - ٢٤

. ه١٤٤٣شوال ٠٩م  املوافق٢٠٢٢مايو ١٠في تاريخ ة اعتمدت هذه القوائم املالية األولية املوجزة و املوحدة من قبل مجلس االدار 


