
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة أسواق عبد هللا العثيم 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 ( مراجعة )غير  املوجزة املوحدة األولية القوائم املالية 

 م 2022 سبتمبر  30أشهر املنتهيتين في  والتسعة الثالثة  لفترتي

   املستقل املراجع فحص وتقرير 

 

 

 



 شركة أسواق عبد هللا العثيم 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 فهرس القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة  

 م 2022 سبتمبر 30املنتهيتين في تسعة أشهر لفترتي الثالثة وال
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 صفحـة 

 2 تقرير فحص املراجع املستقل   -

 3   املوجزة  املوحدة  االولية قائمة املركز املالي -

 4  املوجزة   املوحدة  االولية الدخلقائمة  -

 5   املوجزة  املوحدة االولية  قائمة الدخل الشامل -

 6   املوجزة  املوحدة  االولية قائمة التغيرات في حقوق امللكية -

 8 –7   املوجزة  املوحدة  االوليةقائمة التدفقات النقدية  -

 33 –9  املوجزة  املوحدة  االولية إيضاحات حول القوائم املالية -

 

 

















 شركة أسواق عبد هللا العثيم 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م.  2022 سبتمبر  30في  املنتهيتين  أشهر  ة عست والالثالثة  لفترتي املوجزة املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية 

 ( مراجعة)غير 

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 معلومات حول الشركة والشركات التابعة لها وأنشطتها -1

 

العثيم   األم"(  "الشركة" )إن شركة أسواق عبد هللا  "الشركة  الرياض  أو  السعوديةهي شركة مساهمة سعودية مسجلة بمدينة  العربية  باململكة  بموجب السجل    ، 

. تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بموجب  (م1980مايو    21املوافق  )هـ  1400رجب    7بتاريخ    1010031185التجاري رقم  

 .(م2007سبتمبر  15املوافق )هـ 1428رمضان  3ق بتاريخ /227القرار الوزاري رقم 

 

وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة  يتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في املواد الغذائية واألسماك واللحوم والحاصالت الزراعية واملواش ي واألدوات املنزلية  

وخدمات واملخابز  التجارية  واملجمعات  املركزية  عليها    األسواق  املباني  إلقامة  األراض ي  وشراء  والتعليمية،  التدريبية  املراكز  وإدارة  املطهية  وغير  املطهية  اإلعاشة 

 . والتصدير والتسويق للغير االستيرادبالبيع أو اإليجار لصالح الشركة وخدمات  واستثمارها

 

 ريال سعودي للسهم الواحد.  10قيمة مليون سهم ب 90مليون ريال سعودي مكون من  900يبلغ رأس مال الشركة 

 

 . ــ اململكة العربية السعودية  41700يقع املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الرياض ــ حي الربوة الطريق الدائري الشرقي ــ ص.ب 

 

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

 

 بـ  االقوائم املالية للشركة وشركاتها التابعة املسيطر عليها ويشار إليه املرفقة املوجزةاملوحدة  القوائم املالية االولية تتضمن  
ً
   .("املجموعة")معا

 

 من قبل الشركة:   املسيطر عليها  التابعة فيما يلي تفاصيل الشركات

   

 %   امللكية ةنسب

 )مباشرة وغير مباشرة( 

 النشاط الرئيس ي  بلد التأسيس التابعة الشركة 

سبتمبر   30

 م 2022

ديسمبر   31

 م 2021

 % 100 % 100 تجارة الجملة والتجزئة  اململكة العربية السعودية شركة هالي القابضة 

 % 100 % 100 تجارة الجملة والتجزئة  اململكة العربية السعودية شركة املركز العاملي للتسويق

 % 100 % 100 استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة  اململكة العربية السعودية شركة الخدمات السبع 

 % 100 % 100 استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة  اململكة العربية السعودية شركة بيت الوطن 

 % 100 % 100 املقاوالت العامة للمباني  اململكة العربية السعودية شركة مرافق التشغيل

 % 100 % 100 البيع بالجملة والبيع بالتجزئة  جمهورية مصر العربية  مصر –أسواق عبدهللا العثيم شركة 

 % 100 % 100 زراعة الخضراوات واألعالف  اململكة العربية السعودية شركة ثمرات القصيم 

 % 100 % 100 التجارية املقاوالت العامة وتشغيل املجمعات  اململكة العربية السعودية شركة شرفات الجزيرة

 % 68 % 68 تقديم الخدمات العمالية  اململكة العربية السعودية شركة معين للموارد البشرية

 

 : املوجزة املوحدةاألولية   في هذه القوائم املالية حساباتهاوالتي تم توحيد  وفيما يلي نبذة عن الشركات التابعة املسيطر عليها

 

 شركة هالي القابضة

م(، 2011أغسطس  9)املوافق  هـ1432رمضان  9صادر من مدينة الرياض بتاريخ   1010314228مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم شركة ذات 

والدق والتجزئة في املواد الغذائية  الجملة  وتجارة  السيطرة عليها،  تمكنها من  بنسبة  الشركات  في  املشاركة  في  الرئيسية  واألر وتتمثل أنشطتها  واللحوم واألسماك  يق  ز 

لتدريبية والترفيهية وخدمات  واألواني املنزلية وخدمات الحاسب اآللي )نظم تطبيقية وقواعد معلومات(، وخدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة املراكز ا

 اإلعاشة املطهية وغير املطهية. 



 شركة أسواق عبد هللا العثيم 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م.  2022 سبتمبر  30في  املنتهيتين  أشهر  ة عست والالثالثة  لفترتي املوجزة املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية 

 )تتمة(  (مراجعة)غير 

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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   )تتمة(معلومات حول الشركة والشركات التابعة لها وأنشطتها  -1

 

 شركة املركز العاملي للتسويق

م(، 2011أغسطس   9ه )املوافق  1432رمضان  9صادر من مدينة الرياض بتاريخ   1010314201شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 

 املشــــــاركة في الشــــــركات بنســــــبة تمكنها من الســــــيطرة عليها، وتجارة الجملة والتجزئة في الدقيق واألرز واللحوم واألســــــماك واألواني املنزليةوتتمثل أنشــــــطتها الرئيســــــية في 

ــيانة املراكز   ــتيراد والتصـــدير والتســـويق للغير وصـ ــيارات وخدمات الحاســـب اآللي )نظم تطبيقية وقواعد معلومات(، وخدمات االسـ يبية والترفيهية  التدر وقطع غيار السـ

 وخدمات اإلعاشة املطهية وغير املطهية

 

 شركة الخدمات السبع

م(، 2011نوفمبر    27)املوافق    هـ1433محرم    2صادر من مدينة الرياض بتاريخ    1010320848شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم  

ال وتجارة  وتصدير  استيراد  في  الرئيسية  أنشطتها  والحقائب  وتتمثل  الخياطة  وأدوات  التقليدية  واملجوهرات  الرياضية  واملالبس  الجاهزة  املالبس  في  والتجزئة  جملة 

تسويق للغير وإقامة والشنط واملنتجات الجلدية ومواد الديكور واألسقف املستعارة وقطع غيار السيارات والحاصالت الزراعية، وخدمات االستيراد والتصدير وال

 واملقاهي. ،وتشغيل املخابز وإدارة، وإقامة،ة املشاريع الزراعي

 

 شركة بيت الوطن

م(، 2011نوفمبر    27)املوافق    هـ1433محرم    2صادر من مدينة الرياض بتاريخ    1010320847شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم  

ا واأللبان واألجبان ومشتقات  والفواكه واألسماك  الخضراوات  والتجزئة في  الجملة  في استيراد وتصدير وتجارة  الرئيسية  الحيواني  وتتمثل أنشطتها  والسمن  لحليب 

وا التدريبية  املراكز  وصيانة  للغير  والتسويق  والتصدير  االستيراد  وخدمات  الغازية،  واملشروبات  واملكرونة  الطحينية  والحالوة  الرياضية  والزيتون  واملراكز  لترفيهية 

 نية. واملقاوالت العامة للمباني )إنشاء وإصالح وهدم وترميم( واألعمال الكهربائية واإللكترو 

 

 افق التشغيلر شركة م

م(، 2011ديسمبر  10)املوافق هـ 1433محرم  15ة الرياض بتاريخ صادر من مدين  1010321917شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 

  املواقع في  ة املباني الجاهز  ت وانشاءا والفنادق  واملستشفيات املدارس   مثل ةالسكني والغير ةللمباني السكني العامة واالنشاءات التشييد فيوتتمثل أنشطتها الرئيسية 

 . ة والغير السكني ةاملباني السكني وترميمات

 

 مصر –العثيم  هللا عبدشركة أسواق 

.  (م2011نوفمبر    16املوافق  )  ه1432ذو الحجة    20ربية بتاريخ  صادر من جمهورية مصر الع  55010شركة مساهمة مصرية تعمل بموجب السجل التجاري رقم  

 تتمثل أنشطتها الرئيسية في البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة العامة. 

 

 شركة ثمرات القصيم

رقم   التجاري  السجل  بتاريخ    1010378315شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب  الرياض  (، م2013  يونيو  9)املوافق    ه1434رجب    30صادر من مدينة 

ألراض ي إلقامة مباني عليها وتتمثل أنشطتها الرئيسية في زراعة الخضراوات واألعالف وتربية املاشية والدواجن، وخدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير وشراء ا

 العقارات واألراض ي لصالح الشركة.  واستغاللبالبيع أو اإليجار  واستثمارها

 

 شركة شرفات الجزيرة

م(،  2007  فبراير  20)املوافق    ه1428صفر    2صادر من مدينة الرياض بتاريخ    1010228732شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم  

 وتتمثل أنشطتها الرئيسية في املقاوالت العامة وتشغيل املجمعات التجارية. 

 

 شركة ُمعين للموارد البشرية

م( في مدينة الرياض بالسجل التجاري  2015 يونيو 23هـ )املوافق 1436رمضان  6إن شركة معين للموارد البشرية هي شركة سعودية مساهمة مقفلة مسجلة بتاريخ 

العام والخاص بموجب ترخيص وزارة  . وتتمثل أنشطتها الرئيسية في تقديم الخدمات العمالية فيما يتعلق بالعمالة املنزلية والعمالة في القطاعين1010435202رقم 

 .(م2015أكتوبر  16املوافق )هـ 1436ذي الحجة  23ش م م بتاريخ  24العمل رقم 

 

 



 شركة أسواق عبد هللا العثيم 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م.  2022 سبتمبر  30في  املنتهيتين  أشهر  ة عست والالثالثة  لفترتي املوجزة املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية 

 )تتمة(  (مراجعة)غير 

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 أسس االعداد -2

 

 بيان االلتزام  2-1

مد في اململكة العربية السعودية واملعايير  ( "التقرير املالي األولي" املعت34تم إعداد القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة املرفقة وفقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم )

 واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين.  

 

لتقرير املالي  ا للمعايير الدولية لإن القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة ال تشمل على جميع اإليضاحات املطلوبة في القوائم املالية املوحدة السنوية الكاملة وفق

ولذلك يجب   واملحاسبين،  للمراجعين  السعودية  الهيئة  املعتمدة من  األخرى  واملعايير واإلصدارات  اململكة العربية السعودية  إلى جنب مع  املعتمدة في  قراءتها جنبا 

 م.2021ديسمبر  31القوائم املالية املوحدة للمجموعة عن السنة املنتهية في 

 

 . الكاملة   السنة عمليات نتائج  إلى عادلة بصورة تشير ال قد األولية للفترات العمليات  نتائج لكن الكاملة،  املالية السنة  من تجزأیتعتبر الفترة األولية جزءا ال 

 

 أساس القياس 2-2

  املوحدة  األوليةعلى أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا البنود الهامة التالية الواردة في قائمة املركز املالي    املوجزة  املوحدة  األوليةتم إعداد هذه القوائم املالية  

 : املوجزة

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

 ع املحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات املستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة. يتم االعتراف بمستحقات التزامات املناف -

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  2-3

املوحدة املوجزة بالريال   األولية بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض. وتدرج جميع املبالغ في القوائم  املوجزة  املوحدة األولية  تعرض القوائم 

 السعودي، ما لم يذكر غير ذلك. 

 

 قياس القيمة العادلة   2-4

القياس يستند قياس القيمة  تمثل القيمة العادلة السعر املقبوض نظير بيع أصل ما أو املدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين املشاركين في السوق بتاريخ  

 ة بيع األصل أو تحويل االلتزام إما: العادلة على افتراض إجراء معامل

 . في السوق الرئيس ي لألصول أو االلتزامات -

 في ظل عدم وجود السوق الرئيس ي، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو االلتزامات.  -

 ويجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر فائدة متاحة أمام املجموعة. 

 

ت باستخدام افتراضات على أن املشاركين في السوق سيستخدمونها عند تسعير األصول أو االلتزامات وعلى فرضية أن  وتُقاُس القيمة العادلة لألصول أو االلتزاما

راعي قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة املشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية  وي املشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منافع اقتصادية.  

 ألصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه ملشارك آخر في السوق سيستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة. باستخدام ا

 

الحظة ذات  القابلة للم  وتستخدم املجموعة طرق التقييم الفنية املالئمة للظروف والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة لتعظيم االستفادة من املدخالت

 العالقة وتقليل استخدام املدخالت غير القابلة للمالحظة. 

 

 العادلة بشكل كبير.  قيمتهاارب بسبب االستحقاق قصير األجل لألدوات املالية مثل الذمم املدينة والدائنة واألرصدة املدينة والدائنة األخرى، فان قيمتها الدفترية تق

 

 والتعديالت على املعايير والتفسيرات املعايير الجديدة  2-5

وتم شرحها في القوائم املالية املوحدة السنوية  2022يناير  1ال توجد معايير جديدة صادرة، ومع ذلك، هناك عدد من التعديالت على املعايير التي تسري اعتبارا من 

 القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة. ، وليس لها تأثير جوهري على 2021ديسمبر  31للمجموعة للسنة املنتهية في 

  



 شركة أسواق عبد هللا العثيم 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م.  2022 سبتمبر  30في  املنتهيتين  أشهر  ة عست والالثالثة  لفترتي املوجزة املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية 

 )تتمة(  (مراجعة)غير 

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 التقديرات املحاسبية واالفتراضات الهامة -3

 

إعداد       املالية  القوائميتطلب 
ً
العربية السعودية  ةاملعتمد  املالي  للتقرير  الدولية  للمعاييراملعدة وفقا اململكة  و   في  أحكام وتقديرات  في قيم    فرضياتاستعمال  تؤثر 

بخصوص هذه االفتراضات والتقديرات قد    التأكد اإليرادات واملصاريف واألصول وااللتزامات واإليضاحات املرفقة بجانب اإلفصاح عن اإللتزامات الطارئة. إن عدم 

 على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات املتأثرة في الفترات املستق
ً
 جوهريا

ً
 بلية. يؤدي لنتائج تتطلب تعديال

 

والتي تشكل مخاطر عالية  املوجزة  املوحدة    األوليةاملالية  األساسية املتعلقة باملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما في تاريخ القوائم    الفرضياتفيما يلي  

ة. هذا وتعتمد املجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على معايير متاحة لها  قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل الفترة املالية التالي

، وهذه االفتراضات والتقديرات حول التطورات املستقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات السوق والظروف الخارجة عن  املوجزة  املوحدة األولية  عند إعداد القوائم املالية

 التغيرات على االفتراضات يتم ايضاحها عند حدوثها. سيطرة املجموعة ومثل هذه  

 

 ملخص ألهم التقديرات والفرضيات املحاسبية املتبعة  -أ

 

 تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء 

فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان من املؤكد  قامت املجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها املدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار باإلضافة إلى أي  

 أن تتم ممارسة هذا الخيار. 

 

خيار تجديد العقد أو   لدى املجموعة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء. تطبق املجموعة حكمها في تقييم ما إذا كان من املؤكد بشكل معقول ممارسة

 أو اإلنهاء.   إنهائه أم ال. بمعنى أن يتم األخذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافًزا اقتصادًيا ملمارسة التجديد

 

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

 . اإلنهاءممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو 

 

 معدل العائد الضمني لعقود االيجار 

فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات اإليجار. ان معدل    وبالتالي  اإليجار، عة أن تحدد بسهولة سعر العائد الضمني لجميع عقود  ال يمكن للمجمو 

ذي قيمة مماثلة لحق  للحصول على أصل    دة مماثلة، مع ضمانات مماثلةمل  ى املجموعة أن تدفعه لالقتراضالذي يتعين عل  االقتراضهو معدل    االقتراض اإلضافي

 مماثلة.   استخدام األصل وفي بيئة

 

مثل اتفاقيات التسهيالت البنكية املتاحة لها ومعدالت االقتراض السائدة  قتراض اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن الحصول عليها )تقوم املجموعة بتقدير معدل اال

 (. في السوق 

 

 للعقارات واآلالت واملعدات  األعمار االنتاجية 

 على االستخدام املتوقع  ت
ً
لهذه األصول. تقوم اإلدارة قوم إدارة املجموعة بتقدير األعمار االنتاجية للعقارات واآلالت واملعدات لغايات احتساب االستهالك اعتمادا

اعت في  إذا كان  املستقبلي  االستهالك  ويتم تعديل مصروف  املتبقية واألعمار االنتاجية بشكل سنوي،  القيمة  اإلنتاجية تختلف عن  بمراجعة  األعمار  أن  اإلدارة  قاد 

 التقديرات السابقة. 

 

 لألصول غير امللموسة األعمار االنتاجية 

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

 إطفاؤها على مدة عقود اإليجار أو أعمارها االنتاجية أو عقود االنتفاع بها. ويتم 

 

 راكد وبطيء الحركة الخزون  املمخصص 

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

 ة الدفترية. قادم بشكل كلي أو جزئي أو إذا كان سعر البيع أقل من التكلفة أو أية عوامل أخرى تتسبب في انخفاض القيمة القابلة لالسترداد عن القيم للت
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 التقديرات املحاسبية واالفتراضات الهامة )تتمة( -3

 

 )تتمة(  ملخص ألهم التقديرات والفرضيات املحاسبية املتبعة -أ

 

افز   البيع حو

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

 ء. هذا اإللتزام عند إعداد التقارير املالية ليعكس القيمة املحتملة إللتزام املجموعة تجاه العمال

 

 الحافز االضافي من املوردين

 لحجم املشتريات منهم خالل السنة املالية، وتقوم اإلدارة بإثبات هذه الحوافز عند التحقق الفعلي  املجموعةقد تحصل  
ً
لهذه    على حوافز اضافية من املوردين تبعا

 للعقود املبرمة مع املوردين، وتعتمد اإلدارة على ممارسة الحكم امل
ً
نهي في دراسة متغيرات السوق وسلوك املستهلكين عند تقدير االعتراف بالحافز في تاريخ  الحوافز وفقا

 . اإلدارة تقديرات على بناء املاليةالحافز اإلضافي نهاية السنة  إثبات ويتم. املوجزة املوحدة وليةاأل إعداد القوائم املالية  

 

 القيمة القابلة لإلسترداد 

  الحاالت. وفي صول أو مجموعة من األ   األخرى   صول تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير عن األ  األصلصل ما لم ينتج عن لأل  لالسترداديتم تحديد القيمة القابلة 

الدفترية   القيمة  فيها  تزيد  القابلة    لألصلالتي  القيمة  للنقدية عن  املدرة  يعتبر  لالستردادأو الوحدة  القابلة    األصل، عندئذ  إلى القيمة  القيمة، ويخفض  منخفض 

 .لالسترداد

 

 والقيمة الحالية.  االستبعادأو الوحدة املدرة للنقدية، ناقصا تكاليف   لألصلللقيمة العادلة  األعلىالقيمة  لالستردادتمثل القيمة القابلة 

 

 لتزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ا

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

والزيادا الخصم،  اإلفتراضات تحديد معدل  املستقبل. وتشمل هذه  في  الفعلية  التطورات  التي قد تختلف عن  اإلفتراضات  العديد من  املس اإلكتواري  في ت  تقبلية 

 لتعقيد ا
ً
لتزام املكافأة املحددة غير املمولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه اإلفتراضات.  ا لتقييم وطبيعته طويلة األجل فإن الرواتب، ومعدل دوران العاملين. ونظرا

 لذا تتم مراجعة جميع اإلفتراضات مرة في السنة أو أكثر عند الضرورة.

 

 مبدأ االستمرارية  - ب

 ملبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن املجموعة لديها املوارد الكافية لالستمرار في  تقييمقامت إدارة املجموعة بإجراء 
ً
  ملقدرة املجموعة على االستمرار في العمل وفقا

  ل قدرة املجموعة على االستمرار وفقا ملبدأ االستمرارية. العمل في املستقبل املنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا حو 

 وفقا ملبدأ االستمرارية.   رفقةملا تم إعداد القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة ،عليه

 

 ملخص بأهم السياسات املحاسبية -4

 

  القوائم   إعدادم هي نفس السياسات املتبعة في  2022  سبتمبر  30املرفقة كما في  املوجزة املوحدة  ولية  األ   السياسات املحاسبية املستخدمة في إعداد القوائم املالية

 : املوجزة  املوحدةولية األ  جموعة في إعداد القوائمم. وفيما يلي أهم السياسات املحاسبية التي استخدمتها امل2021 ديسمبر 31في  املنتهية السنة  عن  املوحدة

 

 سس توحيد القوائم املالية  أ

  الشركة للمجموعة على القوائم املالية للشركة والشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها. تتحقق السيطرة عندما تكون    املوجزةاملوحدة  ولية  األ تشتمل القوائم املالية 

ر  ل سيطرتها على الشركة املستثممعرضة لعوائد مختلفة، أو لديها الحق فيها، لقاء إرتباطها بالشركة املستثمر فيها، ولديها القدرة على التأثير في هذه العوائد من خال

 فيها. وعلى وجه التحديد، تتحقق السيطرة للشركة على شركة مستثمر فيها، فقط عند تحقق العناصر الثالثة التالية: 
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 )تتمة( ملخص بأهم السياسات املحاسبية -4

 

 )تتمة( سس توحيد القوائم املالية أ

 الحالية على توجيه األنشطة ذات األهمية الخاصة بالشركة املستثمر فيها(. سلطة على الشركة املستثمر فيها )أي، وجود حقوق قائمة تمنحها القدرة  -

 ، أو الحق فيها، نظير إرتباطها في الشركة املستثمر فيها. تغيرةالتعرض إلى عوائد م -

 القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة املستثمر فيها للتأثير على عوائدها.  -

 

ينتج عن   بأنه  افتراض  لهذا االفتراض، وعندما يكون لدى  وبشكل عام، هناك   
ً
وتأييدا أغلبية حقوق التصويت سيطرة.  في حقوق    الشركةامتالك  أقل من األغلبية 

ما إذا كانت لديها سلطة على الشركة املستثمر  ييمتأخذ بعين اإلعتبار كافة الحقائق والظروف لتق الشركةالتصويت أو حقوق مماثلة في الشركة املستثمر فيها، فإن 

 ها، ويشمل ذلك: في

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

 الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.  -

 حقوق التصويت الخاصة بالشركة وأية حقوق تصويت محتملة  -

 

ناصر السيطرة بإعادة تقييم ما إذا كانت لديها سيطرة على الشركة املستثمر فيها إذا ما أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر أو أكثر من ع الشركةتقوم 

.  الشركةاملسيطر عليها من قبل الثالثة. يتم توحيد الشركة املسيطر عليها عند بدء ممارسة السيطرة عليها ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان السيطرة على الشركة 

القوائم املالية   في  عليها  املستحوذ  الشركة  وإيرادات ومصاريف  وإلتزامات  إلى    املوجزة  املوحدة   وليةاأل تدرج أصول  السيطرة  انتقال  تاريخ   من 
ً
ولحين    الشركةاعتبارا

 فقدان مثل هذه السيطرة.

 

اآلخر إلى املساهمين في الشركة وإلى حقوق امللكية غير املسيطرة حتى إذا ما أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق  يعود الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل  

، بمعنى أنه يتم قيد الخسائر على الحصص غــير الـمسيطرة حتى 
ً
 أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحصص غير املسيطرة. ولوامللكية غير املسيطرة عجزا

 

القوائم امل القوائم  عند توحيد  التسويات على  يتم إجراء  السياسات   املوجزةاملوحدة    وليةاأل   املاليةالية  لتتماش ى مع  األمر ذلك  إذا تطلب  عليها  املسيطر  للشركات 

 . املجموعةبين شركات  يةاملحاسبية للشركة. يتم حذف كافة األصول واإللتزامات وحقوق امللكية والدخل واملصاريف والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت الداخل

 

 تتم املحاسبة عن التغيرات في ملكية الشركة املسيطر عليها، التي ال ينجم عنها فقدان للسيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 

 

 ، فإنها: فيها املستثمرفي حالة فقدان املجموعة السيطرة على الشركة 

 . فيها املستثمرتقوم بالتوقف عن إثبات أصول والتزامات الشركة  -

 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.  -

 يمة العادلة ألي استثمار محتفظ به. تقوم بإثبات الق -

 . املوجزة املوحدة وليةاأل  تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في قائمة الدخل -

أو تحولها إلى األرباح املبقاة، إذا    املوجزةاملوحدة    وليةاأل خر إلى قائمة الدخل  تقوم بإعادة تصنيف حصتها من البنود املثبتة سابقا في بنود الدخل الشامل اآل  -

 األمر ذلك، بموجب معايير دولية أخرى.  اقتض ى
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 )تتمة( ملخص بأهم السياسات املحاسبية -4

 

 تصنيف األصول وااللتزامات إلى متداولة/غير متداولة 

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

 

 عندما: 
ً
 يكون األصل متداوال

 به بشكل أساس ي بغرض املتاجرة -
ً
 يكون محتفظا

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

 يكون من املتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة تشغيل عادية  -

-  
ً
 على األقل بعد فترة أي تقرير مالي. من التبادل أو اال  يكون في صورة النقد وما في حكمه ما لم يكن مقيدا

ً
 ستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهرا

 

 تقوم املجموعة بتصنيف كافة األصول االخرى كأصول غير متداولة.  

 

 عندما: 
ً
 يكون االلتزام متداوال

 به بشكل أس -
ً
 اس ي بغرض املتاجرةيكون 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

 

 ألخرى على أنها غير متداولة. يتم تصنيف كافة االلتزامات ا

 

 األدوات املالية 

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

 

 في النصوص التعاقدية لألداة.    املوجزة  املوحدة  وليةاأل   املاليتقوم املجموعة بإثبات أصولها والتزاماتها املالية في قائمة املركز  
ً
عندما وفقط عندما تصبح املجموعة طرفا

 ويتم إثبات الشراء أو البيع أو إلغاء اإلثبات باستخدام املحاسبة على أساس تاريخ املتاجرة.

 

   ملاليةا  األصول 

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

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

 

 القياس األولي لألصل املالي 

والتي تقاس   الخسارة أو الربحل يقاس األصل املالي عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة مضاف إليه تكاليف املعاملة، باستثناء األصول املالية بالقيمة العادلة من خال

 بالقيمة العادلة )بدون إضافة تكاليف املعاملة(. 
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 ق لألصل املالي القياس الالح 

 بعد اإلثبات األولي تقوم املجموعة بالقياس الالحق لألصول املالية بناًء على الفئة التي صنفت ضمنها هذه األصول املالية كما يلي: 

  - فقط-تواريخ محددة، والتي تعّد  ، إذا كان هدف املجموعة االحتفاظ بمجموعة أدوات دين مالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في  املطفأةبالتكلفة   -

 دفعات من أصل املبلغ والفائدة على املبلغ األصلي القائم. 

عاقدية وبيع  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا كان هدف املجموعة االحتفاظ بمجموعة أدوات دين مالية لتحصيل التدفقات النقدية الت -

عد األصول املالية، وأن ينشأ عن الشرو 
ُ
دفعات من أصل املبلغ والفائدة على املبلغ األصلي   -فقط –ط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية ت

 القائم. 

 دوات املالية". ( "األ 9، إذا قامت املجموعة باستخدام خيار القياس هذا املتوفر في املعيار الدولي للتقرير املالي )اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  -

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

  عند   املوجزة  املوحدةولية  إدراج أرباح وخسائر االستبعاد في قائمة الدخل األ   ويتمالفعال،    الفائدةبطريقة معدل    املطفأةيتم قياس األصول املالية بالتكلفة   -

 ولية املوحدةي قائمة الدخل األ إلغاء االعتراف بهذا األصل املالي. أما األصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة، فتقاس بالقيمة العادلة مع إظهار فروقات التقييم ف

الية والتي تختار املجموعة عند اإلثبات األولي قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن فروقات التقييم تظهر  ، باستثناء األصول املاملوجزة

 . املوجزة  ولية املوحدةضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر. كما يتم االعتراف بتوزيعات األرباح الناجمة عنها من خالل قائمة الدخل األ 

 

 إثبات االصل املالي إلغاء 

 تقوم املجموعة بإلغاء إثبات األصل املالي فقط عند: 

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

 ستالم التدفقات النقدية من األصل املالي وتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل املالي، أو اتحويل الحقوق التعاقدية في   -

 بدفع التدفقات النقدية إلى و   -
ً
 تعاقديا

ً
احد أو أكثر من املستلمين  اإلبقاء على الحقوق التعاقدية في أستالم التدفقات النقدية من األصل املالي مع تحمل التزاما

 وتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل املالي، أو  

دية من األصل املالي دون تحويل وال إبقاء ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل املالي إذا لم تكن  تحويل الحقوق التعاقدية في أستالم التدفقات النق -

 قد أبقت على السيطرة على األصل املالي. أو 

 بأن تدفع التدفقات   -
ً
 تعاقديا

ً
النقدية إلى واحد أو أكثر من املستلمين  اإلبقاء على الحقوق التعاقدية في أستالم التدفقات النقدية من األصل املالي، مع تحمل التزاما

 دون تحويل وال إبقاء ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل املالي إذا لم تكن قد أبقت على السيطرة على األصل املالي. 

 

وا اإلثبات(  إلغاء  تاريخ  في   
ً
)ُمقاسا الدفترية  القيمة  بين  إثبات أصل مالي في مجمله، فإن الفرق  تم  وعند إلغاء  أي أصل جديد  )بما في ذلك  ستلم 

ُ
امل املقابل  لعوض/ 

 منه أي التزام جديد تم تحمله )يتم إثباته في قائمة الدخل األ 
ً
 (. املوجزة ولية املوحدةالحصول عليه مطروحا

 

 الهبوط في األصول املالية

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

املالية والتي يمكن تقديرها  لتلك األصول )"حدث خسارة" متكبدة( وأن لهذا الحدث أثر على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املالي أو مجموعة من األصول  

ي على وقوع الهبوط على مؤشرات توحي بأن مقترض أو مجموعة من الجهات املقترضة تعاني من صعوبات مالية مهمة، أو  بشكل موثوق به. يشتمل الدليل املوضوع

  ت القابلة للمالحظة إلى وجود اإلخفاق أو التأخر في سداد أصل املبلغ أو العمولة الخاصة به، أو احتمالية اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، وعندما تشير البيانا

 ق في السداد. هبوط قابل للقياس في التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مثل التغيرات في املتأخرات أو الظروف االقتصادية املرتبطة بحاالت اإلخفا

 

 اإللتزامات املالية

ــم الــدفعــات   االلتزامــاتقيــاس   يتم ــ ـــ ـــ ــتخــدام طريقــة معــدل الفــائــدة الفعلي. إن معــدل الفــائــدة الفعلي هو املعــدل الــذي يتم بــه خصـــ ــ ـــ ـــ  بــالتكلفــة املطفــأة بــاســـ
ً
املــاليــة الحقــا

ــــــتقبلية على مدى ال ـــ ــــــر زمنية فترة أو  ،لتزام املاليلإلاملتوقع    عمرالنقدية املســـ ـــ ــــــبما  أقصـــ ـــ ــــــول  وذلك  مالئما، ذلك كان  حســـ ـــ ــــــافي القيمة الد  للوصـــ ـــ فترية عند اإلثبات إلى صـــ

 املبدئي.
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 إلغاء إثبات اإللتزامات املالية

عندما، وفقط عندما، يتم إطفاؤه؛ أي عندما يتم سـداد    املوجزة  ولية املوحدةاأل   تقوم املجموعة بإزالة االلتزام املالي )أو جزء من االلتزام املالي( من قائمة مركزها املالي

 االلتزام املحدد في العقد أو يتم إلغاؤه أو انقضاؤه.

 

 املالية وااللتزاماتعادة تصنيف األصول إ

كاسب أو خسائر )بما في في حال قيام املجموعة بإعادة تصنيف أصل مالي، فإنها تطبق إعادة التصنيف بأثر مستقبلي من تاريخ إعادة التصنيف، وال يتم تعديل أية م

 إلى فئة أخرى.ذلك مكاسب وخسائر الهبوط( أو عمولة تم إثباتها سابقا، كما يمنع إعادة تصنيف أي فئة من اإللتزامات املالية من فئة 

 

 توزيعات األرباح الى املساهمين  

  
ً
الشـــركات باململكة العربية الســـعودية، يتم إقرار التوزيعات عند اعتمادها  لنظام تســـجل توزيعات األرباح إلى مســـاهمي الشـــركة كإلتزام عند إقرار هذه التوزيعات. وفقا

يع أرباح مرحلية على مســــاهمي الشــــركة بشــــكل نصــــف ســــنوي او ربع ســــنوي، وذلك بما يتناســــب مع من املســــاهمين أو التفويض من املســــاهمين الى مجلس اإلدارة بتوز 

 وضع الشركة املالي وتدفقاتها النقدية. ويخصم املبلغ املقابل مباشرة من حقوق املساهمين.

 

 تجارية الدينة  املذمم ال

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

 من خالل مبلغ املعاملة األصلي. والحقا لإلثبات األولي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة.  

 

 النقد وما في حكمه 

  ض ألغرا خ )ربطها(.ل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة االجل ذات فترات استحقاق ثالثة أشهر أو اقل من تارييشتم

 الطلب والنقد لدى البنوك. ، فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الخزينة والودائع تحت  املوجزة ولية املوحدةقائمة التدفقات النقدية األ 

 

 عقود اإليجار  

 

 كمستأجر  املجموعةعقود اإليجار التي تكون فيها 

  ولية املوحدة األ   ، تعترف املجموعة بحق إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار ملعظم عقود اإليجار في قائمة املركز املالي16بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم   

يمة. تعترف  . ومع ذلك، فإن املجموعة قد اختارت عدم االعتراف بحق إستخدام االصول وإلتزامات االيجار لبعض عقود االيجار قصيرة االجل ومنخفضة القاملوجزة

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة االيجار.  كمصاريفاملجموعة بمدفوعات االيجار املرتبطة بهذه العقود 

 

 ستخدام األصول وإلتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار.  تعترف املجموعة بحق إ

 

 االستهالك املتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة، ويتم تعدي
ً
له من أجل إعادة قياسات تم قياس حق إستخدام األصول مبدئًيا بالتكلفة، وبعد ذلك بالتكلفة ناقصا

 معينة إللتزامات االيجار.  

 

 بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء عقد اإليجار، ويتم خصمها باستخدام سعر الفائدة الضمني في  يتم قياس إلتزام اإليجار م
ً
عقد  بدئيا

اض اإلضافي كمعدل  تستخدم املجموعة معدل اإلقتر   عام، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك السعر، فباستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي للمجموعة. بشكل    أو اإليجار  

 خصم.  

 

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

أو تغيير في تقدير املبلغ املتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة املتبقية، أو حسب اإلقتضاء، التغييرات في    معدل،االيجار املستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو  

 إلى حد معقول ملمارست
ً
 ه أم أن خيار اإلنهاء من املؤكد عدم ممارسته. التقييم حول ما إذا كان خيار الشراء أو التمديد مؤكدا
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 )تتمة( كمستأجر  املجموعةعقود اإليجار التي تكون فيها 

 لتحديد مدة عقد اإليجار لبعض عقود اإليجار والتي تكون فيها كمستأجر وتتضمن خيارات التجديد. يؤثر تقدير املج
ً
موعة لدرجة التأكد  طبقت املجموعة أحكاما

 املثبتة. من ممارسة مثل هذه الخيارات على مدة عقد اإليجار، مما يؤثر بشكل كبير على مقدار إلتزامات اإليجار وحق إستخدام األصول  

 

  كمؤجر  املجموعةعقود اإليجار التي تكون فيها 

، يتم تصــنيف عقود اإليجار من الباطن بالرجوع الى حق إســتخدام
ً
 وســيطا

ً
االصــول الناشــ   عن عقد اإليجار الرئيســ ي، ليس مع اإلشــارة   عندما تكون املجموعة مؤجرا

  إلى االصل االساس ي.

 

ــالي رقم   ــار الـــدولي للتقرير املـ ــا كمؤجر. ومع ذلـــك، طبقـــت املجموعــة    16عنـــد التحول إلى املعيـ ــار التي تكون فيهـ ليس على املجموعـــة إجراء تعـــديالت مهمـــة لعقود االيجـ

 ."إيرادات العقود" مع العمالء لتخصيص املقابل املالي في العقد لكل من عنصر التأجير وعنصر غير التأجير 15املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 

 عداتاملو  واآلالتعقارات ال

 

 االعتراف والقياس 

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

 تتضمن التكلفة املصاريف املرتبطة مباشرة باقتناء العقارات واآلالت واملعدات.  -

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

ملعدات بمقارنة أية مقبوضات من االستبعاد مع القيمة الدفترية لتلك البنود يتم تحديد املكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد بنود من العقارات واآلالت وا -

 . املوجزة  املوحدةولية الدخل األ وتسجل بالصافي في قائمة 

 

 التكاليف الالحقة

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

 للمجموعة تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس تكلفة ذلك الجزء بشكل موثوق، ويتم شطب القيمة املدرجة للجزء القديم املستبدل. 

 تكبدها.   عند  املوجزة  املوحدة  وليةاأل   ائمة الدخلتسجل التكاليف واملصاريف اليومية التي تتحملها املجموعة على صيانة وتشغيل العقارات واآلالت واملعدات في ق -

 

 االستهالك 

بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لكل بند من بنود العقارات واآلالت   املوجزة  املوحدة وليةاأل   يتم االعتراف بمصروف االستهالك في قائمة الدخل

األصول املقامة على أراض ي مستأجرة على مدة عقد اإليجار أو على األعمار اإلنتاجية لتلك األصول أيهما أقل. ويبدأ استهالك  واملعدات، باستثناء األراض ي. يتم استهالك  

 لالستخدام بالطريقة املقصودة من قبل االدارة. 
ً
 بنود العقارات واآلالت واملعدات عندما يكون األصل جاهزا

 

 السابقة وتفاصيلها كما يلي: لفتـراتالحالية هي نفسها ل الفتـرةالت واملعدات واألعمار االنتاجية خالل إن األعمار االنتاجية املقدرة للعقارات واآل

 األعمار اإلنتاجية )سنة(   البند

 سنة أو مدة العقد أيهما أقل  25  مباني وإنشاءات 

 10 – 5  آالت ومعدات 

 7 – 5  سيارات

 10 – 3  الحاسب اآللي   وأنظمةأجهزة 

 10 – 2  أثاث ومفروشات

   أقصرسنوات أو مدة العقد أيهما  10  التحسينات على عقارات مستأجرة

 

  يل إذا لزم األمر.تقوم املجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة املتبقية لجميع بنود عقارات، وآالت ومعدات في نهاية كل فترة مالية، وتقوم بالتعد



 شركة أسواق عبد هللا العثيم 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م.  2022 سبتمبر  30في  املنتهيتين  أشهر  ة عست والالثالثة  لفترتي املوجزة املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية 

 )تتمة(  (مراجعة)غير 

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

19 

 السياسات املحاسبية )تتمة(ملخص بأهم  -4

 

 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

سمالية تحت التنفيذ، والتي  تظهر األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة وتتضمن تكلفة اإلنشاءات واملعدات واملصروفات املباشرة. ال يتم استهالك األعمال الرأ

 تصبح جاهزة لالستخدام حيث يتم تحويلها إلى عقارات وآالت ومعدات. سوف يتم استهالكها من قبل املجموعة عندما 

 

 االستثمارية  العقارات

إذا كان الغرض من االحتفاظ به هو )أ( كسب إيرادات إيجارية أو )ب( إلنماء رأس املال أو )جـ( لكال الغرضين. وتظهر استثماري   عقارتصنف املجموعة األصل على أنه  

، وعند القياس الالحق تستخدم املجموعة نموذج  االستثمارية  العقاراتعند القياس األولي بالتكلفة شاملة النفقات املرتبطة مباشرة باقتناء  االستثمارية    العقارات

دولي بتاريخ إعداد القوائم  ال  التكلفة حيث يتم طرح االستهالك املتراكم وخسائر الهبوط في القيمة املتراكمة، ويتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة بحسب متطلبات املعيار

 . املوحدة املالية

 

كما ويتم استهالك  االستثمارية    العقاراتوذلك على مدى العمر املقدر لكل بند من بنود  االستثمارية    العقاراتتستخدم املجموعة طريقة القسط الثابت الستهالك  

  املوحدة  وليةاأل  قائمة الدخلاإلنتاجية لألصول أيهما اقل، ويسجل مصروف االستهالك في  األصول املقامة على أراض ي مستأجرة على مدة عقد اإليجار أو على األعمار

 . املوجزة

 

 املالية غير   األصول الهبوط في قيمة 

تقييًما للتحقق مما إذا كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما. وفي حال    املوحدة،القوائم املالية  تُجري املجموعة، بتاريخ إعداد التقرير حول  

ر املجموعة قيمة األصول القابلة لالسترداد. وتحدد القيمة القابلة لإلسترداد   وجود هذا املؤشر أو عندما يستلزم األمر إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي، تقّدِّ

 منها تكاليف اإلستبعاد وقيمة إستخدامه أيهما أكبر. لألصل أو وحدة توليد ال
ً
 نقد بالقيمة العادلة لألصل مطروحا

 

د القيمة القابلة لالسترداد ألحد األصول ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن املتحقق من أصول أخرى أو مجم وعة من األصول وعند  وتُحدَّ

ة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، يُعتبر األصل منخفض القيمة، ويخفَّ  رَّ دِّ
ُ
 ض إلى قيمته القابلة لالسترداد.  تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة امل

 

يبة بحيث يعكس تقييمات  وعند تقييم القيمة قيد االستخدام، تُخَصم التدفقات النقدية املستقبلية التقديرية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضر 

حسابات املجموعة النخفاض القيمة على املوازنات التفصيلية والحسابات املتوقعة، التي  السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال واملخاطر املحددة لألصل. ويستند  

ة للنقد للمجموعة املخصص لها األصول.  رَّ دِّ
ُ
 تَعدُّ بصورٍة مستقلٍة عن كل وحدة من الوحدات امل

 

الدخل املستمرة في قائمة  العمليات  في  االنخفاض  انخفضت    ضمن  املوجزة  املوحدة  وليةاأل   ويعترف بخسائر  الذي  فئات املصاريف وبما يتماش ى مع وظيفة األصل 

 قيمته. 

 

ة للنقد رَّ دِّ
ُ
، تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو للوحدة امل

ً
( إلى القيمة التقديرية املعدلة  وإذا تم عكس قيد الخسارة الناشئة عن االنخفاض في قيمة األصل الحقا

د فيما لو لم يتم االثبات بأي خسارة ناشئة عن االنخفاض في قيمة األصل  القابلة لالسترداد، على أال تتجاوز القي مة الدفترية املزيدة القيمة الدفترية التي كانت ستُحدَّ

ة للنقد( في السنوات السابقة. يثبت على الفور بعكس قيد الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل رَّ دِّ
ُ
 . املوجزة وحدةامل وليةاأل   )أو للوحدة امل

 

 األصول غير امللموسة

وذ عليها في عملية تجميع  يتم قياس األصول غير امللموسة املستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة في تاريخ االعتراف األولي. إن تكلفة األصول غير امللموسة املستح

 اإلطفاء املتراكم وخسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت.  أعمال هي القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي، تدرج األ 
ً
صول غير امللموسة بالتكلفة ناقصا

في قائمة الدخل إثباتها مصاريف  ويتم  تتم رسملتها  املرسملة، ال  التطوير  تكاليف  باستثناء   ،
ً
امللموسة املنتجة داخليا   عند   املوجزة  املوحدة  وليةاأل   إن األصول غير 

 تكبدها، ويتم تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول غير امللموسة لتكون إما محددة أو غير محددة. 
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 )تتمة( األصول غير امللموسة

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

عمار املحددة على األقل في نهاية كل فترة  مؤشر على أن األصول غير امللموسة قد انخفضت قيمتها. تتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لألصول غير امللموسة ذات األ 

املحاسبة عنها من خالل تغيير فترة   مالية. إن التغيرات في العمر اإلنتاجي املتوقع أو الطريقة املتوقعة الستهالك املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة في األصل يتم

رات املحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء لألصول غير امللموسة ذات األعمار االنتاجية املحددة في  أو طريقة اإلطفاء، حسب االقتضاء، وتعامل كتغيرات في التقدي

 فئة املصاريف التي تتفق مع وظيفة األصول غير امللموسة.   ضمن املوجزة املوحدة  وليةاأل  قائمة الدخل

 

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

 يتم التوقف عن إثبات األصول.  عندما املوجزة املوحدة  وليةاأل  الدخل

 

 منها اإلطفاء املتراكم وخسائر الهبوط  امللموسةبعد اإلثبات األولي يتم قياس األصول غير  
ً
 قائمة الدخليتم االعتراف بمصروف اإلطفاء في  املتراكمة، بالتكلفة مطروحا

 . القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لكل بند من بنود األصول غير امللموسة بطريقة املوجزة املوحدة وليةاأل 

 

 شتركةامل  واملشاريع لةاالستثمارات في الشركات الزمي 

الزميلة  - تمارس عليه   هي ذلك الكيان  الشركة      الشركة  التي 
ً
 تأثيرا

ً
للشركة    املجموعة الكبير هو قدرة    التأثير.  كبيرا والتشغيلية  القرارات املالية  في  املشاركة  على 

 تعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.  ال ولكنها فيها،املستثمر 

املشتركة هي ترتيب تعاقدي    السيطرة  .املشتركالترتيب    اصول التي لديها سيطرة مشتركة في صافي    لألطرافاملشروع املشترك هو ترتيب مشترك يكون بموجبه الحق   -

 طراف املشاركة بالسيطرة. اال من   جماعاال نشطة موافقة بالمسيطر عليه بشكل مشترك وتكون قائمة عندما تتطلب القرارات املتعلقة با

فيه الشركة املستثمر    تتم املحاسبة عن استثمار املجموعة في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك باستخدام طريقة حقوق امللكية اعتبار من التاريخ الذي تصبح  -

، وعند االستحواذ على االس
ً
 مشتركا

ً
زميلة أو مشروعا االستثمار عن حصة  فيها شركة  تكلفة  في  زيادة  أي  املشترك تسجل  أو املشروع  الزميلة  في الشركة  تثمار 

جل أي زيادة في حصة  املجموعة في صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املحددة للشركة املستثمر فيها كشهرة وتدرج ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. تس

لة لألصول وااللتزامات املحددة للشركة الزميلة أو املشروع املشترك عن تكلفة االستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة  املجموعة من صافي القيمة العاد

 في السنة التي يتم فيها االستحواذ على االستثمار. املوجزة  املوحدة   وليةاأل  الدخل

ا  هبموجب والتي امللكيةباستخدام طريقة حقوق املوجزة املوحدة  األولية شتركة في القوائم املاليةالشركات الزميلة أو املشاريع امل والتزامات اصول يتم إدراج نتائج  -

وتعدل التكلفة بعد ذلك بحيث تسجل حصة  املوجزة    املوحدة  وليةاأل   ستثمار في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك بالتكلفة في قائمة املركز املالياال يسجل  

خر للشركة الزميلة أو املشروع املشترك. عندما تتجاوز حصة املجموعة في خسائر الشركة الزميلة أو املشروع  اال في الربح أو الخسارة والدخل الشامل   املجموعة

 ءيلة االجل تشكل في مضمونها جزاملشترك ملكيتها في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك )التي تشمل أي ملكية طو 
ً
في الشركة    املجموعةمن صافي استثمار    ا

  املجموعة ضافية فقط بالقدر الذي تتكبد فيه اال ضافية. تسجل الخسائر ال عتراف بحصتها من الخسائر اال عن ا املجموعةالزميلة أو املشروع املشترك( تتوقف 

حقة  ال لة عن الشركة الزميلة أو املشروع املشترك. وإذا قامت الشركة الزميلة أو املشروع املشترك في فترة االتزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدفوعات نياب 

 رباح مع حصتها من الخسائر غير املسجلة.  ال رباح فقط عندما تتعادل حصتها من اال تسجيل حصتها من هذه ا املجموعةبتسجيل أرباح، تستأنف 

 األولية   املالية  القوائمرباح والخسائر الناتجة عن هذا التعامل في  اال ، تسجل  للمجموعةمع شركة زميلة أو مشروع مشترك    ةاملجموع  شركاتعندما تتعامل إحدى   -

 . باملجموعة  تتعلق ال التيفقط بقدر ملكيتها في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك  للمجموعة املوجزةاملوحدة  
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 االيرادات 

  

 إثبات إيرادات املبيعات 

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

 ( باستخدام الخطوات الخمس التالية: 15رقم ) في املعيار الدولي للتقرير املالي املبادئالسيطرة على السلعة ويتم تأدية الخدمة إلى العمالء. ويتم تطبيق 

 

 تحديد العقد ويتم في الحاالت التالية:  لخطوة األولى:ا

 عند املوافقة على العقد واإللتزام به من قبل جميع األطراف.  -

 عند تحديد حقوق كل طرف  -

 عند تعريف شروط الدفع  -

 عندما يكون للعقد مضمون تجاري  -

 عندما يكون العقد قابل للتحصيل -

 

ها إلتزام  تحديد إلتزام األداء ويتم بتحديد جميع السلع أو الخدمات املتفق عليها في العقد وتحدد ما إذا كانت ستحسب لكل سلعة أو خدمة متفق عليالخطوة الثانية: 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

 م املحاسبة عن عقد مع عميل عند استيفاء جميع الضوابط التالية: وعليه يت 

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

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

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

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

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

ل من السعر العوض، فانه يؤخذ في الحسبان قدرة العميل ونيته في السداد عندما يصبح ذلك املبلغ مستحقا. كما يؤخذ في الحسبان أن العوض قد يكون اق

 .
ً
 املبين في العقد إذا كان العوض متغيرا

الوفاءوي - االيراد عند  اثبات  العميل على   تم  تم تحويله عندما يحصل  بأن قد  الى العميل ويعد األصل  بها  او خدمة متعهد  بالتزام أداء عن طريق تحويل سلعة 

 الزمن. السيطرة على ذلك األصل، وعند انشاء العقد يتم تحديد ما اذا كان الوفاء بالتزام األداء سيكون على مدى زمني او عند نقطة من 

 

 فز واملنافع األخرى من املوردين  االحو 

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

وردين. وألغراض العرض يتم تنزيل الحوافز واملنافع  يتم االعتراف بالحوافز واملنافع املكتسبة من املوردين على أساس االستحقاق حسب العقود املوقعة مع امل -

 املكتسبة من تكلفة البضاعة املباعة.   
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 اإليرادات األخرى 

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

 . املوجزة  املوحدة وليةاأل  الدخليتم اثبات إيرادات االرباح املوزعة عند إقرارها من قبل الجمعيات العامة للشركات املستثمر بها في قائمة  -

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

ً
 اإليرادات األخرى وفقا

 

 برنامج والء الزبون )اكتساب( 

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

املبيعات بمقدار هذا االلتزام  املمارسة املعتادة والخبرة السابقة للشركة ومن ثم يتم االعتراف به كالتزام إلى حين استخدامه من قبل العمالء، حيث يتم تخفيض إيراد  

، ويجري تحويله إلى اإليراد في حال االستخدام أو  
ً
 مؤجال

ً
انتهاء صالحية حق استخدام، مع االعتراف بتكلفة هذا اإليراد والتي تتمثل بالسلع التي استلمها كونه إيرادا

 العميل. 

 

 املخزون وقطع الغيار 

 

 املخزون

ى وصول املخزون إلى  ا حتيظهر املخزون بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، وتحدد التكلفة باستخدام املتوسط املرجح وتتضمن التكاليف التي تم تكبده

 منه تكاليف البيع املتوقعة. 
ً
 املستودعات. أما القيمة القابلة للتحقق فتتمثل بسعر البيع املتوقع في النشاط العادي للمجموعة مطروحا

 

 مخزون قطع الغيار 

 وبخالف ذلك ُتصّنف قطع الغيار على أنها مخزون. تحمل تكاليف قطع الغيار لبند العقارات واآلالت واملعدات في حال استيفائها لتعريفه وشروطه، 

 

   لغرض البيعاألصول املحتفظ بها 

إذا كان مبلغها الدفتري سيتم استرداده بشكل رئيس ي من خالل معاملة بيع بدال من االستخدام    لغرض البيعيتم تصنيف األصول غير املتداولة كأصول محتفظ بها  

 منها تكاليف البيع أيهما أقل ويتم إيقاف االستهالك. املستمر، وتكون معاملة البيع محتملة ب
ً
 درجة عالية، وتدرج بالقيمة الدفترية أو بالقيمة العادلة مطروحا

 

 املخصصات 

عن أحداث سابقة وأن   ناشئةاملوجزة    املوحدةولية  التزامات )قانونية أو تعاقدية( بتاريخ قائمة املركز املالي األ  املجموعةيتم االعتراف باملخصصات عندما يكون على  

م التدفقات  تسديد االلتزامات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج ملنافع اقتصادية ويمكن قياس قيمته بشكل يعتمد عليه. ويتم تحديد املخصصات عن طريق خص 

 خاطر املحددة لذلك االلتزام. النقدية املستقبلية املتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود وامل

 

 إلتزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 لنظام العمل السعودي تقوم املجموعة بسداد مبالغ للمو 
ً
ظفين عند انتهاء خدماتهم  التزام مكافآت نهاية الخدمة هو خطة تدفع للموظفين بعد انتهاء خدماتهم. ووفقا

فيما يتعلق بمكافآت  املوجزة  املوحدة  وليةاأل  راتب وسبب انتهاء الخدمة، وااللتزامات املعترف بها في قائمة املركز املاليوالتي تعتمد عادة على أساس سنوات الخدمة وال 

 من قبل ا  نهاية الخدمة تتمثل في القيمة الحالية اللتزامات املنافع املحددة بنهاية فترة التقرير املالي، ويتم احتساب التزام املنافع املحددة
ً
إلدارة باستخدام طريقة  سنويا

 الوحدة املتوقعة. 

 

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

 لها التغيرات والتخفيضات والتسويات على هذه املنافع،   السنةاملحددة الناتجة عن خدمة املوظف في  
ً
يتم اثبات تكلفة الخدمة السابقة مباشرة في  و الحالية مضافا

 . املوجزة  املوحدة  وليةاأل  قائمة الدخل
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)تتمة(  للموظفينإلتزام مكافآت نهاية الخدمة   

ة على صكوك  الفعلي  الفائدةة باستخدام معدالت  ويتم تحديد القيمة الحالية إللتزامات املنافع املحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية الخارجة املستقبلية املقدر 

ه قّيمة بالعملة التي تسدد بها املنافع والتي لها آجال تقارب إلتزامات املنفعة ذات الصلة، وفي حال عدم وجود سوق واسعة ملثل صكوك هذالشركات عالية الجودة وامل

في االفتراضات بقة  الشركات يتم تطبيق أسعار سوق السندات الحكومية. ويتم تحميل وقيد املكاسب والخسائر االكتوارية الناتجة من التسويات والتغييرات السا

 في الفترة التي حدثت فيها. املوجزة   املوحدة وليةاأل في قائمة الدخل الشامل اآلخر االكتوارية ضمن بند الدخل الشامل 

 

 القروض 

الفعلية. ويتم قيد العموالت على القروض خالل الفترة    الفائدةيتم تسجيل القروض بصافي القيمة املستلمة ويتم قيد العموالت على القروض باستخدام طريقة معدل  

 األعمال.  هذه  تكاليفالتي استحقت بها، أما العموالت على القروض لتمويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ فيتم رسملتها كجزء من 

 

 تكاليف االقتراض 

من تكلفة ذلك األصل،  تتم رسملة تكاليف االقتراض التي تعود بشكل مباشر إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل لشروط رسملة تكلفة االقتراض على أنها جزء  

قائمة  البيع. ويتم إثبات تكاليف االقتراض األخرى على أنها مصروف في    وقتا زمنيا طويال لتصبح جاهزة لالستخدام أو  -  بالضرورة  -واألصول املؤهلة هي التي تتطلب  

 املجموعة.  تكبدتهافي الفترة التي   املوجزة املوحدة  وليةاأل  الدخل

 

 ستحقات املدائنة و الذمم ال

 .املطالبة بها من قبل املورديتم إثبات االلتزامات املستحقة السداد في املستقبل للمخزون والخدمات املستلمة سواء تمت أو لم تتم 

 

 املعامالت بالعمالت األجنبية

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

 ألسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ. أما البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية واملدرجة بالقيمة  بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة املالية إل
ً
ى الريال السعودي وفقا

التاريخية ال  ى أساس التكلفة  العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. إن البنود غير النقدية بالعمالت املدرجة عل

 يعاد تحويلها. 

 

. أما فروق التحويل الناتجة  للفترةاملوجزة  املوحدة  وليةاأل  قائمة الدخلتدرج فروق التحويل الناتجة من تسويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في 

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

 . املوجزة املوحدة وليةاأل  في قائمة الدخل الشامل اآلخرالدخل الشامل 

 

 ألسعار اتتم ترجمة 
ً
 املصاريف االيراداتاملالية. يتم ترجمة    الفترةلصرف السائدة بتاريخ نهاية األصول وااللتزامات للشركات التابعة األجنبية إلى الريال السعودي وفقا

ل مباشرة ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر.  والدخل الشامل بأسعار الصرف في تواريخ املعامالت، ويتم إدراج فروق الترجمة الناتجة من التحوي  قائمة الدخللكل من  

التي تم استبعاد العمليات األجنبية فيها. يتم التعامل مع الشهرة والتغير في القيمة العادلة    الفترةخالل  املوجزة    املوحدة  وليةاأل   قائمة الدخل  ويتم إدراج هذه الفروق في

 الناتجة عن عمليات شراء شركات اجنبية كأصول والتزامات الشركات األجنبية ويتم ترجمتها بأسعار الصرف السائدة بتاريخ التقرير املالي. 

 

 ية علومات القطاعامل

 في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات أعمال  قطاع األعمال يمثل 
ً
مجموعة من األصول والعمليات التي تشترك معا

 للتقارير التي يتم استعمالها من قبل اإلدارة التنفيذية. القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خد
ً
بيئة اقتصادية محددة مات في  أخرى والتي يتم قياسها وفقا

 خاضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية. 

 

 املقاصة 

ية عند وجود حق نظامي ملزم لتسو   فقط  املوجزة  املوحدة  وليةاأل   يتم إجراء مقاصة بين األصول املالية وااللتزامات املالية وإظهار املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي

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

في اململكة العربية السعودية، وبالنسبة للشركات التابعة خارج اململكة،    والجمارك  والضريبة  لزكاةاتخضع الشركة والشركات التابعة داخل اململكة ألنظمة الهيئة  

للوع احتساب مخصص الزكاة وفقا  يتم  للزكاة وفقا ملبدأ االستحقاق.  يتم االستدراك  لها.  الدولة التابعة  بين  تخضع ألنظمة  أية فروقات  اء الزكوي. يجري تسجيل 

 نه. املخصص والربط النهائي عند تحقق تلك الفروقات ويتم إثباتها في حي

 

 عدات املالت و اآلو  العقارات -5

 

 سبتمبر  30)   سـعوديمليون ريال    151.71بإجمالي تكلفة  عقارات وآالت ومعدات  املجموعة بإضــافة   قامت  م،2022  سبتمبر  30  املنتهية في  تسعة أشهرخالل فترة ال

 مليون ريال سـعودي(. 87,66 :2021

 

مليون ريال سعودي   1.96قيمتها الدفترية الصافية  بلغتعقارات وآالت ومعدات املجموعة باســتبعاد   قامت ،م2022 سبتمبر 30املنتهية في  تسعة أشهرخالل فترة ال

لفترتي الثالثة   سـعوديريال  ألف    187  وريال سـعودي    الف  798بلغت    األصول   تلكمن بيع    مكاسب  عنهريال سعودي( والذي نتج  الف    907:  2021  سبتمبر  30)

ريال   ألف  36ريال ســعودي  ألف  112بقيمة  ،2021 سبتمبر 30املنتهيتين في  تسعة أشهروالعلى التوالي )لفترتي الثالثة  ،2022 سبتمبر 30املنتهيتين في   أشهر تسعةوال

 على التوالي(.  ســعودي،

 

 ستخدام  اإل حق  أصول  -6

 

  : 2021 سبتمبر 30) سـعودي مليون ريال 171,88 املستأجرة االستخدامحق  ألصول  اإلضافات صافي بلغ م،2022 سبتمبر 30املنتهية في   تسعة أشهرخالل فترة ال

 مليون ريال سـعودي(.  242,23

 

 ، صافي االستثمارية  العقارات -7

 

  ر بصفةـوتأجيرها للغي   لالستثماراملخصصة و هذه االنشاءات  عليها املقاموكذلك األراض ي  في املجمعات التجارية واملعارض واملباني االستثماريةالعقارات تتمثل 

 كما يلي: عليها  وكانت الحركة، أساسية

 م 2021ديسمبر   31  م2022 سبتمبر  30 

    التكلفة 

 833,002,573    874,830,652 الرصيد كما في بداية الفترة/ السنة 

 30,510,460    92,487,454 اضافات خالل الفترة/ السنة 

 (190,476)  ( 100,543,291) ( 1) خالل الفترة/ السنة ستبعاداتا

 11,508,095    455,273  املحول من عقارات وآالت ومعدات 

 -  ( 86,621,184) 19إيضاح  – متاحة للبيع اصول املحول الى  

 874,830,652    780,608,904 الرصيد كما في نهاية الفترة/ السنة 

    

    االستهالك املتراكم 

 242,540,921    275,290,408 الرصيد كما في بداية الفترة/ السنة 

 26,175,597    19,607,524 استهالك الفترة/ السنة 

 6,573,890    502,814 عقارات وآالت ومعدات    مناملحول 

 275,290,408  295,400,746 الرصيد كما في نهاية الفترة/ السنة 

 599,540,244  485,208,158 صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة/ السنة 
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 )تتمة(  ، صافيالعقارات االستثمارية -7

 

. فيما يلي البيانات مقّيمة من قبل خبراء مؤهلين ومستقلينريال سعودي  مليون  1,006م مبلغ 2021ديسمبر  31بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في 

 :العقاري م الخاصة باملقيّ 

 شركة أوالت وشريكه للتقييم العقاري   : االسم

 عضوية الهيئة السعودية للمقّيمين املعتمدين   املؤهالت:

 1210000397  رقم الترخيص: 

 

 بســعر  105,664مســاحتها تبلغ م وافق مجلس اإلدارة على بيع أرض مملوكة للشــركة تقع في املدينة املنورة 2022أغســطس  9بتاريخ  (1)
ً
 مربعا

ً
ريال للمتر  2,000مترا

ــــــتثمار )طرف ذ  211,327,580املربع وبإجمالي مبلغ قدره  ـــ ــــــركة عبد هللا العثيم لالســـ ـــ  الى شـــ
ً
ــــــعوديا ـــ  ســـ

ً
ــــــافي  والتي نتج عنها   عالقة(ي  رياال ـــ بقيمة   قبل الزكاة أرباحصـــ

    .(الزكاة بعدريال سعودي   107,860,053 ) ريال سعودي  110,625,695

 

 يوم 90 خالل  البيع مبلغ تحصــيلذلك التاريخ. يســتحق  في عليهااملوافقة    وتمت  م2022ســبتمبر   27للمســاهمين بتاريخ   العموميةعرضــت الصــفقة على الجمعية  

 .املباعةاألرض  صكاإلجراءات النظامية لنقل ملكية  علىمازال جاريا  العمل كان للمجموعة،املالي  املركز قائمة بتاريخ .العمومية الجمعية موافقة تاريخ من

 

 شتركةامل  شاريعملا و  زميلةالشركات الفي   ستثماراتاال  -8

 

 وتم املحاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية:  املوجزة املوحدة  املالية االولية  بيانات الشركات املدرجة في القوائم  فيما يلي

 %   امللكية ةنسب  

 م 2021 ديسمبر 31  م2022 سبتمبر  30 التأسيس بلد 

 % 13.653  - اململكة العربية السعودية     (1)شركة زميلة  -شركة عبد هللا العثيم لالستثمار 

 % 25  % 25 اململكة العربية السعودية     شركة زميلة -شركة الوسطى للخدمات الغذائية 

 % 55  % 55 اململكة العربية السعودية   (2)شركة زميلة  -شركة الرياض للصناعات الغذائية 

 % 33.33  % 33.33 اململكة العربية السعودية   ( 3) مشتركمشروع  –شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية 

 

ــتثمارها بالبيع او اإل  املبانيإلقامة   األراضـــ يتتمثل األنشـــطة الرئيســـية للشـــركة في شـــراء  (1) ــالح الشـــركة و واسـ ــيانة وتطوير العقار وإدارة املجمعات إيجار لصـ دارة وصـ

ــــــاالت ومدن األإالتجارية والعقارية والترفيهية و واملراكز   ـــ ــــــغيل صـــ ـــ ــــــاء وتشـــ ـــ ــــــدار نوع من إلعاب و نشـــ ـــ ــــــكوكأصـــ ـــ وقد تم   ،دوات الدين القابلة للتداول بما في ذلك الصـــ

 .همية نسبيةأدارة، ووجود معامالت ذات جلس اإل ثير مهم على الشركة وهي التمثيل في مأشركة زميلة نظرا لوجود تثمار في نه استأعلى  تصنيفه

 

واملنشــآت الصــناعية عليها واســتثمارها لصــالح الشــركة وتشــغيل وصــيانة وتطوير املصــانع للغير   الرئيســية للشــركة في شــراء األراضــ ي إلقامة املباني  تتمثل األنشــطة (2)

ــتهالكية وما يلزم من ملنتجات الغوتســـويق ا ــتيراد وتصـــدير املواد الغذائية  إذائية واالسـ ــاء محالت وأســـواق أو املشـــاركة فيها واسـ ــتهالكية،نشـ ه تصـــنيفتم   وقد واالسـ

 همية نسبية.أدارة، ووجود معامالت ذات الشركة وهي التمثيل في مجلس اإل  ثير مهم علىأنه استثمار في شركة زميلة نظرا لوجود تأعلى 

 

وذلك بما   الزراعية،تتمثل األنشـطة الرئيسـية للشـركة في تعبئة وطحن الحبوب وصـناعة الدقيق وصـناعة االعالف والتخزين بصـوامع الغالل والدقيق واملنتجات  (3)

ــتثمار رقم  ــادر من وزارة االســـ ــــــ 1442 شـــــوال15 وتاريخ  101034210105632يتوافق مع الترخيص الصـــ ـــ ـــ ـــ ، وقد تم تصـــــنيفه على أنه  (م2021مايو  27املوافق  )  هــــ

 (.مشروع مشترك)استثمار في ترتيبات مشتركة 
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 )تتمة(  املشتركة  واملشاريعزميلة الشركات الستثمارات في  اال  -8

 

 االستثمار خالل الفترة / السنة ملخص حركة  .أ

 م 2021ديسمبر   31  م2022سبتمبر  30 

   267,138,201    348,869,385 بداية الفترة/ السنة  فيالرصيد 

 31,801,425  38,460,313 املشترك املشروعزميلة و الشركات لل الدخلالحصة في 

   50,000,000  -    إضافات 

 (70,241)  ( 897,061) واملشروع املشترك الزميلة اتللشرك  االخرى  ةالشامل الخسارة فيالحصة  

 -  ( 237,989,185) (1) شركة زميلة محتفظ بها للبيع ستبعاداتا

   348,869,385  148,443,452 نهاية الفترة/ السنة  فيالرصيد 

 

أســـهم الشـــركة في شـــركة عبد على قبول العرض املقدم من شـــركة العثيم القابضـــة )مســـاهم مؤســـس( لشـــراء كامل  م وافق مجلس اإلدارة 2022 يوليو 7بتاريخ  (1)

 للســهم الواحد وذلك وفقا لتقديرات إدارة املجموعة، وبقيمة إجمالية قدرها   62العثيم لالســتثمار بســعر  هللا
ً
والتي نتج عنها  ريال ســعودي 846,538,700رياال

   .بعد الزكاة(ريال سعودي   593,335,777)  ريال سعودي  608,549,515يمة بق قبل الزكاة أرباح

 

يوم  90في ذلك التاريخ. يســتحق تحصــيل مبلغ البيع خالل يها وتمت املوافقة عل  م2022ســبتمبر   27للمســاهمين بتاريخ   العموميةعرضــت الصــفقة على الجمعية  

 .خالل الفترة املباعة األسهم ملكية لنقل النظامية اإلجراءاتاالنتهاء من  تم من تاريخ موافقة الجمعية العمومية.

 

 املشترك   عو واملشر  الشركات الزميلة  في  االستثماراتأرصدة  . ب

 م 2021ديسمبر   31  م2022سبتمبر  30 

   229,562,715  - شركة زميلة  –شركة عبد هللا العثيم لالستثمار 

   25,699,944    26,424,400 شركة زميلة  –الغذائية شركة الوسطى للخدمات 

   43,056,727    41,609,580 شركة زميلة  –شركة الرياض للصناعات الغذائية 

   50,549,999    80,409,472 مشروع مشترك - الصناعيةشركة الخليج لطحن الدقيق 

 148,443,452  348,869,385   

 

 في حكمه  وما النقد -9

 م 2021ديسمبر   31  م2022سبتمبر  30 

   145,936,636  186,638,198 أخرى  –حسابات جارية  -أرصدة لدى بنوك 

   36,806,715  55,812,240 الصندوق  فينقد 

 242,450,438  182,743,351   

 

 نظامي الحتياطي  اال  -10

 

 تحويل   للشركة  األساس ي  النظامبموجب  
ً
% من صافي الربح إلى االحتياطي النظامي حتى  10ونظام الشركات في اململكة العربية السعودية، يتوجب على الشركة سنويا

   .% من رأس مال الشركة. إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على املساهمين30 يبلغ
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 التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  -11

 

 م 2021ديسمبر   31  م2022سبتمبر  30 

   171,440,559    206,961,651 الفترة/ السنة  بداية فيرصيد ال

   39,888,287   39,519,310 السنة  /الفترة  الخصمتكلفة الخدمة وتكلفة معامل 

 (9,582,306)  ( 13,653,881) املدفوع خالل الفترة/ السنة 

   5,443,030  ( 1,118,078) نهاية الخدمة  مكافآتمن إعادة قياس كتوارية  اخسائر  (/مكاسب)

 (227,919)  - إلتزامات مرتبطة بأصول محتفظ بها للبيع املحول الى  

   206,961,651  231,709,002 الفترة/ السنةفي نهاية  الرصيد

 

 لقصيرة األج رابحاتاملقروض و ال -12

 

السائدة في السوق. ان هذه   وفقا لألسعار تسـتخدم املجموعة التسهيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة( لتمويل عملياتها التجارية. تحمل هذه التسهيالت تكاليف تمويل 

 شركة. الالتسهيالت مضمونة بسندات ألمر بإسم 

 

كما في   استحقاقها حال املجموعةمقابلة التزامات  ألغراض سهيالت املتاحة والغير مستخدمةتستحق التسهيالت البنكية )مرابحة( خالل فترة أقل من عام. بلغت الت

 ريال سعودي(. مليون  1,275: 2021ديسمبر  31ريال سعودي ) مليون  985 مبلغ ،2022 سبتمبر 30

 

 ذات العالقة   طرافاأل  -13

 

دارة وقد اقرت إ،  املجموعةين في  واالداريين الرئيسيوأعضاء مجلس اإلدارة    الزميلةالشركة والشركات بين  املعامالت التي تمت  ذات عالقة أطراف  تمثل املعامالت مع 

ذات العالقة تتمثل بشكل رئيس ي في إيرادات ومصاريف إيجار    طرافاأل وكانت التعامالت مع    ذات العالقة.   االطراف   بينسياسة لألسعار وشروط املعامالت    املجموعة 

 وخدمات عمالة.  بضاعة للبيعومشتريات 

 

 طبيعة العالقة  العالقة  ذات  األطراف

 مساهم مؤسس شركة العثيم القابضة 

 شركة زميلة    لالستثمارالعثيم  عبد هللاشركة 

 شركة زميلة  شركة الوسطى للخدمات الغذائية 

 شركة زميلة  الرياض للصناعات الغذائية شركة 

 مشترك مشروع الصناعية  الدقيق  لطحن الخليج شركة

 ذو عالقة بأحد أعضاء مجلس االدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 اإلدارةذو عالقة بأحد أعضاء مجلس   شركة املراعي 

 االدارةذو عالقة بأحد أعضاء مجلس   شركة الجوف للتنمية الزراعية 

 ذو عالقة بأحد أعضاء مجلس االدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو(

 ذو عالقة بأحد أعضاء مجلس االدارة شركة جرير للتسويق 

 إدارة املجموعة  أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 شركة تابعة لشركة زميلة   شركة عبد هللا العثيم لألزياء 

 شركة تابعة لشركة زميلة   شركة عبد هللا العثيم للترفيه 

 شركة تابعة لشركة زميلة  شركة امتياز الرياض التجارية 

 شركة تابعة لشركة زميلة  الرابعة  املطاحن شركة

 شركة تابعة ذو عالقة بأحد أعضاء مجلس االدارة في  شركة رمال السواحل للمقاوالت والصيانة 

 اإلدارة  مجلس برئيس عالقة ذو السعودية للمقاوالت بلر شركة
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 )تتمة(األطراف ذات العالقة  -13

 

 : م2022 سبتمبر 30املنتهية في  للفترةذات العالقة  االطرافمالت مع فيما يلي بيان باملعا

 

 

 

 إيـــرادات تأجير مصروف إيجار  العالقة  ذي الطرف

مشتريات 

 مخزون 

إيراد خدمات 

 عمالة واخرى 

مصروف 

خدمات عمالة 

 وأخرى 

  عقاراتبيع 

 استثمارية

 محتفظ واصول 

 للبيع  بها

   846,538,700 -   16,988,071 - -   10,000 شركة العثيم القابضة 

  211,327,580    3,466,454 - -   41,842,233  12,535,684 شركة عبد هللا العثيم لالستثمار 

 - - - - 672,606 - شركة الوسطى للخدمات الغذائية  

 - - 140,096 82,270,533 - - شركة الرياض للصناعات الغذائية

 - - - - - 5,562,500 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 - - - 353,155,618 - - املراعي  شركة

 - - - 16,081,435 - - شركة الجوف للتنمية الزراعية 

 - - - 20,408,390 - - الشركة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو( 

 - - - 609,089 3,000,810 - شركة جرير للتسويق 

 - - - - 100,927 - شركة عبد هللا العثيم لألزياء

 -  12,976,938 - - - - السعودية للمقاوالت  شركة بلر

 - - 13,265,847 - - - للمقاوالت والصيانة شركة رمال السواحل 

 - - 453,415 - 1,142,914 - شركه عبد هللا العثيم للترفيه 

 - - 165,188 - - - شركة امتياز الرياض التجارية 

 - 1,000 787,600 5,621,375 - - شركة املطاحن الرابعة 

 

 م:2021 سبتمبر 30املنتهية في  للفترةفيما يلي ملخص باملعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 

 

 

 إيـــرادات تأجير مصروف إيجار  الطرف ذي العالقة 

مشتريات 

 مخزون 

إيراد خدمات 

 عمالة واخرى 

مصروف 

خدمات عمالة 

 وأخرى 

عقارات  بيع 

استثمارية 

واصول محتفظ 

 بها للبيع 

 -     18,782,728 -  816,558   10,000 القابضة شركة العثيم 

 -   1,507,077 -  -   39,279,075   12,196,651 شركة عبد هللا العثيم لالستثمار

 - - - -  687,069 - شركة الوسطى للخدمات الغذائية 

 - -  751,159  76,543,777  - - للصناعات الغذائيةشركة الرياض 

 - - - - -   5,562,500 للتأمينات االجتماعية املؤسسة العامة 

 - - -   311,397,534  - - ي شركة املراع

 - - -   8,637,794  - - شركة الجوف للتنمية الزراعية 

 - - -  13,162,532  - - الشركة العربية للخدمات الزراعية )اراسكو( 

 - - -   224,907    2,893,574 - شركة جرير للتسويق 

 - -   465,021  -  100,927 - شركة عبدهللا العثيم لألزياء 

 - -  11,676,989  - - - شركة رمال السواحل للمقاوالت والصيانة 

 - -   446,489  - 2,481,132 - شركة عبدهللا العثيم للترفيه 

 - -   243,847  - - - الرياض التجارية شركة امتياز 

 - - - 94,870 - - شركة املطاحن الرابعة 
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 )تتمة(األطراف ذات العالقة  -13

 

 : الفترةالتي تمت خالل فيما يلي بيان بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

 املحمل على الدخل الشامل 

 م 2021سبتمبر  30  م2022سبتمبر  30 

 13,237,322    19,967,728 مزايا قصيرة األجل

 1,163,845    353,053 التوظيف مزايا ما بعد 

 20,320,781    14,401,167 

 

 عالقة  الذات   األطرافإلى  و  /من  ةاملستحق باألرصدةفيما يلي بيان 
 

 (: تجاريةالدينة  املذمم  ال  عالقة )ضمنالذات  األطرافاملستحق من 

 م 2021ديسمبر   31  م2022سبتمبر  30 

 1,903,156    1,898,252 والصيانة شركة رمال السواحل للمقاوالت 

 1,889,514  799,181 شركة بلر السعودية للمقاوالت

 -   373,750 شركة الوسطى للخدمات الغذائية 

 91,770    133,319 شركة عبد هللا العثيم للترفيه 

 56,419    98,063 شركة امتياز الرياض التجارية  

 -    86,250 شركة املطاحن الرابعة 

 82,995    13,571 شركة الرياض للصناعات الغذائية  

 261,965  - شركة العثيم القابضة 

 27,300  - شركة جرير للتسويق 

 1,000  - شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية 

 3,402,386  4,314,119 

 

 (: خروناآل دينون  املقدمة و املدفعات ال ضمن عالقة )الذات  األطرافاملستحق من 

 م 2021ديسمبر   31  م2022سبتمبر  30 

 -  846,538,700 شركة العثيم القابضة 

 -  211,327,580 شركة عبد هللا العثيم لالستثمار 

 1,057,866,280  - 

 

 دائنة(: الذمم  ال املستحق إلى األطراف ذات العالقة )ضمن 

 م 2021ديسمبر   31  م2022سبتمبر  30 

 93,523,741    108,783,038 شركة املراعي 

 26,874,053   31,347,423 شركة الرياض للصناعات الغذائية  

 3,288,201    5,606,435 الشركة العربية للخدمات الزراعية )اراسكو(

 5,994,069    5,519,817 شركة الجوف للتنمية الزراعية 

 116,276  1,836,193 شركة بلر السعودية للمقاوالت

 231,526    932,019 املطاحن الرابعة شركة 

 1,739    522,195 شركة جرير للتسويق 

 4,678,282   383,584 شركة عبد هللا العثيم لالستثمار 

 154,930,704  134,707,887 
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 الزكاة  -14

 

وال  الزكاة  الزكاة، أيهما أعلى طبقا ألنظمة هيئة  أو وعاء  الدخل املعدل  الزكاة على أساس صافي  تم    والجمارك  ضريبةتحسب  باململكة العربية السعودية،  )"الهيئة"( 

 الحالية على أساس طريقة صافي الدخل املعدل.   للفترةالزكاة  احتساب

 

 : يلي  كما السنة/للفترة الزكاة مخصص على الحركة كانت

 م 2021ديسمبر   31  م2022سبتمبر  30 

 26,353,223   13,839,202 الفترة/ السنة  بداية فيرصيد ال

 11,327,268  26,198,260 الفترة/ السنة املكون خالل  

 -  9,298 املكون من العميات غير املستمرة خالل الفترة/السنة   

 (3,445,728)  - الفترة/ السنة املستبعد خالل 

 (20,395,561)  ( 11,507,296) الفترة/ السنة املسدد خالل 

 13,839,202    28,539,464 الفترة/ السنة نهاية  فيرصيد ال

 

 . لتزامات الزكوية بموجبهاوسددت اال م،2021وحدة عن جميع السنوات حتى عام قراراتها الزكوية املإ  املجموعةقدمت  -

 ولم يصدر الربط حتى تاريخه.  م2013م و2012الزكوي وإصدار الربط الزكوي النهائي للعامين  املجموعةوضع  تم مخاطبة الهيئة إلنهاء  -

  متعلق سعودي    ألف ريال  679  إضافي قدره  م بمبلغ2014هيئة عن السنة املالية  القرار الربط الزكوي من قبل    املجموعةاستلمت    2020أغسطس    26بتاريخ   -

استلمت الشركة قرار لجنة   2022يونيو  1. وبتاريخ وقد قدمت الشركة اعتراضها على القرار ضمن املهلة النظامية ،االستهالكبشكل رئيس ي بفروقات احتساب 

 .2014الفصل في املخالفات واملنازعات الضريبية بإلغاء قرار الهيئة فيما يتعلق ببند فروقات االستهالك لعام 

 . م 2021عام م خالل2018م إلى 2015النهائي لألعوام من  الزكوي الربط  استالم تم -

 

 العائد ملساهمي الشركة   الربححية السهم األساسية واملخفضة من صافي رب -15

 

م على أساس املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل تلك  2021 ،م2022 سبتمبر 30املنتهية في  للفترةحملة األسهم العادية بيتم احتساب ربح السهم الخاص 

 ليس لديها أية أدوات مخفضة مصدرة.   الشركة  أن  حيث. ربحية السهم املخفضة هو نفس ربحية السهم األساسية للفترات

 

 قطاعية العلومات امل -16

 

،  وجمهورية مصر العربية  نشاطها في اململكة العربية السعودية  املجموعةوتمارس    الغذائيةفي تجارة التجزئة والجملة باملواد    تتركز النشاطات الرئيسية للمجموعة

  ،للشركة  دارة التنفيذيةويتم مراجعة نتائج القطاعات من قبل اإل املجموعة،  لغرض استثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح  ،  التجارية  تأجير املجمعاتباإلضافة إلى قطاع  

 . املوجزة املوحدةاألولية   املوحدةاملالية  القوائم  عدادنفس األسس املحاسبية املتبعة في إوااللتزامات وفقا ل واألصول ويتم قياس اإليرادات واالرباح 

 

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

 

 م2022سبتمبر  30املوجزة كما في قائمة املركز املالي االولية املوحدة 

 املجموع  أخرى  العقار والتأجير تجارة التجزئة والجملة  البند

 1,420,462,486 5,998,151 - 1,414,464,335 عقارات وآالت ومعدات، صافي 

 1,468,439,416 1,645,922 26,284,633 1,440,508,861 األصول  استخدام حق

 485,208,158 - 485,208,158 - ، صافي العقارات االستثمارية

 1,955,504 668,649 - 1,286,855 أصول غير ملموسة، صافي 

 87,801,223 1,180,039 - 86,621,184 لبيعلاألصول املحتفظ بها 

 6,138,361,946 360,699,192 520,422,009 5,257,240,745 مجموع األصول  

 4,211,607,646 92,918,906 95,450,263 4,023,238,477 مجموع االلتزامات  
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 )تتمة(  قطاعيةالعلومات امل -16

 

 م2021ديسمبر   31قائمة املركز املالي االولية املوحدة املوجزة كما في 

 املجموع  أخرى  العقار والتأجير تجارة التجزئة والجملة  البند

 1,392,775,792 5,200,525 - 1,387,575,267 عقارات وآالت ومعدات، صافي 

 1,442,720,014 2,656,891  34,295,230   1,405,767,893  حق استخدام األصول املستأجرة 

 599,540,244 - 599,540,244 - ، صافي العقارات االستثمارية

 2,605,887 731,994 - 1,873,893 أصول غير ملموسة، صافي 

 1,339,818 1,339,818 - - األصول املحتفظ بها لغرض البيع 

  5,101,182,678    572,730,279   652,688,079   3,875,764,320  مجموع األصول  

  3,695,585,598    91,773,449   100,291,291   3,503,520,858  مجموع االلتزامات  

 

 م2022سبتمبر  30قائمة الدخل األولية املوحدة املوجزة الفترة املنتهية في  

 املجموع  أخرى  العقار والتأجير تجارة التجزئة والجملة  البند

   7,112,468,713    215,680,769      -   6,896,787,944  املبيعات

   7,073,474,437   176,686,493      -   6,896,787,944  املبيعات خارج املجموعة  

  102,020,893      -   102,020,893      -  إيرادات تأجير خارج املجموعة 

   39,063,464    38,994,275    69,189      -  مبيعات وإيرادات بين القطاعات 

  1,472,562,414    33,329,135    57,762,381    1,381,470,898  اجمالي الدخل وعموالت البيع وإيرادات التأجير بالصافي 

   198,431,243  ( 3,983,169)    57,762,381   144,652,031  الدخل التشغيلي 

 

 م2021سبتمبر  30قائمة الدخل األولية املوحدة املوجزة الفترة املنتهية في  

 املجموع  أخرى  العقار والتأجير تجارة التجزئة والجملة  البند

 6,305,804,721 195,874,556 - 6,109,930,165 املبيعات

 6,269,268,847 159,338,682 - 6,109,930,165 املبيعات خارج املجموعة  

 102,309,532 - 102,309,532 - إيرادات تأجير خارج املجموعة 

 36,669,159 36,535,874 133,285 - مبيعات وإيرادات بين القطاعات 

 1,282,664,531 27,993,066 58,678,200 1,195,993,265 اجمالي الدخل وعموالت البيع وإيرادات التأجير بالصافي 

   180,246,784  ( 3,288,927)  58,678,200 124,857,511 الدخل التشغيلي 

 

افية   واإليرادات تأجير توزيع إيراد مبيعات التجزئة والجملة وإيراد  . ب  األخرى على املناطق الجغر

        

 م2022 سبتمبر  30الفترة املنتهية في 

افية   النسبة %  أخرى  النسبة %  إيراد التأجير النسبة %  التجزئة والجملة تجارة  املنطقة الجغر

 % 81.0 143,023,009 % 49.8 50,808,335 % 62.1 4,281,258,383 السعودية  -املنطقة الوسطى 

 % 9.0 15,983,732 % 40.7 41,571,134 % 9.9 681,342,943 السعودية  -املنطقة الشرقية

 % 2.1 3,693,955 % 3.0 3,031,802 % 12.7 873,791,112 السعودية  -املنطقة الجنوبية

 % 0.1 203,689 % 3.4 3,500,085 % 7.0 484,073,811 السعودية  -املنطقة الشمالية

 % 7.8 13,782,109 % 2.7 2,743,050 % 5.7 393,865,692 السعودية  -املنطقة الغربية

 % 0  - % 0.4 366,487 % 2.6 182,456,002 جمهورية مصر العربية 

 % 100 176,686,494 % 100 102,020,893 % 100 6,896,787,943 اإلجمالي
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 )تتمة(  قطاعيةالعلومات امل -16

 

افية  واإليرادات تأجير توزيع إيراد مبيعات التجزئة والجملة وإيراد  . ب  )تتمة(األخرى على املناطق الجغر

 

 م2021سبتمبر  30الفترة املنتهية في 

افية   النسبة %  أخرى  النسبة %  إيراد التأجير النسبة %  التجزئة والجملة تجارة  املنطقة الجغر

 % 84.5 134,619,448 % 51.4 52,555,604 % 62.6 3,822,629,365 السعودية  -املنطقة الوسطى 

 % 6.2 9,880,388 % 39.3   40,197,722 % 10.1 615,129,689 السعودية  -املنطقة الشرقية

 % 2.3 3,691,461 % 3.4 3,464,102 % 13.1 797,366,220 السعودية  -املنطقة الجنوبية

 % 0.2 319,414 % 3.5 3,538,801 % 6.6 403,390,574 السعودية  -املنطقة الشمالية

 % 6.8 10,827,865 % 2.1 2,145,833 % 5.1 313,649,926 السعودية  -املنطقة الغربية

 - - % 0.3 407,470 % 2.5 157,764,497 جمهورية مصر العربية 

 % 100 159,338,576 % 100 102,309,532 % 100 6,109,930,271 اإلجمالي

 

 تأجير، صافي الإيرادات   -17

 

 سبتمبر  30اشهر املنتهية في   التسعةلفترة   سبتمبر  30اشهر املنتهية في  الثالثة لفترة 

 م 2021 م 2022  م 2021 م 2022 

 85,429,331  86,713,932       29,184,242   29,264,834  تأجير محالت  إيرادات

 16,880,201   15,306,961  5,578,457   4,848,483  تسويقي  تأجير إيرادات

 102,309,532   102,020,893  34,762,699  34,113,317  التأجير  إيرادات  إجمالي

      

 (43,631,332) ( 44,258,512)  (14,386,656) ( 15,183,042)  التأجير  مصاريف

 58,678,200   57,762,381  20,376,043   18,930,275  صافي إيرادات التأجير 

 

 الرأسمالية  واالرتباطات املحتملة االلتزامات -18

 

 التالية: الرأسمالية واالرتباطات املحتملة االلتزاماتاملجموعة يوجد على 

 م 2021ديسمبر   31  م2022سبتمبر  30 

 75,744,816  22,012,843 اعتمادات مستندية  

 112,814,955  96,082,268 خطابات ضمان

 69,889,474  64,736,970 التزامات عن أعمال رأسمالية تحت التنفيذ  

 

 األصول املحتفظ بها لغرض البيع  -19

 

ريال للمتر  4,200متر مربع بسعر    44,421.12مساحتها  تبلغ  م وافق مجلس اإلدارة على بيع أرض فضاء مملوكة للشركة تقع في مدينة الرياض  2022  أكتوبر  12بتاريخ  

العمومية  الجمعية    تخضع الصفقة ملوافقة  .ريال سعودي الى شركة عبد هللا العثيم لالستثمار )طرف ذي عالقة(  186,568,704املربع الواحد وبإجمالي مبلغ قدره  

 . والتي لم تتم بعد للمساهمين
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 األرباحتوزيعات  -20

 

مليون   180م وقدرها  2022قرر مجلس اإلدارة بالتمرير توزيع أرباح نقدية مرحلية على املساهمين عن النصف االول من العام    م2022أغسطس    17بتاريخ   -

 م. 2022عام  من ريال لكل سهم، وتم السداد خالل الربع الثالث  2ريال سعودي بواقع 

مليون ريال   180م وقدرها 2021مرحلية على املساهمين عن النصف الثاني من العام قرر مجلس اإلدارة بالتمرير توزيع أرباح نقدية  م2022فبراير  15بتاريخ  -

 م.2022 عاممن  األول ريال لكل سهم، وتم السداد خالل الربع  2سعودي بواقع 

مليون   180م وقدرها  2021من العام    االول قرر مجلس اإلدارة بالتمرير توزيع أرباح نقدية مرحلية على املساهمين عن النصف    م2021  اغسطس  26بتاريخ   -

 م. 2021 عاممن  الثالثريال لكل سهم، وتم السداد خالل الربع   2ريال سعودي بواقع 

مليون ريال   270م وقدرها 2020قرر مجلس اإلدارة بالتمرير توزيع أرباح نقدية مرحلية على املساهمين عن النصف الثاني من العام  م2021مارس   13بتاريخ  -

 م. 2021 من عام خالل الربع الثاني السداد وتمريال لكل سهم،  3سعودي بواقع 

 31د البشرية )شركة تابعة( توزيع أرباح ملساهمي الشركة عن العام املالي املنتهي في م قررت الجمعية العامة ملساهمي شركة معين للموار 2022يونيو  19بتاريخ  -

 ريال سعودي يمثل توزيعات خاصة بحقوق امللكية غير املسيطرة.    3,168,000ريال سعودي منها مبلغ  9,900,000م بمبلغ إجمالي وقدره 2021ديسمبر 

 31  في   املنتهي املالي  العام   عن  الشركة   ملساهمي  أرباح توزيع(  تابعة)شركة    البشرية للموارد  معين  شركة   اهميملس   العامة   الجمعية   قررت  م2021  يونيو  2  بتاريخ -

 .املسيطرة غير امللكية بحقوق  خاصة توزيعات يمثل سعودي ريال 9,920,000 مبلغ منها سعودي ريال 31,000,000 وقدره إجمالي  بمبلغ م2020 ديسمبر

 

 االحداث الالحقة  -21

 

األولية املوحدة املوجزة    التي قد تتطلب إجراء تعديل على أو اإلفصاح في هذه القوائم املاليةالفترة و تعتقد إدارة املجموعة بأنه لم تحدث أي أحداث جوهرية بعد نهاية  

 األمور التالية: باستثناء 

 لطرف ذي عالقة.  االستثماريةاإلدارة لبيع احدى عقاراتها  بنيةواملتعلق  19تم ذكره في إيضاح  ما -

م، سجل الجنيه املصري انخفًضا في سعر الصرف مقابل الريال السعودي. نتيجة لذلك، قد تؤثر نتائج فروقات ترجمة العملة فيما  2022خالل أكتوبر  -

 يتعلق بترجمة العمليات األجنبية في مصر خالل الفترة التالية. 
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 الحالية.  الفترةتم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع تبويب 

 

 املالية االولية املوجزة املوحدة  اعتماد القوائم  -23

 

 م(. 2022نوفمبر  6ه )املوافق  1444ربيع الثاني  12اعتمدت هذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة من قبل مجلس االدارة في تاريخ 


