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 المحترمين )شركة مساهمة سعودية( تقرير مراجع الحسابات المستقل إلى مساهمي شركة جرير للتسويق
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 

 رأينا

المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة جرير للتسويق )"الشركة"( في رأينا، أن القوائم 

وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ   2020ديسمبر    31وشركاتها التابعة )مجتمعين، "المجموعة"( كما في  

لمحاسبين للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية لوفقاً 

 القانونيين.
 

 ما قمنا بمراجعته

 ما يلي:مالقوائم المالية الموحدة للمجموعة  تتألف
 

 .2020ديسمبر  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في  •

 قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. •

 قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. •

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. •

 التاريخ؛ وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك  •

 .األخرىوالمعلومات التفسيرية  سياسات المحاسبية الهامةالاإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة والتي تتضمن  •
 

 أساس الرأي

تفصيل في بالتمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها 

 قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا.
 

 باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعد كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
 

 االستقاللية

لصلة بمراجعتنا إننا مستقلون عن المجموعة وذلك وفقاً لقواعد وآداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات االخالقية ذات ا

 د والمتطلبات.في المملكة العربية السعودية، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعالموحدة للقوائم المالية 
 

 منهجنا في المراجعة

 غير المالية للموجوداتالقيم الدفترية  • األمور الرئيسية للمراجعة

 

أخذنا بعين في إطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية الموحدة. بالتحديد، 

ضات ومراعاة التي اتخذتها اإلدارة، على سبيل المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي شملت وضع افترا الشخصيةاالعتبار األحكام 

بة الداخلية، األحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع عمليات مراجعتنا، تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز اإلدارة لضوابط الرقا

 عن غش. ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر التحريف الجوهري الناتج

 االعتبار هيكل  لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين

 المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه.
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 )شركة مساهمة سعودية( المحترمين )تتمة( للتسويقتقرير مراجع الحسابات المستقل إلى مساهمي شركة جرير 
 

 أمور المراجعة الرئيسية
 

للفترة الحالية. وقد  أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة

 مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، ال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.تم التطرق إلى هذه األمور في سياق 

 

 مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة  تناولتكيف  األمر الرئيسي للمراجعة 

 غير المالية  للموجوداتالقيم الدفترية 

 

مليار   2.13المالية للمجموعة  بلغت القيمة الدفترية للموجودات غير  

 .2020ديسمبر  31كما في  لاير سعودي

تقوم اإلدارة بإجراء تقييم رسمي في نهاية كل فترة تقرير للنظر في 

غير المالية قد  الموجوداتما إذا كان هناك أي مؤشر على أن 

 قيمتها.  انخفضت

 تانخفضعلى أن األصل قد  عند تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر

مته، تأخذ اإلدارة في االعتبار مصادر المعلومات الخارجية قي

، الموجوداتوالداخلية )على سبيل المثال االنخفاض الكبير في قيمة 

أو السوقية أو  التقنيةفي البيئة  المجموعةأو التأثير السلبي على 

أو االقتصادية أو القانونية، أو الزيادة في معدالت عائد السوق، 

التقادم أو الضرر المادي لألصل سملة السوقية أو قيمة الرانخفاض 

 وما إلى ذلك(. 

، لم تحدد اإلدارة أي لذلكنتيجة وتم إجراء تقييم من قبل اإلدارة. 

 مؤشرات تدل على انخفاض القيمة. 

الرئيسية نظًرا للوضع الحالي  المراجعةلقد اعتبرنا هذا من أمور 

 انخفاض القيمة.  مؤشراتوأحكام اإلدارة المتضمنة في تحديد 

 المالية الموحدة لمزيد من القوائمحول  9و 8و 7و 2راجع اإليضاح 

 ت.المعلوما

 قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية: 

 

الحصول على فهم لتصميم وتنفيذ الضوابط الرئيسية على عملية  •

 تحديد مؤشر انخفاض القيمة. 

 

 تقييم مدى معقولية تقييم اإلدارة. وشمل ذلك:  •

 

 

o  اختبار بيانات اإلدخال المستخدمة في التقييم إلى الوثائق

 الداعمة ذات الصلة؛ 

o  فهم اإلجراءات المستخدمة في تقييم أي مؤشر على انخفاض

 غير المالية؛  الموجوداتقيمة 

o  للبيانات المستخدمة في التقييم.  الحسابيةوالتحقق من الدقة 

 

المالية  القوائملة في تقييم مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات ذات الص •

 .المرفقةالموحدة 

 

 

 معلومات أخرى

ال )ولكن  إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة

 لنا بعد تاريخ هذا التقرير.، والتي من المتوقع توفرها (تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها
 

 إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يشتمل على المعلومات األخرى وال نبدي أي نوع من التأكيد حولها.
 

االعتبار ما  نوفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءته نأخذ بعي

خالفاً لذلك إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية أو مع المعلومات التي حصلنا عليها خالل عملية المراجعة، أو  

 تتضمن تحريفات جوهرية.
 

 بإبالغ المكلفين بالحوكمة بها. -ة فيه جوهري إذا توصلنا إلى وجود تحريفات -وعندما نقوم بقراءة التقرير السنوي فإننا مطالبون 
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 )شركة مساهمة سعودية( المحترمين )تتمة( تقرير مراجع الحسابات المستقل إلى مساهمي شركة جرير للتسويق
 

 الموحدةالحوكمة حول القوائم المالية بمسؤوليات اإلدارة والمكلفين 
 

العربية السعودية إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  

م الشركات والنظام األساسي نظا  والمتطلبات التي تنطبق في  والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

اًء كانت للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات الجوهرية، سو

 بسبب غش أو خطأ.
 

عند   -مجموعة على االستمرار في عملها التجاري واإلفصاح  وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة ال

عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو  -الضرورة 

 وقف أنشطتها أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.
 

 اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. عن ارة مسؤولمجلس االد إن
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول خلو القوائم المالية الموحدة ككل من التحريفات الجوهرية، سواء نتيجة عن غش أو خطأ، 

 تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً على أن عملية المراجعة المنفذة وفقاً وإصدار  

 لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري إن وجد. ومن الممكن أن تنتج تحريفات

ية ب الغش أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر تلك التحريفات، إفراداً أو إجماالً، على القرارات االقتصادبسب

 على هذه القوائم المالية الموحدة. التي يتخذها المستخدمون بناءً 
 

لمعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس التقدير المهني و الشك وفي إطار ما تتطلبه أعمال المراجعة وفقا لمعايير المراجعة الدولية ا

 المهني طوال أعمال المراجعة. كما أننا نلتزم بالتالي:
 

تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  •

هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحريفات  ةلمواجهمراجعة 

جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من الخطر الناتج عن التحريف حيث قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو افادات 

 مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
 

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقاً للظروف، وليس بغرض  •

 إبداء رأي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.
 

 السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي قامت بها اإلدارة.  مالءمةتقييم مدى   •
 

استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك   مالءمةاستنتاج مدى   •

علق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. عدم تأكد جوهري يت

ة وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالي

إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ  الموحدة، أو تعديل رأينا

 تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار في أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية.
 

حتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن تقييم العرض العام، وهيكل وم •

 المعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادال.
 

مجموعة إلبداء رأي الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل ال •

حول القوائم المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن توجيه أعمال المراجعة للمجموعة واإلشراف عليها وأدائها، ونظل مسؤولين لوحدنا 

 عن رأينا حول المراجعة.















 شركة جرير للتسويق

 ة()شركة مساهمة سعودي

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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  معلومات عامة .1
 
رجب  11بتاريخ  1193وزارة التجارة والصناعة رقم  وفقا لقرارشركة جرير للتسويق ) "الشركة" ( هي شركة مساهمة سعودية تأسست إن 

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

 
( في تجزئة معرض 59: 2019) تجزئة معرض 63، كان لدى الشركة 2020ديسمبر  31يقع مكتب الشركة المسجل في مدينة الرياض. كما في 

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

 
رسية، يتمثل نشاط الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعين "المجموعة"( في تجارة الجملة والتجزئة في المعدات المكتبية واللوازم المد

 االلكترونيةواألجهزة  ،الكمبيوتروأنظمة  الكمبيوترائل التعليمية وأثاث المكاتب والمعدات الهندسية، وأجهزة وألعاب األطفال والكتب والوس
، والمعدات الرياضية والورق. ويشمل أيضا، شراء المباني السكنية والكهربائية  االلكترونيةواألجهزة  وصيانة أجهزة الكمبيوتر والكهربائية

 لصالح الشركة. يجارلتشييد المباني للبيع أو اإلوالتجارية وشراء األراضي 
 

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

 بلد التأسيس الشركات التابعة
نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة 

 ديسمبر 31كما في 

  2020 2019 
    

 ٪ 100 ٪ 100 قطر ذ.م.م (الشركة المتحدة للمواد المكتبية) جرير مكتبة
 ٪ 100 ٪ 100 االمارات العربية المتحدة شركة جرير التجارية ذ.م.م

 ٪ 100 ٪ 100 االمارات العربية المتحدة المكتبة المتحدة
 ٪ 100 ٪ 100 الكويت شركة سوق جرير العالمية المركزي ذ.م.م.

 ٪ 100 ٪ 100 مصر ش.م.م - العقاريةشركة جرير مصر 
 ٪ 100 ٪ 100 البحرين شركة جرير للتسويق ش.ش.و

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

 
 (. 2021 مارس 16هـ )الموافق 1442شعبان  3بتاريخ تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2

 
 يتم تطبيق هذه السياسات بانتظام على جميع الفتراتوالقوائم المالية الموحدة،  هذه إن السياسات المحاسبية الهامة المبينة أدناه هي المتبعة في إعداد

 ما لم يذكر غير ذلك.المعروضة 
 
 أسس اإلعداد 2-1
 
 اإللتزام بالمعايير .أ

المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  للتقرير الماليلقد تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية 
 ." المعايير الدولية للتقرير المالي، ويشار اليهم فيما بعد " الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 
للشركة، مع تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف ما لم   الوظيفيةض المبالغ الواردة في القوائم المالية الموحدة بالريـاالت السعودية، وهي العملة  تم عر 

 يذكر خالف ذلك.
 
 أساس التكلفة التاريخية .ب
 

الخسارة ومن خالل لقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ألساس التكلفة التاريخية والمعدل بالقيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الربح أو 
 استخدام األساس االكتواري لمكافأة نهاية الخدمة وعلى أساس االستحقاق المحاسبي. 
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2
 
 أسس اإلعداد )تتمة( 2-1
 
 محاسبية مؤثرة وتقديراتأحكام  .ج
 

حول المستقبل. يتم تقييم  وتقديرات وافتراضاتحكام في تطبيق السياسات المحاسبية األيتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة استخدام 
مناسبة  يعتقد انهاعوامل أخرى تتضمن توقعات األحداث المستقبلية التي بنية على خبرة اإلدارة السابقة وبشكل مستمر وهي م واألحكامالتقديرات 

إال الجارية، واألحداث العمليات  بشأنلدى اإلدارة المعلومات المتوفرة للظروف. وبالرغم من أن إعداد هذه التقديرات واألحكام يستند على أفضل 
ت. إن التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر التي قد ينتج عنها تعديالت على القيمة يمكن أن تختلف عن تلك التقديرا النهائية النتائج الفعليةأن 

 .فيما يلي الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة مبينة 
 

 طريقة األجزاء المستخدمة في الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية )أ(
 

والتي تتضمن استهالك األجزاء الهامة من بند الممتلكات والمعدات وبند  16عند تطبيق طريقة األجزاء المطلوبة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
التي أنشأتها  االستثمارات العقارية بشكل منفصل، فإن تكلفة األجزاء الهامة وأعمارها اإلنتاجية قد تم تحديدها بمعرفة المقاول الرئيسي للمباني

 واألعمار اإلنتاجية.هذا التحديد للتكلفة اإلدراة بتقييم معقولية تقوم المجموعة. 
 

 اختبار الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية )ب(
 

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

لقابلة لالسترداد للموجودات المعنية. وعند حال الحاجة الختبار الهبوط في القيمة، يتم استخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة لتحديد المبالغ ا
مة وجود معامالت سوقية لموجودات مماثلة، يتم أخذها في االعتبار عند تحديد القيمة القابلة لالسترداد للموجودات. تتضمن االفتراضات الها

قبلية المتوقعة وتكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية المستخدمة في إعداد نماذج التدفقات النقدية المخصومة معدالت النمو والتدفقات النقدية المست
رات في ومعدالت الخصم. تستند هذه المدخالت إلى أفضل تقديرات اإلدارة لما يعتبره أحد المشاركين المستقلين في السوق مناسبًا. قد تؤدي التغي

يمة المسجل في قائمة الدخل الموحدة والقيم الدفترية الناتجة هذه المدخالت إلى تعديل نتائج اختبار الهبوط في القيمة ومبلغ خسائر هبوط الق
 للموجودات.

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )ج(

 
التكلفة هي أفضل  فإنمعلومات حديثة كافية لقياس القيمة العادلة وحيث أنه ال تتوفر استثمارات في أسهم غير مدرجة المالية تمثل هذه الموجودات 

 تقدير للقيمة العادلة وفقًا لتقييم اإلدارة.
 

 افتراضات مخصص مكافآت نهاية الخدمة )د(
 

مة. استندت هذه الخدنهاية المقدرة للموظفين والراتب المقدر في  الخدمةيعتمد احتساب مخصص مكافآت نهاية الخدمة بشكل كبير على طول مدة 
واالتجاهات   التقديرات إلى االفتراضات االكتوارية التي وضعتها اإلدارة. وقد استندت هذه االفتراضات االكتوارية إلى البيانات التاريخية للمجموعة

  الحديثة وخطط اإلدارة والتنبؤات فيما يتعلق بمستويات الرواتب.

قياس مخصص مكافآت نهاية الخدمة، وبالتالي ال يتوقع أن يكون للتغيرات في من االفتراضات االكتوارية الهامة  المتوقع ال يعتبر متوسط العمر
حتى   سوف يخدمونعددا قليال فقط من الموظفين    ه يفترض أنعلى مستوى االلتزام، خاصة أن  أي تأثير جوهريالمحتملة في متوسط العمر المتوقع  

العمر  متوسط کان إذا فقط نيالموظف بهؤالء المتعلقة راتيالتقد یعلالمتوقع في متوسط العمر  راتيالتغسوف تؤثر سن التقاعد. عالوة على ذلك، 
 .جوهريًا التأثير کوني أن توقعيال الحالة  هذهالمتوقع أقل من سن التقاعد وفي 

عالية الجودة.  المؤسسية سنداتلاإلدارة أنه ال يوجد سوق عميق لتم تقدير معدل الخصم بالرجوع إلى العائد على السندات الحكومية، حيث قيمت 
 المقدر لسداد المنافع ومبالغها.التوقيت المجموعة معدل خصم واحد يقارب استخدمت 

 
 هبوط قيمة الذمم المدينة التجاريةمخصص  )هـ(

 
طر التعثر في السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة. تستخدم فتراضات حول مخااال أساس المدينة التجارية علىقيمة الذمم  هبوطيتم تقدير مخصص 

أحكام  وتستندالمتوقعة خسائر االئتمان  یعل ةيواالقتصاد ةيفي العوامل السوق راتيالتغوكيفية تأثير االفتراضات  هذهالمجموعة األحكام في وضع 

 وظروف السوق والتقديرات المستقبلية في تاريخ كل تقرير. ةالسابق  التاريخة االتجاهاتالمجموعة إلى 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .2
 
 أسس اإلعداد )تتمة( 2-1
 
 )تتمة( مؤثرة محاسبية وتقديرات أحكام . ج
 

 الحركة مخزون بطيءمخصص  )و(
 

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

مبلغ وتوقيت وبالتالي قد يختلف ر أخرى( تقدير االستخدام المستقبلي لكل صنف من البضاعة بشكل مستقل. والظروف والتي تتضمن )ضمن أمو
. وتؤدي الزيادة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة إلى زيادة في المستخدمةالمصاريف المسجلة ألي فترة بناء على التقديرات أو األحكام 

 دات المتداولة.مصاريف المجموعة المسجلة وانخفاض الموجو
 

 تحديد مدة عقد اإليجار )ز(
 

 :تقوم المجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أساس أنها المدة غير القابلة لإللغاء جنبا إلى جنب مع كل من
 

الفترات المشمولة بخيار )أ( الفترات المشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار و )ب( 
تستخدم  إنهاء عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من عدم ممارسة هذا الخيار. في العقود التي تتضمن خيارات تمديد أو إنهاء،

في سبيلها إلى ذلك تأخذ المجموعة المجموعة األحكام لتقييم ما إذا كانت متأكدة بصورة معقولة من ممارسة خيار التجديد أو االنهاء من عدمه. و
مل األداء بعين االعتبار كل العوامل المالئمة التي تشكل حافزا لها من الناحية االقتصادية لممارسة خيار التجديد أو االنهاء. وتتضمن هذه العوا

تأجرة التي تم تكبدها ومدة وتكلفة التمديد أو الحالي والمتوقع للمعارض ومدى توافر وتكلفة البدائل وشروطها وحجم التحسينات على األماكن المس
ممارسة خيار  التجديد. بعد تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان متأكدة بصورة معقولة من ممارسة خيار التمديد أو عدم

ة عليها وتؤثر على ما إذا كانت متأكدة بصورة معقولة من االنهاء عند حدوث إما حدث هام أو تغير هام في الظروف التي تكون للمجموعة سيطر
 .ممارسة خيار لم يتم إدراجه سابقا في تحديدها لمدة عقد اإليجار أو عدم ممارسة خيار مدرج سابقا في تحديدها لمدة عقد اإليجار

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات .د

 
  وعةالمعايير الجديدة المطبقة من قبل المجم

 
 :2020يناير  1قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التالية في فترات التقرير التي تبدأ كما في وبعد 

 
 19، تخفيضات اإليجار المتعلقة بكوفيد 16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
 19كوفيد    لجائحةلتوفير وسيلة عملية لتخفيضات اإليجار التي تنشأ كنتيجة مباشرة   16تم تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    2020مايو    في

ار اإليجار والمحاسبة عن تخفيضات اإليج  لعقداإليجار الذي يستوفي معايير معينة هو تعديل    تخفيضمما يتيح للمستأجر عدم الحاجة لتقييم ما إذا كان  
 .اإليجار لعقد تعديل هناك كما لو لم يكن

 
 لعقدمن المستأجرين تقييم ما إذا كانت التغييرات على عقود اإليجار هي تعديالت  16بدون هذا التعديل، يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

يجار المعدلة اإليجار كما هو محدد في المعيار، وإذا كان األمر كذلك، فإنه يجب على المستأجر إعادة قياس التزامات اإليجار لتعكس مدفوعات اإل
 .باستخدام معدل الخصم المعدل، مع تسجيل التغيير في مطلوبات اإليجار كتعديل لموجودات حق االستخدام

 
  

وفقط إذا تم استيفاء جميع  19كوفيد  لجائحةتنطبق الوسيلة العملية التي يوفرها التعديل فقط على تخفيضات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة 
 :الشروط التالية

 
 ه ؛)أ( أن يؤدي التغيير في دفعات اإليجار إلى عوض عقد اإليجار معدل يماثل إلى حد كبير عوض عقد اإليجار قبل التغيير مباشرة، أو أقل من

 .2021يونيو  30أو قبل  في)ب( أن يؤثر أي تخفيض في دفعات اإليجار فقط على الدفعات المستحقة 
 .)ج( أال يكون هناك تغيير جوهري في شروط وأحكام اإليجار األخرى

 
 .. ويسمح بالتطبيق المبكر2020يونيو  1يسري التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 



 شركة جرير للتسويق

 ة()شركة مساهمة سعودي

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات

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

 

13 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .2
 
 أسس اإلعداد )تتمة( 2-1
 
 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  د.

 
أو بند آخر يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي، مع االعتراف بالتأثير التراكمي لتطبيق التعديل بشكل أولي كتسوية للرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة )

 .حقوق الملكية، حسبما يكون مناسباً( في بداية فترة التقرير السنوية التي يطبق فيها المستأجر التعديل ألول مرةمن 
التي  19يد اختارت المجموعة تطبيق التعديل مبكًرا وطبقت الوسيلة العملية التي يقدمها التعديل على جميع تخفيضات اإليجار المؤهلة المتعلقة بكوف

 .وعة خالل الفترةإستلمتها المجم
 

رة التي وقع بناءاً عليه، يتم احتساب تخفيضات اإليجار المؤهلة المستلمة كمدفوعات إيجار متغيرة سلبية ويتم اثباتها في الربح أو الخسارة في الفت
تخفيضات إيجار غير مشروطة. وقد تم تطبيق فيها الحدث أو الحالة التي أدت إلى تلك المدفوعات، على سبيل المثال الفترة التي يمنح فيها المؤجر 

لمالية الوسيلة العملية بأثر رجعي على جميع تخفيضات اإليجار المؤهلة. ومع ذلك، نظًرا لكون تخفيضات اإليجار تم الحصول عليها خالل الفترة ا
 .الحالية، فال يوجد تعديل بأثر رجعي على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة

 
 ، مليون لاير سعودي والتي تم اثباتها وعرضها في بند "إيرادات أخرى 17.0وسيلة العملية إلى تخفيض مطلوبات اإليجار بمبلغ أدى تطبيق ال

  .فيها االحداث أو الحاالت التي تسببت في تلك المدفوعات  تالتي وقعو،  2020  ديسمبر  31المنتهية في  المالية      السنةصافي" في قائمة الدخل خالل  
  

إعادة تنظيم معدل   – 7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    39، معيار المحاسبة الدولي رقم  9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
 الفائدة المرجعي

 
بإعادة تنظيم معدل الفائدة المرجعي. تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط وأن إعادة تنظيم معدل الفائدة تقدم هذه التعديالت إعفاءات فيما يتعلق 

رباح المعروض بين البنوك ال ينبغي عامة أن يتسبب في انهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك فإنه يجب االستمرار في اثبات عدم فاعلية التحوط في األ
ولم يكن لها أي أثر على  2020يناير  1. تطبق هذه التعديالت مستقبلياً اعتباراً من الفترات التي تبدأ في أو بعد أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
 .القوائم المالية الموحدة للمجموعة

 
 تعريف األهمية النسبية – 8و معيار المحاسبة الدولي  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
وال ترمي إلى تغيير المبدأ الذي يحكم األهمية النسبية في  1هيل فهم تعريف األهمية النسبية في معيار المحاسبة الدولي رقم تهدف التعديالت الى تس

. إن المعايير الدولية للتقرير المالي. إن مفهوم " تشويش" المعلومات الجوهرية بمعلومات غير جوهرية قد تم تضمينه كجزء من التعريف الجديد
حد األهمية النسبية الذي يؤثر على مستخدمي القوائم المالية قد تغير من " يمكن أن يؤثر" إلى "يمكن التوقع بصورة معقولة أن يؤثر".  التعبير عن

 .مجموعةولم يكن لها أي أثر على القوائم المالية الموحدة لل 2020يناير  1تطبق هذه التعديالت مستقبلياً اعتباراً من الفترات التي تبدأ في أو بعد 
 

 تعريف األعمال – 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

لى توضح التعديالت أنه رغم أن األعمال عادة ما يكون لها مخرجات، فإن ال يتطلب مخرجات لمنظومة متكاملة من األنشطة والموجودات لتتأهل ع
مدخال وعملية أساسية   –كحد أدنى    -األنشطة والموجودات التي يتم االستحواذ عليها يجب أن تتضمن  أنها أعمال. حتى تعتبر أعماال، فإن مجموعة  

 .بحيث يشكال جوهريا معا القدرة على انتاج مخرجات
 

رير سنوية تبدأ تطبق التعديالت مستقبليا على كل تجميع األعمال واستحواذات الموجودات التي يكون فيها تاريخ االستحواذ في أو بعد أول فترة تق
 . ولم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.2020يناير  1في أو بعد 

 
 
 غير النافذة بعد هاالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالت. هـ
 

، وفيما 2020ديسمبر  31تم نشر التعديالت التالية على المعايير من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية وهي غير ملزمة لفترة التقارير المنتهية 
التي السنوية    التقارير  فتراتل  ستكون نافذةجميع هذه التعديالت  إن    تطبيقها مبكرا.بم  قتلم  المجوعة    يتعلق بالتعديالت التي تسمح بالتطبيق المبكر فإن

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

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

 المفاهيم إطار الى اإلشارة: 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .2
 
 الشركات التابعة 2-2
 

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

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

  
فتها صاحبة جميع حقوق يفترض أن امتالك أغلبية حقوق التصويت ينتج عنه سيطرة. ويتم توجيه كافة األنشطة ذات الصلة بواسطة الشركة بص

انتهاء السيطرة التصويت. يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من تاريخ تحّول السيطرة إلى المجموعة ويتم إيقاف التوحيد اعتباراً من تاريخ  
محاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.  وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى سياساتها ال

عامالت يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالم
 .بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية

 
حاسبية للمحاسبة عن االستحواذ على الشركات التابعة. يتكون المقابل المالي المحّول نظير االستحواذ على شركة تابعة تستخدم طريقة االستحواذ الم

 :من
 

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

 
ً قياس الموجودات المحددة المستحوذ عليها وكذلك المطلوبات والمطلوبات المحتملة التي تم تكبدها من اندماج األعمال ، باستثناء بعض يتم مبدئيا

ساس الحاالت المحدودة، بقيمها العادلة في تاريخ االستحواذ. وتقوم المجموعة بإدراج الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها، على أ
 .ليهاكل عملية استحواذ على حدة، وذلك بقيمة الحصة غير المسيطرة التناسبية من صافي الموجودات المحددة في الشركة المستحوذ ع

 
 .يتم تسجيل كافة التكاليف المرتبطة باالستحواذ كمصاريف عند تكبدها

 
تمثل الحصص غير المسيطرة، إن وجدت، حصص حقوق الملكية في الشركات التابعة المملوكة من قبل أطراف خارجية. يتم إظهار الحقوق غير 

منفصل في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في المسيطرة في نتائج وحقوق المساهمين للشركات التابعة بشكل 
 .حقوق المساهمين الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة كل بما يخصه

 
 العمالت األجنبية 2-3
 

. تحدد كل منشأة تابعة ضمن المجموعة تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريـال السعودي وهي العملة الوظيفية للشركة، وعملة العرض للمجموعة
قوائم المالية لكل عملتها الوظيفية الخاصة بها )وهي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة(، ونتيجة لذلك فإن البنود الواردة في ال

 .منشأة تابعة على حدة يتم قياسها باستخدام تلك العملة الوظيفية
 

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

 .أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن قائمة الدخل الموحدة
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 العمالت األجنبية )تتمة( 2-3
 

ف إن النتائج والمركز المالي للمنشآت التابعة األجنبية )التي تتعامل بعمالت ليست ذات اقتصاد تضخمي مفرط( والتي لها عملة وظيفية تختل •
 :عملة العرض للمجموعة يتم ترجمتها إلى عملة العرض على النحو التالي عن
 

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

ة اإليرادات والمصاريف بأسعار الصرف في تواريخ للتأثير المتراكم ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت، وفي هذه الحالة يتم ترجم
 .المعامالت(

 

أة عند التوحيد، يتم ادراج فروق الصرف الناتجة عن ترجمة صافي االستثمارات في منشآت تابعة أجنبية ضمن الدخل الشامل اآلخر. عند بيع منش
 .ارة، كجزء من الربح أو الخسارة عند البيعتابعة أجنبية يتم إعادة تصنيف فروق الصرف المرتبطة بها ضمن الربح أو الخس

 

تها غير تعتبر فروق صرف العملة األجنبية الناتجة عن بنود نقدية مستحقة القبض من أو مستحقة الدفع إلى منشآت تابعة أجنبّية، والتي تكون تسوي
كة في تلك المنشآت التابعة األجنبيّة وتدرج في حقوق مخطط لها أو غير محتملة في المستقبل القريب، أنها تشكل جزءاً من صافي استثمارات الشر

 .المساهمين من خالل الدخل الشامل اآلخر ويعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة عند استبعاد صافي االستثمارات
 

 األدوات المالية 2-4
 

 اإلثبات المبدئي والقياس لألدوات المالية )أ(
 

 .الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا عندما تصبح طرفا في الشروط التعاقدية لألدوات الماليةتقوم المجموعة بإثبات 
 

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

 

زائدا أو ناقصا  باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكونات تمويل هامة، يتم إجراء القياس المبدئي لألدوات المالية بالقيمة العادلة
اقتناء أو إصدار الموجودات أو المطلوبات المالية، وذلك في حالة الموجودات أو المطلوبات المالية غير المثبتة تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى 

أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم إثبات تكاليف المعاملة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 .الدخل الموحدةكمصروف في قائمة 

 

  التصنيف والقياس الالحق -الموجودات المالية  )ب(
 

ح أو الخسارة. يتم قياس الموجودات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الرب
  .ودات الماليةهناك معياران يستخدمان لتحديد كيفية تصنيف وقياس الموج

 

 نموذج األعمال الم طبق من قبل المجموعة في إدارة الموجودات المالية  )أ(
 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية  )ب(
 

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

 

ية تشكل فقط يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت الشروط التعاقدية للموجودات المالية تؤدي، في مواعيد محددة، إلى تدفقات نقد
ً لذلك، يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو دفعات المبلغ األصلي والفائدة المستحقة على المبلغ األصلي القائم. وخال فا

  .الخسارة

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

 .الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

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

 

األعمال إلدارة تلك الموجودات للمجموعة، والذي من المتوقع أن يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية فقط بين فئات القياس، فقط عند تغير نموذج 
 .يكون غير محتمل

 

ة المخاطر تقوم المجموعة بإلغاء األصل المالي المثبت عند انقضاء الحقوق للتدفقات النقدية من األصل المالي أو عندما تقوم المجموعة بتحويل كاف
 . تحتفظ بالسيطرة على األصل الماليوالمنافع المرتبطة باألصل المالي بشكل جوهري وال
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 األدوات المالية )تتمة( 2-4
 

 هبوط قيمة الموجودات المالية )ج(
 

 .مستقبليتقوم المجموعة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بموجوداتها المدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس 
 

، تقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة للذمم المدينة التجارية. وكما هو مسموح بموجب المعيار رقم 9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
رة بمبلغ يساوي ، اختارت المجموعة تطبيق الطريقة المبسطة للذمم المدينة لعقود اإليجار وبالتالي تقوم المجموعة دائما بقياس مخصص الخسا9

تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات في حساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية ل
التجارية المدينة  خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر من خالل تطبيق معدالت مخصص معينة على مجموعات أعمار معينة. يتم تقسيم الذمم

( مبيعات الشركات، حيث أن لكل قطاع نمط خسارة ائتمان خاص به وبالتالي مجموعات أعمار ومعدالت مخصص 2( الجملة و)1إلى قطاعين: )
 .مختلفة

 
 ما:يتم شطب الموجودات المالية فقط عند

 
 يكون الدين متأخر السداد لسنة واحدة على األقل. أ.
 المجموعة قد حاولت االسترداد واتخذت جميع السبل النظامية ذات الصلة.تكون  ب.
 الوصول إلى استنتاج عدم وجود توقع معقول لالسترداد. .ج
 يتم الموافقة على الشطب من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة إلى الحد الذي يفوضه مجلس اإلدارة. .د
 

 .الموحدةيتم إثبات االستردادات في قائمة الدخل 
 

 التصنيف والقياس الالحق -المطلوبات المالية  )د(
 

يتم به خصم الدفعات يتم قياس المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي  
لي، أو فترة زمنية أقصر حسبما كان ذلك مالئماً، وذلك للوصول إلى صافي القيمة الدفترية النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لاللتزام الما

 .عند اإلثبات المبدئي
 

فاء بااللتزام تقوم المجموعة بإلغاء المطلوبات المالية المثبتة )أو جزء منها( من قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند إطفائها، أي عندما يتم الو
 .ور في العقد أو عند إلغائه أو انقضائهالمالي المذك

 
 النقد وما يعادله )هـ(
 

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

 
 مقاصة األدوات المالية )و(
 

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

  
 مخزون 2-5
 

ثل صافي يقيد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يحدد سعر التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح. تم
 .قدرةالقيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية ناقصاً تكاليف البيع الم
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2
 
 استثمارات عقارية 2-6
 

حتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها أو إنماء رأس المال أو لكليهما، وتشمل العقارات قيد اإل نشاء االستثمارات العقارية هي العقارات الم 
 .المخصصة لهذين الغرضين

 
ً االستهالك المتراكم و/ أو الخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة، إن وجدت. وتتضمن التكلفة النتظهر  فقات االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصا

  .العائدة مباشرة القتناء البنود
 

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

 .ل منفصلسنة. يتم استهالك األجزاء الهامة من بند االستثمارات العقارية بشك 33و 20بين 
 

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

 
 .يتم اثبات الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الدخل الموحدة في فترة إلغاء االثبات

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

 
  اإليجاراتالمحاسبة عن  2-7
 

عقد  أو ينطوي على عقد إيجار. ويكون العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجارهوتقييم ما إذا كان العقد بعقد تقوم المجموعة  أيفي بداية 
 لفترة من الزمن مقابل عوض. إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد

 
 المجموعة كمستأجر ()أ
 
عة بداية عقد اإليجار تقوم المجموعة باثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقد اإليجار الخاصة بها لكل عقود اإليجار التي تكون المجموفي 

شهرا أو أقل( وعقود اإليجار لموجودات منخفضة القيمة،  12فيها كمستأجر، ماعدا عقود اإليجار قصيرة األجل )والتي تنطوي على مدة إيجار 
دة لتي تقوم فيها المجموعة باثبات مدفوعات اإليجار مصروف تشغيلي )اال اذا كانت من أجل انشاء موجودات( بطريقة القسط الثابت على مدار موا

 .المستأجرةوب منتظم آخر يكون أكثر تعبيرا عن توقيت استهالك المنافع االقتصادية التي تحققها الموجودات لاإليجار إال اذا كان هناك أس
 

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

 .معدل االقتراض اإلضافي كمعدل للخصم لقياس كل مطلوبات عقود اإليجار المثبتة
 :تتضمن مدفوعات اإليجار الداخلة في قياس مطلوبات عقد اإليجار ما يلي

 
 دفعات ثابتة )بما فيها الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقصاً أي حوافز إيجار •
 تعتمد على مؤشر أو معدل يتم قياسها أوليا باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ بداية عقد اإليجار دفعات عقد إيجار متغيرة •
 مبالغ يتوقع دفعها بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية •
  سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار •
  نهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد اإليجاردفعات الغرامات إل •
 .يتم عرض مطلوبات عقود اإليجار في قائمة المركز المالي الموحدة كبند مستقل مصنف كمطلوبات متداولة أو غير المتداولة •
 

الدفترية لتعكس الفائدة على مطلوبات عقود اإليجار )باستخدام أسلوب معدل الفائدة  يتم قياس مطلوبات عقد االيجار الحقًا عن طريق زيادة القيمة
 .الفعال( ويتم تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار

 
 :تقوم المجموعة بإعادة قياس مطلوبات عقد اإليجار )مع اجراء تسوية مماثلة على موجودات حق االستخدام( عندما

 
يجار أو تتغير التقديرات لممارسة حق الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس مطلوبات عقد اإليجار عن طريق خصم تتغير مدة عقد اإل •

 .دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل
يمة المتبقية، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس تتغير دفعات اإليجار نتيجة تغيرات في مؤشر أو معدل أو تغير في مدفوعات متعلقة بضمانات الق •

مطلوبات عقد اإليجار عن طريق خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي )ما لم يكن التغير في مدفوعات اإليجار راجعا 
.الى معدل فائدة متغير، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل خصم معدل(
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 المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص السياسات  .2
 
 )تتمة( المحاسبة عن اإليجارات 2-7
 
 المجموعة كمستأجر )تتمة( ()أ
 
صم يتم تعديل عقد اإليجار ولم تتم المحاسبة عن التعديل كعقد إيجار جديد وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس مطلوبات عقد اإليجار عن طريق خ •

 .خصم معدلدفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل 
 

يجار تتضمن موجودات حق االستخدام القياس األولي لمطلوبات عقود اإليجار المرتبطة بها ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل بداية عقد اإل
 .قيمةوكذا التكاليف المباشرة األولية. ويتم قياسها الحقا بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة للهبوط في ال

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

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

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

 .ضمن االستثمارات العقارية في قائمة المركز المالي الموحدة

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

 
 المجموعة كمؤجر ()ب
 

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

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

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

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

وذلك على الذمم  9.  كما تطبق المجموعة متطلبات إلغاء اإلثبات والهبوط في القيمة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15المالي رقم 
 .المدينة من عقود اإليجار التمويلي

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

 
 ممتلكات ومعدات 2-8
 

لفة النفقات تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بالصافي من االستهالك المتراكم و/ أو الخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة، إن وجدت. وتتضمن التك
 .ئدة مباشرة القتناء البنودالعا
 

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

 
األراضي. يتم تحويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة عند اكتمالها ويتم استهالكها من التاريخ ال يتم استهالك 

نحو الذي تكون فيها جاهزة لالستخدام. يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات على ال
 :تاليال
 

 سنة 33-20 مباني
 سنة  13.33-5 آالت ومعدات

 سنوات 10-5 وتركيبات أثاث
 سنوات 4 سيارات
 سنوات 5 آلي حاسب أجهزة

 سنوات 3 مستأجرة مباني على تحسينات
 

 .يتم استهالك األجزاء الهامة من بند الممتلكات والمعدات بشكل منفصل
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةملخص  .2
 
 )تتمة( ممتلكات ومعدات 2-8
 

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

ر إلى الدخل الموحدة عند إلغاء اثبات األصل. عندما يتغير استخدام العقار من عقار يشغله المالك إلى استثمار عقاري، يتم إعادة تصنيف العقا
  .ياستثمار عقار

 
 .مار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات وتعدل مستقبالً عندما يكون ذلك مالئماً في نهاية كل سنة ماليةيتم مراجعة القيم المتبقية واألع

 
 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية 2-9
 

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

ى أن يتم اختبار الموجودات غير المالية، باستثناء الشهرة إن وجدت، لتحري الهبوط في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إل
لقيم القابلة لالسترداد، القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. ويتم اختبار الشهرة، إن وجدت، لتحري الهبوط في القيمة سنوياً. لغرض قياس ا

داد في يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد(. تتمثل القيمة القابلة لالستر
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية القيمة األعلى من كل من القيمة العادلة لألصل ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة من االستخدام، والتي تمثل 

د النقد قيمتها المتوقعة لألصل ذي الصلة أو وحدة توليد النقد على النحو المحدد من قبل اإلدارة(. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة تولي
ته القابلة لالسترداد. يتم إدراج خسارة الهبوط في القيمة في قائمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل أنه تعرض للهبوط في القيمة ويتم تخفيضه لقيم

 .الدخل الموحدة في الفترة التي حدثت فيها

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

لدخل الموحدة. التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إدراج آخر خسارة هبوط في القيمة. ويتم إدراج هذا العكس في قائمة ا
 .د خسائر الهبوط في قيمة الشهرة، إن وجدتال يتم عكس قي

 
 مخصصات 2-10
 

أن يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزامات حالية )قانونية أو استداللية( ناشئة عن أحداث سابقة وعندما يكون من المحتمل 
اقتصادية مطلوبة للوفاء بتلك االلتزامات، وأن يكون باإلمكان تقدير قيمة هذه يتطلب األمر تدفقات صادرة سواء نقدية أو موارد متضمنة لمنافع 

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

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

 .من أي تعويضات
 
 الزكاة وضرائب الدخل 2-11
 

اب مخصص الزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة ويتم تحميله في قائمة تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم احتس
عديالت ذات الدخل الموحدة. ويتم احتساب الفروق الناشئة عن الربوط النهائية في فترة التقرير التي يتم فيها إنهاء هذه الربوط، باإلضافة إلى الت

 .الصلة بمخصص الزكاة المدرج في قائمة الدخل الموحدة
 

استقطاع الضرائب مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً لمتطلبات نظام ضريبة الدخل السعودي. تخضع تقوم الشركة ب
 .الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل في البالد التي تمارس فيها نشاطها. يتم تحميل هذه الضرائب على قائمة الدخل الموحدة
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .2
 
 مزايا الموظفين 2-12
 
 مخصص مكافآت نهاية الخدمة( أ)
 

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

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

   .رالتقري
  

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

 
  :يتم تصنيف تكاليف مكافآت نهاية الخدمة كما يلي

 
 ة الحالية )الزيادة في القيمة الحالية اللتزام مكافآت نهاية الخدمة الناتج عن خدمة الموظف في الفترة الحالية(.تكلفة الخدم .أ
 .مصروف الفائدة )محتسب من خالل تطبيق معدل الخصم في بداية الفترة على التزام مكافآت نهاية الخدمة( .  ب
 إعادة القياس. .ج
 

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

 
 آلخر دونيتم إثبات عمليات إعادة القياس، التي تتألف من األرباح والخسائر االكتوارية، بالكامل في الفترة التي تحدث فيها ضمن الدخل الشامل ا

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

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

 
 منافع الموظفين قصيرة األجل( ب)
 

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

 .الخدمة ذات الصلة
 

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

 
 برنامج حوافز الموظفين( ج)
 

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

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

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

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

صافي دخلها إلى اإلحتياطي النظامي حتى يساوي ٪ من 10وفقا ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل 
 .٪ على األقل من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهمي الشركة30هذا االحتياطي 
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2
 
 إيرادات المبيعات 2-14
 

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

رادات المبيعات ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها. يتم إدراج المبيعات في قائمة الدخل الموحدة صافية من المردودات إلى العميل. ال تتضمن إي
 .وأي خصومات ممنوحة

 
 :تهاادايرإ لمجموعةا منها تنتج لتيوا ، لرئيسيةا لألنشطة صفو يلي فيما
 

 )أ( المبيعات في منافذ البيع بالتجزئة
 

لكتب، المجموعة وتدير سلسلة من منافذ البيع بالتجزئة تحت العالمة التجارية "مكتبة جرير"، وتبيع اللوازم المكتبية، واللوازم المدرسية، واتمتلك 
يو، ومنتجات وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، ولوازم الكمبيوتر، والهواتف الذكية ولوازمها، واإللكترونيات، واللوازم الفنية والحرفية، وألعاب الفيد

 .تطوير األطفال
 

 .نتجتتحقق إيرادات المبيعات عندما يستحوذ العميل على المنتج الذي تبيعه شركات المجموعة. يتم دفع ثمن الصفقة فوًرا عند شراء العميل للم
 

 .تمنح سياسة اإلرجاع للمجموعة الحق باإلرجاع في غضون ثالثة أيام مع متطلبات معينة وبعض االستثناءات
 

 )ب( الجملة
 

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

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

 
 )ج( البيع للعمالء من الشركات

 
ة اللوازم المكتبية، واللوازم المدرسية، ولوازم الكمبيوتر، واللوازم الفنية والحرفية للعمالء من الشركات الستخدامهم الخاص. يتم تبيع المجموع

 ذا النوع االعتراف بالمبيعات عندما يتم تسليم المنتجات للعميل ولدى المجموعة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير القبول. عادةً ما يتضمن ه
يوًما بشرط أن تكون  90يوًما، وبالنسبة لبعض العمالء، يتم قبول إرجاع البضائع خالل  90إلى  30من المبيعات فترة ائتمان تتراوح ما بين 

 .البضائع في حالتها األصلية
 

 )د( المبيعات عبر اإلنترنت
 

و"تطبيق مكتبة جرير". يتم االعتراف بالمبيعات  "Jarir.com" كترونيكما يتم إجراء البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت في المملكة من خالل الموقع االل
م اثباتها عندما يتم تسليم المنتجات للعمالء من قبل وكيل الشحن. يتم عادةً تسديد ثمن الصفقة عند أو قبل تقديم طلبات الشراء عبر اإلنترنت ويت

 .كالتزام إلى أن يتم االعتراف بالمبيعات
 

 أنواع المبيعات، تشير التجربة التاريخية إلى أن مبالغ المرتجعات غير جوهرية وبالتالي ال يتم في تاريخ البيع إثبات أي التزام مقابلبالنسبة لجميع 
أي أي استردادات متوقعة. يتم تقييم صحة هذا االستنتاج في تاريخ كل فترة تقرير. إذا تغير نمط المرتجعات، ستثبت المجموعة التزام مقابل 

صلة تردادات متوقعة واألصل المقابل )الحق في البضائع المرتجعة للمنتجات المتوقع ارجاعها(، مع تعديل االيرادات وتكاليف المبيعات ذات الاس
 .وفقاً لذلك

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

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

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

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

أداء وتثبت  عادة ما تبيع المجموعة قسائم الهدايا الخاصة بها إلى عمالئها. وتثبت المبالغ المحصلة من هذه المبيعات كمطلوبات باعتبارها التزامات
 .القسائم فإنها صالحة لمدة سنة كايراد عندما يتم استبدالها من قبل العمالء. طبقا لشروط هذه
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .2
 
 تكلفة المبيعات ومصاريف التشغيل  2-15
 

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

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

 
 إيرادات اإليجار  2-16
 

إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلي لالستثمارات العقارية وعقود التأجير من الباطن داخل العقارات التي تكون فيها المجموعة يتم إثبات 
ا مة مقدمكمستأجر على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ويتم إثباتها كإيرادات إيجار في قائمة الدخل الموحدة. وتمثل اإليجارات المستل

ركز اإليجارات التي يتم تحصيلها من المستأجرين والتي ما زالت غير مكتسبة في تاريخ التقرير وتعرض ضمن المطلوبات المتداولة في قائمة الم
دراج إيرادات المالي الموحدة. وتمثل الذمم المدينة لعقود اإليجار التشغيلي مبلغ الذمم المدينة لإليجار الناشئة عن عقود اإليجار التشغيلي وفقا إل

 .اإليجار. ويتم إدراج إيرادات اإليجار من هذه العقارات ضمن "اإليرادات األخرى" في قائمة الدخل الموحدة
 
 تكلفة التمويل  2-17
 

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

 
معدل الفائدة إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفائدة على مدى الفترة ذات الصلة. و

صم الدفعات النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية للوصول إلى صافي القيمة الدفترية للمطلوبات الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخ
 .المالية

 
 ربحية السهم 2-18
 

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

متوسط المرجح لعدد األسهم العادية ويتم تحديد ربحية السهم المخفضة )إن وجدت( بتعديل الربح او الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين وال
 .القائمة، والمعدلة باألسهم المملوكة لها، لبيان آثار كافة األسهم العادية المخفضة المحتملة

 
 تقارير القطاعات  2-19
 

ك اإليرادات قطاع التشغيل هو مكون من المجموعة يمارس أنشطة األعمال التي يحقق من خاللها إيرادات ويتكبد منها مصاريف، بما في ذل
والمصاريف التي تتعلق بمعامالت مع أي من مكونات أخرى لدى المجموعة. وتتم مراجعة نتائج قطاعات التشغيل بصورة منتظمة من قبل الرئيس 

ولتقييم أدائه،   التنفيذي للمجموعة الذي يعد صانع القرار الرئيسي بشأن العمليات وذلك التخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة للقطاع المعني
  .والذي ت تاح له قوائم مالية منفصلة

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

 
 قياس القيمة العادلة  2-20
 

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

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

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

 
ذلك التي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة، مما يزيد من تستخدم المجموعة طرق التقييم التي تعد مناسبة وفقا للظروف المحيطة وك

 .استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة ويقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة
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 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات ملخص .2
 
 (تتمة) العادلةقياس القيمة   2-20
 

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

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

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

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

 
ح عن القيمة تقوم اإلدارة بمراجعة تقرير المقيّم وتقييم مدى مالئمة لالفتراضات وأساليب التقييم ومدى معقولية التقييم بشكل عام. وألغراض اإلفصا

ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة كما هو موضح العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات 
( العقارات المكتبية والتجارية والسكنية في المملكة العربية 1أعاله. حددت المجموعة أن االستثمارات العقارية تتكون من فئتين من الموجودات: )

 .( العقارات المكتبية والتجارية في مصر2السعودية و)
 
 اولتصنيف المتداول وغير المتد 2-21
 

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

 
 .يتوقع تحقيقها أو يقصد بيعها أو استهالكها في دورة تشغيلية عادية •
 .يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة •
 قيقها في غضون اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير، أويتوقع تح •
 تكون مصنفة ضمن النقد وما يعادله ما لم يكن مقيداً استبدالها أو استخدامها لتسوية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة •

 .التقرير
 

 .تصنَّف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة

 :اولة عندماتعتبر المطلوبات متد
 
 .يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية •
 .يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة •
في حال عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات لمدة  يستحق تسويتها في غضون اثني عشر شهراً بعد تاريخ فترة التقرير، أو •

 .التقريرال تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة 
 

 .تصنَّف جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة
 

 نقد وما يعادله  .3
 

  2020  2019 

 23.729  92.417  نقد لدى البنك
 5.057  4.673  نقد في الصندوق

  97.090  28.786 
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 تجارية ذمم مدينة .4
 
 2020  2019 

 197.484  166.620 ذمم مدينة تجارية
 ( 17.370)  ( 23.224) ناقصاً: مخصص هبوط قيمة ذمم مدينة تجارية

 143.396  180.114 

 
 :هبوط قيمة ذمم مدينة تجاريةفيما يلي حركة مخصص 

 
 2020  2019 

 18.036  17.370 يناير 1
 -  5.907 إضافات

 ( 16)  ( 50) مشطوبات
 ( 650)  ( 3) مبالغ معكوسة

 17.370  23.224 ديسمبر 31

 
 لمخزونا .5

 
 2020  2019 

 577.590  530.833 هواتف ذكية وأجهزة الكترونية وملحقاتها
 349.267  339.364 حاسب آلي ومستلزماته وبرامج

 120.983  150.404 لوازم مكتبية
 126.884  122.002 كتب

 104.128  182.943 مستلزمات مدرسية
 70.594  82.145 والتلفزيون الذكيألعاب فيديو 

 38.535  35.696 مستلزمات هندسية وفنية
 1.507  1.197 بضائع في الطريق

 13.215  15.723 أخرى

 1.460.307  1.402.703 
 ( 142.744)  ( 152.448) ناقصاً: مخصص بضاعة بطيئة الحركة

 1.307.859  1.259.959 

 
  الحركة كما يلي:إن حركة مخصص البضاعة بطيئة 

 
 2020  2019 

 151.044  142.744 يناير 1
 -  9.704 إضافات

 ( 8.300)  - مبالغ معكوسة

 142.744  152.448 ديسمبر 31

 
 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى .6

 
 2020  2019 

 158.614  127.801 دفعات مقدمة للموردين
 5.975  8.612 إيجارات مدفوعة مقدماً 

 32.918  31.542 ذمم موظفين
 ( 2.165)  ( 2.617) ناقصاً: مخصص ذمم موظفين مشكوك في تحصيلها

 28.925  30.753 
 13.344  16.275 دفعات مقدمة أخرى

 71.968  78.877 مطالبات على موردين

 51.639  45.046 ذمم إيجار مدينة وأخرى
 ( 11.931)  ( 14.155) تحصيلهاناقصاً: مخصص ذمم إيجار مدينة مشكوك في 

 30.891  39.708 

 291.381  320.362 
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 استثمارات عقارية .7
 

 مباني أراضي  

إنشاءات 
وأعمال أخرى 

 المجموع تحت التنفيذ

      التكلفة
 461,809 87,362 247,910 126,537  2020يناير  1

 16.330 16.330 - -  المملوكةالموجودات إضافات الى 
 ( 51) - ( 51) -  المملوكة الموجودات استبعادات

 ( 456) - ( 456) -  حق االستخدام موجوداتتعديالت عقود االيجار على  أثر
 - ( 14.977) 14.977 -  التنفيذتحويالت من إنشاءات وأعمال أخرى تحت صافي 

 ( 4.428) ( 2.101) ( 20) ( 2.307)  الممتلكات والمعدات إلىصافي تحويالت 
 1.036 685 351 -  فرق صرف العملة

 474.240 87.299 262.711 124.230  2020ديسمبر  31

      
      االستهالك وخسائر الهبوط المتراكمة

 ( 43,485) ( 7,226) ( 36,259) -  2020يناير  1
 ( 6.647) - ( 6.647) -  المملوكة الموجوداتك استهال

 ( 6.038) - ( 6.038) -  حق االستخدام موجوداتاستهالك 
 51 - 51 -  استبعادات

 1.882 1.882 - -  عكس خسائر الهبوط في القيمة
 ( 192) ( 119) ( 73) -  فرق صرف العملة

 ( 54.429) ( 5.463) ( 48.966) -  2020ديسمبر  31

 419.811 81.836 213.745 124.230  صافي القيمة الدفترية

 

 مباني أراضي  

إنشاءات 
وأعمال أخرى 

 المجموع تحت التنفيذ

      التكلفة
 347,731 77,329 149,191 121,211  2019يناير  1

 اثبات موجودات حق االستخدام في تاريخ التحويل
 47,654 - 47,654 -  2019يناير  1في  16إلى المعيار الدولي    

 395,385 77,329 196,845 121,211  2019يناير  1الرصيد المعدل كما في 
 36,082 36,010 72 -  إضافات الى الموجودات المملوكة

 96 - 96 -  إضافات موجودات حق االستخدام خالل العام
 ( 969) - ( 969) -  حق االستخدام موجوداتعلى  اإليجار عقودأثر تعديالت 

 موجودات حق االستخدام ملغاة مقابل
 ( 891) - ( 891) -  ذمم مدينة عقود إيجار تمويلي   

 - ( 30,381) 30,381 -  صافي تحويالت من إنشاءات وأعمال أخرى تحت التنفيذ
 26,431 529 20,576 5,326  صافي تحويالت من الممتلكات والمعدات

 5,675 3,875 1,800 -  فرق صرف العملة

 461,809 87,362 247,910 126,537  2019ديسمبر  31

      
      االستهالك وخسائر الهبوط المتراكمة

 ( 33,977) ( 10,229) ( 23,748) -  2019يناير  1
 ( 6.216) - ( 6.216) -  المملوكة الموجوداتك استهال

 ( 6.077) - ( 6.077)   حق االستخدام موجوداتاستهالك 
 4,148 4,148 - -  عكس خسائر الهبوط في القيمة

 101 - 101 -  الممتلكات والمعدات  إلىصافي تحويالت 
 ( 1,464) ( 1,145) ( 319) -  فرق صرف العملة

 ( 43,485) ( 7,226) ( 36,259) -  2019ديسمبر  31

 418,324 80,136 211,651 126,537  صافي القيمة الدفترية

 
 االستثمارات العقارية هي عقارات م حتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها وليس لتنمية رأس المال. إن كافة
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 )تتمة( استثمارات عقارية .7
 
 القيم العادلة لالستثمارات العقارية 7-1
 

( العقارات المكتبية 1من الموجودات: ) ثالثة مستوياتلغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قررت اإلدارة أن االستثمارات العقارية تتألف من 
م حق استخداموجودات ( 3)و في مصر المملوكة ( العقارات المكتبية والتجارية 2في المملكة العربية السعودية و)المملوكة  والسكنية والتجارية

 :16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم الناتجة من تطبيق 
 

 )بماليين الرياالت السعودية( 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 العقارات المكتبية والتجارية والسكنية المملوكة
 652.9 334.7 723.1 340.6 في المملكة العربية السعودية   

 99.8 43.8 104.7 45.9 العقارات المكتبية والتجارية المملوكة في مصر
 79.9 39.8 73.5 33.3 موجودات حق استخدام 

 832.6 418.3 901.3 419.8 المجموع

 
الجدول أعاله تستند إلى تقييم مقيمين مستقلين لديهم مؤهالت مهنية معترف بها ذات صلة إن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية المعروضة في 

 ويتمتعون بخبرة حديثة في موقع وفئة العقارات االستثمارية التي تم تقييمها.
 
 في المملكة العربية السعودية مملوكة وسكنية وتجارية مكتبية عقارات (1)

 
)عبد  في المملكة العربية السعودية في التواريخ المبينة أعاله من قبل شركة باركود والسكنية للعقارات المكتبية والتجاريةتم قياس القيمة العادلة 
محمد ابانمي، كالهما مقيّم معتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )تقييم(، بموجب رقم العضوية ومعاذ  الكريم محمد ابانمي
شركة باركود هي مقيم مستقل غير مرتبط بالمجموعة ولديها مؤهالت مهنية معترف بها إن  .(على التوالي 1210000730و 1210000001

 ذات صلة وتتمتع بخبرة حديثة في موقع وفئة العقارات االستثمارية التي تم تقييمها.
 

استناًدا إلى أساليب التقييم المستخدمة في تقدير القيمة العادلة والمدخالت ذات ضمن المستويين الثاني والثالث ككل يتم تصنيف قياس القيمة العادلة 
 العالقة.

 
ات السوق للعقارات في إيجارتقدير ، تم تحديد القيمة العادلة استناًدا إلى طريقة رسملة صافي الدخل، حيث يتم المكتملة االنشاءوبالنسبة للعقارات 

المقيّم. يتم تطبيق معدل الرسملة ودراية  السوق، ويتم تقدير المصاريف التشغيلية استناًدا إلى متوسطات السوق  ات العقارات المماثلة في  إيجارضوء  
المقيّم بالعوامل الخاصة بالعقارات دراية  المستخدم بالرجوع إلى معدالت العائد المستخدمة عادة للعقارات والمواقع المماثلة، ويتم تعديلها على أساس  

 ذات العالقة.
 

ثلة، في حين وبالنسبة للعقارات تحت اإلنشاء، تم تحديد القيمة العادلة لألرض استناًدا إلى طريقة السوق المقارنة التي تعكس أسعار العقارات المما
 ة الفعلية التي قدمتها المجموعة.تم تحديد القيمة العادلة ألعمال اإلنشاء استناًدا إلى طريقة التكلفة بالرجوع إلى التكلف

 
 أفضل وأعلى استخدام للعقارات هو استخدامها الحالي.إن وعند تقدير القيمة العادلة للعقارات، ف
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 )تتمة( استثمارات عقارية .7
 
 القيم العادلة لالستثمارات العقارية )تتمة( 7-1
 
 في مصر المملوكةالعقارات المكتبية والتجارية  (2)
 
محمد عبد الرحمن أحمد يوسف(، المثمن العقاري المعتمد  .مفي مصر من قبل ديار الصفوة ) والتجارية المكتبيه للعقاراتم قياس القيمة العادلة يت

مؤهالت مهنية معترف بها ذات صلة ويتمتع  لديهوبالمجموعة، وهو مقيم مستقل واليرتبط  ، 93. سجل رقم من هيئة الرقابة المالية )في مصر(
 بخبرة حديثة في موقع وفئة العقارات االستثمارية التي يتم تقييمها.

 
 المقارنة السوقية أسلوب ة العادلة استنادا علىتم تحديد القيم

 
ككل بالنسبة لعملية القياس الهامة تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن المستوى الثاني. لم تستخدم التعديالت على مدخالت المستوى الثاني تم 

 .ال يمكن رصدهاأي مدخالت مؤثرة 
 

، كما أن قيمة االستخدام لم تتجاوز قيمته  2020ديسمبر  31في  تزيد عن قيمته الدفترية ) ناقص تكلفة االستبعاد(ألحد العقارات قيمة عادلة كان 
 ، (العادلة ناقص أقل تكلفة االستبعادالقيمة  التي تمثل  )القيمة القابلة لالسترداد  إلى  لهذا العقار  القيمة الدفترية    زيادة. تم  ) ناقص تكلفة االستبعاد(  العادلة

مليون  4.1: 2019، )2020ديسمبر  31في قائمة الدخل للسنة المنتهية في  لاير سعوديمليون 1.9مبلغ ب السابقةاالنخفاض خسارة  تم عكسو
 لاير سعودي(.

 
 موجودات حق االستخدام  (3)

 .المملكة العربية السعودية ودولة قطرموجودات حق االستخدام ضمن االستثمارات العقارية توجد في إن 
 

 موجودات حق االستخدام في المملكة العربية السعودية بمعرفة شركة "باركود" المشار اليها أعاله.لتم قياس القيمة العادلة 
 

قطر. فاليوسترات هي شركة   شركة ذات مسئولية محدودة في  -تم قياس القيمة العادلة موجودات حق االستخدام في دولة قطر بمعرفة "فاليوسترات"  
هارات منظمة من المعهد الملكي للمساحين المعتمدين. وهي شركة مستقلة وغير مرتبطة بالمجموعة ولها معرفة كافية وحديثة بالسوق القطري ولها م

 ثمار العقاري محل التقييم.وفهم يمكنها من القيام بتقييم موضوعي ومحايد بكفاءة. كما أن لها خبرة حديثة وكافية في مكان وطبيعة االست

ذات العالقة. يتم تصنيف قياس القيمة العادلة ككل ضمن المستوى الثالث استناًدا إلى أساليب التقييم المستخدمة في تقدير القيمة العادلة والمدخالت 
 .تم استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة كأسلوب للتقييم

 
 لجميع قياسات القيمة العادلة. 2019ديسمبر  31مقارنة بـ  2020ديسمبر  31أساليب التقييم كما في لم يطرأ أي تغيير على 

 
 بقائمة الدخل تتعلق باالستثمارات العقارية مبالغ 7-2
 

 تتضمن قائمة الدخل، من بين أمور أخرى، المبالغ التالية فيما يتعلق باالستثمارات العقارية:
 

 2020  2019 

 38.528  43.418 إيرادات إيجار
 1.207  1.308 مصاريف صيانة وإصالح من عقار نشأت عنه إيرادات إيجارية
 409  612 مصاريف صيانة وإصالح من عقار لم تنشأ عنه إيرادات إيجارية

 
 الستثمارات العقارية.اضمن حق استخدام  موجوداتو المملوكةموجودات ال من يجارإيرادات اإل يجارإيرادات اإلتتضمن 

 
 أي التزامات تعاقدية مؤثرة لصيانة وإصالح استثماراتها العقارية.المجموعة ال يوجد لدى 

 
 موجودات حق االستخدام .8

 :ضمن االستثمارات العقاريةتلك المدرجة يعرض الجدول التالي معلومات عن موجودات حق االستخدام، بخالف 
 
 2020  2019 

 مباني  مباني 

 موجودات تم اثباتها عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي
 658.280  - 2019 يناير 1في  16رقم    

 663.995  586.714 ديسمبر  31القيمة الدفترية كما في 
 88.842  13.345 إضافات خالل العام

 ( 14,559)  ( 10.973) عقود اإليجار إنهاءإعادة القياس/  تعديالت/
 78.193  85.619 العامعن االستهالك  مصروف
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 ممتلكات ومعدات .9
 

 سيارات أثاث وتجهيزات آليات ومعدات مباني أراضي 
أجهزة حاسب 

 آلي
تحسينات على 
 مباٍن مستأجرة

إنشاءات وأعمال 
أخرى تحت 

 المجموع التنفيذ

          التكلفة
 1,523,160 120,908 149,543 56,945 21,147 164,510 11,930 509,725 488,452 2020يناير  1
 79.567 72.482 6 2.566 1.248 3.216 49 - - إضافات 
 ( 7.696) - ( 4.003) ( 66) ( 1.436) ( 2.136) ( 55) - - استبعادات 

 4.428 2.101 - - - - - 20 2.307 اإلستثمارات العقارية  منصافي تحويالت 

 - ( 86.053) 15.499 5.011 545 11.743 - 53.255 - تحويالت من انشاءات وأعمال أخرى تحت التنفيذ 
 555 543 - 1 - 2 - 9 - فرق صرف العملة 

 1.600.014 109.981 161.045 64.457 21.504 177.335 11.924 563.009 490.759 2020ديسمبر  31

          االستهالك المتراكم 
 ( 421,124) - ( 120,227) ( 44,231) ( 18,785) ( 100,884) ( 10,512) ( 126,485) - 2020يناير  1

 ( 58.559) - ( 22.013) ( 6.960) ( 1.177) ( 10.666) ( 477) ( 17.266) - إضافات
 4.186 - 1.890 58 1.434 748 56 - - استبعادات

 ( 2) - - - - - - ( 2) - فرق صرف العملة 

 ( 475.499) - ( 140.350) ( 51.133) ( 18.528) ( 110.802) ( 10.933) ( 143.753) - 2020ديسمبر  31

 1.124.515 109.981 20.695 13.324 2.976 66.533 991 419.256 490.759 صافي القيمة الدفترية
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 ممتلكات ومعدات )تتمة( .9
 

 آليات ومعدات مباني أراضي 
أثاث 

 سيارات وتجهيزات
أجهزة حاسب 

 آلي
تحسينات على 
 مباٍن مستأجرة

إنشاءات 
وأعمال أخرى 

 تحت التنفيذ
مباني بموجب 
 المجموع إيجار تمويلي

           التكلفة
 1,489,839 13,860 123,159 129,315 51,890 21,370 151,979 11,693 483,316 503,257 2019يناير  1
 84,160 - 73,691 89 4,461 808 4,865 238 8 - إضافات 
 ( 13,416) - - ( 9) ( 683) ( 1,323) ( 1,771) ( 151) - ( 9,479) استبعادات 

 ( 13,860) ( 13,860) - - - - - - - - تحويالت إلى موجودات حق استخدام 

 ( 26,431) - ( 529) - - - - - ( 20,576) ( 5,326) صافي تحويالت إلى اإلستثمارات العقارية 

 - - ( 78,203) 20,148 1,277 292 9,437 150 46,899 - تحويالت من انشاءات وأعمال أخرى تحت التنفيذ 
 2,868 - 2,790 - - - - - 78 - فرق صرف العملة 

 1,523,160 - 120,908 149,543 56,945 21,147 164,510 11,930 509,725 488,452 2019ديسمبر  31

           االستهالك المتراكم 
 ( 374,542) ( 4,235) - ( 98,962) ( 39,546) ( 18,806) ( 92,430) ( 10,089) ( 110,474) - 2019يناير  1

 ( 54,565) - - ( 21,274) ( 5,345) ( 1,302) ( 10,173) ( 571) ( 15,900) - إضافات
 3,859 - - 9 660 1,323 1,719 148 - - استبعادات

 4,235 4,235 - - - - - - - - تحويالت إلى موجودات حق استخدام 
 ( 101) - - - - - - - ( 101) - صافي تحويالت من اإلستثمارات العقارية 

 ( 10) - - - - - - - ( 10) - فرق صرف العملة 

 ( 421,124) - - ( 120,227) ( 44,231) ( 18,785) ( 100,884) ( 10,512) ( 126,485) - 2019ديسمبر  31

 1,102,036 - 120,908 29,316 12,714 2,362 63,626 1,418 383,240 488,452 صافي القيمة الدفترية

 
 عنها  التنازلأخرى وتم  أطرافو عالقة ذويمليون لاير سعودي( مسجلة باسم أطراف  24.7: 2019مليون لاير سعودي ) 24.7، تشتمل الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية على أراضي تبلغ قيمتها  2020ديسمبر  31كما في 

 إلى المجموعة.
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 قروض بنكية وقروض ألجل .10
 

 االستحقاقات التعاقدية الرصيد القائم سعر العمولة 

    2020ديسمبر  31كما 
 2021يناير  5و  4تستحق في  100.000 ٪1.45 تسهيل تورق قصير األجل

    

  100.000  

    2019ديسمبر  31كما 
فبراير  12آجال االستحقاقات مختلفة واخرها هو  300.000 ٪3.24-٪2.94 تسهيل تورق قصير األجل

2020 
 حساب جاري مدين إسالمي 

 )سحوبات على المكشوف(   
+ سايبور2.00٪  يجب ان تتغير طبيعة الحساب إلى رصيد دائن 6.923 

 كحد أدنى مرة واحدة في السنة
 يجب ان تتغير طبيعة الحساب إلى رصيد دائن 34.604 + سايبور٪2.00 تقليديةسحوبات على المشكوف 

كحد أدنى مرة واحدة في السنة. أحد البنوك ال 
 يتطلب هذا اإلجراء.

  341.527  

 
 .إن التغير في قروض بنكية وقروض ألجل ناشئ من تدفقات نقدية

 
 تمويلتكلفة  10-1

  2020  2019 

 1.389  676  السحب على المكشوف )جاري مدين اسالمي(تكلفة تمويل على 
 148  57  التقليدية -على السحب على المكشوف  تكلفة تمويل
 10.722  2.060  ألجل  على قروض تورق ومرابحة تكلفة تمويل

 48.917  45.685  فائدة على مطلوبات عقود إيجار

  48.478  61.176 

 
 ذمم دائنة .11

 
  2020  2019 

 826.152  935.601  ذمم دائنة تجارية
 58.807  86.604  دفعات مقدمة من عمالء

 6.349  8.937  موظفون
 21.811  41.666  أخرى

  1.072.808  913.119 

 
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى .12

 
 2019  2020 إيضاح 

 66.790  76.133  مكافآت وعموالت مستحقة
 13.164  17.108 1-12 مخصص نفقات ضمان

 21.411  28.015  رواتب وأجور ومزايا مستحقة
 24.126  19.972  أخرى

  141.228  125.491 

 
 مخصص ضمان 12-1

 
. يتوقع أن يتم تكبد جميع هذه الضمان ةبتغطيتلتزم المجموعة  والتييتم االعتراف بمخصص لمطالبات الضمان المتوقعة عن المنتجات المباعة 

 التكاليف خالل سنتين بعد تاريخ التقرير.
 
تستند االفتراضات المستخدمة في احتساب مخصص الضمانات إلى مبيعات المنتجات وتاريخ البيع وفترة الضمان ومستوى اإلصالحات المقّدر 

 وتكاليف الضمان.
 

اعتماًدا على أنماط الضمان السابقة، مع أخذ توصيات الموردين في االعتبار، ومن الممكن أن تختلف نتيجة لتغير التكلفة وعمليات  اتالتقدير تتم
 .التصنيع وتغير جودة المنتجات
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 )تتمة( مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  .12
 

 )تتمة( مخصص ضمان 12-1
 

 فيما يلي حركة مخصص الضمان:
  2020  2019 

 20.637  13.164  يناير 1
 14.543  25.387  المضاف خالل السنة
 ( 22.016)  ( 21.443)  المستخدم خالل السنة

 13.164  17.108  ديسمبر 31

 

  دخل مؤجل .13
 

 2019  2020 إيضاح 

 4.498  4.106 1-13  الربح الناتج عن البيع وإعادة االستئجار
 12.756  14.007 2-13 إيرادات إيجار

  18.113  17.254 
 ( 13.147)  ( 14.398)  الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

  3.715  4.107 

 

 الربح الناتج عن البيع وإعادة االستئجار 13-1
 

مليون لاير  7 بمبلغ 2013عام في تم  الذي من تعامل البيع وإعادة االستئجار غير المطفأ يمثل الربح الناتج عن البيع وإعادة االستئجار الربح
 .يجار. يتم إطفاء هذا الربح على مدى مدة اإلوالذي يتعلق بالجزء الذي كان مصنفا وقتها كايجار تمويلي سعودي

 

 يهإيجارإيرادات  13-2
 

 . سيتم إثبات هذه اإليرادات في السنة الالحقة.2019  و  2020ديسمبر    31ولم تتحقق كما في    يجارمبالغ مستلمة من نشاط اإل  يجارتمثل إيرادات اإل
 

 وضريبة الدخل أمور متعلقة بالزكاة .14
 

القوائم المالية الموحدة لشركة ٪ من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الربح المعدل، أيهما أعلى. تحتسب الزكاة بناء على  2.5تستحق الزكاة بواقع  
 جرير للتسويق.

 
 مكونات الوعاء الزكوي 14-1

 

 فيما يلي أهم المكونات للوعاء الزكوي للشركة وفقاً ألنظمة الزكاة:
 

 2019  2020 إيضاح 

     
 1.200.000  1.200.000  رأس المال في بداية السنة

 95.999  194.472  احتياطي نظامي في بداية السنة
 476.557  317.232  أرباح مبقاة في بداية السنة

 ( 66.614)  ( 64.194)  احتياطي صرف عمالت أجنبية
 312.033  312.937  المخصصات

 12.669  24,127  قروض وما يعادلها
 758.728  694.602  مطلوبات لتمويل موجودات محسومة

 425.907  424.660 2-14 صافي الدخل المعّدل للسنة
 120.242  95.897  إضافات ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

 501.443  606.768  توزيعات مدفوعة خالل العام فيما يزيد عن األرباح المبقاة في بداية السنة  
 ( 27.951)  ( 27.951)  موجودات مالية )استثمارات( 

 ( 418.324)  ( 419.811)  عقارات استثمارية
 ( 663.995)  ( 586.714)  موجودات حق استخدام

 ( 1.102.036)  ( 1.124.515)  ممتلكات ومعدات
 11.727  18.175  مخصص الزكاة

 ( 978.000)  ( 924.000)  توزيعات أرباح معلنة ومدفوعة

 658.385  741,685  الوعاء الزكوي التقريبي
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 وضريبة الدخلأمور متعلقة بالزكاة  .14
 

 )تتمة( مكونات الوعاء الزكوي  14-1
 

، تحتسب الزكاة على الوعاء الزكوي 2019يناير  1جباية الزكاة التي يسري تطبيقها على األعوام الزكوية التي تبدأ من ل التنفيذية وطبقا لالئحة
 على سبيل المثالمعدلة بنسبة عدد أيام السنة الميالدية الى عدد أيام السنة الهجرية ) ٪2.5)باستثناء ما يتضمنه من صافي الدخل المعّدل( بنسبة 

 على مبلغ صافي الدخل المعّدل الداخل في الوعاء الزكوي. ٪2.5(. بينما تحتسب الزكاة بنسبة 365/354*  ٪2.5بنسبة 
 

 صافي الدخل المعدل 14-2
  2020  2019 

 1.009.819  1.052.411  قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للسنة
     تعديالت:

 37.773  74.914  مخصصات خالل السنة
 توزيعات أرباح مدفوعة فيما يزيد عن األرباح

 المبقاة في بداية السنة   
 

(606.768 )  (501.443 ) 
 ( 120.242)  ( 95.897)  إضافات ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

 425.907  424.660  صافي الدخل المعّدل للسنة

 
 مخصص الزكاة 14-3

 
 كالتالي:الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة 

  2020  2019 

 28.316  36.727  يناير 1
 25.000  49.000  المخصصات
 ( 16.589)  ( 18.552)  مدفوعات

 36.727  67.175  ديسمبر 31

 
 موقف الربوط الزكوية 14-4

 
استلمت المجموعة من  2019 عاموليس هناك أي مستحقات زكوية معلقة. خالل  2010أنهت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط للسنوات حتى 

مليون لاير سعودي بالمقارنة بما تم  25.6، مطالبة بفروق زكوية اجماليها 2015الى  2011الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطا عن السنوات 
، 2020خطاب االعتراض خالل المدة النظامية. وفي بداية عام بتقديم عن هذه األعوام. وقد اعترضت المجموعة على هذه الربوط وقامت  سداده

 تلقت المجموعة اخطارا من الهيئة العامة للزكاة والدخل برفض االعتراض وبناء على ذلك صعدت المجموعة التظلم الى األمانة العامة للجان
الفصل في المخالفات أبلغت كل من المجموعة والهيئة وجهتا نظرهما لألمانة وبعد عدة جلسات مع لجنة  وقدالل المدة النظامية. الضريبية خ

على قرار اعتراضات المجموعة. وسوف تقوم المجموعة بتصعيد اعتراضها  كلتقريبا رفض  بأنه تم صدر قرار اللجنةوالمنازعات الضريبية 
  خالل المدة النظامية.الى اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية اللجنة المذكورة 

 اجماليهافروق زكوية ب ةمطالب، 2018إلى  2016زكوية من الهيئة العامة للزكاة والدخل لألعوام  ا، استلمت المجموعة ربوط 2020في عام 
جميع تقريبا  رفضتولكن الهيئة  الربوط هذهاعترضت المجموعة على  قدو بالمقارنة بما تم سداده عن هذه األعواممليون لاير سعودي  35.9

خالل المدة إلى األمانة العامة للجان الضريبية   2018إلى  2016 منالسنوات  هذهالمتعلق ب التظلمقامت المجموعة بتصعيد واالعتراضات. 
رباح التي األ  توزيعاتلم تسمح بخصم   ربوطهاكان السبب الرئيسي لجميع هذه الفروق الزكوية هو أن الهيئة العامة للزكاة والدخل في    لقد.  النظامية

توزيعات أرباح ربع   اجراء  في  انتظامها  معسياسة توزيعات أرباح سخية    تبني على المجموعة دأبت لقد.  مبقاةالتزيد عن الرصيد االفتتاحي لألرباح  

العديد من عمليات رسملة األرباح   بسبب  وأيضامنخفضة نسبيًا في نهاية العام بسبب سياسة توزيع األرباح هذه،    مبقاةأرباح  ب   تحتفظ كانتوسنوية،  
 .المبقاةفي كل من السنوات المذكورة أعاله، تجاوز إجمالي توزيعات األرباح الرصيد االفتتاحي لألرباح  ولذلك ،في الماضي المبقاة

 
. الزكوي  الوعاءخصمها من    فوجبتوزيعها فعليًا على المساهمين    تم   حيثبالكامل    حسمقابلة لل  هي  التوزيعاتفإن هذه    ، من وجهة نظر المجموعةو
تم اإلعالن عنها ودفعها وفقًا للوائح و نظامية بطريقة تمت األرباح توزيعاتأمام خصم  عائقك المبقاةال ينبغي استخدام الرصيد االفتتاحي لألرباح ف

سالمية، هذه التوزيعات من وعاء الزكاة وفًقا لمبادئ الشريعة اإل بحسمأنها قامت بشكل صحيح  ترىالمجموعة الرغم من أن  وعلىالمعمول بها. 
 مع  الخالف  هذاخالل العام لمواجهة الفروق الزكوية المحتملة الناتجة عن مثل   مليون لاير سعودي  21بمبلغ    مخصص الزكاةأنها قامت بتعزيز    إال

 .الهيئة
 

 ضرائب الدخل  14-5
 

  ومصر أو كالهما. في قطر تينالتابع تينمن الشرك بأي عادة يتعلق قائمة الدخل الموحدةب المثبتالدخل  ائبإن مبلغ ضر
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 مكافـأة نهاية الخدمة  15
 

كاٍف للوفاء بالتزامات مكافأة نهاية الخدمة عند التشغيل إن خطة مكافـأة نهاية الخدمة لدى الشركة هي خطة غير ممولة. كما أن النقد الناتج عن 
 استحقاقها.

 

 نهاية الخدمةالتغيرات في التزامات مكافأة    15-1
  2020  2019 

 133.612  146.362  يناير 1

 4.548  3.709  تكلفة الفائدة
 13.649  18.167  تكلفة الخدمة الحالية

 18.197  21.876  في الربح أو الخسارةالمدرج  مكافأة نهاية الخدمةمصروف 
 ( 6.607)  ( 10.092)  منافع مدفوعة

 ( 2.767)  ( 9.770)  تعديالت الخبرةتغيرات اكتوارية ناتجة عن 
 3.224  5.544  التغيرات االكتوارية الناتجة عن التغيرات في االفتراضات الديموغرافية

 703  5.533  التغيرات االكتوارية الناتجة عن التغيرات في االفتراضات المالية

 1.160  1.307  مبلغ الخسارة )الربح( االكتواري المدرج في الدخل الشامل اآلخر

 146.362  159.453  ديسمبر 31
 

 ذات العالقة في قائمة الدخل الموحدة. األجورتدرج كافة مصاريف المنافع في نفس بند تكلفة 
 

 كتوارية السابقة وما حدث فعاًل.الفروق بين االفتراضات االتأثير تعديالت الخبرة هي 
 

 االفتراضات المستخدمة والمخاطر 15-2
 

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزام مكافآت نهاية الخدمة مبينة أدناه:إن 

  
ديسمبر  31

2020 
 

ديسمبر  31
2019 

 ٪2.50  ٪1.5  معدل الخصم
 ٪6.10  ٪6.2  المتوسط المرجح للزيادة السنوية في األجور المستخدمة في حساب نهاية الخدمة

 4.0  3.7  الخدمة في المستقبلالمتوسط المرجح لعدد سنوات 
 

ومخاطر الرواتب كما سنوات الخدمة المتبقية عادة ما تعّرض منافع نهاية الخدمة المجموعة لمخاطر اكتوارية مثل مخاطر الفائدة ومخاطر طول 
 يلي:

 

، يتم تقدير معدل الخصم المستخدم في احتساب القيمة الحالية اللتزام منافع نهاية الخدمة 12-2مخاطر الفائدة: كما هو مبين في اإليضاح رقم 
 زيادة التزام منافع نهاية الخدمة.في في معدل الفائدة على السندات سيتسبب النقص بالرجوع إلى العائد من السندات الحكومية. 

 

الية اللتزام منافع نهاية الخدمة بالرجوع إلى أفضل تقدير لعدد سنوات الخدمة. ستتسبب : يتم احتساب القيمة الحسنوات الخدمة المتبقيةمخاطر طول 
 زيادة عدد السنوات المتبقية للخدمة في زيادة التزام منافع نهاية الخدمة.

بب زيادة رواتب الموظفين في مخاطر الرواتب: يتم احتساب قيمة مطلوبات منافع نهاية الخدمة بالرجوع إلى أفضل تقدير للرواتب المستقبلية. ستتس
 زيادة التزام منافع نهاية الخدمة.

 

 االفتراضات المستخدمة والمخاطر 15-3

 :2019و 2020ديسمبر  31فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات المؤثرة على التزام منافع نهاية الخدمة كما في 
 

 )بماليين الرياالت السعودية(  

  2020  2019 

     معدل الخصم
 (2.9)  (2.9)  ٪0.5زيادة بمقدار 
 3.0  3.0  ٪0.5 نقص بمقدار

     
     المرجح للزيادة السنوية في األجور المستخدمة في حساب نهاية الخدمةالمتوسط 

 11.7  11.6  %2 زيادة بمقدار
 (10.7)  ( 10.5)  %2 نقص بمقدار

     
     المتوسط المرجح لعدد سنوات الخدمة في المستقبل

 10.2  13.3  زيادة سنة واحدة
 (7.2)  (9.3)  نقص سنة واحدة
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 )تتمة(مكافـأة نهاية الخدمة  .15

 )تتمة(االفتراضات المستخدمة والمخاطر  15-3
 

نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات منافع نهاية الخدمة التزام على تأثير التم تحديد تحليل الحساسية أعاله بناًء على طريقة تقوم باستقراء 
االفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع أحد الرئيسية التي تحدث في نهاية الفترة التي أعدت عنها القوائم المالية. يقوم تحليل الحساسية على التغير في 

منافع نهاية الخدمة ألنه من غير المحتمل بأن تكون التغيرات   تحليل الحساسية عن التغيرات الفعلية في التزاميعبر  االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال  
 في االفتراضات منعزلة عن بعضها.

بنهاية فترة وحدة استحقاق المنفعة المتوقعة عند تقديم تحليل الحساسية أعاله، يتم احتساب القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة باستخدام طريقة 
 .الموحدة طبقة في احتساب التزام منافع نهاية الخدمة المدرجة في قائمة المركز الماليالمالطريقة التقرير، وهي ذات 

 المعروضة أعاله هي ذاتها. 2019و  2020إن الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليالت الحساسية للسنتين 
 

 أمور متعلقة بأطراف ذوي عالقة .16
 معامالت مع أطراف ذات عالقة 16-1

 

 بما يلي:الموحدة تتلخص أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت في سياق العمل الطبيعي للشركة والمدرجة ضمن القوائم المالية 

  2020  2019 

رواتب وأجور ومكافآت المحملة على الربح  مجلس اإلدارة
 33.608 والخسارة

 
33.852 

 
رواتب وأجور ومكافآت )ضمن الدخل 

 859 الشامل اآلخر(
 

(4.313 ) 
المساهمون وأطراف ذوي  عالقة مع أعضاء 

 70.954 تكلفة -انشاءات وخدمات هندسية  مجلس اإلدارة
 

89.789 
 3.625  8.958 إيرادات إيجار 
 8.301  6.993 مصاريف إيجار 
 842  767 دخل –خدمات استشارية  

 

 رصيد أطراف ذات عالقة 16-2
 الرصيد الهام في نهاية السنة الناتج من المعامالت مع أطراف ذات عالقة:فيما يلي 

 

  2020  2019 

     ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
 3.595  4.834  أطراف ذوي عالقة مع أعضاء مجلس اإلدارة

 

 موظفي اإلدارة الرئيسيين تعويضات 16-3
 

 :وأعضاء مجلس االدارة الرئيسيينيوضح الجدول التالي تعويضات موظفي اإلدارة 
 

 2020  2019 

 36.007  36.530 منافع موظفين قصيرة األجل
 2.480  1.906 منافع ما بعد نهاية الخدمة )مكافآت نهاية الخدمة المحملة على الربح والخسارة(
 ( 5.849)  3.444 منافع ما بعد نهاية الخدمة )مكافآت نهاية الخدمة ضمن الدخل الشامل اآلخر(

 1.595  1.410 منافع أخرى طويلة األجل )خطة حوافز طويلة األجل(
 

آت تشتمل منافع الموظفين قصيرة األجل لموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة على الرواتب والبدالت والمنافع النقدية وغير النقدية والمكاف
 للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. واالشتراكات

 

 رأس المال .17
 

ريـال سعودي  10بقيمة اسمية ( 2019ألف مليون سهم في  120) مليون سهم  120 من 2020ديسمبر  31يتكون رأس مال الشركة كما في 
 للسهم الواحد.

 
 االحتياطي النظامي .18

 
 ٪30االحتياطي النظامي حتى يبلغ ٪ من صافي ربحها إلى 10بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتوجب على الشركة تحويل 

 هذا االحتياطي غير متاح حاليًا للتوزيع على مساهمي الشركة.من رأس مال الشركة. 
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 اإليراداتتفاصيل  .19
 

 :إيرادات المجموعةتفاصيل فيما يلي ادناه 
 

  :القطاعات التي يتم التقرير عنهاحسب فئات المنتجات والخدمات وحسب مفصلة يوضح الجدول التالي إيرادات المجموعة 
 

 )بماليين الرياالت السعودية( 

 
منافذ البيع 

 الجملة بالتجزئة

 
 التجارة

 االلكترونية

جميع 
القطاعات 

 الموحدة األخرى

2020      
 4.829 3 623 - 4.203 وملحقاتهاالهواتف الذكية وااللكترونيات 

 3.422 39 533 3 2.847 منتجات وخدمات رقمية وتقنية المعلومات األخرى
 1.055 78 61 222 694 الكتب واللوازم المكتبية والمدرسية والفنية

 7.744 225 1,217 120 9.306 

 

 
ً "التجارة االلكترونية" قطاع  لتعكستم إعادة عرض معلومات المقارنة   .26راجع اإليضاح رقم . كقطاع منفصل  الذي تم التقرير عنه حديثا

 
 حسب فئات المنتجات والخدمات بحسب السوق الجغرافي:مفصلة المجموعة إيرادات يوضح الجدول التالي 

 
 )بماليين الرياالت السعودية(  

 
المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

 الموحدة ومصر

2020    
 4.829 116 4.713 وملحقاتهاالهواتف الذكية وااللكترونيات 

 3.422 230 3.192 خرىتقنية المعلومات األو رقمية خدماتمنتجات و
 1.055 141 914 الكتب واللوازم المكتبية والمدرسية والفنية

 8.819 487 9.306 

    
2019    

 4.489 145 4.344 الهواتف الذكية وااللكترونيات وملحقاتها
 2.606 161 2.445 منتجات وخدمات رقمية وتقنية المعلومات األخرى

 1.330 158 1.172 الكتب واللوازم المكتبية والمدرسية والفنية

 7.961 464 8.425 

 
 زمنية.نقطة يرادات المذكورة أعاله يعترف بها في جميع اإل

 
 تكلفة اإليرادات .20

 
  2020  2019 

 6.813.855  7.484.707  مشتريات السلع
 ( 202.286)  ( 47.899)  التغير في المخزون

 6.611.569  7.436.808  تكلفة البضاعة المباعة
 293.720  309.277  رواتب وأجور ومكافآت

 127.418  137.186  استهالك
 7.380  4.033  إيجارات
 111.255  89.898  أخرى

  7.977.202  7.151.342 

 

2019      
 4.489 2 231 - 4.255 وملحقاتهاالهواتف الذكية وااللكترونيات 

 2.606 37 146 3 2.420 منتجات وخدمات رقمية وتقنية المعلومات األخرى
 1.330 85 20 359 866 الكتب واللوازم المكتبية والمدرسية والفنية

 7.541 362 397 124 8.425 



 شركة جرير للتسويق

 ة()شركة مساهمة سعودي

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات

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

 

36 
 

 مصاريف عمومية وإدارية .21
 

  2020 
 

2019 

 90.074  93.580  رواتب وأجور ومكافآت
 3.922  4.153  خدمات مهنية

 4.889  6.484  استهالك
 2.319  2.060  مرافق
 2.981  2.909  صيانة

 11  189  إيجارات
 837  25.130  * مساهمات تطوعية وتبرعات

 13.772  13.534  أخرى

  148.039  118.805 

 
 20الدعم المقدم إلى صندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة بمبلغ  2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةتضمنت مساهمات تطوعية وتبرعات * 

مليون  4.75مليون لاير سعودي والدعم المقدم لحملة كلنا عطاء التابعة لمبادرة العطاء الرقمي التابعة لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بمبلغ 
 لاير سعودي. 

 
 مصاريف بيع وتسويق .22

 
  2020  2019 

 59.206  22.158  إعالن
 51.495  52.749  رواتب وأجور ومزايا

 427  475  استهالك
 9.361  19.792  مصاريف شحن إلى العمالء

 12.158  32.402  أخرى

  127.576  132.647 

 
 إيرادات أخرى )بالصافي( .23

 
من الباطن داخل العقارات التي تكون فيها المجموعة كمستأجر،  يجارمن العقارات االستثمارية ومن اإلالتشغيلي  يجارتتضمن أساسا إيرادات اإل

 أخرى. مصاريفالمتعلقة بالتأجير و مصاريفمطروحا منها ال
 

 ربحية السهم .24
 

 مليون سهم.120على  2019و  2020ديسمبر  31المنتهيتين في للسنتين تم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي الدخل 
 

 توزيعات أرباح .25
 

وبناًء على موافقة مسبقة من الجمعية   2020نوفمبر    3أغسطس و  10  و  يونيو  10  ومارس    12  بتواريخ  ةه المنعقداتاإلدارة في اجتماعقرر مجلس  
ومبلغ  مليون ريـال سعودي 204ومبلغ  مليون ريـال سعودي 204مليون ريـال سعودي ومبلغ  264العمومية، توزيع أرباح نقدية أولية بمبلغ 

 سعودي لاير  7.70)بإجمالي  2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي، على التوالي، والتي تم دفعها للمساهمين خالل السنة المنتهية في  252
 .للسهم(

، وبناًء على موافقة مسبقة من الجمعية 2019نوفمبر  5أغسطس و  5و ابريل 30مارس و 10قرر مجلس اإلدارة في اجتماعاته المنعقدة بتواريخ 
مليون ريـال سعودي ومبلغ  168مليون ريـال سعودي ومبلغ  228مليون ريـال سعودي ومبلغ  282العمومية، توزيع أرباح نقدية أولية بمبلغ 

لاير سعودي  8.15)بإجمالي  2019ديسمبر  31المنتهية في  مليون لاير سعودي، على التوالي، والتي تم دفعها للمساهمين خالل السنة 300
 للسهم(.
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 معلومات قطاعية .26
 

 قطاعات األعمال (أ)
 ية.تنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال اعتماًدا على عوامل محددة بما فيها طريقة التوزيع والعمالء المستهدفون والمنتجات والمواقع الجغراف

 
التجزئة. يقوم المدير التنفيذي للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع منافذ البيع ن هما الجملة ولدى المجموعة قطاعا أعمال رئيسيا 

 بشكل ربع سنوي على األقل بغرض توزيع الموارد وتقييم األداء.
 

ضمن "جميع القطاعات األخرى". تتضمن مصادر  بصورة مستقلة إدراجها في التقاريريتم يتم تجميع كافة القطاعات األعمال األخرى والتي ال  
 ات.يجارمبيعات الشركات واإل بصفة رئيسية الدخل لهذه القطاعات

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

 
 العمليات ات المدرجة في التقاريرالقطاع

  
بيع مستلزمات المكاتب، ومستلزمات المدارس، والكتب، وأجهزة الحاسوب وملحقاتها،  منافذ البيع بالتجزئة

وااللكترونيات، واللوازم الفنية والحرفية، ومستلزمات  الكمبيوتر، والهواتف الذكية وملحقاتها،  
لألطفال، كما توفر خدمات ما بعد البيع.  التنميةومنتجات والتلفزيون الذكي، وألعاب الفيديو، 

 تعمل جميع منافذ البيع بالتجزئة تحت العالمة التجارية "مكتبة جرير".
 آخرين.  لبائعينواللوازم الفنية والحرفية    الكمبيوتربيع لوازم المكاتب واللوازم المدرسية ولوازم   الجملة
" و"تطبيق مكتبة Jarir.comالبيع عبر اإلنترنت في المملكة من خالل الموقع االلكتروني "  االلكترونية التجارة

 بالتجزئة.جرير" لنفس المنتجات والخدمات التي تباع بمنافذ البيع 
 

 ديسمبر: 31المنتهية في  للسنةفيما يلي المعلومات القطاعية 
 )بماليين الرياالت السعودية(  

 
منافذ البيع 

 الجملة بالتجزئة
 التجارة

 االلكترونية

جميع القطاعات 
 الموحدة األخرى

2020      
 9.306 120 1.217 225 7.744 االيرادات

 1.052 61 82 13 896 الدخلالدخل قبل الزكاة وضرائب 
 ( 156.8) ( 12.8) (0.2) (2.4) ( 141.4) االستهالك

 1.9 1.9 - - - عكس خسائر هبوط القيمة لموجودات غير مالية
 ( 48.5) (3.1) - (0.1) ( 45.3) تكلفة تمويل

      
2019      

 8.425 124.5 397.2 362 7.541 االيرادات
 1.010 61.8 7.9 47 893 الدخلالدخل قبل الزكاة وضرائب 

 ( 145.1) (12.4) (0.2) (2.7) ( 129.8) االستهالك
 4.1 4.1  - - عكس خسائر هبوط القيمة لموجودات غير مالية

 (61.2) (3.8) - (0.2) (57.2) تكلفة تمويل
 

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

 تستخدم اإلدارة ربح القطاع قبل الزكاة وضرائب الدخل باعتباره األكثر مالئمة في تقييم نتائج القطاع.
 

 أعاله. 19-2إن السياسات المحاسبية للقطاعات المدرجة في التقارير هي ذات السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في اإليضاح رقم 
 

حدود لل  نتيجة لتحقيقه منفصل بشكل  قطاع يتم التقرير عنه على أنهتحديد التجارة االلكترونية    2020ديسمبر    31تم خالل السنة الحالية المنتهية في  
ً هذا لتعكس ، وتم إعادة عرض معلومات المقارنة الكمية  .القطاع الذي تم التقرير عنه حديثا

  



 شركة جرير للتسويق

 ة()شركة مساهمة سعودي

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات

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

 

38 
 

 معلومات قطاعية )تتمة( .26
 
 المعلومات الجغرافية  (ب)

مبيعات المجموعة  ودول الخليج األخرى ومصر. فيما يلي معلومات ، تعمل المجموعة في قطاعين جغرافيين اثنين هم المملكة العربية السعودية
 ديسمبر : 31في وكما المنتهية  عن السنةالموجودات غير المتداولة حسب الموقع و لعمالء خارجيين

 
 )بماليين الرياالت السعودية(  

 
المملكة العربية 

 السعودية
دول مجلس التعاون 

 الموحدة الخليجي ومصر

2020    
 9.306 487 8.819 مبيعات عمالء خارجيين
 2.159 254 1.905 موجودات غير متداولة

    
2019    

 8.425 464 7.961 مبيعات عمالء خارجيين
 2.212 309 1.903 متداولةموجودات غير 

 
ع الجغرافي تستند المعلومات الجغرافية حول المبيعات إلى الموقع الجغرافي للعمالء والمعلومات الجغرافية حول الموجودات غير المتداولة على الموق

 مجموعة بحسابات منفصلة لكل دولة.لتلك الموجودات. تحتفظ ال

 الخارجين.للعمالء لتحليل مبيعات المجموعة من فئات المنتجات والخدمات الرئيسية  19راجع اإليضاح رقم 
 

 موسمية العمليات .27
 

بير )العودة تتأثر مبيعات المجموعة إيجابيًا بمواسم العودة إلى المدارس وباألخص مبيعات اللوازم المدرسية والمكتبية. في العادة، يقع الموسم الك
السنة( في الربع الثالث في حين يقع الموسم الصغير )العودة إلى المدارس من عطلة منتصف السنة( في الربع األول،  إلى المدارس من عطلة نهاية

أكبر من الموسم   ولكن قد يقع بشكل جزئي في الربع الرابع )من السنة المالية السابقة( وفقًا للتقويم السنوي الدراسي. عادة ما يكون أثر الموسم الكبير
 الصغير.

مقارنة  كبيربشكل  سلبا 2020ديسمبر  31المدرسية والمكتبية في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي المنتهي في  المستلزماتتأثرت مبيعات 
عد للسيطرة على عن بلتعلم ا إلىالجهات المختصة بتحويل شكل التعليم التقليدي  االذي اتخذته ةبير االحترازياالتدببالفترة نفسها من العام السابق، 

 .اكورون فيروسانتشار جائحة 
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة .28
 

 محتملة التزامات 28-1
 

 )بماليين الرياالت السعودية( المحتملة: التزاماتفيما يلي 
 2020  2019 

 122.3  174.9 اعتمادات مستندية
 14  15.5 خطابات ضمان

 
 رأسماليةتعهدات  28-2
 
مليون لاير سعودي(.  82.7:  2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 48.9 رأسمالية بمبلغتعهدات ، كان لدى المجموعة 2020ديسمبر  31في 

مليون لاير  77.4: 2019ديسمبر  31لاير سعودي لطرف ذي عالقة بمجلس اإلدارة )  مليون 43.9 رأسمالية بمبلغتعهدات يتضمن هذا الرصيد 
مستأجرة والتي ستمثل مساحات الستخدام المجموعة بما في ذلك مباني وتحسينات على مباني بشكل رئيسي بإنشاء التعهدات سعودي(. تتعلق هذه 

 .لكسب إيرادات تأجيرمنافذ البيع بالتجزئة ومساحات 
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 ات إيجارعقود  .29
 

 المجموعة كمستأجر 29-1
 

 بالمعارض  ملحقة  تكون  والتيمساحات تجزئة،    باستئجارتقوم المجموعة أيًضا    كما.  موظفينللومساحات تخزين وسكن    معارضتستأجر المجموعة  
سنة  25و  5عقود اإليجار لفترات بين  تتراوح. عادة ما ةمستقل بصورةتستأجرها ال، ولكن المعرضكجزء من عقد إيجار  وذلكالتي تستأجرها 

ستخدام الناشئة عن عقود االحق    موجودات  للحصول على معلومات حول  8و  7. راجع اإليضاح  تعاقدية  زيادات  وجودوعلى أساس إيجار ثابت مع  
 مستأجر.كاإليجار التي تكون المجموعة 

 
 مستأجر:كديسمبر عندما تكون المجموعة  31الدخل فيما يتعلق بعقود اإليجار للسنة المنتهية في  قائمةب المثبتة( يوضح الجدول التالي المبالغ 1)

 
 2020  2019 

 ( 48.917)  ( 45.685) اإليجار مدرجة في تكاليف التمويل عقودالفوائد على مطلوبات 
شهًرا من تاريخ  12مصاريف اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل )وتلك المنتهية في غضون 

 ( 3.301) (16التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

(6.691 ) 
 ( 700)  ( 920) اإليجار عقود مطلوباتمصاريف اإليجار المتعلقة بدفعات اإليجار المتغيرة غير المدرجة في 

 11.317  9.913 بالعقارات االستثمارية االستخدام حق لموجوداتدخل اإليجارات من عقود اإليجار من الباطن 
 ( 84.270)  ( 91.657) االستخدام حق موجوداتلجميع  مصاريف االستهالك

 
 ذلك التغيرات الناشئة عن أنشطة التمويل:اإليجار والحركات خالل السنة بما في  عقود لمطلوبات( يوضح الجدول التالي القيم الدفترية 2)
 

 2020  2019 

 748.152*  758.728 يناير   1* 
 83.088  11.410 إضافات 

 48.917  45.685 اإليجار   عقود   مطلوبات الفائدة على  
 ( 72.681)  ( 69.798) )التدفقات النقدية ألنشطة التمويل( جزء المتعلق بالمبلغ األصلي ال سداد
 ( 33.218)  ( 29.269) الفائدة )التدفقات النقدية ألنشطة التشغيل(ب  المتعلقجزء ال سداد

 ( 15.530)  ( 22.154) اإليجار وتخفيضاتالتعديل واإلنهاء وإعادة القياس 

 758.728  694.602 ديسمبر 31

 
 ديسمبر على النحو التالي: 31كما في  ةالمركز المالي الموحد قائمةمصنفة في 

 
 2020  2019 

 112.140  113.898 اإليجار  عقود   مطلوبات من  المتداولالجزء 
 646.588  580.704 اإليجار  عقود   مطلوبات الجزء غير المتداول من 

 694.602  758.728 

 
ل المبلغ في  اير  1*يمـث ا تم التياإليـجار  عقود  مطلوـبات  2019يـن اتـه ة رقم  اثـب الـي ارير الـم دولي للتـق ار اـل د التطبيق األولي للمعـي اير  1في  16عـن يـن

 .يالمصنفة سابقاً كإيجار تمويل اإليجار عقود مطلوباتبما في ذلك  2019
 
: 2019) 2020ديســـمبر  31لاير ســـعودي خالل الســـنة المنتهية في مليون  105.8اإليجار عقود  عن الخارجة ( بلغ إجمالي التدفقات النقدية3)

 مليون لاير سعودي(. 110.4
 
عقود كما ال هذه فيغير القابلة لإللغاء  اتللفترديسمبر. دفعات اإليجار المستقبلية  31( المجموعة ملتزمة بعقود اإليجار التي لم تبدأ بعد كما في 4)

 يلي:
 

 2020  2019 

 8.187  13.855 خالل عام واحد
 71.008  77.132 أكثر من خمس سنواتبعد سنة ولكن ليس 

 11.016  6.869 أكثر من خمس سنوات
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 )تتمة( عقود إيجارات  29
 

 )تتمة(المجموعة كمستأجر  29-1
 

 كمؤجر المجموعة 29-2
 

  ه. يتم تصــنيف عقود اإليجار هذه كعقود إيجار تشــغيليوالمســتأجرةتقوم المجموعة بتأجير عقاراتها االســتثمارية التي تتكون من عقاراتها المملوكة 
 .تمويليالتي يتم تصنيفها كعقود إيجار  من الباطن عقود اإليجار بعضباستثناء 

 
 أ( عقد اإليجار التشغيلي:

 
 لي لمدفوعات اإليجار غير المخصومة التي سيتم استالمها:تحليل االستحقاق المستقب

 
 

 )بماليين الرياالت السعودية( 

 2020  2019 

 41.0  38.8 ال تتجاوز سنة واحدة
 62.7  78.7 أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات

 37.7  110.7 أكثر من خمس سنوات

 228.2  141.4 

 
داخل تتعلق مدفوعات عقود اإليجار التشغيلي التي سيتم استالمها بالعقار االستثماري المملوك من قبل المجموعة، وكذلك اإليجارات من الباطن 

. تعاقدية زياداتتحتوي بعض عقود اإليجار على  ، سنة 20إيجار تتراوح بين سنة إلى  بمددمستأجر، ك تكون المجموعة التي المستأجرةالعقارات 
 ال يملك المستأجرون خيارات لشراء العقارات المؤجرة.

 
تكون المجموعة مستأجرة بموجب   التي  أي،  المستأجرةيبلغ إجمالي مدفوعات اإليجار من الباطن المستقبلية التي سيتم استالمها فيما يتعلق بالعقارات  

 .(سعودي لاير مليون 15: 2019مليون لاير سعودي ) 30.8 مبلغ ، عقد اإليجار الرئيسي
 

 ب( عقد اإليجار التمويلي
 

بالنظر إيجار تمويلي ك العقودمن الباطن كمؤجر. تم تصنيف هذه  إيجار عقودالمجموعة أبرمت ،  المستأجرة اتعقارال أحد، في 2019خالل عام 
تم إلغاء المدة المتبقية من عقد اإليجار الرئيسي. في تاريخ بدء عقد اإليجار من الباطن،  كاملتمتد مدد اإليجار الى إلى حق االستخدام، حيث 

بمبلغ مساٍو لصافي االستثمار المقاس باستخدام ذمم التأجير التمويلي المدينة  اثباتاإليجار الرئيسي، وتم  الناشئ  عن عقداالستخدام  حق موجودات
 معدالت الفائدة الضمنية في عقود اإليجار من الباطن. تحديد يكن في اإلمكان بسهولة رئيسي، حيث لممعدل الخصم المستخدم لعقد اإليجار ال

 

 د اإليجار:ومن صافي االستثمار في عق والربح التمويلي( يعرض الجدول التالي الدخل 1)
 

 

للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

2020 

للسنة المنتهية  
ديسمبر  31في 

2019 

 2.009  - ذمم التأجير التمويلي المدينة اثباتمن  المتحقق الربح
 122  165 دخل التمويل من صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي

 
 ديسمبر كما يلي: 31( تحليل استحقاق مدفوعات اإليجار التمويلي كما في 2)
 

 2020  2019 

 849  910 1السنة 
 880  880 2السنة 
 880  158 3السنة 
 188  - 4السنة 

 2.797  1,948 إجمالي االستثمار في عقد اإليجار
 ( 319)  ( 153) المحققغير  يدخل التمويلال

 2.478  1,795 صافي االستثمار في عقد االيجار
  

ألف لاير سعودي( ليس جوهريًا بشكل  1.632: 2019سعودي ) لايرألف  918المدينة والبالغ التأجير التمويلي الجزء غير المتداول من الذمم 
مصاريف  ( ضمن بند " المتداول الجزءالمركز المالي الموحد ، وبالتالي يتم تجميعه )مع  قائمةبند منفصل في  في افراده يبرر الذي الحد الى منفرد

 األخرى".مدفوعة مقدماً وموجودات 
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 األدوات المالية .30
 

تتوفر معلومات حديثة كافية ال تمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة، حيث 
ات المالية لقياس القيمة العادلة، وتقدر اإلدارة بأن التكلفة تمثل أفضل التقديرات للقيمة العادلة. يتم تصنيف وقياس جميع الموجودات والمطلوب

 قريبًا معقواًل للقيمة العادلة.ت، والقيمة الدفترية لكافة األدوات المالية تمثل المستنفدةللمجموعة بالتكلفة 
 

 فئات األدوات المالية  .31
 

    موجودات مالية
    المستنفدةالتكلفة  ( 1)

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 بند في قائمة المركز المالي 

    
 28.786 97.090 نقد وما يعادله لدى البنوك وفي الصندوقنقد 

 180.114 143.396 ذمم مدينة تجارية ذمم مدينة تجارية )صافي(
 30.753 28.925 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ذمم موظفين مدينة )صافي(

 27.474 24.952 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ذمم مدينة لعقود إيجار )صافي(
 12.234 5.939 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ذمم مدينة أخرى )صافي(

    
 

 القيمة العادلة من خالل الربح  ( 2)
    أو الخسارة          

    
موجودات مالية مقاسة بشكل إجباري بالقيمة 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 27.951 27.951 من خالل الربح أو الخسارة   
    

    المطلوبات المالية
    المستنفدةالتكلفة  ( 1)

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 بند في قائمة المركز المالي 

    
 826.152 935.601 ذمم دائنة ذمم دائنة تجارية
 21.811 41.666 دائنةذمم  ذمم دائنة أخرى

 341.527 100.000 وقروض ألجل اقتراض من البنوك اقتراض من البنوك 
 112.140 113.898 مطلوبات متداولة -اإليجار  عقود   مطلوبات اإليجار عقودمطلوبات 

 646.588 580.704 متداولة غيرمطلوبات  -اإليجار  عقود   مطلوبات 
 24.126 19.972 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى مطلوبات مستحقة أخرى

 

 إدارة المخاطر -األدوات المالية  .32
 

 إن أهم المخاطر المالية التي تواجهها المجموعة تتعلق بمخاطر االئتمان ومخاطر العملة األجنبية ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر السيولة.
 

مالية. يبين هذا اإليضاح أهداف وسياسات وعمليات المجموعة إلدارة هذه المخاطر والمناهج تتعرض المجموعة لمخاطر تنتج عن استخدامها ألدوات  
 المستخدمة في قياسها. يتم تقديم معلومات كمية إضافية فيما يتعلق بهذه المخاطر في هذه القوائم المالية.

 

والسياسات والعمليات المستخدمة في إدارة هذه المخاطر أو  وأهدافهاال يوجد أي تغيرات جوهرية في تعرض المجموعة لمخاطر األدوات المالية 
 الطرق المستخدمة في قياسها من فترات سابقة.

 

لدى المجموعة بمساعدة   المالية  اإلدارة  وتقوموسياسات المجموعة إلدارة المخاطر،  عن وضع أهداف    العامة  مجلس اإلدارة المسؤوليةيقع على عاتق  
 والسياسات.األهداف المجلس في الوفاء بمسؤولياته من خالل تصميم وتشغيل عمليات للتأكد من فعالية تطبيق 

 

 العام للمجلس هو وضع سياسات تسعى للتقليل من المخاطر إلى الحد األدنى.الهدف إن 
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 إدارة المخاطر )تتمة( –األدوات المالية  32
 

 مخاطر االئتمان 32-1
 

 اماته التعاقدية.مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بتكبد المجموعة خسارة مالية نتيجة إخفاق العميل أو الطرف المقابل ألداة مالية في الوفاء بالتز
 

 المجموعة من النقد وما يعادله. وما في حوزةية واألخرى، تتعرض المجموعة بشكل رئيسي إلى مخاطر االئتمان من الذمم المدينة التجار 
 

 تعتبر المجموعة أن الحد األعلى لمخاطر االئتمان يساوي القيمة الدفترية إلجمالي الموجودات المالية للمجموعة. 
 أبًدا مقابل هؤالء العمالء. يكن أو لم محدودة خسائر االنخفاض في القيمةوكانت تعامل معظم عمالء المجموعة معها لفترة طويلة،   

 

حد األعلى تتمثل سياسة المجموعة في تقييم مخاطر االئتمان للعمالء الجدد قبل إبرام أي عقود معهم. يتم إنشاء حدود االئتمان لكل عميل، وتمثل ال
 دون أن يتطلب ذلك موافقة اإلدارة. للمديونية القائمة

خالل مراجعة شهرية لتحليل أعمار الذمم المدينة التجارية واتخاذ إجراءات متابعة السترداد مبالغ الديون تحدد اإلدارة تركيز مخاطر االئتمان من 
 متأخرة السداد.

 
الفردي تتكون الذمم المدينة التجارية من عدد كبير من العمالء غير ذوي العالقة، وال يوجد أي تركيز مؤثر لمخاطر االئتمان من خالل التعرض 

 للعمالء.
 

 .التجاريين مع وجود بعض االستثناءاتعمالء ليوًما ل 90 - 30عادة ما تتراوح فترات االئتمان ما بين 
 تنتج مخاطر االئتمان أيًضا من النقد لدى البنوك. بالنسبة للبنوك، فال تقبل إال البنوك ذات التصنيف االئتماني المرتفع.

 
 األخرى.الذمم بحيث يمثل تقديرها لخسارة االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية وتكون المجموعة مخصًصا لالنخفاض في القيمة 

 
 يبين الجدول أدناه تفاصيل وضع المخاطر للذمم المدينة التجارية استناًدا إلى مصفوفة مخصص المجموعة لكل قطاع؛ البيع بالجملة ومبيعات

 الشركات وذمم التأجير المدينة:
 

 يةذمم مدينة تجار
 ذمم مدينة تجارية لمبيعات الشركات ( 1)
  العمر باأليام - لمبيعات الشركات ذمم مدينة تجارية  

 180-91 90 - 0 اجمالي 
181 -
360 

361 -
720 

 أكثر من
 720 

مستوى 
ائتماني 

 هابط

        
 6.332 1.450 1.959 7.991 6.094 55.682 79.508 2020ديسمبر  31كما في 

 % 100 % 75 % 40 % 20 %5 %2  االئتمان التقديريمعدل خسارة 
 6.332 1.088 784 1.598 304 1.114 11.220 خسارة االئتمان التقديرية

        
 3.852 471 2.948 7.247 9.415 73.776 97.709 2019ديسمبر  31كما في 

 ٪ 100 ٪ 75 ٪ 40 ٪ 20 ٪5 ٪2   معدل خسارة االئتمان التقديري
 3.852 354 1.179 1.449 471 1.475 8.780 االئتمان التقديريةخسارة 

 
 الزيادة الى تعزىمخصص خسارة الهبوط في القيمة  في زيادةاال أن ال في اجمالي ذمم مدينة تجارية لمبيعات الشركات االنخفاض من الرغم على
 .الهابط االئتماني المستوى ذات المدينة الذمم في

  



 شركة جرير للتسويق

 ة()شركة مساهمة سعودي

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات

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

 

43 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر -المالية . األدوات 32

 )تتمة( ذمم مدينة تجارية
 
 ذمم مدينة تجارية للبيع بالجملة ( 2)
  العمر باأليام - للبيع بالجملة ذمم مدينة تجارية  

 180-91 90-0 اجمالي 
181 -
360 

361 -
720 

أكثر من 
720 

مستوى 
 ائتماني هابط

        
 1.123 1.593 4,424 11.451 27.478 26.692 72.761 2020ديسمبر  31كما في 

 % 100 % 90 % 75 % 25 %8 %4  معدل خسارة االئتمان التقديري
 1.123 1.434 3.318 2.863 2.198 1.068 12.004 خسارة االئتمان التقديرية

        

 180-0  اجمالي 
181 -
360 

361 -
720 

أكثر من 
720 

مستوى 
 ائتماني هابط

        
 1.161 129 2.233 2.155 84.178 - 89.856 2019ديسمبر  31كما في 

 ٪ 100 ٪ 75 ٪ 50 ٪ 15 ٪7 -  معدل خسارة االئتمان التقديري
 1.161 96 1.117 323 5.893 - 8.590 خسارة االئتمان التقديرية

 
فإن الزيادة في مخصص خسارة انخفاض القيمة تعزى إلى التغير في معدالت خسارة  ، على الرغم من االنخفاض في إجمالي ذمم تجارة الجملة

يوًما( لتعكس إجراءات إدارة   90جديدة )خالل    عمريةظروف السوق الحالية والمتوقعة. تمت إضافة فترة    االعتبار في  أخذت  التياالئتمان المقدرة  
 .االئتمان الحالية

 
 متجاوزة لتاريخ االستحقاق وليست ذات مستوى ائتماني هابط(ذمم مدينة تجارية أخرى )غير  (3)

 
 14,351 2020ديسمبر  31كما في 

  
 9.919 2019ديسمبر  31كما في 

 
 ذمم مدينة تجارية إجمالي
 166.620 2020ديسمبر  31كما في 

  
 197.484 2019ديسمبر  31كما في 

 
 العمر باأليام -مدينة  إيجارذمم  

 180-91 90-0 اجمالي مدينة إيجارذمم 
181 -
360 

361 -
720 

أكثر من 
720 

مستوى 
 ائتماني هابط

        2020ديسمبر  31كما في 
 7.837 2.742 3.727 8,479 11.226 5.096 39,107 معدل خسارة االئتمان التقديري

 % 100 % 90 % 40 % 20 %5 %2  خسارة االئتمان التقديرية
 14.155 102 561 1.696 1.491 2.468 7.837 
        

 5.568 2.557 6.828 8.050 10.760 5.642 39.405 2019ديسمبر  31كما في 
 ٪ 100 ٪ 80 ٪ 40 ٪ 15 ٪3 ٪1  معدل خسارة االئتمان التقديري

 5.568 2.046 2.731 1.207 323 56 11.931 خسارة االئتمان التقديرية
 

 المستوى  ذات  الرغم من االنخفاض في إجمالي ذمم تجارة الجملة، فإن الزيادة في مخصص خسارة انخفاض القيمة تعزى إلى زيادة ذمم اإليجارعلى  
 .ظروف السوق الحالية والمتوقعةتم أخذت في االعتبار  التيوالتغير في معدالت خسارة االئتمان المقدرة  الهابط االئتماني
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 )تتمة( إدارة المخاطر -لية . األدوات الما32

 )تتمة( ذمم مدينة تجارية
 

 على مدى العمراالئتمانية المتوقعة  الخسائر
 

وفًقا للطريقة المبسطة الموضحة في المعيار للذمم المدينة  والتي تم إدراجها    على مدى العمريبين الجدول أدناه الحركة في خسارة االئتمان المتوقعة  
 .9رقم  للتقرير الماليالدولي 

 

 ذمم مدينة تجارية  
ذمم مدينة لعقود  

 يجاراإل

 11.931  17.370  2020يناير  1
 2.224  5.904  المبالغ المضافة

 -  ( 50)  ذمم مدينة مشطوبة ألنها غير قابلة للتحصيل

 14.155  23,224  2020 رديسمب 31

     
 5.862  18.036  2019يناير  1

 6.069  -   المبالغ المضافة
 -  ( 16)  ذمم مدينة مشطوبة ألنها غير قابلة للتحصيل

 -  ( 650)  مبالغ معكوسة

 11.931  17.370  2019ديسمبر 31

 
 جودة االئتمان والتعرضات لمخاطر االئتمان

 
تصنيف طبق لدرجات يبين الجدول أدناه تفاصيل جودة االئتمان للموجودات المالية للمجموعة والحد األعلى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان 

 مخاطر االئتمان:
 

 2020ديسمبر  31
تصنيف ائتماني 

 داخلي
شهًرا أو خسارة االئتمان  12

 على مدى العمر المتوقعة

إجمالي 
القيمة 
 الدفترية

مخصص 
 الخسارة

صافي القيمة 
 الدفترية

خسارة االئتمان المتوقعة على  مصفوفة المخصص ذمم مدينة تجارية
 143.396 23.224 166.620 مدى العمر

خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  عاملة بشكل جيد ذمم موظفين
 28,925 2.617 31.542 شهًرا 12

خسارة االئتمان المتوقعة على  المخصصمصفوفة  يجارذمم مدينة من اإل
 24.952 14.155 39.107 مدى العمر

خسارة االئتمان المتوقعة على  عاملة التمويلي يجارذمم مدينة من اإل
 1.795 - 1.795 مدى العمر

خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  عاملة ذمم مدينة أخرى
 4.144 - 4.144 شهًرا 12

 
 

 2019ديسمبر  31
تصنيف ائتماني 

 داخلي
شهًرا أو خسارة االئتمان  12

 المتوقعة على مدى العمر

إجمالي 
القيمة 
 الدفترية

مخصص 
 الخسارة

صافي القيمة 
 الدفترية

خسارة االئتمان المتوقعة على  مصفوفة المخصص ذمم مدينة تجارية
 180.114 17.370 197.484 مدى العمر

خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  عاملة بشكل جيد ذمم موظفين
 30.753 2.165 32.918 شهًرا 12

خسارة االئتمان المتوقعة على  مصفوفة المخصص ذمم مدينة من اإليجار
 27.474 11.931 39.405 مدى العمر

خسارة االئتمان المتوقعة على  عاملة التمويلي ذمم مدينة من اإليجار
 2.478 - 2.478 مدى العمر

خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  عاملة مدينة أخرىذمم 
 9,756 - 9,756 شهًرا 12
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 )تتمة( إدارة المخاطر -األدوات المالية  .32
 

 مخاطر العمالت األجنبية 32-2
 

 .األجنبية  العمالت  صرف  معدالت  في  التغيرات  بسبب  للتعرض  المستقبلية  ةيالنقد  التدفقات  أو  العادلة  مةيمخاطر العملة األجنبية هي مخاطر تقلبات الق
 

اإليراد أو يثبت ( 1يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية بشكل رئيسي بأنشطة المجموعة التشغيلية عندما )
( صافي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة 3الموجودات والمطلوبات المدرجة بعمالت أجنبية، )تثبت ( 2المصروف بعملة أجنبية، )

 ة.األجنبي
 

 يتضمن تعرض المجموعة لمخاطر العملة األجنبية بشكل رئيسي العمالت التالية:
 

اباني. يمثل الدوالر األمريكي، واللاير القطري، والدرهم اإلماراتي، والدينار الكويتي، والجنيه المصري، واليورو، والجنيه االسترليني، والين الي
األجانب بالدوالر األمريكي. تعتقد اإلدارة أن تعرضات المجموعة الموردين  أغلب  يتم تسديد الدفعات إلى  الدوالر األمريكي العملة األجنبية الرئيسية و

اللاير القطري و (للمجموعة عملة عرض القوائم الماليةللشركة  الوظيفيةهو العملة )والرئيسية لمخاطر العملة تخففها حقيقة أن اللاير السعودي 
 العملة.لمخاطر تعرض البالدوالر األمريكي، والذي يمثل معظم هم مربوطون كلوالدرهم اإلماراتي 

 
 تتم مراقبة التقلب في أسعار صرف العمالت األخرى بشكل وثيق من قبل اإلدارة.

 
واالنخفاض الجنيه المصري  تخفيض    أثرالتابعة في مصر. يتم تخفيف    ةشركاليرتبط التعرض إلى مخاطر التغير في الجنيه المصري بشكل رئيسي ب 

الموجودات العقارية التي تمثل األغلبية العظمى من  النماء في قيمةالتابعة في مصر من خالل  ةصافي استثمار المجموعة في الشركفي الناتج 
 حاسبة عن االستثمارات العقارية.هذه الزيادة غير مدرجة في القوائم المالية بسبب تطبيق نموذج التكلفة في المإن صافي موجودات الشركة التابعة.  

 .1-7انظر االيضاح رقم 
 

 ر:فيما يلي ملخص للقيم الدفترية للموجودات النقدية المقومة بالدوالر األمريكي للمجموعة والمطلوبات النقدية كما في نهاية فترة التقري
 

 بماليين الرياالت السعودية  

  
ديسمبر  31

2020 
 

 2019ديسمبر  31

 ( 290.0)  ( 106.5)  دائنة تجاريةذمم 
 3.1   0.7  نقد لدى البنوك

 ( 286.9)  ( 105.8)  صافي المركز

 
 الحساسية للعمالت األجنبية

 
بالدوالر األمريكي، فإن الجداول التالية تدل على  كونه مرتبطفي حين أنه من غير المتوقع أن يتغير سعر صرف الدوالر مقابل اللاير السعودي، 

( وضريبة الدخل حساسية التغيير في سعر صرف الدوالر، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. يرجع التأثير على ربح المجموعة )قبل الزكاة
(، لن يكون هناك تأثير على وضريبة الدخل  عة )قبل الزكاةالتأثير على ربح المجمو  وبخالفإلى التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات النقدية.  

 حقوق ملكية المجموعة. يشير الرقم الموجب أدناه إلى زيادة في الربح.
 

 بماليين الرياالت السعودية  

  
 األثر على الربح قبل الزكاة

 وضريبة الدخل

  2020  2019 
     الدوالر األمريكيصرف التغير في سعر 

 (14.3)  (5.3)  % 5زيادة بنسبة   
 14.3   5.3  %5نقص بنسبة   
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 )تتمة( إدارة المخاطر -األدوات المالية  .32
 

 مخاطر سعر العمولة 32-3
 

المجموعة في الحصول على . عندما ترغب ةمتغير فائدة ربأسعاقتراض من البنوك اال من لنقديةا تلتدفقاا ةلفائدا سعر لمخاطر لمجموعةا ضتتعر
القروض استخدام   يقتصرقروض، تقوم المجموعة عادة باستخدام القروض قصيرة األجل المتوافقة مع الشريعة والتي يتم سدادها في أقل من عام. و

تمثل للمجموعة فائدة متغيرة  . عادة ما تحمل القروض البنكيةتاريخيانادرة  والتي هيالمدى فقط على تمويل النفقات الرأسمالية الكبيرة، طويلة 
 باإلضافة الى السايبور. هامش

 
 تمثل هامش باإلضافة الى السايبور.يستخدم السحب على المكشوف عادةً لالحتياجات النقدية الفورية والمؤقتة، ويحمل فائدة متغيرة 

 
قد تزيد ربما خفاض مستوى االقتراض. في إدارة رأسمالها،  في السنوات القليلة الماضية، لم تكن المجموعة عرضة لمخاطر أسعار الفائدة بسبب ان 

 .33كما هو موضح في اإليضاح رقم  للمجموعة االقتراض ضمن حدود نسبة صافي القرض إلى حقوق المساهمين من مستوى المجموعة
 

٪ من حقوق 15)بخالف تلك التي لها استحقاقات تعاقدية قصيرة األجل( أكثر من عندما تخطط المجموعة لزيادة القروض البنكية التي تحمل فوائد 
 ٪ من مجموع قروضها البنكية.50٪ و 30بين ما القروض بأسعار فائدة ثابتة أن تمثل الملكية، فإن سياسة المجموعة هي 

 
 ، كانت القروض البنكية للمجموعة بفائدة متغيرة مقومة باللاير السعودي فقط.2019و  2020خالل عامي 

 
 .10ديسمبر، انظر اإليضاح رقم  31مجموعة في لل بالنسبة للقروض البنكية القائمة 

 
البنكية التي تحمل فوائد القائم في نهاية إن تحليل الحساسية بالجدول التالي تم تحديده بناء على مدى التعرض لمعدالت الفائدة على رصيد القروض 

نقطة  50م فترة التقرير. تم اعداد هذا التحليل بافتراض أن رصيد القروض البنكية القائم في نهاية فترة التقرير كان قائما طوال العام مع استخدا
قاء كل المتغيرات األخرى ثابتة، فإن ربح المجموعة قبل أساس كزيادة أو نقص عن معدالت الفائدة كنسبة معقولة للتغير في معدالت الفائدة. ومع ب

 حو التالي:كان سيتأثر على الن الزكاة وضريبة الدخل
 

 بماليين الرياالت السعودية  

  
  األثر على الربح قبل الزكاة

 وضريبة الدخل

  2020  2019 

     التغير في نسبة الفائدة
 (1.71)  (0.5)  نقطة أساس زيادة 50  
 1.71  0.5  نقطة أساس نقص 50  

 
 مخاطر السيولة 32-4

 
لتوازن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل هدف المجموعة في الحفاظ على ا

في بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام السحب على المكشوف من البنوك والقروض المصرفية لضمان أن يكون لديها دائًما ما يك
 الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.النقد ليمكنها من من 

 
الذمم المدينة يمكن التنبؤ بالتدفق النقدي التشغيلي للمجموعة. تحتفظ المجموعة بدورة تحويل نقدية قصيرة تعكس طبيعة النشاط التجاري وإدارة  عادة  

 دفق النقدي بانتظام لمساعدة اإلدارة في تحديد متطلبات السيولة المستقبلية.. يتم إعداد توقعات التالموردينمن قبل الممنوحة وشروط االئتمان 
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 )تتمة( إدارة المخاطر -األدوات المالية  .32
 

 )تتمة( مخاطر السيولة 32-4
 

 تواريخ االستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية (1)
 

 (:)التدفقات النقدية غير المخصومة التعاقديةاالستحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة بناء على  اتيلخص الجدول التالي استحقاق
 

 أشهر 6أقل من  
 12 -أشهر  6

 سنوات 5 -1 شهراً 
أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات

      2020ديسمبر  31
 935.601 - - - 935.601 ذمم دائنة تجارية
 41.666 - - - 41.666 ذمم دائنة أخرى

 19.972 - - - 19.972 مطلوبات مستحقة أخرى
 100.000 - - - 100.000 قروض بنكية

 1.064.770 626.836 320.797 59.584 57.553 عقود إيجار مطلوبات

 2.162.009 626.836 320.797 59.584 1.154.792 المجموع

 
 

 أشهر 6أقل من  
 12 -أشهر  6

 سنوات 5 -1 شهراً 
أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات

      2019ديسمبر  31
 826.152 - - - 826.152 ذمم دائنة تجارية
 21.811 - - - 21.811 ذمم دائنة أخرى

 24.126 - - - 24.126 مطلوبات مستحقة أخرى
 341.527 - - - 341.527 قروض بنكية

 1.178.031 701.063 361.266 60.880 54.822  عقود إيجار مطلوبات

 2.391.647 701.063 361.266 60.880 1.268.438 المجموع

 
 (.29)إيضاح  يخفي ذلك التارغير المسددة المركز المالي الموحد بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار  قائمةتظهر مطلوبات عقود اإليجار في 

 
 ترتيبات التمويل (2)

 في نهاية فترة التقرير:المستخدمة غير  التالية تمويلالتسهيالت المجموعة لدى 
 

 )بماليين الرياالت السعودية(  

  2020  2019 

 375  860  قروض قصيرة األجل ومتوسطة األجل
 108  150  سحوبات على المكشوف

 483  1.010  المجموع

 
 إدارة رأس المال .33

 
. تتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ تعظيم العوائد للمساهمينالهدف األساسي إلدارة رأس المال للمجموعة هو 

 على المستثمرين والدائنين ودعم التطور المستقبلي لألعمال.
 

 المدفوع وكافة احتياطيات حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة.لغرض إدارة رأس المال للمجموعة، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر و
 

ى )والتي تقوم اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال ومستوى األرباح الموزعة لحملة األسهم وتسعى إلى الحفاظ على التوازن بين العائدات األعل
 والمنفعة واألمان اللذين يوفرهما مركز رأس المال السليم.يمكن تعزيزها من خالل مستويات أعلى من االقتراض( 

 
للمحافظة على هيكل  واحتياجاتها المالية. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية

توزيع نسبة زيعات األرباح إلى المساهمين، مع الحفاظ على رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة إصدار أسهم جديدة أو تعديل مدفوعات تو
 .٪80 ال تقل عنلألرباح 

 
النقد ناقصا  ألجل والقروض االقتراض البنكيتراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين. يشمل صافي الدين 

 .٪50 تحت مستوىوالنقد المعادل. سياسة المجموعة هي إبقاء هذه النسبة 
 



 شركة جرير للتسويق

 ة()شركة مساهمة سعودي

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( . إدارة رأس المال33
 

 كما يلي:صافي الدين في نهاية السنة، كان لدى المجموعة 
 

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31  

 341.527  100.000  مجموع االقتراض البنكي والقروض ألجل
ا: النقد وما يعادله  ( 28.786)  ( 97.090)  ناقص 

 312.741  2.910  صافي الدين 

 ٪19.0  ٪0.2  نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين

 
  19-كوفيد  .34

 

أعلنت منظمة الصحة العالمية والعالم بأسره.  في انتشر ما وسرعان، في الصين (19-)كوفيدتفشي فيروس كورونا  بدأ، 2019عام  في أواخر
 .هجائحة عالمي (19-)كوفيدأن  2020مارس  11في رسميًا 

 
، اتخذت السلطات في المملكة والدول التي تعمل فيها المجموعة إجراءات غير مسبوقة شملت اإلغالق الجزئي أو (19-)كوفيد جائحة مواجهة وفي

 بالتجزئة وإغالقها مؤقتًا.الكامل لمنافذ البيع 
 

لتعليمات  امتثاالً  2020 ديسمبر 31المنتهية في  السنةتم اغالق المعارض عامة إما بشكل كامل أو جزئي لفترات من الزمن خالل ونتيجة لذلك، 
ارض الى تحول الكثير من العمالء الجهات المختصة. وقد كان هذا هو األثر الرئيسي المباشر للجائحة على عمليات المجموعة. وقد أدى اغالق المع

م في للتسوق عن طريق االنترنت. مما دفع المجموعة إلى العمل بأسرع وتيرة ممكنة على تطوير كفاءة وقدرات ذراع التجارة االلكترونية مما ساه
 .. بنهاية فترة التقرير الحالية كانت جميع المعارض عاملة.2020 ديسمبر 31المنتهية في  السنةنمو مبيعات التجارة االلكترونية خالل 

 
 اتبشكل كبير باإلجراء 2020ديسمبر  31، تأثرت مبيعات اللوازم المدرسية والمكتبية خالل السنة المنتهية في 27 إيضاحكما هو موضح في 

 ى التعلم عن بعد للسيطرة على انتشار جائحة فيروس كورونا.السلطات المختصة بتحويل شكل التعليم التقليدي إل االذي اتخذته هاالحترازي
 

على توافر المنتجات  جوهريلم يكن لها تأثير أنه  إالفي حين كانت هناك اضطرابات في سلسلة التوريد مما أثر على توريد بعض المنتجات، 
لتخفيف  2020 ديسمبر 31المنتهية في  السنةالموردين خالل اإلئتمان الممنوحة من بعض فترات ل تمديداتلقت المجموعة  وقد. المجموعة لعمليات

 .اآلثار السلبية للجائحة
 

المالية،  اصدار القوائم على الموافقةالمالية الموحدة بناًء على المعلومات المتاحة حتى تاريخ  قوائمهاعلى  (19-)كوفيدقامت المجموعة بتقييم تأثير 
 .المدينة االيجار وذمموقامت بإجراء التعديالت الالزمة التي تضمنت بشكل أساسي زيادة مخصصات انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 

 
ق على وجه الخصوص، قامت المجموعة بتحليل المعلومات المتاحة ذات الصلة وخلصت إلى أنه ال توجد تعديالت كبيرة يجب إجراؤها فيما يتعل

 انخفاض قيمة األصول غير المالية.ب
 

على عدة عوامل خارجة عن سيطرة   يتوقفعلى عمليات المجموعة وأدائها المالي    (19-)كوفيدعلى الرغم مما ذكر أعاله، فإن التأثير المستقبلي لـ  

 ومدة السلطات بها توصي أو تفرضها التي التدابير ومدى للجائحةالمجموعة. تشمل العوامل، على سبيل المثال ال الحصر، التطورات المستقبلية 

 تدفق معه يتأثر أن الممكن من األثر هذا .اإلنفاق وأنماط للمستهلكين لالنفاق المتاح الدخل في والتغيرات النفط وأسعار االقتصادي واألداء سريانها
 .القادمة الفترات في المالية القوائم على جوهرية تعديالت هناك يكون وقد واألرباح المبيعات على سلبا سيؤثر مما المجموعة معارض إلى العمالء

ها حكومة المملكة لدعم وضع المملكة المالي االذي تأثر بالجائحة هو زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة من تإن أحد التدابير االقتصادية التي اتخذ
، ولكن لوحظ الزيادة قبيل. وبرغم أن ذلك قد أدى إلى زيادة كبيرة في المبيعات في األيام األخيرة 2020٪ اعتبار من األول من يوليو 15٪ إلى 5

 تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة الجديد.أن له تأثير سلبي عام بعد 
 


