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 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة 
 

 رأینا 
 

القوائم المالیة الموحدة تظھر بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد لشركة جریر للتسویق  في رأینا، أن  
وأداءھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة    ،۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱("الشركة") وشركاتھا التابعة (مجتمعین، "المجموعة") كما في  

والمعاییر واإلصدارات األخرى    ، یخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیةللسنة المنتھیة في ذلك التار
 لمحاسبین. للمراجعین واالصادرة عن الھیئة السعودیة 

 
 ما قمنا بمراجعتھ 

 
 تتألف القوائم المالیة الموحدة للمجموعة مما یلي: 

 
 . ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الموحدة كما في قائمة المركز المالي  •
 قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. •
 قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
 قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. •
 المنتھیة في ذلك التاریخ؛ و قائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة  •
 اإلیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة التي تتضمن السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.  •
 

 أساس الرأي 
 

وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب ھذه المعاییر تم توضیحھا   لقد قمنا بمراجعتنا
 . مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدةقسم ضمن بالتفصیل في تقریرنا 

 
 .اس إلبداء رأیناومناسبة كأسعلیھا كافیة تم الحصول أن أدلة المراجعة التي  نعتقد

 
 االستقالل 

المعتمد   )إننا مستقلون عن المجموعة وفقا للمیثاق الدولي لسلوك وآداب المھنة للمحاسبین المھنیین (بما في ذلك معاییر االستقالل الدولیة
التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لھذا  "المیثاق") المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، كما  (   في المملكة العربیة السعودیة 

 المیثاق.
 

 منھجنا في المراجعة 
 

 نظرة عامة 
 

 اإلیرادات ب اإلعتراف  • األمر الرئیسي للمراجعة 
 

في القوائم المالیة الموحدة. بالتحدید،   ةالجوھری   ات في إطار عملیة تصمیم مراجعتنا، قمنا بتحدید األھمیة النسبیة وتقییم مخاطر التحریف
االعتبار   بعین  المثال،    االجتھادات أخذنا  سبیل  اإلدارة، على  اتخذتھا  التي شملت وضع  فی التي  الھامة  المحاسبیة  بالتقدیرات  یتعلق  ما 

، تناولنا أیضاً مخاطر تجاوز  افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلیة غیر المؤكدة بطبیعتھا. كما ھو الحال في جمیع عملیات مراجعتنا
  ات لرقابة الداخلیة، ویشمل ذلك من بین أمور أخرى النظر في ما إذا كان ھناك دلیل على التحیز الذي یمثل مخاطر التحریفلاإلدارة  
 عن غش.  ةالناتج ة الجوھری 

 
حول القوائم المالیة الموحدة ككل، مع األخذ بعین قد قمنا بتصمیم نطاق عملیة مراجعتنا بھدف تنفیذ أعمال كافیة تمكننا من إبداء رأي  ل

 . االعتبار ھیكل المجموعة، والعملیات والضوابط المحاسبیة، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطھا فیھ 
 



۲ 
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 األمور الرئیسیة للمراجعة 
 

لمراجعة ھي تلك األمور التي، وفقاً لتقدیرنا المھني، كانت لھا أھمیة كبیرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة  الرئیسیة لمور  إن األ
  تم التطرق إلى ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند إبداء رأینا حولھا، ال نبدي رأیاً منفصالً .وللفترة الحالیة 

 حول ھذه األمور. 
 

 مراجعتنا األمر الرئیسي للمراجعة عالجت كیف   األمر الرئیسي للمراجعة 
 

 اإلعتراف باإلیرادات 
 

سنویة  ، اعترفت المجموعة بإیرادات  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
  ۹٫۰۸۸٫۲٦۰:  ۲۰۲۱لایر سعودي (الف    ۹٫۳۹۱٫٦۹۹قدرھا  

 .ألف لایر سعودي) 
 

عندما تفي المجموعة بالتزاماتھا المتعلقة باإلیرادات  اإلعتراف  یتم 
االعتراف   إلى  عموًما  تؤدي  والتي  لسیاساتھا،  وفقًا  باألداء 

 . عند نقطة زمنیة باإلیرادات 
 

الرئیسیة األداء  مقاییس  كأحد  اإلیرادات  على  المجموعة  .  تركز 
ً وتتضمن اإلیرادات   حجماً ھائالً من المعامالت ذات المبالغ    عموما

 ً عن طریق  تشمل منتجات متنوعة یتم بیعھا     والتيالصغیرة نسبیا
 . وقنوات توزیع أخرى  بالتجزئةمنافذ البیع 

 
على   كبیر  بشكل  المجموعة  إیرادات  من  جوھري  جزء  یعتمد 

على التقاط  أنظمة تقنیة المعلومات مع العملیات اآللیة والضوابط  
ووتخزین   إلى    . المعلومات  تكامل واستخراج    ضخامة وبالنظر 

المجموعة، نعتبر    عملیات  كأمر    اإلیرادات ب اإلعتراف  فنحن 
 .رئیسي للمراجعة 

 
 
 
 
 
 

اإلیضاح من  ۲۰  راجع  لمزید  الموحدة  المالیة  القوائم    حول 
  المعلومات. 

 
 
 

 قمنا بتنفیذ اإلجراءات التالیة:  
 

فیما   • للمجموعة  المحاسبیة  السیاسات  فھم  حصلنا على 
وتقییم ما إذا كانت متوافقة  اإلیرادات  ب   باالعترافیتعلق  

المعتمدة في المملكة   الماليلمعاییر الدولیة للتقریر ا مع
  العربیة السعودیة. 

قمنا بتقییم واختبار التصمیم والفاعلیة التشغیلیة لضوابط   •
بالمجموعة   الخاصة  المعلومات   ةتعلقالمتقنیة 

اإلیرادات، بما في ذلك على سبیل المثال  ب اإلعتراف  ب 
وإدارة   المستخدم  بوصول  المتعلقة  تلك  الحصر،  ال 

والواجھ البیانات  واستخراج  والتكامل    ات التغییر 
  والتقاریر المالیة. 

االعتراف   • حول  المجموعة  ضوابط  باختبار  قمنا 
  باإلیرادات، بما في ذلك الضوابط اآللیة. 

إلى   • باإلضافة  تفصیلیة  اختبارات  بإجراء  جراء  إ قمنا 
  اإلیرادات. مصادر مراجعة تحلیلیة لمختلف 

معالجة   • أجل  من  محددة  إضافیة  إجراءات  بتنفیذ  قمنا 
  . الحدوث ووالدقة    الفترات فصلتأكیدات 

قمنا باختبار قیود الیومیة المتعلقة باإلیرادات لالستجابة   •
للمخاطر المتعلقة بتجاوز األدارة ألدوات الرقابة لعملیة  

 اإلیرادات. 
 

قمنا بتقییم مدى كفایة ومالءمة اإلفصاحات ذات الصلة   •
 المرفقة.  الموحدة  في القوائم المالیة

 
 



۳ 
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 معلومات أخرى 
 

األخرى من   المعلومات  تتألف  األخرى.  المعلومات  اإلدارة مسؤولة عن  للمجموعة إن  السنوي  التقریر  في  المدرجة  لسنة    المعلومات 
 لكنھا ال تتضمن القوائم المالیة الموحدة وتقریرنا حولھا، والتي من المتوقع توفیرھا لنا بعد تاریخ تقریرنا ھذا. ،۲۰۲۲

 
 . حولھا ید المعلومات األخرى ولن نبدي أي نوع من أنواع التأك یغطي إن رأینا حول القوائم المالیة الموحدة ال 

 
ن  وفیما یتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، تقتصر مسؤولیتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتھ نأخذ بعی 

ھا خالل  االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوھریة مع القوائم المالیة الموحدة أو مع المعلومات التي حصلنا علی 
 عملیة المراجعة، أو خالفاً لذلك تتضمن تحریفات جوھریة. 

 
للمجموعة أنھ یحتوي على تحریفات جوھریة، فیجب علینا إبالغ المكلفین بالحوكمة بھذا   يالتقریر السنوفیما لو استنتجنا، عند قراءة  

 األمر. 
 

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة حول القوائم المالیة الموحدة 
 

ي المعتمدة في المملكة العربیة  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالیة الموحدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المال
السعودیة   الھیئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعاییر  واالسعودیة  الشركات  لمحاسبین  للمراجعین  نظام  والنظام  ومتطلبات 

للشركة ااألساسي  خالیة من  مالیة موحدة  قوائم  إعداد  لتتمكن من  اإلدارة ضروریاً  تراه  الذي  الداخلي  الرقابة  نظام  لتحریفات  ، وعن 
 الجوھریة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. 

 
عند الضرورة   - عند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالھا واإلفصاح 

اإلدارة تصفیة المجموعة أو وقف عملیاتھا، أو عدم  عن األمور المتعلقة باالستمراریة، واستخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي ما لم تنو    -
 وجود بدیل حقیقي بخالف ذلك. 

 
 المكلفین بالحوكمة، أي أعضاء مجلس االدارة، مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة. إن 

 
 مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة 

 
كانت  من التحریفات الجوھریة، سواء    خالیة   القوائم المالیة الموحدة ككل  ما إذا كانتتتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول حول  

ولكنھ ال یضمن أن  عد التأكید المعقول مستوى عال من التأكید،  عن غش أو خطأ، وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. یُ   ناتجة
المراجعة  ً   عملیة  وفقا بھا  القیام  تم  المراجعة    التي  المعتمدة  لمعاییر  السعودیةالدولیة  العربیة  المملكة  تحریف    ، في  عن  دائماً  ستكشف 

یمكن أن تنتج التحریفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان من المتوقع إلى حد  .  جوھري عند وجوده 
 االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة الموحدة. معقول أن تؤثر على القرارات 

 
المھني  اإلجتھاد  وفي إطار عملیة المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، نمارس  

 المراجعة. كما نقوم أیضاً بما یلي: ونحافظ على الشك المھني خالل عملیة 
 
ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ  • تحدید وتقییم مخاطر وجود تحریفات جوھریة في القوائم المالیة الموحدة، سواء كانت 

شاف  إجراءات مراجعة لمواجھة ھذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا. إن مخاطر عدم اكت 
أي تحریفات جوھریة ناتجة عن الغش یعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حیث قد ینطوي الغش على تواطؤ أو تزویر أو  

 حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 
 
المراجعة لغرض تصمیم إجراءات مرالحصول   • بعملیة  المتعلقة  الرقابة الداخلیة  للظروف، ولیس  على فھم ألنظمة  اجعة مالئمة 

 لغرض إبداء رأي حول فعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة للمجموعة. 
 
مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا    تقییم •

 اإلدارة. 
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 (تتمة)   مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة

لمبدأ االستمراریة المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، تحدید ما إذا  استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة  •
كان ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تشیر إلى وجود شك كبیر حول قدرة المجموعة على االستمرار  

ت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم  في أعمالھا. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوھري، یجب علینا لف
المالیة الموحدة، أو تعدیل رأینا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا  

 دم استمرار المجموعة في أعمالھا. حتى تاریخ تقریرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى ع

تقییم العرض العام وھیكل ومحتوى القوائم المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحدید ما إذا كانت القوائم الموحدة تمثل   •
 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل. 

بالمعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة، إلبداء رأي    الحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة فیما یتعلق •
المسؤولین   ونظل  للمجموعة،  المراجعة  بعملیة  والقیام  التوجیھ واإلشراف  أننا مسؤولون عن  كما  الموحدة.  المالیة  القوائم  حول 

 الوحیدین عن رأینا. 

بالنطاق والتوقیت المخطط لعملیة المراجعة ونتائج المراجعة الجوھریة، بما في    - ى  من بین أمور أخر   - نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة 
 ذلك أي أوجھ ھامة قصور في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفھا خالل مراجعتنا.

المناسبة   بالمتطلبات األخالقیة  التزمنا  أننا قد  فیھ  نوضح  بیاناً  بالحوكمة  للمكلفین  نقدم  بإبالغھم بجمیع  كما  باالستقالل، ونقوم  المتعلقة 
للقضاء على   المتخذة  التصرفات  األمر،  لزم  وإن  استقاللنا،  تؤثر على  قد  أنھا  معقول  إلى حد  یُعتقد  التي  األخرى  واألمور  العالقات 

 التھدیدات او التدابیر الوقائیة المطبقة. 

نقوم بتحدید تلك األمور التي كانت لھا أھمیة كبیرة خالل عملیة مراجعة    عنھا،  بالحوكمة  نقوم بإبالغ المكلفیناألمور التي تم    بین  ومن
األنظمة القوائم المالیة الموحدة للفترة الحالیة ولذلك ھي األمور الرئیسیة للمراجعة. تم توضیح ھذه األمور في تقریرنا باستثناء ما تمنع  

أن أمر ما ال ینبغي اإلفصاح عنھ في تقریرنا ألنھ من المتوقع إلى   –نادرة جداً في حاالت  – اح العام عنھ أو إذا قررنا صاإلف اللوائحأو 
 . حد معقول بأن اإلفصاح عن ھذا األمر سوف یؤدي إلى نتائج سلبیة تفوق منافع المصلحة العامة من ھذا اإلفصاح 

 برایس وترھاوس كوبرز 

___________ 
 بدر ابراھیم بن محارب 

 ٤۷۱ترخیص رقم 

 ھـ۱٤٤٤ شعبان ۲۳
 )۲۰۲۳ مارس ۱٥(













  شركة جرير للتسويق
  (شركة مساهمة سعودية)

  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١٠ 

 معلومات عامة  ١
  

للتسويق  إن   جرير  تأسست  ("شركة  سعودية  مساهمة  شركة  هي  لقرار الشركة")  رقم    وفقا  التجارة  جب  ر  ١١بتاريخ    ١١٩٣وزارة 
  ١٠١٠٠٣٢٢٦٤) وهي مسجلة في الرياض، المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  ٢٠٠٠أكتوبر    ٨هـ (الموافق  ١٤٢١

  . )١٩٨٠يوليو  ١هـ (الموافق ١٤٠٠شعبان  ١٨الصادر بتاريخ 
 
 معرض ٦٧:٢٠٢١(  تجزئة معرض ٦٨ الشركة لدى كان ٢٠٢٢يسمبر  د  ٣١ في كما .الرياض مدينة في المسجل الشركة  مكتب يقع
 خالل من عربيةال مصر جمهورية في العقارية االستثمارات إلى األخرى، باإلضافة الخليج ودول السعودية العربية المملكة في ة)تجزئ
  .ش.م.م العقارية مصر جرير شركة

 
 واللوازم كتبيةالم المعدات في والتجزئة الجملة تجارة في )"المجموعة" مجتمعين إليهم يشار(  التابعة وشركاتها الشركة نشاط يتمثل

 ، واألجهزةالكمبيوتر  ةوأنظم كمبيوتر ال الهندسية، وأجهزة والمعدات المكاتب وأثاث التعليمية والوسائل والكتب األطفال المدرسية، وألعاب
 شراء أيضا ويشمل .والورق الرياضية والكهربائية، والمعدات اإللكترونية زةواألجه الكمبيوتر أجهزة والكهربائية، وصيانة اإللكترونية

  .الشركة لصالح اإليجار أو للبيع المباني لتشييد األراضي وشراء والتجارية السكنية المباني
 

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

  بلد التأسيس  الشركات التابعة
 المباشرة نسبة الملكية المباشرة وغير 

 ديسمبر ٣١في  كما
   ٢٠٢١   ٢٠٢٢ 
      

 المكتبية للمواد المتحدة الشركة(مكتبة جرير 
 ٪ ١٠٠   ٪١٠٠  قطر  )ذ.م.م والقرطاسية

 ٪ ١٠٠   ٪١٠٠  المتحدة العربية االمارات ذ.م.م التجارية جرير شركة
 ٪ ١٠٠   ٪١٠٠  المتحدة العربية االمارات المتحدة  المكتبة
 ٪ ١٠٠   ٪١٠٠  الكويت ذ.م.م المركزي العالمية جرير سوق شركة
 ٪ ١٠٠   ٪١٠٠  مصر  ش.م.م العقارية مصر جرير شركة
 ٪ ١٠٠   ٪١٠٠  البحرين  ذ.م.مالبحرين للتسويق  جرير شركة

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

  ). م٢٠٢٣مارس    ١٥هـ (الموافق  ١٤٤٤  شعبان ٢٣بتاريخ تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة  
  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
  

ه السياسات بانتظام على ويتم تطبيق هذ  الموحدة،إن السياسات المحاسبية الهامة المبينة أدناه هي المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية  
  .جميع الفترات المعروضة

  
  أسس اإلعداد ١-٢
  
  بالمعايير االلتزام )(أ
  

ة السعودية والمعايير واإلصدارات لقد تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربي
  مالي".فيما بعد "المعايير الدولية للتقرير ال إليهملمحاسبين، ويشار  للمراجعين وااألخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 

  
  .ا لم يذكر خالف ذلكالمبالغ الواردة في القوائم المالية الموحدة بالريـاالت السعودية، مع تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف م تم عرض

  
  أساس التكلفة التاريخية )(ب
  

إعداد   تم  والمعهذه  لقد  التاريخية  التكلفة  ألساس  وفقا  الموحدة  المالية  للموجودات  دّ القوائم  العادلة  بالقيمة  أو لال  الربح  من خالل  مالية 
  .الخسارة ومن خالل استخدام األساس االكتواري لمكافأة نهاية الخدمة وعلى أساس االستحقاق المحاسبي
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۱۱ 

 (تتمة)  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۲
 
 (تتمة)   أسس اإلعداد ۱- ۲
 

 أحكام وتقدیرات محاسبیة ھامة  )(ج 
 

الموحدة من اإلدارة استخدام األحكام في تطبیق السیاسات المحاسبیة وتقدیرات وافتراضات حول المستقبل.  یتطلب إعداد القوائم المالیة  
یتم تقییم التقدیرات واألحكام بشكل مستمر وھي مبنیة على خبرة اإلدارة السابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات األحداث المستقبلیة التي  

للظروف. وبالرغم من أنھا مناسبة  بشأن    یعتقد  المتوفرة لدى اإلدارة  المعلومات  یستند على أفضل  التقدیرات واألحكام  أن إعداد ھذه 
طر  العملیات واألحداث الجاریة، إال أن النتائج الفعلیة النھائیة یمكن أن تختلف عن تلك التقدیرات. إن التقدیرات واالفتراضات ذات المخا

 :ة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة الالحقة مبینة فیما یليالتي قد ینتج عنھا تعدیالت على القیمة الدفتری 
 
 اختبار الھبوط في قیمة الموجودات غیر المالیة . أ
 

ار یجب استخدام األحكام لتقییم ما إذا كان ینبغي األخذ بعین االعتبار عوامل معینة كمؤشرات على ھبوط القیمة. تأخذ اإلدارة بعین االعتب 
المعلومات الداخلیة والخارجیة لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر على وجود الھبوط في القیمة، وبالتالي، ما إذا كان ھناك حاجة الختبار  
القابلة  المبالغ  لتحدید  المخصومة  النقدیة  التدفقات  نماذج  استخدام  یتم  القیمة،  الھبوط في  الحاجة الختبار  القیمة. وفي حال  في    الھبوط 

اد للموجودات المعنیة. وعند وجود معامالت سوقیة لموجودات مماثلة، یتم أخذھا في االعتبار عند تحدید القیمة القابلة لالسترداد  لالسترد
یة  للموجودات. تتضمن االفتراضات الھامة المستخدمة في إعداد نماذج التدفقات النقدیة المخصومة معدالت النمو والتدفقات النقدیة المستقبل

أحد    المتوقعة یعتبره  لما  اإلدارة  تقدیرات  أفضل  إلى  المدخالت  ھذه  تستند  الخصم.  ومعدالت  الرأسمالیة  والنفقات  التشغیل  وتكالیف 
المشاركین المستقلین في السوق مناسباً. قد تؤدي التغیرات في ھذه المدخالت إلى تعدیل نتائج اختبار الھبوط في القیمة ومبلغ خسائر  

 .قائمة الدخل الموحدة والقیم الدفتریة الناتجة للموجوداتھبوط القیمة المسجل في  
 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  . ب
 

  تمثل ھذه الموجودات المالیة استثمارات في أسھم غیر مدرجة وحیث أنھ ال تتوفر معلومات حدیثة كافیة لقیاس القیمة العادلة فإن التكلفة 
 .یر للقیمة العادلة وفقاً لتقییم اإلدارةھي أفضل تقد

 
 افتراضات مخصص مكافأة نھایة الخدمة  . ج
 

یعتمد احتساب مخصص مكافأة نھایة الخدمة بشكل كبیر على طول مدة الخدمة المقدرة للموظفین والراتب المقدر في نھایة الخدمة.  
وضعتھا اإلدارة. وقد استندت ھذه االفتراضات االكتواریة إلى البیانات التاریخیة  استندت ھذه التقدیرات إلى االفتراضات االكتواریة التي  

 .للمجموعة واالتجاھات الحدیثة وخطط اإلدارة والتنبؤات فیما یتعلق بمستویات الرواتب
 

الي، ال یتوقع أن یكون  ال یعتبر متوسط العمر المتوقع من االفتراضات االكتواریة الھامة في قیاس مخصص مكافأة نھایة الخدمة وبالت 
للتغیرات المحتملة في متوسط العمر المتوقع أي تأثیر جوھري على مستوى االلتزام، خاصة أنھ یفترض أن عددا قلیال فقط من الموظفین  
بھؤالء   المتعلقة  التقدیرات  المتوقع على  العمر  التغیرات في متوسط  تؤثر  ذلك، سوف  التقاعد. عالوة على  یخدمون حتى سن  سوف 

 ً  .الموظفین فقط إذا كان متوسط العمر المتوقع أقل من سن التقاعد، وفي ھذه الحالة، ال یتوقع أن یكون التأثیر جوھریا
 

تم تقدیر معدل الخصم بالرجوع إلى العائد على السندات الحكومیة، حیث قیمت اإلدارة أنھ ال یوجد سوق عمیق للسندات المؤسسیة عالیة  
 .ة معدل خصم واحد یقارب التوقیت المقدر لسداد المنافع ومبالغھاالجودة. استخدمت المجموع 

 
 مخصص ھبوط قیمة الذمم المدینة التجاریة . د
 

یتم تقدیر مخصص ھبوط قیمة الذمم المدینة التجاریة على أساس االفتراضات حول مخاطر التعثر في السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة.  
تأثیر التغیرات في العوامل السوقیة واالقتصادیة على خسائر االئتمان تستخدم المجموعة األحكام في وضع   ھذه االفتراضات وكیفیة 

 .ة السابقة وظروف السوق والتقدیرات المستقبلیة في تاریخ كل تقریری المتوقعة. وتستند أحكام المجموعة إلى االتجاھات التاریخ
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۱۲ 
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 (تتمة)  أحكام وتقدیرات محاسبیة ھامة  )(ج 
 

 مخصص مخزون بطيء الحركة  .ھـ
 

لمخزون بطيء الحركة بشكل كاٍف لمقابلة أي خسائر متوقعة في أصناف المخزون. یتم تحدید ھذا المخصص بناًء  لیتم عمل مخصص  
اضافات محتملة على المخصص. تقوم اإلدارة بعمل تقدیر    ةخالل السنة لتحدید أی على سیاسة المجموعة. یتم عمل تقییم مستمر للبضاعة  

تقدیر االستخدام المستقبلي لكل صنف من البضاعة بشكل مستقل    ، ضمن أمور أخرى  تتضمن،بناًء على أفضل الحقائق والظروف والتي  
دیرات أو األحكام المستخدمة. تؤدي الزیادة في مخصص  وبالتالي قد یختلف مبلغ وتوقیت المصاریف المسجلة ألي فترة بناء على التق

 .الموجودات المتداولة في البضاعة بطیئة الحركة إلى زیادة في مصاریف المجموعة المسجلة وانخفاض  
 
 تحدید مدة عقد اإلیجار  . و
 

مع كل من (أ) الفترات المشمولة بخیار  تقوم المجموعة بتحدید مدة عقد اإلیجار على أساس أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء جنبا إلى جنب  
تمدید عقد اإلیجار إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة ھذا الخیار و (ب) الفترات المشمولة بخیار إنھاء عقد اإلیجار  

د أو إنھاء، تستخدم المجموعة  إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من عدم ممارسة ھذا الخیار. في العقود التي تتضمن خیارات تمدی 
األحكام لتقییم ما إذا كانت متأكدة بصورة معقولة من ممارسة خیار التجدید أو االنھاء من عدمھ. وفي سبیلھا إلى ذلك تأخذ المجموعة  

اء. وتتضمن ھذه العوامل  بعین االعتبار كل العوامل المالئمة التي تشكل حافزا لھا من الناحیة االقتصادیة لممارسة خیار التجدید أو االنھ
األداء الحالي والمتوقع للمعارض ومدى توافر وتكلفة البدائل وشروطھا وحجم التحسینات على األماكن المستأجرة التي تم تكبدھا ومدة  

لة من ممارسة خیار  وتكلفة التمدید أو التجدید. بعد تاریخ بدایة عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كان متأكدة بصورة معقو
التمدید أو عدم ممارسة خیار االنھاء عند حدوث إما حدث ھام أو تغیر ھام في الظروف التي تكون للمجموعة سیطرة علیھا وتؤثر على  

سابقا  ما إذا كانت متأكدة بصورة معقولة من ممارسة خیار لم یتم إدراجھ سابقا في تحدیدھا لمدة عقد اإلیجار أو عدم ممارسة خیار مدرج  
 .في تحدیدھا لمدة عقد اإلیجار 

 
 للسنة الحالیة النافذة المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة وتعدیالتھا  ) د(
 

یكن ھناك معاییر جدیدة مصدرة  المعاییر  ، ولكن  لم  للمجموعة  تعدیالت  بدایة من  التالیة والمالئمة  والتي قامت    ۲۰۲۲ینایر    ۱نافذة 
 : ۲۰۲۲ینایر   ۱التي تبدأ في او بعد فترات التقریر المجموعة بتطبیقھا ألول مره في  

 
 .تكالیف تنفیذ العقدتفسر  – : العقود المتوقع تحقیقھا لخسائر ۳۷التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

 
الدولي رقم   المحاسبة   تولدھا  التي المنتجات  بیع متحصالت خصم  تمنع  –والمعدات    الت واآل  الممتلكات :  ۱٦التعدیالت على معیار 

 . الموجودات  ھذه تكلفة منلھا)  المخطط  لالستخدام  الموجودات  ھذه تجھیز (أثناء الموجودات
 

  المالیة وتحل محلھ مفاھیم اعداد وعرض القوائم  ل  السابق تستبدل اإلشارة الى اإلطار  :  ۳التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
، وتضیف استثناء من متطلبات االثبات للمعیار الدولي للتقریر المالي  ۲۰۱۸"إطار مفاھیم التقریر المالي" الصادر في    النسخة الحالیة من

 . ۳رقم 
 

 إن تطبیق التعدیالت أعاله لم یكن لھ تأثیر ھام على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. 
 
 ة للتقریر المالي الجدیدة وتعدیالتھا غیر النافذة بعد المعاییر الدولی  ) ھـ(
 

من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وھي غیر    ھاتم نشر  التالیة على المعاییرالتعدیالت    نمصدرة. ولكلم یكن ھناك معاییر جدیدة  
. علماً بأن ھذه لم تقم بتطبیقھا مبكراالمجموعة    وبالنسبة للتعدیالت المسوح بتطبیقھا مبكرا فإن.  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في  بعد كما  ملزمة  

تأثیر جوھري على  بأن یكون ھناك    . ال تتوقع المجموعة۲۰۲۳ینایر    ۱التي تبدأ في أو بعد    السنویة  التقریرلفترات  التعدیالت نافذة  
 من ھذه التعدیالت: القوائم المالیة الموحدة 

 
 . ویب المطلوبات الى متداولة وغیر متداولة: تب ۱التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

  



 شركة جریر للتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
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۱۳ 

 (تتمة)  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۲
 
 (تتمة)   أسس اإلعداد ۱- ۲
 
 (تتمة)   المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة وتعدیالتھا غیر النافذة بعد ) ھـ(
 

: تعریف التقدیرات المحاسبیة والتمییز بین كل من التغییر في التقدیرات المحاسبیة والتغییر ۸التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  
 التقدیرات المحاسبیة. للوصول الى في السیاسات المحاسبیة وتصحیح األخطاء، وكیفیة استخدام طرق القیاس والمدخالت 

 
 المنشآت: إرشادات وأمثلة لمساعدة ۲ممارسة المعاییر الدولیة للتقریر المالي رقم  وبیان ۱التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

تطبیق أحكام األھمیة النسبیة على افصاحات السیاسات المحاسبیة واحالل متطلب اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة الھامة بمتطلب    في
 لسیاسات المحاسبیة الجوھریة. اإلفصاح عن ا

 
 الشركات التابعة  ۲- ۲
 

الشركات التابعة ھي المنشآت التي تسیطر علیھا الشركة. وتسیطر الشركة على الشركة المستثمر فیھا فقط في حال استوفت الشروط  
 :التالیة

 
الشركة قدرة حالیة على توجیھ األنشطة ذات العالقة  أن یكون لدیھا نفوذ على الشركة المستثمر فیھا (أي وجود حقوق حالیة تمنح   •

 .بالشركة المستثمر فیھا)
 
 .أن تكون عرضة للعوائد المتغیرة، أو أن یكون لدیھا حقوق في العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا مع الشركة المستثمر فیھا •
 
 .ثیر على عائداتھاأن یكون لدیھا القدرة على استخدام نفوذھا على الشركة المستثمر فیھا للتأ •
 

یفترض أن امتالك أغلبیة حقوق التصویت ینتج عنھ سیطرة. ویتم توجیھ كافة األنشطة ذات الصلة بواسطة الشركة بصفتھا صاحبة جمیع  
 من حقوق التصویت. یتم توحید الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من تاریخ تحّول السیطرة إلى المجموعة ویتم إیقاف التوحید اعتباراً 

 .تاریخ انتھاء السیطرة
 

وعند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المستخدمة من  
وعة والتدفقات  قبل المجموعة.  یتم استبعاد جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساھمین واإلیرادات والمصاریف بین شركات المجم

 .النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین أعضاء المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة
 

تستخدم طریقة االستحواذ المحاسبیة للمحاسبة عن االستحواذ على الشركات التابعة. یتكون المقابل المالي المحّول نظیر االستحواذ على  
 :شركة تابعة من

 
 .ودات المحولة القیم العادلة للموج •
 .المطلوبات المتكبدة للُمـالك السابقین في الشركة المستحوذ علیھا •
 .حصص حقوق الملكیة الصادرة عن المجموعة •
 .القیمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتیبات متعلقة بالمقابل المحتمل •
 .القیمة العادلة لحصة حقوق الملكیة القائمة من قبل في شركة تابعة •
 

مبدئیاً قیاس الموجودات المحددة المستحوذ علیھا وكذلك المطلوبات والمطلوبات المحتملة التي تم تكبدھا من اندماج األعمال، باستثناء    یتم
بعض الحاالت المحدودة، بقیمھا العادلة في تاریخ االستحواذ. وتقوم المجموعة بإدراج الحصص غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ  

اس كل عملیة استحواذ على حدة، وذلك بقیمة الحصة غیر المسیطرة التناسبیة من صافي الموجودات المحددة في الشركة  علیھا، على أس
 .المستحوذ علیھا

 
 .یتم تسجیل كافة التكالیف المرتبطة باالستحواذ كمصاریف عند تكبدھا

 
التابعة المملوكة من قبل أطراف خارجیة. یتم إظھار  تمثل الحصص غیر المسیطرة، إن وجدت، حصص حقوق الملكیة في الشركات  

الحقوق غیر المسیطرة في نتائج وحقوق المساھمین للشركات التابعة بشكل منفصل في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة  
 .وقائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة كل بما یخصھ
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۱٤ 

 (تتمة)  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۲
 
 العمالت األجنبیة  ۳- ۲
 

تم عرض القوائم المالیة الموحدة بالریـال السعودي وھي العملة الوظیفیة للشركة، وعملة العرض للمجموعة. تحدد كل منشأة تابعة ضمن  
االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا المنشأة)، ونتیجة لذلك فإن البنود الواردة  المجموعة عملتھا الوظیفیة الخاصة بھا (وھي عملة البیئة  

 .في القوائم المالیة لكل منشأة تابعة على حدة یتم قیاسھا باستخدام تلك العملة الوظیفیة
 

في تاریخ تلك المعامالت. یتم   یتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى الریـال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة
قید أرباح وخسائر فروق العملة األجنبیة الناتجة عن تسویة تلك المعامالت وكذلك الناتجة من ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیة  

 .بالعملة األجنبیة على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نھایة الفترة ضمن قائمة الدخل الموحدة 
 

ئج والمركز المالي للمنشآت التابعة األجنبیة (التي تتعامل بعمالت لیست ذات اقتصاد تضخمي مفرط) والتي لھا عملة وظیفیة  إن النتا
 :تختلف عن عملة العرض للمجموعة یتم ترجمتھا إلى عملة العرض على النحو التالي

 
 .قائمة المركز المالي  تترجم الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بسعر اإلقفال في تاریخ •
 
یتم ترجمة اإلیرادات والمصاریف لكل قائمة دخل وقائمة دخل شامل بمتوسط أسعار الصرف (إال إذا كان متوسط السعر ال یمثل   •

والمصاریف  تقریباً معقوالً للتأثیر المتراكم ألسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت، وفي ھذه الحالة یتم ترجمة اإلیرادات  
 .بأسعار الصرف في تواریخ المعامالت) 

 
عند التوحید، یتم ادراج فروق الصرف الناتجة عن ترجمة صافي االستثمارات في منشآت تابعة أجنبیة ضمن الدخل الشامل اآلخر. عند  

 .الربح أو الخسارة عند البیع بیع منشأة تابعة أجنبیة یتم إعادة تصنیف فروق الصرف المرتبطة بھا ضمن الربح أو الخسارة، كجزء من 
 

تعتبر فروق صرف العملة األجنبیة الناتجة عن بنود نقدیة مستحقة القبض من أو مستحقة الدفع إلى منشآت تابعة أجنبّیة، والتي تكون  
منشآت التابعة  تسویتھا غیر مخطط لھا أو غیر محتملة في المستقبل القریب، أنھا تشكل جزءاً من صافي استثمارات الشركة في تلك ال

 .األجنبّیة وتدرج في حقوق المساھمین من خالل الدخل الشامل اآلخر ویعاد تصنیفھا في الربح أو الخسارة عند استبعاد صافي االستثمارات
 
 األدوات المالیة  ٤- ۲
 

 اإلثبات المبدئي والقیاس لألدوات المالیة (أ) 
 

 .والمطلوبات المالیة مبدئیا عندما تصبح طرفا في الشروط التعاقدیة لألدوات المالیة تقوم المجموعة بإثبات الموجودات  
 

ع  یتم إجراء القیاس المبدئي للذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على مكونات تمویل ھامة، بسعر المعاملة وھو مبلغ المقابل الذي تتوق
 .المتفق علیھا إلى العمیل، بعد استبعاد المبالغ المحصلة نیابة عن الغیراإلدارة الحصول علیھ مقابل نقل البضائع أو الخدمات 

 
زائدا    باستثناء الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على مكونات تمویل ھامة، یتم إجراء القیاس المبدئي لألدوات المالیة بالقیمة العادلة 

إصدار الموجودات أو المطلوبات المالیة، وذلك في حالة الموجودات أو المطلوبات  أو ناقصا تكالیف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء أو  
عادلة من  المالیة غیر المثبتة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ویتم إثبات تكالیف المعاملة للموجودات المالیة المدرجة بالقیمة ال

 .حدةخالل الربح أو الخسارة كمصروف في قائمة الدخل المو 
 

 التصنیف والقیاس الالحق  - الموجودات المالیة  (ب) 
 

ح أو  یتم قیاس الموجودات المالیة الحقا بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القیمة العادلة من خالل الرب 
 .الموجودات المالیة الخسارة. ھناك معیاران یستخدمان لتحدید كیفیة تصنیف وقیاس 

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

 . خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة  (ب) 
 

ت المالیة من أجل  حدد موظفو اإلدارة العلیا أن الموجودات المالیة للمجموعة محتفظ بھا في نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودا
 .تحصیل التدفقات النقدیة 
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۱٥ 

 (تتمة)  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۲
 
 (تتمة)   األدوات المالیة ٤- ۲
 

 (تتمة)  التصنیف والقیاس الالحق  - الموجودات المالیة  (ب) 
 

المالیة تؤدي، في مواعید محددة، إلى تدفقات نقدیة  یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا كانت الشروط التعاقدیة للموجودات  
ادلة  تشكل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة المستحقة على المبلغ األصلي القائم. وخالفاً لذلك، یتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة الع

 .من خالل الربح أو الخسارة
 

بالقیمة   القیمة العادلة لھذه  یتم قیاس االستثمارات في أداوت حقوق الملكیة  العادلة، ولم تختر المجموعة عرض التغیرات الالحقة في 
االستثمارات في أداوت حقوق الملكیة في الدخل الشامل اآلخر. وعند االنتقال إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي، تمت إعادة تصنیف  

 .لة من خالل الربح أو الخسارة االستثمارات المتاحة للبیع إلى الموجودات المالیة بالقیمة العاد
 

بالنسبة لالستثمارات في األسھم غیر المدرجة، في حال عدم وجود معلومات حدیثة كافیة لقیاس القیمة العادلة، أو عند وجود مدى واسع  
التكلفة تعتبر تقدیرا مناسباً للقیمة  من قیاسات القیمة العادلة المحتملة وتكون التكلفة أفضل تقدیرات القیمة العادلة خالل ذلك المدى، فإن  

 .العادلة
 

یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة فقط بین فئات القیاس، فقط عند تغیر نموذج األعمال إلدارة تلك الموجودات للمجموعة، والذي من  
 .المتوقع أن یكون غیر محتمل

 
لتدفقات النقدیة من األصل المالي أو عندما تقوم المجموعة بتحویل كافة  تقوم المجموعة بإلغاء األصل المالي المثبت عند انقضاء الحقوق ل

 .المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل المالي بشكل جوھري وال تحتفظ بالسیطرة على األصل المالي
 

 ھبوط قیمة الموجودات المالیة  (ج) 
 

 .مدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس مستقبليتقوم المجموعة بتقییم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بموجوداتھا ال
 

، تقوم المجموعة بتطبیق طریقة مبسطة للذمم المدینة التجاریة. وكما ھو مسموح بموجب  ۹بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
المجموعة دائما بقیاس مخصص    ، اختارت المجموعة تطبیق الطریقة المبسطة للذمم المدینة لعقود اإلیجار وبالتالي تقوم۹المعیار رقم  

الخسارة بمبلغ یساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات في حساب خسائر االئتمان 
عات  المتوقعة للذمم المدینة التجاریة لتقدیر خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر من خالل تطبیق معدالت مخصص معینة على مجمو

) مبیعات الشركات، حیث أن لكل قطاع نمط خسارة ائتمان ۲) الجملة و(۱أعمار معینة. یتم تقسیم الذمم التجاریة المدینة إلى قطاعین: (
  .خاص بھ وبالتالي مجموعات أعمار ومعدالت مخصص مختلفة 

 
 :یتم شطب الموجودات المالیة فقط عندما

 
  .واحدة على األقل یكون الدین متأخر السداد لسنة  أ. 

  .ذات الصلة  نظامیة تكون المجموعة قد حاولت االسترداد واتخذت جمیع السبل ال ب. 
  .الوصول إلى استنتاج عدم وجود توقع معقول لالسترداد . ج
 .یتم الموافقة على الشطب من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة إلى الحد الذي یفوضھ مجلس اإلدارة . د
 

 .ردادات في قائمة الدخل الموحدة یتم إثبات االست 
 

 التصنیف والقیاس الالحق  -المطلوبات المالیة   (د) 
 

یتم بھ  یتم قیاس المطلوبات المالیة الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. إن معدل الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي  
المتوقع لاللتزام المالي، أو فترة زمنیة أقصر حسبما كان ذلك مالئماً، وذلك للوصول    خصم الدفعات النقدیة المستقبلیة على مدى العمر 

 .إلى صافي القیمة الدفتریة عند اإلثبات المبدئي
 

الوفاء  تقوم المجموعة بإلغاء المطلوبات المالیة المثبتة (أو جزء منھا) من قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند إطفائھا، أي عندما یتم  
 .بااللتزام المالي المذكور في العقد أو عند إلغائھ أو انقضائھ 

  



 شركة جریر للتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۱٦ 

 (تتمة)  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۲
 
 (تتمة)   األدوات المالیة ٤- ۲
 

 النقد وما یعادلھ  (ھـ) 
 

تبلغ ثالثة أشھر أو أقل ویمكن تحویلھا یشتمل النقد وما یعادلھ على النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصیرة ذات فترة استحقاق 
 .إلى مبالغ نقدیة معروفة والتي ال تتعرض لمخاطر ھامة في التغیرات في القیمة

 
 مقاصة األدوات المالیة  (و) 

 
ني  یتم إجراء المقاصة للموجودات والمطلوبات المالیة وعرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما یكون لدى المجموعة حق قانو

 .في إجراء المقاصة للمبالغ المدرجة والنیة لتسویتھا على أساس صاٍف أو تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس الوقت 
 
 مخزون  ٥- ۲
 

المرجح.  یقید المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. یحدد سعر التكلفة على أساس متوسط التكلفة  
 .تمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقدر في سیاق األعمال العادیة ناقصاً تكالیف البیع المقدرة

 
 استثمارات عقاریة  ٦- ۲
 

العقارات قید  االستثمارات العقاریة ھي العقارات الُمحتفظ بھا بھدف جني عائدات من تأجیرھا أو إنماء رأس المال أو لكلیھما، وتشمل  
 .اإلنشاء المخصصة لھذین الغرضین

 
وتتضمن التكلفة  ، أو الخسائر المتراكمة للھبوط في القیمة، إن وجدت /   تظھر االستثمارات العقاریة بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم و 

 .النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود 
 

لرأسمالیة تحت التنفیذ إلى فئة االستثمارات العقاریة المناسبة عند اكتمالھا ویتم استھالكھا ال یتم استھالك األراضي. یتم تحویل األعمال ا
من التاریخ الذي تكون فیھا جاھزة لالستخدام. یتم احتساب االستھالك على المباني على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة  

 .ھالك األجزاء الھامة من بند االستثمارات العقاریة بشكل منفصلسنة. یتم است   ۳۳ و ۲۰المقدرة التي تتراوح بین 
 

ئد  یتم إلغاء اثبات االستثمارات العقاریة عند استبعادھا أو عندما یتم سحبھا نھائیاً من االستخدام بحیث یكون من غیر المتوقع تحقیق فوا
 .شغلھ المالك، یتم إعادة تصنیفھ إلى ممتلكات ومعدات اقتصادیة مستقبلیة من استبعادھا. إذا أصبح العقار االستثماري عقاراً ی 

 
 .یتم اثبات الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل في قائمة الدخل الموحدة في فترة إلغاء االثبات

 
  .ة الموحدة السنویة تقوم المجموعة باإلفصاح عن القیم العادلة لالستثمارات العقاریة في اإلیضاحات حول القوائم المالی 

 
 المحاسبة عن اإلیجارات  ۷- ۲
 

 .ل باستخدام أسلوب األثر الرجعي المعدّ  ۲۰۱۹في بدایة عام   ۱٦طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 
 المجموعة كمستأجر  ) (أ
 

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقد اإلیجار الخاصة بھا لكل عقود اإلیجار التي تكون    بإثباتفي بدایة عقد اإلیجار تقوم المجموعة  
شھرا أو أقل) وعقود اإلیجار لموجودات    ۱۲المجموعة فیھا كمستأجر، ماعدا عقود اإلیجار قصیرة األجل (والتي تنطوي على مدة إیجار  

اإلیجار مصروف تشغیلي (اال اذا كانت من أجل انشاء موجودات) بطریقة  مدفوعات    بإثباتمنخفضة القیمة، والتي تقوم فیھا المجموعة  
ا عن توقیت استھالك المنافع االقتصادیة التي  القسط الثابت على مدار مدة اإلیجار إال اذا كان ھناك أسوب منتظم آخر یكون أكثر تعبیرً 

 .تحققھا الموجودات المستأجرة 
 

قیمة الحالیة لدفعات اإلیجار غیر المدفوعة في تاریخ بدایة عقد اإلیجار مخصومة باستخدام معدل  یتم قیاس مطلوبات عقد اإلیجار أولیا بال
الفائدة الضمني في عقد اإلیجار. إذا لم یكن في اإلمكان تحدید ذلك المعدل بسھولة، فتستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي. تستخدم  

 .كمعدل للخصم لقیاس كل مطلوبات عقود اإلیجار المثبتةاالقتراض اإلضافي معدل  ، بشكل عام،المجموعة
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۱۷ 

 (تتمة)  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۲
 
 (تتمة)  المحاسبة عن اإلیجارات  ۷- ۲
 
 (تتمة)   المجموعة كمستأجر ) (أ
 

 :تتضمن مدفوعات اإلیجار الداخلة في قیاس مطلوبات عقد اإلیجار ما یلي
 
 الدفعات الثابتة في جوھرھا) ناقصاً أي حوافز إیجاردفعات ثابتة (بما فیھا  •
 
 دفعات عقد إیجار متغیرة تعتمد على مؤشر أو معدل یتم قیاسھا أولیا باستخدام المؤشر أو المعدل في تاریخ بدایة عقد اإلیجار  •
 
 مبالغ یتوقع دفعھا بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القیمة المتبقیة •
 
 ا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة ھذا الخیار سعر ممارسة خیار الشراء إذ •
 
 دفعات الغرامات إلنھاء عقد اإلیجار إذا كانت مدة عقد اإلیجار تعكس ممارسة المستأجر خیار إنھاء عقد اإلیجار •
 

 .و غیر المتداولة یتم عرض مطلوبات عقود اإلیجار في قائمة المركز المالي الموحدة كبند مستقل مصنف كمطلوبات متداولة أ
 

یتم قیاس مطلوبات عقد االیجار الحقًا عن طریق زیادة القیمة الدفتریة لتعكس الفائدة على مطلوبات عقود اإلیجار (باستخدام أسلوب  
 .معدل الفائدة الفعال) ویتم تخفیض القیمة الدفتریة لتعكس مدفوعات اإلیجار

 
 :(مع اجراء تسویة مماثلة على موجودات حق االستخدام) عندما  تقوم المجموعة بإعادة قیاس مطلوبات عقد اإلیجار

 
تتغیر مدة عقد اإلیجار أو تتغیر التقدیرات لممارسة حق الشراء، وفي ھذه الحالة یتم إعادة قیاس مطلوبات عقد اإلیجار عن طریق   •

 . ل خصم دفعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدّ 
 
ل أو تغیر في مدفوعات متعلقة بضمانات القیمة المتبقیة، وفي ھذه الحالة یتم نتیجة تغیرات في مؤشر أو معدّ تتغیر دفعات اإلیجار   •

ل الخصم األولي (ما لم یكن التغیر في  إعادة قیاس مطلوبات عقد اإلیجار عن طریق خصم دفعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدّ 
 .ل) ل خصم معدّ ، وفي ھذه الحالة یتم استخدام معدّ مدفوعات اإلیجار راجعا الى معدل فائدة متغیر

 
یتم تعدیل عقد اإلیجار ولم تتم المحاسبة عن التعدیل كعقد إیجار جدید وفي ھذه الحالة یتم إعادة قیاس مطلوبات عقد اإلیجار عن   •

 .للة باستخدام معدل خصم معدَ طریق خصم دفعات اإلیجار المعدَ 
 

اس األولي لمطلوبات عقود اإلیجار المرتبطة بھا ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل بدایة  تتضمن موجودات حق االستخدام القی 
 .القیمة عقد اإلیجار وكذا التكالیف المباشرة األولیة. ویتم قیاسھا الحقا بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم والخسائر المتراكمة للھبوط في  

 
ى مدار مدة عقد اإلیجار أو العمر االقتصادي للموجودات المستأجرة أیھما أقصر. اذا اشتمل  یتم استھالك موجودات حق االستخدام عل

عقد اإلیجار على تحویل لملكیة الموجودات المستأجرة أو اذا كانت تكلفة موجودات حق االستخدام تعكس توقعات المجموعة بأن تمارس  
ا على مدار العمر االقتصادي للموجودات المستأجرة. یبدأ االستھالك مع  خیار حق الشراء، فإن موجودات حق االستخدام یتم استھالكھ

 .بدایة عقد اإلیجار 
 

یتم عرض موجودات حق االستخدام في قائمة المركز المالي الموحدة كبند مستقل، ما لم تستوفي تعریف االستثمارات العقاریة وحینھا  
 .الماليیتم عرضھا ضمن االستثمارات العقاریة في قائمة المركز 

 
دفعات عقد اإلیجار المتغیرة والتي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ال تدخل في قیاس مطلوبات عقد اإلیجار وموجودات حق االستخدام،  

 .كانت من أجل انشاء موجودات) في الفترة التي یحدث فیھا الحدث أو الشرط الذي أدى إلى تلك الدفعات  إذابل یتم اثباتھا كمصروف (اال  
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۱۸ 

 (تتمة)  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۲
 
 (تتمة)  المحاسبة عن اإلیجارات  ۷- ۲
 

 المجموعة كمؤجر  ) (ب 
 

عندما تكون المجموعة ھي المؤجر، فإنھا تحدد في تاریخ نشأة عقد اإلیجار ما إذا كان عقد اإلیجار ھو عقد إیجار تمویلي أم عقد إیجار  
المجموعة تقوم بتقییم ما إذا كان عقد اإلیجار یحول جوھریا تقریبا كافة المخاطر والمنافع العائدة  تشغیلي. لتصنیف كل عقد إیجار فإن  

 .لملكیة الموجودات محل العقد. ففي ھذه الحالة یكون عقد اإلیجار تمویلیا، وإال فإنھ یصنف على أنھ عقد إیجار تشغیلي
 

وقھا في عقد اإلیجار الرئیسي بصورة منفصلة عن عقد اإلیجار من الباطن.  عندما تكون المجموعة مؤجرا وسیطا، فیتم المحاسبة عن حق 
 .وتقوم بتصنیف عقد اإلیجار من الباطن بالنظر إلى حق االستخدام الناشئ من عقد اإلیجار الرئیسي ال بالنظر إلى الموجودات محل العقد 

 
المجموعة تقوم بتخصیص المقابل في العقد بتطبیق المعیار  بالنسبة للعقود التي تنطوي على مكون إیجاري ومكون غیر إیجاري، فإن  

.  كما تطبق المجموعة متطلبات إلغاء اإلثبات والھبوط في القیمة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي  ۱٥الدولي للتقریر المالي رقم  
 .وذلك على الذمم المدینة من عقود اإلیجار التمویلي ۹رقم 

 
إلیجار المستلمة عن عقود اإلیجار التشغیلیة كدخل بطریقة القسط الثابت على مدار مدة عقد اإلیجار كجزء من اإلیرادات  یتم اثبات دفعات ا

 .األخرى 
 
 ممتلكات ومعدات  ۸- ۲
 

وجدت. وتتضمن تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بالصافي من االستھالك المتراكم و/ أو الخسائر المتراكمة للھبوط في القیمة، إن  
 .التكلفة النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود

 
یتم إدراج عملیات الفحص الرئیسیة في القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات كاستبدال في حال استوفیت معاییر اإلدراج. یتم إدراج كافة  

 .تكالیف أعمال التصلیح والصیانة األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدھا
 

كھا ال یتم استھالك األراضي. یتم تحویل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة عند اكتمالھا ویتم استھال
من التاریخ الذي تكون فیھا جاھزة لالستخدام. یتم احتساب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة  

 :جودات على النحو التاليللمو
 

 سنة  ۳۳-۲٥ مباني 
 سنة ۱۳٫۳۳-٥ آالت ومعدات 

 سنوات  ۱۰-٥ أثاث وتركیبات 
 سنوات  ٤ سیارات 
 سنوات  ٥ الكمبیوترأجھزة 

 سنوات  ۳ تحسینات على مباني مستأجرة 
 

 .یتم استھالك األجزاء الھامة من بند الممتلكات والمعدات بشكل منفصل 
 

بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال یكون من المتوقع تحقیق فوائد اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھ أو  یتم إلغاء اثبات  
  استبعاده. یتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء اثبات األصل (المحتسبة بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة 

ل الموحدة عند إلغاء اثبات األصل. عندما یتغیر استخدام العقار من عقار یشغلھ المالك إلى استثمار عقاري، یتم لألصل) في قائمة الدخ 
 .إعادة تصنیف العقار إلى استثمار عقاري

 
وطرق استھالك الممتلكات والمعدات وتعدل مستقبالً عندما یكون ذلك مالئماً في نھایة كل    ةواألعمار اإلنتاجی یتم مراجعة القیم المتبقیة  

 .سنة مالیة 
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۱۹ 

 (تتمة)  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۲
 
 الھبوط في قیمة الموجودات غیر المالیة  ۹- ۲
 

 .احتمال ھبوط قیمة الموجودات غیر المالیةتقوم المجموعة في نھایة فترة كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على 
 

یتم اختبار الموجودات غیر المالیة، باستثناء الشھرة إن وجدت، لتحري الھبوط في القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف  
ط في القیمة سنویاً. لغرض قیاس القیم  إلى أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد. ویتم اختبار الشھرة، إن وجدت، لتحري الھبو

القابلة لالسترداد، یتم تجمیع الموجودات على أدنى مستوى لھا بحیث تتواجد تدفقات نقدیة منفصلة ومحددة (وحدات مدرة للنقد). تتمثل  
لقیمة من االستخدام، (والتي تمثل  القیمة القابلة لالسترداد في القیمة األعلى من كل من القیمة العادلة لألصل ناقصا تكالیف االستبعاد وا

ا تتجاوز  القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة لألصل ذي الصلة أو وحدة تولید النقد على النحو المحدد من قبل اإلدارة). عندم
لھبوط في القیمة ویتم تخفیضھ لقیمتھ القابلة  القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد قیمتھا القابلة لالسترداد، یعتبر األصل أنھ تعرض ل

 .لالسترداد. یتم إدراج خسارة الھبوط في القیمة في قائمة الدخل الموحدة في الفترة التي حدثت فیھا
 
قة  قوم المجموعة في نھایة كل فترة تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على أن خسارة الھبوط في القیمة المدرجة في الفترات الساب ت 

ألصل ما بخالف الشھرة، إن وجدت، لم تعد موجودة أو انخفضت قیمتھا. وال یتم عكس خسارة ھبوط القیمة المدرجة سابقاً إال إذا كان  
التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إدراج آخر خسارة ھبوط في القیمة. ویتم إدراج ھذا    ھناك تغییر في

 .ائمة الدخل الموحدة. ال یتم عكس قید خسائر الھبوط في قیمة الشھرة، إن وجدتالعكس في ق
 

 البیع لغرض  بھا  المحتفظ الموجودات  ۱۰-۲
 

 معاملة  خالل من  أساسي بشكل الدفتریة  قیمتھا استرداد سیتم كان إذا  للبیع بھا محتفظ أنھا على المتداولة  غیر الموجودات  تصنیف یتم
 .المستمر االستخدام  خالل من ولیس بیع

 
 .أقل البیع، أیھما تكالیف  ناقًصا العادلة والقیمة الدفتریة بالقیمة للبیع بھا كمحتفظ  المصنفة المتداولة  غیر  الموجودات قیاس یتم
 

 األصل یكون وان عالیة بدرجة  محتمالً  البیع یكون  عندما فقط مستوفاة أنھا على للبیع بھا المحتفظ الموجودات تصنیف معاییر اعتبار یتم
 تغییرات إجراء  المحتمل غیر من أنھ  إلى البیع عملیة  إلتمام المطلوبة اإلجراءات تشیر أن  یجب كما .الراھنة بحالتھ الفوري للبیع متاًحا

 واحدة  سنة  خالل  إتمامھا المتوقع  من  وانھ  األصل  بیع بخطة  االلتزام االدارة  على  ویجب  البیع قرار  من  االنسحاب  أو  البیع في  جوھریة 
 .التصنیف تاریخ من

 
 .للبیع بھا محتفظ أنھا على تصنیفھا یتم عندما الموجودات ھذه استھالك یتم ال
 
 مخصصات  ۱۱- ۲
 

یتم إثبات المخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزامات حالیة (قانونیة أو استداللیة) ناشئة عن أحداث سابقة وعندما یكون من  
بتلك االلتزامات، وأن یكون   نقدیة أو موارد متضمنة لمنافع اقتصادیة مطلوبة للوفاء  المحتمل أن یتطلب األمر تدفقات صادرة سواء 

 .باإلمكان تقدیر قیمة ھذه االلتزامات بشكل موثوق. وال یتم إثبات مخصصات لخسائر التشغیل المستقبلیة
 

و جمیعھا، على سبیل المثال بموجب عقد تأمین، فإنھ یتم إثبات مبالغ التعویض عندما تتوقع المجموعة تعویض بعض المخصصات أ
كأصل منفصل، ولكن فقط عندما یكون في حكم المؤكد الحصول على التعویض. یتم عرض المصاریف المرتبطة بأي مخصص في  

 .قائمة الدخل الموحدة بالصافي من أي تعویضات
 
 الزكاة وضرائب الدخل  ۱۲- ۲
 

الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة"). یتم احتساب مخصص الزكاة وفقاً ألنظمة الھیئة ویتم تخضع  
یتم فیھا إنھاء ھذه الربوط،   تحمیلھ في قائمة الدخل الموحدة. ویتم احتساب الفروق الناشئة عن الربوط النھائیة في فترة التقریر التي 

 .لتعدیالت ذات الصلة بمخصص الزكاة المدرج في قائمة الدخل الموحدةباإلضافة إلى ا
 

،  تقوم الشركة باستقطاع الضرائب مع أطراف غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة وذلك وفقاً لمتطلبات نظام ضریبة الدخل السعودي
ت التابعة األجنبیة لضریبة الدخل في البالد التي تمارس  . تخضع الشركامالم تتطلب اتفاقیات منع االزدواج الضریبي المطبقة خالف ذلك 
 .فیھا نشاطھا. یتم تحمیل ھذه الضرائب على قائمة الدخل الموحدة 
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 مزایا الموظفین  ۱۳- ۲
 
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة  أ) (
 

 .الخدمة واألجر المستحق للموظف، ویتم احتسابھ وفقاً ألحكام نظام العمل السعوديیستند مستوى المكافآت المقدمة إلى طول مدة 
 

  یتم تحدید التزام مكافآت نھایة الخدمة، والذي یمثل خطة منافع محددة، باستخدام طریقة وحدة استحقاق المنفعة المتوقعة مع إجراء تقییم
المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة القیمة الحالیة اللتزام مكافآت نھایة    اكتواري في نھایة فترات التقریر السنویة. یمثل االلتزام 

 .الخدمة في نھایة فترة التقریر
 

یمثل معدل الخصم المطبق للوصول إلى القیمة الحالیة اللتزام مكافأة نھایة الخدمة العائد على السندات الحكومیة، من خالل تطبیق معدل  
 .قیت والمبلغ المقدرین لمدفوعات المكافآت خصم واحد یعكس تقریبا التو

 
 :یتم تصنیف تكالیف مكافأة نھایة الخدمة كما یلي 

 
 .تكلفة الخدمة الحالیة (الزیادة في القیمة الحالیة اللتزام مكافأة نھایة الخدمة الناتج عن خدمة الموظف في الفترة الحالیة)  . أ
 

 .معدل الخصم في بدایة الفترة على التزام مكافأة نھایة الخدمة) مصروف الفائدة (محتسب من خالل تطبیق  .ب 
 
 .إعادة القیاس . ج
 

ئمة  یتم إثبات تكلفة الخدمة الحالیة ومصروف الفائدة الناتج عن التزام مكافأة نھایة الخدمة في نفس بند تكلفة التعویض ذات العالقة في قا
 .الدخل الموحدة

 
التي تتألف من األرباح والخسائر االكتواریة، بالكامل في الفترة التي تحدث فیھا ضمن الدخل الشامل  یتم إثبات عملیات إعادة القیاس،  

اآلخر دون تدویرھا إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة. یتم إثبات المبالغ المدرجة في الدخل الشامل اآلخر فوراً ضمن األرباح  
 .المبقاة

 
 جل منافع الموظفین قصیرة األ ب) (
 

شھرا بعد نھایة فترة التقریر السنویة التي    ۱۲إن منافع الموظفین قصیرة األجل ھي منافع الموظفین المتوقع تسویتھا بشكل كامل قبل  
الموظفین قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم ویتم احتسابھا   التزامات منافع  قیاس  یتم  العالقة.  الخدمة ذات  فیھا الموظفون  یقدم 

 .قدیم الخدمة ذات الصلة كمصروف عند ت 
 

یتم إثبات االلتزام عن المبلغ المتوقع سداده بموجب منافع نقدیة قصیرة األجل إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي  
 .بسداد ھذا المبلغ نتیجة للخدمة السابقة للموظف وأن یكون باإلمكان تقدیر ھذا االلتزام بشكل یعتمد علیھ

 
 نامج حوافز الموظفینبر ج) (
 

تطبق المجموعة برنامج حوافز للموظفین ("البرنامج") والذي بموجبھ تمنح المجموعة موظفین مختارین الحق في الحصول على تعویض  
طبقاً للقوائم  تحفیزي نقدي في نھایة فترة االستحقاق إذا تم استیفاء شروط محددة. إن مبلغ التعویض مرتبط بنمو صافي الدخل الذي یحدد  

شھرا بعد نھایة فترة التقریر التي یقدم    ۱۲المالیة الموحدة السنویة للمجموعة. بما أنھ من غیر المتوقع تسویة الحوافز بشكل كامل خالل 
تعلق بالخدمات  فیھا الموظفون الخدمة ذات العالقة، یتم قیاس التزام البرنامج على أنھ القیمة الحالیة للدفعات المستقبلیة المقدرة فیما ی 

المقدمة من قبل الموظفین حتى تاریخ التقریر باستخدام طریقة وحدة استحقاق المنفعة المتوقعة. یتم خصم الدفعات المستقبلیة المقدرة  
فیھا.    باستخدام العائد ذي الصلة على السندات الحكومیة. یتم إثبات عملیات إعادة القیاس في قائمة الدخل الموحدة في الفترة التي تنشأ

 .ویتم تصنیف التزام البرنامج بموجب االلتزام المتداول وغیر المتداول بناء على تاریخ التسویة المتوقع
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 احتیاطي نظامي  ۱٤- ۲
 

 النظامي االحتیاطي  إلى  دخلھا صافي  من ٪۱۰ تحویل  الشركة  على السعودیة، یتعین العربیة المملكة في  الشركات  نظام  ألحكام  وفقا 
 الجمعیة  قررت  .األقل  على  المدفوع المال  رأس  من  ٪۳۰ النظامي االحتیاطي  بلغ  إذا  التحویل  وقف  تقرر ان  العادیة  العامة  للجمعیة ویحق 
 المال  رأس من ٪۳۰ االحتیاطي تجاوز حیث أخرى مبالغ تحویل وقف ۲۰۲۲ مارس ۱ في المنعقد اجتماعھا في  للشركة العادیة العامة

 . الشركة  مساھمي على  للتوزیع قابل غیر االحتیاطي  ھذا  إن .المدفوع 
 
 إیرادات المبیعات  ۱٥- ۲
 

یتم قیاس إیرادات المبیعات بناًء على العوض المحدد في العقد مع العمیل مستبعدا منھ المبالغ المحصلة نیابةً عن أطراف خارجیة، إن  
تعترف المجموعة باإلیرادات عند نقطة زمنیة عندما تقوم بتحویل السیطرة على منتج ما إلى العمیل، والذي یحدث عادةً  وجدت. عادةً ما  

مة  عندما یتم تسلیم المنتج إلى العمیل. ال تتضمن إیرادات المبیعات ضریبة القیمة المضافة التي یتم تحصیلھا. یتم إدراج المبیعات في قائ 
 .خصومات ممنوحة   ةي من المرتجعات وأی الدخل الموحدة بالصاف

 
 :إیراداتھا  المجموعة منھا تنتج والتي،  الرئیسیة لألنشطة  وصف  یلي فیما

 
 المبیعات في منافذ البیع بالتجزئة ) (أ
 

لوازم المدرسیة،  تمتلك المجموعة وتدیر سلسلة من منافذ البیع بالتجزئة تحت العالمة التجاریة "مكتبة جریر"، وتبیع اللوازم المكتبیة، وال
، والھواتف الذكیة ولوازمھا، واإللكترونیات، واللوازم الفنیة والحرفیة، وألعاب  الكمبیوتروملحقاتھا، ولوازم  الكمبیوتروالكتب، وأجھزة 

 .الفیدیو، ومنتجات تطویر األطفال 
 

المجموعة. یتم دفع ثمن الصفقة فوًرا عند شراء العمیل  تتحقق إیرادات المبیعات عندما یستحوذ العمیل على المنتج الذي تبیعھ شركات  
 .للمنتج

 
 .تمنح سیاسة إرجاع المجموعة العمالء حق اإلرجاع في غضون ثالثة أیام مع متطلبات معینة وبعض االستثناءات

 
 الجملة  ) (ب 

 
الحرفیة إلى بائعي التجزئة اآلخرین. یتم االعتراف  الفنیة و  واللوازم  الكمبیوترتبیع المجموعة اللوازم المكتبیة واللوازم المدرسیة ولوازم  

بالمبیعات عندما یتم تحویل السیطرة على المنتجات، أي عندما یتم تسلیم المنتجات إلى بائعي التجزئة وال یوجد أي التزام غیر منفذ قد  
یوًما. عادةً، ال یتم    ۹۰إلى    ۳۰ح ما بین  یؤثر على قبول بائعي التجزئة للمنتجات. یتضمن ھذا النوع من المبیعات فترة ائتمان تتراو

 .إرجاع المبیعات بالجملة، وقد یتم قبول إرجاع البضائع فقط وفقا لتقدیر اإلدارة
 

 البیع للعمالء من الشركات  (ج) 
 

ولوازم   المدرسیة،  واللوازم  المكتبیة،  اللوازم  المجموعة  الستخدامھم  الكمبیوترتبیع  الشركات  من  للعمالء  والحرفیة  الفنیة  واللوازم   ،
الخاص. یتم االعتراف بالمبیعات عندما یتم تسلیم المنتجات للعمیل ولدى المجموعة دلیل موضوعي على استیفاء جمیع معاییر القبول.  

یوًما، وبالنسبة لبعض العمالء، یتم قبول إرجاع البضائع    ۹۰إلى    ۳۰من ھذا النوع من المبیعات فترة ائتمان تتراوح ما بین  عادةً ما یتض
 .یوًما بشرط أن تكون البضائع في حالتھا األصلیة ۹۰خالل 

 
 المبیعات عبر اإلنترنت (د) 

 
و"تطبیق مكتبة جریر". یتم االعتراف   "Jarir.com" الموقع االلكتروني  كما یتم إجراء البیع بالتجزئة عبر اإلنترنت في المملكة من خالل

تسدید ثمن الصفقة عند أو قبل تقدیم طلبات الشراء عبر   بالمبیعات عندما یتم تسلیم المنتجات للعمالء من قبل وكیل الشحن. یتم عادةً 
 .اإلنترنت ویتم اثباتھا كالتزام الى ان یتم االعتراف بالمبیعات

 
ة لجمیع أنواع المبیعات، تشیر التجربة التاریخیة إلى أن مبالغ المرتجعات غیر جوھریة وبالتالي ال یتم وقت البیع إثبات أي التزام  بالنسب 

مقابل أي استردادات متوقعة. یتم تقییم صحة ھذا االستنتاج في تاریخ كل فترة تقریر. إذا تغیر نمط المرتجعات، ستثبت المجموعة التزام  
استردادات متوقعة واألصل المقابل (الحق في البضائع المرتجعة للمنتجات المتوقع ارجاعھا)، مع تعدیل االیرادات وتكالیف    مقابل أي

 .المبیعات ذات الصلة وفقاً لذلك 
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 (تتمة)  إیرادات المبیعات  ۱٥- ۲
 

 (تتمة)  المبیعات عبر اإلنترنت (د) 
 

جمیع أنواع المبیعات المذكورة أعاله، یكون السعر المذكور ھو سعر الصفقة، ولیس لدى المجموعة عقود تتجاوز الفترة ما بین نقل  في 
البضائع الموعودة إلى العمیل وتاریخ الدفع من قبل العمیل سنة واحدة، ونتیجة لذلك، ال تقوم المجموعة بتعدیل أسعار المعاملة لتعكس  

 .للنقود  القیمة الزمنیة
 

وملحقاتھا والھواتف الذكیة واألجھزة اإللكترونیة األخرى مع ضمانات نمطیة توفر ضمانة    الكمبیوترعادة ما تبیع المجموعة أجھزة  
شھًرا من تاریخ البیع. یتم تكوین مخصص لمطالبات الضمان    ۲٤شھًرا إلى    ۱۲للمستھلك بأن المنتج سیعمل لما ھو مصمم لھ لمدة  

یتعلق بالمنتجات المباعة والتي ال تزال تحت الضمان في نھایة فترة التقریر. یتم تقدیر المخصص استناًدا إلى معلومات    المقدرة فیما
 .مطالبات الضمان التاریخیة وتوصیة الموّردین واالتجاھات الحدیثة

 
من ھذه المبیعات كمطلوبات باعتبارھا التزامات  عادة ما تبیع المجموعة قسائم الھدایا الخاصة بھا إلى عمالئھا. وتثبت المبالغ المحصلة  

 .عندما یتم استبدالھا من قبل العمالء. طبقا لشروط ھذه القسائم فإنھا صالحة لمدة سنة كإیرادأداء وتثبت 
 
 تكلفة المبیعات ومصاریف التشغیل  ۱٦- ۲
 

للعمالء وتكالیف المستودعات وتكلفة التوزیع إلى    تتألف تكلفة المبیعات من التكالیف المدرجة سابقا في قیاس المخزون الذي تم بیعھ
التشغیل وتكالیف   الرواتب واألجور والمنافع ومصاریف  بما في ذلك  بالتجزئة  البیع  تكالیف معارض  بالتجزئة وجمیع  البیع  معارض 

 .االستھالك واإلشغال
 

 .وتسویق یتم تصنیف مصاریف التشغیل األخرى إما كمصاریف عمومیة وإداریة أو مصاریف بیع 
 
 إیرادات اإلیجار  ۱۷- ۲
 

یتم إثبات إیرادات اإلیجار من عقود اإلیجار التشغیلي لالستثمارات العقاریة وعقود التأجیر من الباطن داخل العقارات التي تكون فیھا  
إیجار في   إثباتھا كإیرادات  فترة اإلیجار ویتم  الثابت على مدى  القسط  الموحدة. وتمثل  المجموعة كمستأجر على أساس  الدخل  قائمة 

اإلیجارات المستلمة مقدما اإلیجارات التي یتم تحصیلھا من المستأجرین والتي ما زالت غیر مكتسبة في تاریخ التقریر وتعرض ضمن  
نة لإلیجار الناشئة عن  المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة. وتمثل الذمم المدینة لعقود اإلیجار التشغیلي مبلغ الذمم المدی 

  عقود اإلیجار التشغیلي وفقا إلدراج إیرادات اإلیجار. ویتم إدراج إیرادات اإلیجار من ھذه العقارات ضمن "اإلیرادات األخرى" في قائمة 
 .الدخل الموحدة

 
 تكلفة التمویل  ۱۸- ۲
 

خدام طریقة معدل الفائدة الفعلي، باستثناء تكالیف القروض  یتم إدراج تكالیف التمویل ضمن "تكلفة التمویل" في قائمة الدخل الموحدة باست 
 .المتعلقة بالموجودات المؤھلة، إن وجدت، التي یتم رسملتھا كجزء من تكلفة ذلك األصل

 
لة.  إن طریقة الفائدة الفعلیة ھي طریقة الحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالیة وتوزیع مصاریف الفائدة على مدى الفترة ذات الص
في  ومعدل الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي یستخدم لخصم الدفعات النقدیة المستقبلیة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة للوصول إلى صا 

  .القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة
 
 ربحیة السھم  ۱۹- ۲
 

عادیة. ویتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الربح  تقوم المجموعة بعرض ربحیة السھم األساسیة والمخفضة (إن وجدت) ألسھمھا ال
م  او الخسارة العائدة إلى حملة األسھم العادیة للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة، والمعدلة باألسھ

الربح بتعدیل  المخفضة (إن وجدت)  السھم  تحدید ربحیة  لھا (إن وجدت). ویتم  العادیین   المملوكة  المساھمین  إلى  العائدة  الخسارة  او 
 .والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة، والمعدلة باألسھم المملوكة لھا، لبیان آثار كافة األسھم العادیة المخفضة المحتملة
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۲۳ 

 (تتمة)  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۲
 
 تقاریر القطاعات  ۲۰- ۲
 

التشغیل ھو   ذلك  قطاع  بما في  منھا مصاریف،  ویتكبد  إیرادات  التي یحقق من خاللھا  األعمال  أنشطة  یمارس  المجموعة  مكون من 
اإلیرادات والمصاریف التي تتعلق بمعامالت مع أي من مكونات أخرى لدى المجموعة. وتتم مراجعة نتائج قطاعات التشغیل بصورة  

التنفیذي للمجموعة الذي یع بالموارد  منتظمة من قبل الرئیس  د صانع القرار الرئیسي بشأن العملیات وذلك التخاذ القرارات الخاصة 
 .المخصصة للقطاع المعني ولتقییم أدائھ، والذي تُتاح لھ قوائم مالیة منفصلة 

 
 .یتم إعداد تقاریر قطاعات التشغیل بطریقة تتوافق مع إعداد التقاریر الداخلیة المقدمة إلى الرئیس التنفیذي

 
 قیاس القیمة العادلة  ۲۱- ۲
 

تعرف القیمة العادلة بأنھا السعر الذي سیتم استالمھ لبیع أصل أو السعر المدفوع لتحویل التزام في عملیة اعتیادیة بین متعاملین في 
 :السوق بتاریخ التقییم. یُبنى قیاس القیمة العادلة على افتراض أن بیع أصل أو تحویل التزام یتم تنفیذه إما

 
 األساسي لألصل أو االلتزام، أو  في السوق •
 أكثر سوق أفضلیة لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غیاب السوق الرئیسیة •
 

االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد یقوم مشاركو السوق باستخدامھا عند تسعیر ھذه الموجودات،    /  یتم قیاس القیمة العادلة لألصل
 .في مصالحھم االقتصادیة بافتراض تصرف مشاركي السوق بما یصب 

 
ما  تستخدم المجموعة طرق التقییم التي تعد مناسبة وفقا للظروف المحیطة وكذلك التي تتوفر لھا البیانات الكافیة لقیاس القیمة العادلة، م

 .یزید من استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة ویقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة
 

إن جمیع الموجودات التي یتم اإلفصاح عن قیمھا العادلة في القوائم المالیة الموحدة السنویة یتم تصنیفھا ضمن التسلسل الھرمي للقیمة  
 :العادلة، على النحو المبین أدناه استنادا إلى أدنى مستوى للمدخالت التي تعد جوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل

 
 .لمدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتشابھةأسعار السوق ا- ۱المستوى  •
 
طرق التقییم األخرى التي تكون فیھا جمیع المدخالت األدنى مستوى والتي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة المسجلة،  -   ۲المستوى   •

 .القابلة للمالحظة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر 
 
طرق التقییم التي تكون فیھا جمیع المدخالت األدنى مستوى والتي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة غیر القابلة  -   ۳المستوى   •

 .للمالحظة
 

لقیاس القیمة العادلة للممتلكات، تقوم المجموعة بتعیین مقیم مستقل ذو مؤھالت مھنیة مناسبة معترف بھا وخبرات حدیثة في الموقع وفئة  
 .صل الذي تُجرى علیھ عملّیة التقییماأل
 

  تقوم اإلدارة بمراجعة تقریر المقیم وتقییم مدى مالئمة لالفتراضات وأسالیب التقییم ومدى معقولیة التقییم بشكل عام. وألغراض اإلفصاح 
التسلسل الھرمي  عن القیمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر الموجودات ومستوى  

) العقارات المكتبیة والتجاریة  ۱للقیمة كما ھو موضح أعاله. حددت المجموعة أن االستثمارات العقاریة تتكون من فئتین من الموجودات: (
 .) العقارات المكتبیة والتجاریة في مصر۲والسكنیة في المملكة العربیة السعودیة و(

  



 شركة جریر للتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲٤ 

 مة) (تت ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۲
 
 تصنیف المتداول وغیر المتداول  ۲۲- ۲
 

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

 
  .یتوقع تحقیقھا أو یقصد بیعھا أو استھالكھا في دورة تشغیلیة عادیة •
  .بھا بشكل رئیسي ألغراض المتاجرةیحتفظ  •
  یتوقع تحقیقھا في غضون اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر، أو  •
تكون مصنفة ضمن النقد وما یعادلھ ما لم یكن مقیداً استبدالھا أو استخدامھا لتسویة مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً بعد   •

 .فترة التقریر
 

 .على أنھا غیر متداولة   تصنَّف جمیع الموجودات األخرى
 

 :تعتبر المطلوبات متداولة عندما
 
 .یتوقع تسویتھا في دورة التشغیل العادیة •
 .یحتفظ بھا بشكل رئیسي ألغراض المتاجرة •
 یستحق تسویتھا في غضون اثني عشر شھراً بعد تاریخ فترة التقریر، أو •
 .تقل عن اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر  في حال عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل تسویة المطلوبات لمدة ال •
 

 .تصنَّف جمیع المطلوبات األخرى على أنھا غیر متداولة 
 
 نقد وما یعادلھ  ۳
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٤۲۷٫۳۹۳  ٥۲۱٫۱۷۰ نقد لدى البنك
 ٤٫۸۰٦  ٥٫۰۱۳ نقد في الصندوق 

 ٥۲٦٫۱۸۳  ٤۳۲٫۱۹۹ 
 

ملیون لایر سعودي    ۱۰۰بمبلغ  مع بنك محلي  ودائع مرابحة اسالمیة قصیرة األجل    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱یتضمن رصید نقد لدى البنك في  
 . علیھاأرباح متفق  عقود المرابحة  تدر اسبوع. لمدة : الشي) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱(
 
 تجاریة  ذمم مدینة ٤
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۱۷٥٫۸۰٤  ۲۱۷٫۷۹٥ ذمم مدینة تجاریة 
 )۲۳٫۰۸۹(  (۲٤٫٦۹۳) ناقصاً: مخصص ھبوط قیمة ذمم مدینة تجاریة 

 ۱۹۳٫۱۰۲  ۱٥۲٫۷۱٥ 
 

 : ھبوط قیمة ذمم مدینة تجاریة فیما یلي حركة مخصص 
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    
 ۲۳٫۲۲٤  ۲۳٫۰۸۹ ینایر  ۱

 ٤۰۱  ۱٫٦۰٤ إضافات 
 )٥۳٤(  - مشطوبات 

 ) ۲(  - مبالغ معكوسة 
 ۲۳٫۰۸۹  ۲٤٫٦۹۳ دیسمبر ۳۱
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۲٥ 

 لمخزون ا ٥
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٦۱۱٫۷۲۳  ٥۰۰٫٥۳۹ ھواتف ذكیة وأجھزة الكترونیة وملحقاتھا
 ۳۰۱٫۷٦۱  ۳۷٦٫۰۸٥ وبرامج  ھالكمبیوتر ومستلزمات 

 ۱۲۰٫۲۲۰  ۱٤٦٫۸۹۱ لوازم مكتبیة
 ۱۱٦٫٥۷٦  ۱٤٦٫٦۹۱ كتب

 ۱۱۰٫۰٤۲  ۸٤٫۳۲۱ مستلزمات مدرسیة 
 ٥۷٫۲٦۰  ۱٤۳٫۹۷۷ والتلفزیون الذكي ألعاب فیدیو 

 ٤۷٫٦٦۷  ٥۰٫۳۸۹ مستلزمات ھندسیة وفنیة 
 ٥٫٤۹۷  ۷٫۰۰٤ أخرى 

 ۱٫٤٥٥٫۸۹۷  ۱٫۳۷۰٫۷٤٦ 
 ) ۱۳٦٫۰۳٤(  (۱۳٦٫٥٦۷) ناقصاً: مخصص بضاعة بطیئة الحركة 

 ۱٫۳۱۹٫۳۳۰  ۱٫۲۳٤٫۷۱۲ 
 

 إن حركة مخصص البضاعة بطیئة الحركة كما یلي: 
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    
 ۱٥۲٫٤٤۸  ۱۳٦٫۰۳٤ ینایر  ۱

 -  ٥۳۳ إضافات 
 )۱٦٫٤۱٤(  - مبالغ معكوسة 

 ۱۳٦٫۰۳٤  ۱۳٦٫٥٦۷ دیسمبر ۳۱
 
 مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى  ٦
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۸۸٫٦۹۷  ۹۸٫٥۷۲ دفعات مقدمة للموردین
 ً  ۸٫٥۸۱  ٥٫۱۸۹ إیجارات مدفوعة مقدما

 ۳۰٫٦۳۹  ۳۷٫٦٦۷ ذمم موظفین 
 )۱٫۸۲٦(  (۱٫٤۳۸) ناقصاً: مخصص ذمم موظفین مشكوك في تحصیلھا 

 ۳٦٫۲۲۹  ۲۸٫۸۱۳ 
 ۱٦٫۲۷۰  ۱۸٫۲۰۲ دفعات مقدمة أخرى 

 ٦۳٫۹۰٦  ۱۰۲٫۸۰٦ مطالبات على موردین 
 ٥۹٫٦۷۲  ٥٥٫۲۳۸ ذمم إیجار مدینة وأخرى 

 )۱۷٫٦۲٦(  (۲۱٫۰۳۰) ناقصاً: مخصص ذمم إیجار مدینة مشكوك في تحصیلھا
 ۳٤٫۲۰۸  ٤۲٫۰٤٦ 
 ۲۹٥٫۲۰٦  ۲٤۸٫۳۱۳ 
 
 ة موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسار ۷
 

،  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في    المنتھیةالسنة  خالل  ).  (شركة كنان للتطویر العقاري  غیر مدرجة   یتضمن استثمارات في ادوات حقوق ملكیة 
من اسھمھا وتعویض المستثمرین بالقیمة األسمیة لألسھم    الغاء جزء بتخفیض رأسمالھا من خالل  للتطویر العقاري  قامت شركة كنان  

تم  وسعودي  ملیون لایر    ٦٫۲٤استلمت المجموعة مبلغ  سھماً من األسھم المملوكة للمجموعة و  ٦۲٤٫۱۲٦تم الغاء عدد   الملغاة. وعلیھ 
 .خالل الربح أو الخسارة بنفس المبلغالموجودات المالیة من  رصیدتخفیض 
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۲٦ 

  استثمارات عقاریة  ۸

  مباني  أراضي  

إنشاءات وأعمال  
أخرى تحت  

 المجموع   التنفیذ
        التكلفة 

 ٤۷۹٫۲٤٥  ۸۰٫۱۲۲  ۲۷٥٫٥۱۲  ۱۲۳٫٦۱۱ ۲۰۲۲ینایر  ۱
 ٦٫۰٦۳  ٦٫۰٦۳  -  - إضافات الى الموجودات المملوكة 

 ۲۰٫۸۱۹  -  ۲۰٫۸۱۹  - *إنھاءتعدیالت عقود االیجار / إعادة تقییم /  
 (۱۱٦٫۱٤٦)  -  (۹٦٫۱۱٤)  (۲۰٫۰۳۲) استبعادات الموجودات المملوكة 

 تحویالت من انشاءات 
 -  (٦۲٫٤۲۱)  ٦۲٫٤۲۱  - واعمال اخرى تحت التنفیذ    

 (۱۱٫۰٤۰)  (٦٫۷٦٦)  (٦۳۰)  (۳٫٦٤٤) تحویالت إلى الممتلكات والمعدات 
 (۲۰٫۲۲٥)  (۱۳٫۳۸۳)  (٦٫۸٤۲)  - فرق صرف العملة 

 ۳٥۸٫۷۱٦  ۳٫٦۱٥  ۲٥٥٫۱٦٦  ۹۹٫۹۳٥ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
        

        االستھالك وخسائر الھبوط المتراكمة 
 (٦٥٫۹۰٦)  (۳٫۸۰۹)  (٦۲٫۰۹۷)  - ۲۰۲۲ینایر  ۱

 (٦٫۹۹۸)  -  (٦٫۹۹۸)  - استھالك الموجودات المملوكة 
 (٥٫۸٥٦)  -  (٥٫۸٥٦)  - استھالك موجودات حق االستخدام 

 ۱۰٫۱۰۹  -  ۱۰٫۱۰۹  - استبعادات األصول المملوكة 
 تحویالت من انشاءات 

 -  ۳٫۸۰۹  (۳٫۸۰۹)   واعمال اخرى تحت التنفیذ    
 ۲۱٥  -  ۲۱٥  - تحویالت الى الممتلكات والمعدات 

 ۲٫٥۹۰  -  ۲٫٥۹۰  - عكس خسائر الھبوط في القیمة 
 ۲٫۷۸۱  -  ۲٫۷۸۱  - فرق صرف العملة 

 (٦۳٫۰٦٥)  -  (٦۳٫۰٦٥)  - ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
 ۲۹٥٫٦٥۱  ۳٫٦۱٥  ۱۹۲٫۱۰۱  ۹۹٫۹۳٥ صافي القیمة الدفتریة 

        

  مباني  أراضي  

إنشاءات وأعمال  
أخرى تحت  

 المجموع   التنفیذ
        التكلفة 

 ٤۷٤٫۲٤۰  ۸۷٫۲۹۹  ۲٦۲٫۷۱۱  ۱۲٤٫۲۳۰ ۲۰۲۱ینایر  ۱
 ۱۱٫۲۷۸  ۱۱٫۲۷۸  -  - إضافات الى الموجودات المملوكة 

 ٥۳۹  -  ٥۳۹  - إضافات إلى موجودات حق االستخدام* 
 ٤٥۳  -  ٤٥۳  - * إنھاءتعدیالت عقود االیجار / إعادة تقییم /  

 تحویالت من إنشاءات 
 -  ) ۱٥٫۰۳٤(  ۱٥٫۰۳٤  - وأعمال أخرى تحت التنفیذ    

 ) ۳٫٥۳٦(  ) ۳٫٥۰۸(  ٥۹۱  ) ٦۱۹( تحویالت من (إلى) الممتلكات والمعدات
 صافي تحویالت الى 

 ) ۳٫۸٦۱(  -  ) ۳٫۸٦۱(  - موجودات حق االستخدام    
 ۱۳۲  ۸۷  ٤٥  - فرق صرف العملة 

 ٤۷۹٫۲٤٥  ۸۰٫۱۲۲  ۲۷٥٫٥۱۲  ۱۲۳٫٦۱۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
        

        االستھالك وخسائر الھبوط المتراكمة 
 ) ٥٤٫٤۲۹(  ) ٥٫٤٦۳(  ) ٤۸٫۹٦٦(  - ۲۰۲۱ینایر  ۱

 ) ۷٫۳۱۳(    ) ۷٫۳۱۳(  - استھالك الموجودات المملوكة 
 ) ٥٫۸۰۱(  -  ) ٥٫۸۰۱(  - استھالك موجودات حق االستخدام 

 ) ۷(  -  ) ۷(  - استبعادات 
 ۱٫٦٦۷  ۱٫٦٦۷  -  - الھبوط في القیمة عكس خسائر 

 ) ۲۳(  ) ۱۳(  ) ۱۰(  - فرق صرف العملة 
 ) ٦٥٫۹۰٦(  ) ۳٫۸۰۹(  ) ٦۲٫۰۹۷(  - ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ٤۱۳٫۳۳۹  ۷٦٫۳۱۳  ۲۱۳٫٤۱٥  ۱۲۳٫٦۱۱ صافي القیمة الدفتریة 
 
 غیر نقدیة.  أنشطة استثماریة وتمویلیةھذه تعتبر  *
 

 االستثمارات العقاریة ھي عقارات ُمحتفظ بھا بھدف جني عائدات من تأجیرھا ولیس لتنمیة رأس المال.  إن كافة 
  



 شركة جریر للتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۷ 

 (تتمة)  استثمارات عقاریة  ۸
 
 القیم العادلة لالستثمارات العقاریة  ۱- ۸
 

) العقارات  ۱من الموجودات: (  ثالثة مستویات لغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قررت اإلدارة أن االستثمارات العقاریة تتألف من  
موجودات  )  ۳(و  في مصر  المملوكة  ) العقارات المكتبیة والتجاریة  ۲في المملكة العربیة السعودیة و(المملوكة    والسكنیة  المكتبیة والتجاریة

 : ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم الناتجة من تطبیق  م حق استخدا
 

 (بمالیین الریاالت السعودیة)  
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱  ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱ 
 القیمة العادلة   القیمة الدفتریة   القیمة العادلة   القیمة الدفتریة  

 العقارات المكتبیة والتجاریة والسكنیة 
 ٦۹۷٫۰  ۳٤۱٫٦  ٥٦٦٫۸  ۲۲٤٫۹ المملوكة في المملكة العربیة السعودیة     

 العقارات المكتبیة والتجاریة المملوكة 
 ۱۰۸٫۹  ٤۷٫۱  ۷۹٫٥  ۳۱٫۱ في مصر     

 ٦٥٫٦  ۲٤٫٦  ۷۲٫٤  ۳۹٫٦ موجودات حق استخدام 
 ۸۷۱٫٥  ٤۱۳٫۳  ۷۱۸٫۷  ۲۹٥٫٦ المجموع 

 
لالستثمارات العقاریة المعروضة في الجدول أعاله تستند إلى تقییم مقیمین مستقلین لدیھم مؤھالت مھنیة معترف بھا  إن القیمة العادلة  

 ذات صلة ویتمتعون بخبرة حدیثة في موقع وفئة العقارات االستثماریة التي تم تقییمھا. 
 
 في المملكة العربیة السعودیة   عقارات مكتبیة وتجاریة وسكنیة مملوكة ) ۱(
 

  في المملكة العربیة السعودیة في التواریخ المبینة أعاله من قبل شركة باركود   والسكنیة   تم قیاس القیمة العادلة للعقارات المكتبیة والتجاریة 
ابانمي الكریم محمد  للمقیمینومعاذ    (عبد  السعودیة  الھیئة  قبل  ابانمي، كالھما مقیّم معتمد من  بموجب رقم    محمد  (تقییم)،  المعتمدین 

شركة باركود ھي مقیم مستقل غیر مرتبط بالمجموعة ولدیھا مؤھالت  إن    .)على التوالي  ۱۲۱۰۰۰۰۷۳۰  و  ۱۲۱۰۰۰۰۰۰۱العضویة  
 مھنیة معترف بھا ذات صلة وتتمتع بخبرة حدیثة في موقع وفئة العقارات االستثماریة التي تم تقییمھا.

 
القیمة   قیاس  تصنیف  العادلة  ككل  العادلة  یتم  القیمة  تقدیر  في  المستخدمة  التقییم  أسالیب  إلى  استناًدا  والثالث  الثاني  المستویین  ضمن 
 والمدخالت ذات العالقة. 

 
ات السوق  إیجارتقدیر  ، تم تحدید القیمة العادلة استناًدا إلى طریقة رسملة صافي الدخل، حیث یتم  المكتملة االنشاءوبالنسبة للعقارات  
المقیّم.  ودرایة ات العقارات المماثلة في السوق، ویتم تقدیر المصاریف التشغیلیة استناًدا إلى متوسطات السوق إیجارللعقارات في ضوء 

إلى معدالت العائد المستخدمة عادة للعقارات والمواقع المماثلة، ویتم تعدیلھا على أساس  یتم تطبیق معدل الرسملة المستخدم بالرجوع  
 المقیّم بالعوامل الخاصة بالعقارات ذات العالقة. درایة 

 
المماثلة،    وبالنسبة للعقارات تحت اإلنشاء، تم تحدید القیمة العادلة لألرض استناًدا إلى طریقة السوق المقارنة التي تعكس أسعار العقارات

 ة الفعلیة التي قدمتھا المجموعة. في حین تم تحدید القیمة العادلة ألعمال اإلنشاء استناًدا إلى طریقة التكلفة بالرجوع إلى التكلف
 

 أفضل وأعلى استخدام للعقارات ھو استخدامھا الحالي. إن وعند تقدیر القیمة العادلة للعقارات، ف
 
 في مصر المملوكة   العقارات المكتبیة والتجاریة ) ۲(
 

محمد عبد الرحمن أحمد یوسف)، المثمن العقاري    م. في مصر من قبل دیار الصفوة (  والتجاریة   المكتبیةیتم قیاس القیمة العادلة للعقارات  
مؤھالت مھنیة معترف بھا  لدیھ  وبالمجموعة،    یرتبط  مقیم مستقل والإن ال،  ۹۳. سجل رقم  المعتمد من ھیئة الرقابة المالیة (في مصر) 

 ذات صلة ویتمتع بخبرة حدیثة في موقع وفئة العقارات االستثماریة التي یتم تقییمھا. 
 

 . المقارنة السوقیة  أسلوب  یمة العادلة استنادا علىتم تحدید الق
 

بالنسبة لعملیة  الھامة  تصنیف قیاس القیمة العادلة بأكملھ ضمن المستوى الثاني. لم تستخدم التعدیالت على مدخالت المستوى الثاني  تم  
 . ال یمكن رصدھاأي مدخالت مؤثرة ككل القیاس 
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۲۸ 

 (تتمة)  استثمارات عقاریة  ۸
 
 (تتمة)   القیم العادلة لالستثمارات العقاریة  ۱- ۸
 
 (تتمة)   العقارات المكتبیة والتجاریة المملوكة في مصر ) ۲(
 

، كما أن قیمة االستخدام لم تتجاوز  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في    تزید عن قیمتھ الدفتریة  تكلفة االستبعاد)  (ناقصألحد العقارات قیمة عادلة  كان  
  القیمة العادلة ناقص التي تمثل (القیمة القابلة لالسترداد  إلى لھذا العقار القیمة الدفتریة  زیادة تم وقد   تكلفة االستبعاد) (ناقص قیمتھ العادلة 

للسنة    الموحدة  في قائمة الدخلوالتي تم اثباتھا    لایر سعودي ملیون    ۲٫٦مبلغ  ب   السابقةاالنخفاض  خسارة    عكس  من خالل   )تكلفة االستبعاد
 لایر سعودي).  ملیون ۱٫۷: ۲۰۲۱، (۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 
 موجودات حق االستخدام  ) ۳(
 

 . موجودات حق االستخدام ضمن االستثمارات العقاریة توجد في المملكة العربیة السعودیة ودولة قطر إن 
 

 "باركود" المشار الیھا أعاله. موجودات حق االستخدام في المملكة العربیة السعودیة بمعرفة شركة لتم قیاس القیمة العادلة 
 

شركة ذات مسئولیة محدودة في قطر. فالیوسترات    -تم قیاس القیمة العادلة موجودات حق االستخدام في دولة قطر بمعرفة "فالیوسترات"  
وحدیثة بالسوق    ھي شركة منظمة من المعھد الملكي للمساحین المعتمدین. وھي شركة مستقلة وغیر مرتبطة بالمجموعة ولھا معرفة كافیة 

القطري ولھا مھارات وفھم یمكنھا من القیام بتقییم موضوعي ومحاید بكفاءة. كما أن لھا خبرة حدیثة وكافیة في مكان وطبیعة االستثمار  
 العقاري محل التقییم. 

 
قدیر القیمة العادلة والمدخالت ذات  یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة ككل ضمن المستوى الثالث استناًدا إلى أسالیب التقییم المستخدمة في ت 

 . العالقة. تم استخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة كأسلوب للتقییم
 

 لجمیع قیاسات القیمة العادلة.  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱مقارنة بـ  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱لم یطرأ أي تغییر على أسالیب التقییم كما في 
 
 باالستثمارات العقاریة مبالغ بقائمة الدخل تتعلق  ۲- ۸
 

 ، من بین أمور أخرى، المبالغ التالیة فیما یتعلق باالستثمارات العقاریة: الموحدة تتضمن قائمة الدخل 
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٥۲٫۳۹۹  ٤۹٫٦۱٥ إیرادات اإلیجار 
 ۱٫۲۰۲  ۱٫٤۳۱ مصاریف صیانة وإصالح من عقار نشأت عنھ إیرادات إیجاریة 

 ۳۱۱  ۱٤۹ وإصالح من عقار لم تنشأ عنھ إیرادات إیجاریة مصاریف صیانة 
 

 الستثمارات العقاریة. ا حق استخدام   موجوداتالموجودات المملوكة و رإیجا اإلیجار، إیرادات إیرادات تتضمن 
 

 أي التزامات تعاقدیة مؤثرة لصیانة وإصالح استثماراتھا العقاریة.المجموعة ال یوجد لدى 
 
 االستخدام موجودات حق  ۹
 

 : ضمن االستثمارات العقاریةتلك المدرجة یعرض الجدول التالي معلومات عن موجودات حق االستخدام، بخالف  
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 مباني   مباني  
    

 ٥۲٥٫۹۸٥  ٥۹۰٫۸۲۰ دیسمبر  ۳۱القیمة الدفتریة كما في 
 ٥۳٫۲۸٥  ۱۰۲٫۱٤۹ *  إضافات خالل العام 

 )۳۲٫۹۱۷(  ٥٥٫۳۸٤ * عقود اإلیجار إنھاء /  القیاس إعادة  / تعدیالت
 ۸٦٫۹۲۹  ۹۷٫۰٤٤ مصروف االستھالك عن العام
 ۳٫۸٦۱  - عقاري صافي تحویالت من استثمار

 
 غیر نقدیة.  أنشطة استثماریة وتمویلیةھذه تعتبر  *
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 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲۹ 

 ممتلكات ومعدات  ۱۰
 

  آلیات ومعدات   مباني  أراضي  
أثاث  

  سیارات   وتجھیزات 
أجھزة  
  الكمبیوتر 

تحسینات على  
  مباٍن مستأجرة 

إنشاءات  
وأعمال أخرى  

 المجموع   تحت التنفیذ 
                  التكلفة 

 ۱٫٦۱۱٫٥۱۹  ۸٤٫۹۲۰  ۱۸۹٫٤٦۰  ۷٤٫٤۲۱  ۲۱٫٦٤۷  ۱۹٤٫۹٦۲  ۱۳٫۹۸۲  ٦۰۰٫۱۸۲  ٤۳۱٫۹٤٥ ۲۰۲۲ینایر  ۱
 ٥۰٫٥۰۳  ٤٤٫۰۲۹  -  ۲٫۰٥٦  ۹٤۱  ۳٫۱٥۱  ۳۲٦  -  - إضافات 

 (۷٤٫٤٦۸)  -  (٤٫۷۸۲)  (٤٦٦)  (۸٤۲)  (۲٫۲۲٦)  (۷)  (٥٤٫۷۳۷)  (۱۱٫٤۰۸) استبعادات 
 تحویالت من انشاءات 

 -  (۷۱٫۸٤٤)  ۱۰٫٦٥۹  ۱٫۳۸٥  ۲۸۰  ۷٫۳٦٤  ۱۸۷  ٥۱٫۹٦۹  - وأعمال أخرى تحت التنفیذ    
 ۱۱٫۰٤۰  ٦٫۷٦٦  -  -  -  -  -  ٦۳۰  ۳٫٦٤٤ صافي تحویالت من استثمار عقاري

 (۱۱٫۳۲۰)  (۱۱٫۱۰۱)  -  (۱۲)  -  (۳۲)  (٥)  (۱۷۰)  - العملة فرق صرف 
 ۱٫٥۸۷٫۲۷٤  ٥۲٫۷۷۰  ۱۹٥٫۳۳۷  ۷۷٫۳۸٤  ۲۲٫۰۲٦  ۲۰۳٫۲۱۹  ۱٤٫٤۸۳  ٥۹۷٫۸۷٤  ٤۲٤٫۱۸۱ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

                  االستھالك المتراكم 
 (٥۲۸٫۳۸۳)  -  (۱٥۷٫٥۷۷)  (٥٦٫٥۸۸)  (۱۸٫۲۹۸)  (۱۲۱٫۳۹٦)  (۱۱٫٦۲۱)  (۱٦۲٫۹۰۳)  - ۲۰۲۲ینایر  ۱

 (٥۷٫۱۲۰)  -  (۱٥٫۹٦۳)  (٦٫۲۷۷)  (۱٫٤۸٦)  (۱۲٫۳٥٦)  (۷۹۰)  (۲۰٫۲٤۸)  - إضافات 
 ۱۳٫۸۷۱  -  ٤٫۷۸۱  ٤۰۲  ۸٤۲  ۲٫۰۸۱  ۸  ٥٫۷٥۷  - استبعادات 

 (۲۱٥)  -  -  -  -  -  -  (۲۱٥)  - تحویالت من استثمار عقاري
 ٥٥  -  -  ۷  -  ۹  ۳  ۳٦  - فرق صرف العملة 

 (٥۷۱٫۷۹۲)  -  (۱٦۸٫۷٥۹)  (٦۲٫٤٥٦)  (۱۸٫۹٤۲)  (۱۳۱٫٦٦۲)  (۱۲٫٤۰۰)  (۱۷۷٫٥۷۳)  - ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
 ۱٫۰۱٥٫٤۸۲  ٥۲٫۷۷۰  ۲٦٫٥۷۸  ۱٤٫۹۲۸  ۳٫۰۸٤  ۷۱٫٥٥۷  ۲٫۰۸۳  ٤۲۰٫۳۰۱  ٤۲٤٫۱۸۱ صافي القیمة الدفتریة 
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۳۰ 

 (تتمة)   ممتلكات ومعدات ۱۰
 

  آلیات ومعدات   مباني  أراضي  
أثاث  

  سیارات   وتجھیزات 
أجھزة  
  الكمبیوتر 

تحسینات على  
  مباٍن مستأجرة 

إنشاءات  
وأعمال أخرى  

 المجموع   التنفیذ تحت 
                  التكلفة 

 ۱٫٦۰۰٫۰۱٤  ۱۰۹٫۹۸۱  ۱٦۱٫۰٤٥  ٦٤٫٤٥۷  ۲۱٫٥۰٤  ۱۷۷٫۳۳٥  ۱۱٫۹۲٤  ٥٦۳٫۰۰۹  ٤۹۰٫۷٥۹ ۲۰۲۱ینایر  ۱
 ٦۹٫٦۰٥  ٥۷٫٤٦۹  -  ٤٫٥٤٥  ۱٫٦۲۰  ٤٫۰٤٦  ۱٫۹۲٥  -  - إضافات 

 ) ٦۱٫۷۰٦(  -  -  ) ۱٤۳(  ) ۱٫۷۸٦(  ) ۳۲۲(  ) ۲۲(  -  ) ٥۹٫٤۳۳( استبعادات 
 تحویالت من انشاءات 

 -  ) ۸٦٫۱۰۷(  ۲۸٫٤۱٥  ٥٫٥٦۲  ۳۰۹  ۱۳٫۹۰۳  ۱٥٥  ۳۷٫۷٦۳  - وأعمال أخرى تحت التنفیذ    
 ۳٫٥۳٦  ۳٫٥۰۸  -  -  -  -  -  ) ٥۹۱(  ٦۱۹ صافي تحویالت من (إلى) استثمار عقاري

 ۷۰  ٦۹  -  -  -  -  -  ۱  - فرق صرف العملة 
 ۱٫٦۱۱٫٥۱۹  ۸٤٫۹۲۰  ۱۸۹٫٤٦۰  ۷٤٫٤۲۱  ۲۱٫٦٤۷  ۱۹٤٫۹٦۲  ۱۳٫۹۸۲  ٦۰۰٫۱۸۲  ٤۳۱٫۹٤٥ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

                  االستھالك المتراكم 
 ) ٤۷٥٫٤۹۹(  -  ) ۱٤۰٫۳٥۰(  ) ٥۱٫۱۳۳(  ) ۱۸٫٥۲۸(  ) ۱۱۰٫۸۰۲(  ) ۱۰٫۹۳۳(  ) ۱٤۳٫۷٥۳(  - ۲۰۲۱ینایر  ۱

 ) ٥٥٫۱۱۹(  -  ) ۱۷٫۲۲۷(  ) ٥٫٥۹۲(  ) ۱٫٥٥۷(  ) ۱۰٫۸۷٦(  ) ۷۱۰(  ) ۱۹٫۱٥۷(  - إضافات 
 ۲٫۲۲۸  -  -  ۱۳۷  ۱٫۷۸۷  ۲۸۲  ۲۲  -  - استبعادات 

 ۷  -  -  -  -  -  -  ۷  - تحویالت إلى استثمار عقاري 
 ) ٥۲۸٫۳۸۳(  -  ) ۱٥۷٫٥۷۷(  ) ٥٦٫٥۸۸(  ) ۱۸٫۲۹۸(  ) ۱۲۱٫۳۹٦(  ) ۱۱٫٦۲۱(  ) ۱٦۲٫۹۰۳(  - ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ۱٫۰۸۳٫۱۳٦  ۸٤٫۹۲۰  ۳۱٫۸۸۳  ۱۷٫۸۳۳  ۳٫۳٤۹  ۷۳٫٥٦٦  ۲٫۳٦۱  ٤۳۷٫۲۷۹  ٤۳۱٫۹٤٥ صافي القیمة الدفتریة 
 

  التنازل أخرى وتم  أطراف  و  ذوي عالقة لایر سعودي) مسجلة باسم أطراف    ملیون  ۲٤٫۷:  ۲۰۲۱لایر سعودي (  ملیون  ۸٫۱  تشتمل الممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة على أراضي تبلغ قیمتھا  ،۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
 إلى المجموعة.  عن منافع الملكیة الخاصة بھا
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۳۱ 

 تمویل تكلفة  ۱۱
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۱۷٥  ۱٤ تكلفة تمویل على السحب على المكشوف (جاري مدین إسالمي) 
 ٤  - التقلیدیة - على السحب على المكشوف  تكلفة تمویل
 ۸۲۰  ۱٥۱ ألجل   على قروض تورق ومرابحة تكلفة تمویل

 ٤۱٫۳۳٤  ٤۰٫٥۸٤ فائدة على مطلوبات عقود إیجار 
 ٤۰٫۷٤۹  ٤۲٫۳۳۳ 
 

 ذمم دائنة  ۱۲
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۱٫۰۹۲٫٤٥۷  ۱٫۰۷۰٫٥۸۲ ذمم دائنة تجاریة 
 ۸۲٫٥۲۳  ۱۰۱٫۷۷۹ دفعات مقدمة من عمالء

 ۷٫۳۷۹  ٦٫۷٤۱ موظفون 
 ۸۰٫٦۷۰  ۱۱٥٫۱۸٦ أخرى 

 ۱٫۲۹٤٫۲۸۸  ۱٫۲٦۳٫۰۲۹ 
 

 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى ۱۳
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  إیضاح  
      

 ۷۱٫۸٤۸  ٦۷٫۳٤۸   مكافآت وعموالت مستحقة 
 ۲٥٫۳٤۱  ۱۰٫۷٦٥  ۱-۱۳ مخصص نفقات ضمان

 ۲۲٫٥٦۰  ۳۱٫۲۹۰   رواتب وأجور ومزایا مستحقة 
 ۳۸٫۰۹۲  ۷۳٫۲۷۸   أخرى 

   ۱۸۲٫٦۸۱  ۱٥۷٫۸٤۱ 
 

 مخصص ضمان  ۱۳-۱
 

. یتوقع أن یتم تكبد الضمان  ة بتغطی تلتزم المجموعة  والتي  یتم االعتراف بمخصص لمطالبات الضمان المتوقعة عن المنتجات المباعة  
 جمیع ھذه التكالیف خالل سنتین بعد تاریخ التقریر.

 
الضمان ومستوى اإلصالحات    تستند االفتراضات المستخدمة في احتساب مخصص الضمانات إلى مبیعات المنتجات وتاریخ البیع وفترة

 المقّدر وتكالیف الضمان. 
 

اعتماًدا على أنماط الضمان السابقة، مع أخذ توصیات الموردین في االعتبار، ومن الممكن أن تختلف نتیجة لتغیر التكلفة    اتالتقدیر  تتم
 وعملیات التصنیع وتغیر جودة المنتجات. 

 
 فیما یلي حركة مخصص الضمان: 

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    
 ۱۷٫۱۰۸  ۲٥٫۳٤۱ ینایر  ۱

 ۳٥٫۷۲۷  ۳٫۳٤٦ المضاف خالل السنة 
 )۲۷٫٤۹٤(  (۱۷٫۹۲۲) المستخدم خالل السنة 

 ۲٥٫۳٤۱  ۱۰٫۷٦٥ دیسمبر ۳۱
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۳۲ 

 دخل مؤجل  ۱٤
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  إیضاح  
      

 ۳٫۷۱٥  ۳٫۳۲٤  ۱-۱٤ الربح الناتج عن البیع وإعادة االستئجار 
 ۱٦٫۱۸۰  ۱٥٫۷۳٥  ۲-۱٤ إیرادات إیجار 

   ۱۹٫۰٥۹  ۱۹٫۸۹٥ 
 )۱٦٫٥۷۱(  (۱٦٫۱۲٦)   الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة 

   ۲٫۹۳۳  ۳٫۳۲٤ 
 

 الربح الناتج عن البیع وإعادة االستئجار  ۱-۱٤
 

ملیون    ۷  بمبلغ  ۲۰۱۳عام  في  تم    الذي   البیع وإعادة االستئجار   عملیةمن    غیر المطفأ   یمثل الربح الناتج عن البیع وإعادة االستئجار الربح 
 . یجار. یتم إطفاء ھذا الربح على مدى مدة اإلتمویلي كإیجارفي ذلك التاریخ والذي یتعلق بالجزء الذي كان مصنفا   لایر سعودي

 
 ة یإیجارإیرادات   ۲-۱٤

 
. سیتم إثبات ھذه اإلیرادات في  ۲۰۲۱  و   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ولم تتحقق كما في    یجار مبالغ مستلمة من نشاط اإل  یجار تمثل إیرادات اإل

 السنة الالحقة. 
 

 وضریبة الدخل   أمور متعلقة بالزكاة  ۱٥
 

بناء على القوائم المالیة  ل، أیھما أعلى. تحتسب الزكاة  ٪ من الوعاء الزكوي التقریبي أو صافي الربح المعدّ ۲٫٥تستحق الزكاة بواقع  
 الموحدة لشركة جریر للتسویق. 

 
 مكونات الوعاء الزكوي ۱-۱٥

 
 فیما یلي أھم المكونات للوعاء الزكوي للشركة وفقاً ألنظمة الزكاة: 

 
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  إیضاح  
      

 ۱٫۲۰۰٫۰۰۰  ۱٫۲۰۰٫۰۰۰   رأس المال في بدایة السنة 
 ۲۹٤٫۷۷۱  ۳۹۳٫۹٥۷   احتیاطي نظامي في بدایة السنة 

 ۲۹٤٫٦۱۲  ۲۳۹٫۹۳۷   أرباح مبقاة في بدایة السنة 
 )٦٤٫۸٦۰(  (۹۳٫۸۲٤)   احتیاطي صرف عمالت أجنبیة

 ۳٤٥٫٥۸۲  ۳٦۳٫۱٥٤   المخصصات 
 ۳۲٫۹٤۷  ٤۱٫۷۳۹   وما یعادلھا  مطلوبات طویلة األجل

 ٦٤۲٫۰٤۱  ۷۲۰٫۸٤۹   مطلوبات لتمویل موجودات محسومة 
 ۳۳٤٫۲٥۸  ۲٦۸٫۱۳۷  ۲-۱٥ المعّدل للسنة صافي الدخل 

 ۸۰٫۸۸۳  ٥٦٫٥٦٦   إضافات ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة 
 فیما یزید عن األرباح المبقاة   السنةتوزیعات مدفوعة خالل 

 ٦٥۳٫۳۸۸  ٦۸٤٫۰٦۳   في بدایة السنة     
 )۲۱٫۷۱۰(  (۲۱٫۷۱۰)   موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ) ٤۱۳٫۳۳۹(  (۲۹٥٫٦٥۱)   استثمارات عقاریة 
 ) ٥۲٥٫۹۸٥(  (٥۹۰٫۸۲۰)   موجودات حق استخدام 

 ) ۱٫۰۸۳٫۱۳٦(  (۱٫۰۱٥٫٤۸۲)   ممتلكات ومعدات 
 ٤۳٫۱٦۸  ٤۷٫۳۱۰   مخصص الزكاة 

 ) ۹٤۸٫۰۰۰(  (۹۲٤٫۰۰۰)   توزیعات أرباح معلنة ومدفوعة 
 ۸٦٤٫٦۲۰  ۱٫۰۷٤٫۲۲٥   التقریبيالوعاء الزكوي 

 
معدلة بنسبة عدد   ٪۲٫٥تحتسب الزكاة على الوعاء الزكوي (باستثناء ما یتضمنھ من صافي الدخل المعّدل) بنسبة  الزكاة، الئحةوطبقا ل

على    ٪۲٫٥). بینما تحتسب الزكاة بنسبة  ۳٦٥/۳٥٤*    ٪۲٫٥بنسبة  على سبیل المثال  أیام السنة المیالدیة الى عدد أیام السنة الھجریة (
 الوعاء الزكوي. حساب مبلغ صافي الدخل المعّدل الداخل في 
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۳۳ 

 (تتمة)  أمور متعلقة بالزكاة وضریبة الدخل  ۱٥
 

 الدخل المعدل صافي   ۲-۱٥
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۱٫۰۱۹٫۰٤۱  ۹۷۷٫۸٤٦ صافي الدخل للسنة قبل الزكاة وضریبة الدخل 
    تعدیالت:

 ٤۹٫٤۸۸  ۳۰٫۹۲۰ مخصصات خالل السنة 
 ) ٦٥۳٫۳۸۸(  (٦۸٤٫۰٦۳) المبقاة في بدایة السنة  توزیعات أرباح مدفوعة فیما یزید عن األرباح

 )۸۰٫۸۸۳(  (٥٦٫٥٦٦) واستثمارات عقاریة إضافات ممتلكات ومعدات 
 ۳۳٤٫۲٥۸  ۲٦۸٫۱۳۷ صافي الدخل المعّدل للسنة 

 
 مخصص الزكاة  ۳-۱٥

 
 الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة كالتالي: 

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    
 ٦۷٫۱۷٥  ٦۹٫۷٦۸ ینایر  ۱

 ۲٦٫٦۰۰  ۸٫۰۰۰ المخصصات * 
 )۲٤٫۰۰۷(  (۲۲٫٤٥۸) مدفوعات 

 ٦۹٫۷٦۸  ٥٥٫۳۱۰ دیسمبر ۳۱
 
رد مبلغ  ھو المبلغ الصافي بعد    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  خالل السنة  المخصص المكون  فإن    ٤-۱٥  باإلیضاح كما ھو مبین   *

والذي    ۲۰۱٥إلى    ۲۰۱۱عوام من  المتعلقة باأل  االستئنافي الصادر بشأن الفروق الزكویة   قرارال ملیون لایر سعودي بناء على    ۱۷
 لصالح المجموعة.  في أغلبھ جاء و  والجمارك والضریبة الزكاة  ھیئةأنھى النزاع الزكوي مع 

 
 موقف الربوط الزكویة  ٤-۱٥

 
 معلقة.  زكویة  مستحقات أي  ھناك ولیس  ۲۰۱۰ حتى للسنوات الزكویة  الربوط) الھیئة( والجمارك والضریبة الزكاة ھیئة أنھت

 
 ۲۰۱٥ إلى ۲۰۱۱ من األعوام

 
ً (الھیئة)   والجمارك والضریبة  الزكاة ھیئة من  المجموعة استلمت  ۲۰۱۹ عام خالل  ، ۲۰۱٥  الى  ۲۰۱۱ السنوات  عن زكویة  ربوطا

ومن بین األمور المختلف علیھا مع    . األعوام  ھذه  عن  سداده  تم  بما بالمقارنة  سعودي  لایر  ملیون  ۲٥٫٦ اجمالیھا زكویة  بفروق  مطالبة 
 زید عن الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة. ی  فیما األرباح الھیئة كان االختالف الرئیسي ھو عدم قبول الھیئة لخصم توزیعات 

 
 (لجنة  الضریبیة والمنازعات المخالفات  في  الفصل لجنة  إلى  االعتراض ورفعت الربوط تلك على  األنظمة حسب المجموعة واعترضت 

 ، أخطرت۲۰۲۲نوفمبر   ۱ بتاریخ).  االستئناف لجنة ( الضریبیة والمنازعات للمخالفات االستئنافیة اللجنة  إلىبعدھا    ن وم  المنازعات). 
 بماالھیئة   مع علیھاالمتنازع   المسائل لمعظم المجموعة استئناف قبلت قد  االستئناف لجنة  بأن المجموعة الضریبیة للجان العامة األمانة

 القرار  ھذا وأن ) من صافي الربح المعدل  التي تزید عن الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة( األرباح لتوزیعات  الكامل  الخصم  ذلك  في
من الھیئة اشعارات   استلمت المجموعة   ۲۰۲۳ینایر    ۲۹في  و .  ۲۰۲۳ینایر    ۱۱في    االستئنافي  القرار  نسخة . استلمت المجموعة  نھائي

ً السابقة  الزكویة  خطابات تعدیل للربوط  تنفیذ القرار االستئنافي وكذلك   وحیث أن القرار االستئنافي قد صدر فعلیا  .  االستئنافيرار  قلل  طبقا
فقد قامت  خطابات تعدیل المذكورة أعاله  اشعارات التنفیذ وو  االستئنافيالحقا بنسخة القرار  والذي تم تعزیزه وتأییده    ۲۰۲۲نوفمبر    ۱في  

  ۳۱في   المنتھیةالحالیة  السنة  ملیون لایر سعودي في    ۱۷  البالغالمتعلق بھذه الخالفات الزكویة ورد فائض مخصص الزكاة  ب المجموعة  
 .۲۰۲۲دیسمبر 
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۳٤ 

 (تتمة)  أمور متعلقة بالزكاة وضریبة الدخل  ۱٥
 

 (تتمة)   موقف الربوط الزكویة ٤-۱٥
 

 ۲۰۱۸ إلى ۲۰۱٦ من األعوام
 

ً  المجموعة ، تلقت۲۰۲۰ عام في  ۳٥٫۹ مجموعھا بلغ زكویة بفروق ، مطالبة۲۰۱۸إلى   ۲۰۱٦ لألعوام الھیئة من زكویة ربوطا
 بسداد  وقامت الربوط  ھذه علىفي المدة النظامیة  المجموعة واعترضت .ھذه األعوام نالمدفوعة ع بالزكاة مقارنة سعودي  لایر ملیون
 رفضت  وقد .  )علیھا المتنازع المبالغ قیمة من ٪۲٥ إلى  ٪۱۰ سداد تتطلب  (والتي   الزكاة لوائح  حسب  علیھا المعترض  الربوط من ۱۰٪
 معظملجنة المنازعات  رفضت  ۲۰۲۲. وفي أغسطس المنازعات لجنة إلى  االعتراض برفع  المجموعة فقامت  المقدم االعتراض الھیئة

 للمخالفات  االستئنافیة اللجنة إلى المنازعات  لجنة قرار على اعتراضھا المجموعة فصعدت  المجموعة قدمتھا التي االعتراضات
 النظر.  قید االستئناف یزال  النظامیة، وال  المدة  خالل الضریبیة والمنازعات

 
.  المبقاة لألرباح  االفتتاحي الرصید عن عدم قبول الھیئة لخصم توزیعات األرباح فیما یزید  ھو الزكویة الفروق لھذه  الرئیسي السبب كان

ترى  و.  تلك األعوام الزكویةللمساھمین خالل دفعھا  توزیعات تم    كونھاوذلك   قابلة للحسممن وجھة نظر المجموعة فإن ھذه التوزیعات  
المدة   المبقاة اول  ینبغيالمجموعة أن رصید األرباح  المعلن عنھا والمدفوعة طبقا لألنظمة ذات    اعائق  یمثل أن    ال  التوزیعات  لخصم 

 العالقة. 
 

 ۲۰۲۰و    ۲۰۱۹عامي 
 

ً ربوط المجموعة  ، تلقت۲۰۲۱ في  لایر ملیون ۱۹٫۸ مجموعھا بلغ زكویة  بفروق ، مطالبة۲۰۲۰و   ۲۰۱۹ لعامي الھیئة  من زكویة  ا
صافي  من  قبول الھیئة لحسم البندین التالیین  الفروق الزكویة بسبب عدم  نتجت ھذه  السنوات.   تلك عن المدفوعة  بالزكاة مقارنة  سعودي 

المبقاة.  لألرباح    االفتتاحي  رصیدالالممتلكات والمعدات واالستثمارات العقاریة (ب) التوزیعات بما یزید عن  اضافات  الربح المعدل (أ)  
 وقد  .الزكاة  لوائح تتطلبھ  لما وفقًا  علیھا المتنازع المبالغ من ٪۲٥ وسددت  میة النظا المدة خالل  الربوط  تلك على  المجموعة  اعترضت

، ۲۰۲۳ینایر    ۱۸. في  النظامیة المدة  خالل لجنة المنازعات   الى االعتراض  برفع المجموعة  وقامت االعتراضات  ھذه  الھیئة رفضت 
والمتعلقة بخصم التوزیعات بما یزید عن االرباح المبقاة اول  بقبول اعتراض المجموعة نسخة قرار لجنة المنازعات  المجموعةاستلمت 

. وبناءا  من صافي الربح المعدل   الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقاریة  بحسم اضافات المدة، ورفض اعتراض المجموعة المتعلق  
حسم اضافات الممتلكات والمعدات واالستثمارات  ب النظامي مطالبة  ة  المد  االستئنافیة في علیھ، صعدت المجموعة اعتراضھا الى اللجنة  

 قید النظر.  والیزال االعتراضالعقاریة من الربح المعدل. 
 

 مع نزاعھا حل  من المجموعة  تمكنت إذا لالسترداد  قابلة  المشار الیھا أعاله  ۲۰۲۰الى    ۲۰۱٦المدفوعة عن االعوام من   المبالغإن  
 للنزاع. النھائیة النتیجة عنھ  ستسفر ما تسویة  من جزًءا  المدفوعات ھذه  ستكونف وإذا لم یتم ذلكالمجموعة،   لصالح الھیئة

 
 .۲۰۲۰الى  ۲۰۱٦تحتفظ المجموعة برصید مخصص زكاة كافي لتغطیة الفروق الزكویة المحتملة عن االعوام من 

 
 . ۲۰۲۱ عن عام ربطا زكویالم تستلم المجموعة 

 
 الدخل ضرائب  ٥-۱٥

 
 ومصر أو كالھما.  في قطر بأي من الشركتین التابعتین  عادةیتعلق  قائمة الدخل الموحدةالمثبت ب إن مبلغ ضرائب الدخل 

 
 مكافـأة نھایة الخدمة  ۱٦

 
كاٍف للوفاء بالتزامات مكافأة نھایة  التشغیل  إن خطة مكافـأة نھایة الخدمة لدى الشركة ھي خطة غیر ممولة. كما أن النقد الناتج عن  

 الخدمة عند استحقاقھا. 
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۳٥ 

 (تتمة)   مكافـأة نھایة الخدمة ۱٦
 

 التغیرات في التزامات مكافأة نھایة الخدمة  ۱-۱٦
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    
 ۱٥۹٫٤٥۳  ۱٦۷٫۱٤۹ ینایر  ۱

 ۲٫۳۷٥  ۳٫۳۷۳ تكلفة الفائدة
 ۱۸٫۷۱٦  ۱۹٫۳۹٦ تكلفة الخدمة الحالیة 

 ۲۱٫۰۹۱  ۲۲٫۷٦۹ في الربح أو الخسارة المدرج  مكافأة نھایة الخدمة مصروف 
 )۱۲٫۷٤۲(  (۱۰٫۷٥۰) منافع مدفوعة 

 )٦٫۹۲٤(  (٥٫٤۸٥) تغیرات اكتواریة ناتجة عن تعدیالت الخبرة 
 ۸٫٦٤۳  ۷٫٦٦۰ التغیرات االكتواریة الناتجة عن التغیرات في االفتراضات الدیموغرافیة 

 )۲٫۳۷۲(  (۱۷٫۸۷۷) التغیرات االكتواریة الناتجة عن التغیرات في االفتراضات المالیة 
 )٦٥۳(  (۱٥٫۷۰۲) االكتواري المدرج في الدخل الشامل اآلخر  الربح

 ۱٦۷٫۱٤۹  ۱٦۳٫٤٦٦ دیسمبر ۳۱
 

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

 كتواریة السابقة وما حدث فعًال. الفروق بین االفتراضات االتأثیر تعدیالت الخبرة ھي 
 

 االفتراضات المستخدمة والمخاطر  ۲-۱٦
 

 تحدید التزام مكافآت نھایة الخدمة مبینة أدناه: إن االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في 
 

 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۲  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
    

 ٪ ۲٫۰۰  ٪ ٥٫۲٥ معدل الخصم 
 ٪ ٦٫۹  ٪ ٦٫٤ المتوسط المرجح للزیادة السنویة في األجور المستخدمة في حساب نھایة الخدمة 

 ۳٫۱  ۲٫٦ المتوسط المرجح لعدد سنوات الخدمة في المستقبل 
 

الفائدة ومخاطر طول   ومخاطر  سنوات الخدمة المتبقیة  عادة ما تعّرض منافع نھایة الخدمة المجموعة لمخاطر اكتواریة مثل مخاطر 
 الرواتب كما یلي: 

 
، یتم تقدیر معدل الخصم المستخدم في احتساب القیمة الحالیة اللتزام منافع نھایة  ۱۳-۲مخاطر الفائدة: كما ھو مبین في اإلیضاح رقم  

 زیادة التزام منافع نھایة الخدمة. في في معدل الفائدة على السندات سیتسبب النقص  الخدمة بالرجوع إلى العائد من السندات الحكومیة. 
 

الیة اللتزام منافع نھایة الخدمة بالرجوع إلى أفضل تقدیر لعدد سنوات الخدمة.  : یتم احتساب القیمة الحسنوات الخدمة المتبقیة مخاطر طول  
 ستتسبب زیادة عدد السنوات المتبقیة للخدمة في زیادة التزام منافع نھایة الخدمة. 

 
سبب زیادة رواتب  مخاطر الرواتب: یتم احتساب قیمة مطلوبات منافع نھایة الخدمة بالرجوع إلى أفضل تقدیر للرواتب المستقبلیة. ستت 

 الموظفین في زیادة التزام منافع نھایة الخدمة. 
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۳٦ 

 (تتمة)   مكافـأة نھایة الخدمة ۱٦
 

 االفتراضات المستخدمة والمخاطر  ۳-۱٦
 

 : ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات المؤثرة على التزام منافع نھایة الخدمة كما في 
 

 (بمالیین الریاالت السعودیة)  
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

    معدل الخصم 
 )۲٫٥(  (۲٫۰) ٪ ۰٫٥زیادة بمقدار 
 ۲٫٦  ۲٫۱ ٪ ۰٫٥  نقص بمقدار

    
    للزیادة السنویة في األجور المستخدمة في حساب نھایة الخدمة المتوسط المرجح 

 ۱۰٫۰  ۸٫٤ ٪ ۲ زیادة بمقدار 
 )۹٫۱(  (۷٫۷) ٪ ۲  نقص بمقدار

    
    المتوسط المرجح لعدد سنوات الخدمة في المستقبل 

 ۹٫۸  ٤٫٥ زیادة سنة واحدة 
 )۱۱٫۸(  (٤٫۳) نقص سنة واحدة 

 
باستقراء   تقوم  بناًء على طریقة  أعاله  الحساسیة  تحلیل  تحدید  الخدمة  التزام  على  تأثیر  التم  نھایة  المعقولة في  منافع  للتغیرات  نتیجة 

االفتراضات  أحد االفتراضات الرئیسیة التي تحدث في نھایة الفترة التي أعدت عنھا القوائم المالیة. یقوم تحلیل الحساسیة على التغیر في 
تحلیل الحساسیة عن التغیرات الفعلیة في التزام منافع نھایة الخدمة ألنھ  یعبر  یسیة مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال  الرئ 

 من غیر المحتمل بأن تكون التغیرات في االفتراضات منعزلة عن بعضھا. 
 

القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة باستخدام طریقة   یتم احتساب  تقدیم تحلیل الحساسیة أعاله،  وحدة استحقاق المنفعة المتوقعة  عند 
 . الموحدة  المطبقة في احتساب التزام منافع نھایة الخدمة المدرجة في قائمة المركز الماليالطریقة بنھایة فترة التقریر، وھي ذات 

 
 المعروضة أعاله ھي ذاتھا.  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲ق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحلیالت الحساسیة للسنتین إن الطر 

 
 أمور متعلقة بأطراف ذوي عالقة  ۱۷

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة ۱۷-۱

 
بما  الموحدة  تتلخص أھم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت في سیاق العمل الطبیعي للشركة والمدرجة ضمن القوائم المالیة  

 یلي:
 

   ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
      

 مجلس اإلدارة 
المحملة على الربح  (رواتب وأجور ومكافآت 

 ۳۳٫۳۱٦  ۳۳٫٤۳۱  ) ة أو الخسار

 
ومكافآت (ضمن الدخل  رواتب وأجور  
 ۲٫۳٤٤  (٤٫٦۱۳)  الشامل اآلخر) 

وأطراف   عالقة المساھمون   ذوي 
 ۳٦٫٤۹٥  ۲٦٫٥۷۸  تكلفة  - انشاءات وخدمات ھندسیة  مع أعضاء مجلس اإلدارة 

 ۸٫۹٥۸  ۳٫۷۷٥  إیرادات إیجار  
 ۸٫۳۸۳  ۸٫۳۸۳  مصاریف إیجار  
 ۷۸٤  ۷٦۱  دخل  –خدمات استشاریة  
 ۹۷٫۹۲٦  -  بیع أرض 
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۳۷ 

 (تتمة)   أمور متعلقة بأطراف ذوي عالقة ۱۷
 

 رصید أطراف ذات عالقة  ۱۷-۲
 

 فیما یلي الرصید الھام في نھایة السنة الناتج من المعامالت مع أطراف ذات عالقة: 
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    ذمم مدینة من أطراف ذات عالقة 

 ۹٫۱۷۷  ۱٫٦۳۱ أطراف ذوي عالقة مع أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 موظفي اإلدارة الرئیسیین تعویضات  ۱۷-۳
 

 : وأعضاء مجلس االدارة یوضح الجدول التالي تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۳٦٫۸۰٥  ۳٥٫٦۹۹ منافع موظفین قصیرة األجل 
 ۱٫۸۹۰  ۲٫۱۳۹ منافع ما بعد نھایة الخدمة (مكافآت نھایة الخدمة المحملة على الربح والخسارة) 

 ۱٫٤٥۳  (٥٫۸۹۳) منافع ما بعد نھایة الخدمة (مكافآت نھایة الخدمة ضمن الدخل الشامل اآلخر) 
 ۱٫٦٤٥  ۱٤۸ منافع أخرى طویلة األجل (خطة حوافز طویلة األجل) 

 
آت  تشتمل منافع الموظفین قصیرة األجل لموظفي اإلدارة الرئیسیین للمجموعة على الرواتب والبدالت والمنافع النقدیة وغیر النقدیة والمكاف

 للمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة.  واالشتراكات 
 

 رأس المال  ۱۸
 

لایر سعودي    ۱۰بقیمة اسمیة  )  ۲۰۲۱ملیون سھم في    ۱۲۰(سھم    ملیون۱۲۰  من  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱یتكون رأس مال الشركة كما في  
 للسھم الواحد. 

 
 االحتیاطي النظامي  ۱۹

 
االحتیاطي النظامي حتى  ٪ من صافي ربحھا إلى ۱۰بموجب نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یتوجب على الشركة تحویل 

على األقل من رأس المال    ٪۳۰  تجاوزت  إذاأن تقرر وقف ھذه التحویالت  یحق للجمعیة العامة العادیة  من رأس مال الشركة.    ٪۳۰یبلغ  
) وقف التحویل بسبب  ۲۰۲۲مارس    ۱ھـ (الموافق  ۱٤٤۳رجب    ۲۸المدفوع. قررت الجمعیة العامة العادیة في اجتماعھا المنعقد في  

 . الشركة  مساھمي على للتوزیعحالیا    قابل  غیر االحتیاطي ھذا من رأس المال المدفوع. إن  ٪۳۰  لسنةرصید االحتیاطي النظامي  طي  تخ
 

 اإلیرادات تفاصیل   ۲۰
 

 : إیرادات المجموعةتفاصیل فیما یلي ادناه 
 

 :القطاعات التي یتم التقریر عنھاحسب فئات المنتجات والخدمات وحسب مفصلة یوضح الجدول التالي إیرادات المجموعة 
 

 (بمالیین الریاالت السعودیة)  

 
منافذ البیع  

 الجملة  بالتجزئة 
التجارة  

 االلكترونیة 

  جمیع
القطاعات  

 موحدة ال األخرى
۲۰۲۲      

 ٥٫۲۳۳ ۸ ٦٤۳ - ٤٫٥۸۲ وملحقاتھاالھواتف الذكیة وااللكترونیات 
 ۲٫۸۹۷ ۲۷ ٥۰۹ ۱ ۲٫۳٦۰ منتجات وخدمات رقمیة وتقنیة المعلومات األخرى 

 ۱٫۲٦۲ ۸۷ ٤۰ ۲۹٦ ۸۳۹ الكتب واللوازم المكتبیة والمدرسیة والفنیة 
 ۷٫۷۸۱ ۲۹۷ ۱٫۱۹۲ ۱۲۲ ۹٫۳۹۲ 
      

۲۰۲۱      
 ٥٫۰۳٤ ۳ ۳۷۲ - ٤٫٦٥۹ وملحقاتھاالھواتف الذكیة وااللكترونیات 

 ۳٫۰٤۳ ۳۰ ۳۸۸ ۲ ۲٫٦۲۳ رقمیة وتقنیة المعلومات األخرى منتجات وخدمات 
 ۱٫۰۱۱ ۸۰ ۳۰ ۱۹۰ ۷۱۱ الكتب واللوازم المكتبیة والمدرسیة والفنیة 

 ۷٫۹۹۳ ۱۹۲ ۷۹۰ ۱۱۳ ۹٫۰۸۸ 
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۳۸ 

 (تتمة)   تفاصیل اإلیرادات ۲۰
 

 الجغرافي: حسب فئات المنتجات والخدمات بحسب السوق مفصلة المجموعة إیرادات یوضح الجدول التالي 
 

 (بمالیین الریاالت السعودیة)  

 
 المملكة 

  العربیة السعودیة 

دول مجلس  
التعاون الخلیجي  

 الموحدة   ومصر 
۲۰۲۲      

 ٥٫۲۳۳  ۱۷۰  ٥٫۰٦۳ الھواتف الذكیة وااللكترونیات وملحقاتھا
 ۲٫۸۹۷  ۱٦۹  ۲٫۷۲۸ منتجات وخدمات رقمیة وتقنیة المعلومات األخرى 

 ۱٫۲٦۲  ۱٤٦  ۱٫۱۱٦ واللوازم المكتبیة والمدرسیة والفنیة الكتب 
 ۸٫۹۰۷  ٤۸٥  ۹٫۳۹۲ 
      

۲۰۲۱      
 ٥٫۰۳٤  ۱٤٤  ٤٫۸۹۰ الھواتف الذكیة وااللكترونیات وملحقاتھا

 ۳٫۰٤۳  ۲۰٥  ۲٫۸۳۸ منتجات وخدمات رقمیة وتقنیة المعلومات األخرى 
 ۱٫۰۱۱  ۱٤۳  ۸٦۸ والفنیة الكتب واللوازم المكتبیة والمدرسیة 

 ۸٫٥۹٤  ٦۹۲  ۹٫۰۸۸ 
 

 . معینة  زمنیةنقطة عترف بھا في یرادات المذكورة أعاله یُ جمیع اإلإن 
 

 تكلفة اإلیرادات  ۲۱
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۷٫۱۸۲٫٦۷٤  ۷٫٥٥۸٫۸٤٦ مشتریات السلع 
 ۷۳٫۱٤۷  (۸٤٫٦۱۸) التغیر في المخزون 

 ۷٫۲٥٥٫۸۲۱  ۷٫٤۷٤٫۲۲۸ تكلفة البضاعة المباعة
 ۳٥۰٫۹۳۲  ۳٥۰٫٤٤۱ رواتب وأجور ومكافآت 

 ۱۳٦٫۸۲۸  ۱٤۸٫۰۷۷ استھالك
 ۷٫۱۱۹  ۸٫۹۷۹ إیجارات 

 ۱۰۸٫۲۳۰  ۱۲۲٫٥۹٥ أخرى 
 ۸٫۱۰٤٫۳۲۰  ۷٫۸٥۸٫۹۳۰ 
 

 مصاریف عمومیة وإداریة  ۲۲
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۹٤٫۲۸٦  ۹٦٫۰۲۱ رواتب وأجور ومكافآت 
 ۳٫۹۸٤  ٥٫٦۹۳ خدمات مھنیة 

 ۳٫۹۳۱  ٤٫٥٥٦ المصاریف األخرى المتعلقة بالموظفین 
 ٤٫٦۸٦  ٥٫٥۹۰ استھالك

 ۳٫۹٥۸  ۳٫۳٥٦ صیانة
 ۱٥٫۸۲۰  ۱٦٫۳٤٥ أخرى 

 ۱۳۱٫٥٦۱  ۱۲٦٫٦٦٥ 
  



 شركة جریر للتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۹ 

 مصاریف بیع وتسویق  ۲۳
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٥۷٫۱۸۷  ۹٥٫۷۷۱ إعالن
 ٤۷٫۱٥٥  ٤٦٫٤۱٦ رواتب وأجور ومزایا

 ۳۸۱  ۱٫٦۰۸ الدیون المشكوك في تحصیلھامخصص 
 ٥۰۲  ٤۷۰ استھالك

 ۱۰٫۷۳۰  ۱۲٫٦٥٦ مصاریف شحن إلى العمالء 
 ۲٥٫٤۸٤  ۳۷٫۰۷۰ أخرى 

 ۱۹۳٫۹۹۱  ۱٤۱٫٤۳۹ 
 

 إیرادات أخرى (بالصافي)  ۲٤
 

العقارات االستثماریة ومن اإلیجار من الباطن في   التشغیلي من  إیرادات اإلیجار  المجموعة  تتضمن أساسا  فیھا  تكون  التي  العقارات 
 . كمستأجر، مطروحا منھا المصاریف المتعلقة بالتأجیر ومصاریف أخرى

 
 إعادة تم ذلك على وبناءً  .الخبر مدینة في یقع والذي  للمجموعة مملوك مبنى بیع على اإلدارة مجلس وافق .۲۰۲۲ مارس ۲۹ بتاریخ
 ومعدات ممتلكات من تبویبھ معاد سعودي  لایر ملیون ٦۰٫٤ مبلغ( سعودي لایر  ملیون ۱٦٦٫٤ الدفتریة قیمتھ  تبلغ التي العقار تبویب
 المالیة  القوائم في البیع لغرض بھا المحتفظ الموجودات إلى )عقاریة استثمارات من تبویبھ معاد سعودي  لایر ملیون ۱۰٦٫۰ ومبلغ

 المجموعة  ، أكملت۲۰۲۲یونیو ۳۰ في المنتھیة أشھر الثالثة فترة .خالل.۲۰۲۲ مارس ۳۱ في المنتھیة للفترة  االولیة الموحدة الموجزة
 ۱۷۸ سعر بیع مقابل  العقاري االستثماري للصندوق  المبنى تسلیم وتم المبنى ملكیة  صك  بنقل  عقاري استثماري  صندوق  الى  البیع عملیة
 اتفاقیة  وتتضمن جریر  مكتبة معرض یشغلھا كان  التي المساحة  استئجار  إعادة  اتفاقیة  على  البیع ترتیبات تشتمل  .سعودي لایر ملیون
 والتي  سعودي  لایر  ملیون  ۱۱٫٦ المبنى بیع من  المحققة  اإلجمالیة األرباح  بلغت  . سنوات ۷ تبلغ الزامیة  ایجار  مدة  االستئجار  إعادة

 الربح مبلغ فان  وبالتالي .مستأجر - بائع بصفتھا بھا احتفظت التي  المجموعة بحقوق یتعلق سعودي  لایر ملیون ۱٫٤ مبلغ تضمنت
 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في   المنتھیةخالل السنة  اخرى  ایرادات بند في  كربح اثباتھ تم  قد سعودي لایر ملیون ۱۰٫۲ والبالغ المتبقي

 
ملیون   ۳۸٫٥(أ) ارباحا رأسمالیة بمبلغ  (ضمن عناصر أخرى)    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المنتھیة في    السابقةایرادات اخرى للسنة  تضمنت  

ملیون لایر سعودي بعد مراجعة الصفقة والموافقة علیھا من قبل    ۹۷٫۹لایر سعودي ناتج من بیع قطعة أرض لطرف ذو عالقة بقیمة  
لایر سعودي تم استالمھ مقابل    ملیون  ۱۱٫۱، (ب) تعویض تأمین بلغ    األعضاء غیر ذو العالقة في لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة.
بناءاً على في نزاعھا مع شركة التأمین المجموعة نجحت بعد أن  ۲۰۱٦مطالبة انقطاع األعمال والمتعلق بحادث حریق حدث في  عام 

 في المنازعات والمخالفات التأمینیة.  للفصل  یةجنة االستئنافل لا قرار
 

 ایرادات التمویل  ۲٥
 

 محلي.   كبن مرابحھ مع  بعقودن ایرادات التمویل ایرادات ودائع استثماریة متتض
 

 األجنبیة  العملیات ترجمة  من  الصرف  فروقات  ۲٦
 

السنة الحالیة    عن سعودي  لایر ملیون ۲۹ مبلغ الشامل الدخل قائمة  في المدرجة األجنبیة العملیات ترجمة من الصرف فروق بلغت
 شركتھا في  الشركة  استثمار صافي عن الناشئة  الصرف فروق خسارةرئیسیة الى  والتي تعود بصورة   ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في  المنتھیة
 من ۲۰۲۲ مارس  في  بدأ والذي المصري الجنیھ  عملة  قیمة  بتخفیض متأثراً  المصري  الجنیھ وعملتھا الوظیفیة ھي مصر في التابعة

، قررت السلطات المصریة اتباع سیاسة صرف مرنة والذي یخضع فیھ الجنیة المصري  ۲۰۲۲اكتوبر    ۲۷المصریة. في   السلطات قبل
سعر صرف الجنیة مقابل  التغیر السلبي لاستمر    وقد.  خرىاألجنبیة  لسیاسة تسعیر مبنیة على قوى العرض والطلب مقابل العمالت األ

  الفروق ال   خسائر ھذه ومن الممكن استمرار ھذه االتجاه في المستقبل. إن    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱  لتاریخالعمالت األجنبیة في الفترة الالحقة  
صرف عمالت  بند احتیاطي  في    قائمة الدخل الشامل مقابل ادراج نفس المبلغ  ادراج الخسارة في حیث یتم  الموحدة  تؤثر على قائمة الدخل  

 .أجنبیة
 

 ربحیة السھم  ۲۷
 

 ملیون سھم.  ۱۲۰على  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱المنتھیتین في للسنتین تم احتساب ربحیة السھم بقسمة صافي الدخل 
  



 شركة جریر للتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۰ 

 توزیعات أرباح  ۲۸
 

وبناًء على موافقة مسبقة من    ۲۰۲۲نوفمبر    ۸أغسطس    ٤مایو و    ۹مارس و    ۸قرر مجلس اإلدارة في اجتماعاتھ المنعقدة بتواریخ  
لایر  ملیون    ۱۷٤لایر سعودي ومبلغ    ملیون  ۲٤٦ومبلغ  لایر سعودي    ملیون  ۲۳٤الجمعیة العمومیة، توزیع أرباح نقدیة أولیة بمبلغ  

بإجمالي    ۲۰۲۲سمبر  دی   ۳۱لایر سعودي، على التوالي، والتي تم دفعھا للمساھمین خالل السنة المنتھیة في ملیون    ۲۷۰سعودي ومبلغ  
 لایر سعودي للسھم).  ۷٫۷(
 

وبناًء على موافقة مسبقة   ۲۰۲۱نوفمبر  ۳ أغسطس و ۱۰مایو و  ۲٦مارس و  ۱٦قرر مجلس اإلدارة في اجتماعاتھ المنعقدة بتواریخ 
ملیون لایر   ۱٦۸ي ومبلغ ملیون لایر سعود ۲٥۲ملیون لایر سعودي ومبلغ  ۲۸۲من الجمعیة العمومیة، توزیع أرباح نقدیة أولیة بمبلغ 

بإجمالي    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي، على التوالي، والتي تم دفعھا للمساھمین خالل السنة المنتھیة في   ۲٤٦سعودي ومبلغ  
 لایر سعودي للسھم).  ۷٫۹۰(
 

 معلومات قطاعیة  ۲۹
 

  قطاعات األعمال  (أ) 
على   اعتماًدا  أعمال  وحدات  إلى  المجموعة  والمواقع  تنقسم  والمنتجات  المستھدفون  والعمالء  التوزیع  فیھا طریقة  بما  محددة  عوامل 

 الجغرافیة. 
 

 للمجموعة  التنفیذي المدیر  یقوم .اإللكترونیة التجارةو الجملة  تجارة .التجزئة  بیع منافذ  ھم تشغیلیة  أعمال قطاعات ثالث  المجموعة  لدى
 .األداء وتقییم الموارد  توزیع بغرض  األقل على  سنوي ربع بشكل  قطاع  لكل الداخلیة  اإلدارة تقاریر بمراجعة

 
ضمن "جمیع القطاعات األخرى". تتضمن   بصورة مستقلة  إدراجھا في التقاریریتم یتم تجمیع كافة القطاعات األعمال األخرى والتي ال 

 ات. یجارمبیعات الشركات واإل بصفة رئیسیة مصادر الدخل لھذه القطاعات 
 

  فیما یلي ملخص حول عملیات كل من القطاعات التي یمكن اإلفصاح عنھ. 
 العملیات  القطاعات المدرجة في التقاریر 

  
وأجھزة   منافذ البیع بالتجزئة والكتب،  المدارس،  ومستلزمات  المكاتب،  مستلزمات  وملحقاتھا، الكمبیوتر  بیع 

وااللكترونیات، واللوازم الفنیة والحرفیة،  ، والھواتف الذكیة وملحقاتھا،  الكمبیوتر  ومستلزمات
لألطفال، كما توفر خدمات ما بعد البیع.    التنمیةومنتجات  والتلفزیون الذكي،  وألعاب الفیدیو،  

 تعمل جمیع منافذ البیع بالتجزئة تحت العالمة التجاریة "مكتبة جریر". 
  

 آخرین.   لبائعینالفنیة والحرفیة    واللوازم  الكمبیوتربیع لوازم المكاتب واللوازم المدرسیة ولوازم   الجملة 
  

" البیع عبر   التجارة االلكترونیة  االلكتروني  الموقع  المملكة من خالل  في  و"تطبیق مكتبة  Jarir.comاإلنترنت   "
 جریر" لنفس المنتجات والخدمات التي تباع بمنافذ البیع بالتجزئة.

 
  دیسمبر:  ۳۱المنتھیة في  للسنةفیما یلي المعلومات القطاعیة 

 (بمالیین الریاالت السعودیة)  

 
 منافذ 

 الجملة  البیع بالتجزئة 
التجارة  

 االلكترونیة 

جمیع  
القطاعات  

 موحدة ال األخرى
۲۰۲۲      

 ۹٫۳۹۲ ۱۲۲ ۱٫۱۹۲ ۲۹۷ ۷٫۷۸۱ االیرادات 
 ۹۷۸ ۷۲ ٥٤ ٥۲ ۸۰۰ الدخل قبل الزكاة وضرائب الدخل 

 (۱٦۷) (۱۲٫۹) (۰٫۲) (۱٫۷) (۱٥۲٫۲) االستھالك 
 ۲٫٦ ۲٫٦ - - - عكس خسائر ھبوط القیمة لموجودات غیر مالیة 

 (٤۰٫۷) (۲٫۹) - - (۳۷٫۸) تكلفة تمویل 
      

۲۰۲۱      
 ۹٫۰۸۸ ۱۱۳ ۷۹۰ ۱۹۲ ۷٫۹۹۳ االیرادات 

 ۱٫۰۱۹ ۱۱۳ ۳۳ ۱٥ ۸٥۸ الدخل قبل الزكاة وضرائب الدخل 
 ) ۱٥٥٫۱( )۱۳٫۲( )۰٫۲( )۲٫۰( ) ۱۳۹٫۷( االستھالك 

 ۱٫۷ ۱٫۷ - - - عكس خسائر ھبوط القیمة لموجودات غیر مالیة 
 )٤۲٫۳( )۲٫٦( - )۰٫۱( )۳۹٫٦( تمویل تكلفة 

  



 شركة جریر للتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۱ 

 (تتمة)   معلومات قطاعیة ۲۹
 

 (تتمة)  قطاعات األعمال  (أ) 
 

 المبیعات المذكورة أعاله یتم تولیدھا من عمالء خارجیین وال توجد مبیعات بین القطاعات. 
 

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

 أعاله.  ۲۰-۲إن السیاسات المحاسبیة للقطاعات المدرجة في التقاریر ھي ذات السیاسات المحاسبیة للمجموعة المبینة في اإلیضاح رقم 
 

 المعلومات الجغرافیة  (ب) 
 

مبیعات    ودول الخلیج األخرى ومصر. فیما یلي معلومات   ،تعمل المجموعة في قطاعین جغرافیین اثنین ھم المملكة العربیة السعودیة
 دیسمبر: ۳۱في وكما المنتھیة  عن السنةالموجودات غیر المتداولة حسب الموقع  و المجموعة لعمالء خارجیین

 
 (بمالیین الریاالت السعودیة)  

 
المملكة العربیة  

  السعودیة 

دول مجلس  
التعاون الخلیجي  

 الموحدة   ومصر 
۲۰۲۲      

 ۹٫۳۹۲  ٤۸٥  ۸٫۹۰۷ مبیعات عمالء خارجیین 
 ۱٫۹۲۳  ۲٥۱  ۱٫٦۷۲ موجودات غیر متداولة 

      
۲۰۲۱      

 ۹٫۰۸۸  ٤۹۲  ۸٫٥۹٦ مبیعات عمالء خارجیین 
 ۲٫۰٤٤  ۲۰۰  ۱٫۸٤٤ موجودات غیر متداولة 

 
والمعلومات الجغرافیة حول الموجودات غیر المتداولة على  تستند المعلومات الجغرافیة حول المبیعات إلى الموقع الجغرافي للعمالء  

 مجموعة بحسابات منفصلة لكل دولة. الموقع الجغرافي لتلك الموجودات. تحتفظ ال
 

 الخارجین.للعمالء لتحلیل مبیعات المجموعة من فئات المنتجات والخدمات الرئیسیة  ۲۰ راجع اإلیضاح رقم
 

 موسمیة العملیات  ۳۰
 

  المنتھیة تأثرت المبیعات للسنة  تتأثر مبیعات المجموعة إیجابیًا بمواسم العودة إلى المدارس وباألخص مبیعات اللوازم المدرسیة والمكتبیة.  
بعد االجازة السنویة والذي  لكل من الموسم الكبیر  ( مقارنة مع السنة السابقة بسبب موسم عودة المدارسایجابیاً    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في  

 ۲۰۲۲في ینایر  وذلك بعد عودة التعلیم الحضوري  )  القصیرة  بعد اإلجازات  ة التي تأتيسم الصغیرایقع عادة في الربع الثالث والمو
وذلك للمرة األولى  )  من غیرھا  أكبر التي تؤثر على مبیعات المجموعة بشكل  المراحل    (وھي االبتدائیة وریاض االطفال لمراحل التعلیم  

 .والتي شملت التعلیم عن بعد االحترازیة  ۱۹بعد اجراءات كوفید 
 

 التعھدات وااللتزامات المحتملة  ۳۱
 

 محتملة  التزامات  ۳۱-۱
 

 (بمالیین الریاالت السعودیة)  المحتملة:  التزامات فیما یلي 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۲۲۸٫۰  ۲٥۷٫۲ اعتمادات مستندیة
 ۱٤٫۷  ۱٤٫۸ خطابات ضمان 

 
 رأسمالیة تعھدات   ۳۱-۲

 
لایر  ملیون    ۲۹٫۸:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لایر سعودي (  ملیون  ۳۰٫۲  رأسمالیة بمبلغتعھدات  ، كان لدى المجموعة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في  

:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لایر سعودي لطرف ذي عالقة بمجلس اإلدارة (ملیون    ۱٥٫۷  رأسمالیة بمبلغتعھدات  سعودي). یتضمن ھذا الرصید  
مستأجرة والتي ستمثل مساحات  مباني  وتحسینات على  مباني  بشكل رئیسي بإنشاء  التعھدات  لایر سعودي). تتعلق ھذه  ملیون    ۲٦٫۹

 . لكسب إیرادات تأجیرذلك منافذ البیع بالتجزئة ومساحات  الستخدام المجموعة بما في 
  



 شركة جریر للتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۲ 

 ات إیجارعقود   ۳۲
 

 المجموعة كمستأجر  ۳۲-۱
 

والتي تكون ملحقة  مساحات تجزئة،  باستئجار  تقوم المجموعة أیًضا  كما  .  للموظفینومساحات تخزین وسكن    معارضتستأجر المجموعة  
عقود اإلیجار    تتراوح. عادة ما  ةمستقل   بصورة  ال تستأجرھا ، ولكن  المعرضكجزء من عقد إیجار  وذلك  التي تستأجرھا    بالمعارض

  للحصول على معلومات حول   ۹  و  ۸. راجع اإلیضاح  وجود زیادات تعاقدیةسنة وعلى أساس إیجار ثابت مع    ۲٥و    ٥لفترات بین  
 مستأجر. كة ستخدام الناشئة عن عقود اإلیجار التي تكون المجموعاالحق   موجودات

 
دیسمبر عندما تكون المجموعة   ۳۱قائمة الدخل فیما یتعلق بعقود اإلیجار للسنة المنتھیة في المثبتة ب یوضح الجدول التالي المبالغ  ) ۱(

 مستأجر: ك
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 )٤۱٫۳۳٤(  (٤۰٫٥۸٤) الفوائد على مطلوبات عقود اإلیجار مدرجة في تكالیف التمویل 
 )٦٫۷۷۲(  (٥٫٥۷۷) اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل مصاریف 

 مصاریف اإلیجار المتعلقة بدفعات اإلیجار المتغیرة غیر المدرجة في 
 )۳۷٤(  (۳٫٤۸٤) مطلوبات عقود اإلیجار     

 دخل اإلیجارات من عقود اإلیجار من الباطن لموجودات حق االستخدام 
 ۱۱٫۷۳٦  ۱٤٫۹۱٦ بالعقارات االستثماریة    

 )۹۲٫۷۳۱(  (۱۰۲٫۹۰۱) مصاریف االستھالك لجمیع موجودات حق االستخدام 
 
القیم الدفتریة   ) ۲( التالي  اإلیجار والحركات خالل السنة بما في ذلك التغیرات الناشئة عن أنشطة  لمطلوبات عقود  یوضح الجدول 

 التمویل: 
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    
 ٦۹٤٫٦۰۲  ٦٤۲٫۰٤۱ ینایر   ۱

 ٤٤٫۷۹۷  ۹۸٫۹۹٥ إضافات 
 ٤۱٫۳۳٤  ٤۰٫٥۸٤ الفائدة على مطلوبات عقود اإلیجار 

 )٦۸٫۰۹۲(  (۱۰۲٫۸۰۰) (التدفقات النقدیة ألنشطة التمویل) جزء المتعلق بالمبلغ األصلي ال سداد 
 )۳٥٫۰٦۹(  (۳۸٫٥۳۷) (التدفقات النقدیة ألنشطة التشغیل)  بالفائدة المتعلقجزء ال سداد 

 )۳٥٫٥۳۱(  ۸۰٫٥٦٦ التعدیل واإلنھاء وإعادة القیاس وتخفیضات اإلیجار 
 ٦٤۲٫۰٤۱  ۷۲۰٫۸٤۹ دیسمبر ۳۱

 
 دیسمبر على النحو التالي: ۳۱كما في  ةالمركز المالي الموحدقائمة مصنفة في 

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۱۲۲٫۱٦۸  ۱۳۷٫٦۹۹ اإلیجارمطلوبات عقود  الجزء المتداول من 
 ٥۱۹٫۸۷۳  ٥۸۳٫۱٥۰ اإلیجار مطلوبات عقود  الجزء غیر المتداول من 

 ۷۲۰٫۸٤۹  ٦٤۲٫۰٤۱ 
 
 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱لایر سعودي خالل السنة المنتھیة في   ملیون ۱٤۹٫۹ اإلیجارعن عقود  الخارجة  بلغ إجمالي التدفقات النقدیة  ) ۳(

 لایر سعودي). ملیون  ۱۱۷٫۳: ۲۰۲۱(
 
في  غیر القابلة لإللغاء    اتللفتردیسمبر. دفعات اإلیجار المستقبلیة    ۳۱المجموعة ملتزمة بعقود اإلیجار التي لم تبدأ بعد كما في   ) ٤(

 عقود كما یلي: ھذه ال
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۹٫۷۳٦  ۱۰٫۱٦۲ خالل عام واحد 
 ٥۳٫٥۷۸  ٥۲٫٥۷٤ خمس سنوات بعد سنة ولكن لیس أكثر من  

 ۳۲٫۸۳۹  ۳۰٫٦۷۲ أكثر من خمس سنوات 
  



 شركة جریر للتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۳ 

 (تتمة)  عقود إیجارات  ۳۲
 

 كمؤجر  المجموعة ۳۲-۲
 

. یتم تصنیف عقود اإلیجار ھذه كعقود إیجار والمستأجرةتقوم المجموعة بتأجیر عقاراتھا االستثماریة التي تتكون من عقاراتھا المملوكة  
 .تمویليالتي یتم تصنیفھا كعقود إیجار  من الباطن عقود اإلیجاربعض باستثناء  ھتشغیلی 

 
 عقد اإلیجار التشغیلي: )أ
 

 تحلیل االستحقاق المستقبلي لمدفوعات اإلیجار غیر المخصومة التي سیتم استالمھا:
 

 (بمالیین الریاالت السعودیة)  
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٥۱٫٤  ٤۲٫۸ ال تتجاوز سنة واحدة 
 ۷٥٫۸  ۳۰٫٦ أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات 

 ۱۰۰٫۰  ۱٫۰ أكثر من خمس سنوات 
 ۷٤٫٤  ۲۲۷٫۲ 
 

دیسمبر    ۳۱ببیع المبنى المملوك للمجموعة الكائن بالخبر الذي تم خالل السنة المنتھیة في    مدفوعات اإلیجار غیر المخصومة تأثرت  
 .  ۲٤ باإلیضاحكما ھو مبین  ۲۰۲۲

 
تتعلق مدفوعات عقود اإلیجار التشغیلي التي سیتم استالمھا بالعقار االستثماري المملوك من قبل المجموعة، وكذلك اإلیجارات من الباطن  

تحتوي بعض عقود اإلیجار على    ، سنة  ۲۰إیجار تتراوح بین سنة إلى  بمدد  مستأجر،  ك  تكون المجموعةالمستأجرة التي  داخل العقارات  
 . ال یملك المستأجرون خیارات لشراء العقارات المؤجرة. زیادات تعاقدیة 

 
بالعقار یتعلق  فیما  التي سیتم استالمھا  المستقبلیة  الباطن  المجموعة  یبلغ إجمالي مدفوعات اإلیجار من  تكون  التي  المستأجرة، أي  ات 

 لایر سعودي). ملیون  ۲۰٫٥: ۲۰۲۱لایر سعودي ( ملیون ۱۷٫٤مستأجرة بموجب عقد اإلیجار الرئیسي، مبلغ 
 

 عقد اإلیجار التمویلي )ب
 
 د اإلیجار:ومن صافي االستثمار في عق التمویلي والربحیعرض الجدول التالي الدخل  )۱(
 

 

 المنتھیة للسنة 
 دیسمبر   ۳۱في 

۲۰۲۲  

 للسنة المنتھیة 
 دیسمبر   ۳۱في 

۲۰۲۱ 
    

 ۱۰۷  ٤٥ دخل التمویل من صافي االستثمار في عقود اإلیجار التمویلي 
 
 دیسمبر كما یلي: ۳۱تحلیل استحقاق مدفوعات اإلیجار التمویلي كما في  )۲(
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۸۸۰  ۱٥۸ ۱السنة 
 ۱٥۸  - ۲السنة 

    
 ۱٫۰۳۸  ۱٥۸ إجمالي االستثمار في عقد اإلیجار 

 ) ۱٥(  (۱) الدخل التمویلي غیر المحقق 
 ۱٫۰۲۳  ۱٥۷ صافي االستثمار في عقد االیجار 

 
 األدوات المالیة  ۳۳

 
تتوفر معلومات  ال  تمثل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات في أوراق مالیة غیر مدرجة، حیث  

ت  حدیثة كافیة لقیاس القیمة العادلة، وتقدر اإلدارة بأن التكلفة تمثل أفضل التقدیرات للقیمة العادلة. یتم تصنیف وقیاس جمیع الموجودا 
  قریبًا معقوًال للقیمة العادلة. ت ، والقیمة الدفتریة لكافة األدوات المالیة تمثل المستنفدةات المالیة للمجموعة بالتكلفة والمطلوب 
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٤٤ 

 فئات األدوات المالیة  ۳٤
 

 موجودات مالیة 
 
 التكلفة المستنفدة  ) ۱(
 

  بند في قائمة المركز المالي  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۲  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
      

 ٤۳۲٫۱۹۹  ٥۲٦٫۱۸۳  نقد وما یعادلھ  لدى البنوك وفي الصندوق نقد 
 ۱٥۲٫۷۱٥  ۱۹۳٫۱۰۲  ذمم مدینة تجاریة  ذمم مدینة تجاریة (صافي) 

 ۲۸٫۸۱۳  ۳٦٫۲۲۹  مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  ذمم موظفین مدینة (صافي) 
 ۳۳٫۷۱۳  ۳۰٫٤٥۱  وموجودات أخرى مصاریف مدفوعة مقدماً   ذمم مدینة لعقود إیجار (صافي) 

 ۸٫۳۳۳  ۳٫۷٥۷  مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  ذمم مدینة أخرى (صافي) 
      
 
 أو الخسارة  القیمة العادلة من خالل الربح ) ۲(
 

   
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۲  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
      

موجودات مالیة مقاسة بشكل إجباري  
خالل الربح أو  العادلة من   بالقیمة

 الخسارة 
خالل    العادلة منموجودات مالیة بالقیمة 

 ۲۱٫۷۱۰  ۲۱٫۷۱۰  الربح أو الخسارة 
 

 المطلوبات المالیة 
 
 التكلفة المستنفدة  ) ۱(
 

  بند في قائمة المركز المالي  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۲  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
      

 ۱٫۰۹۲٫٤٥۷  ۱٫۰۷۰٫٥۸۲  ذمم دائنة ذمم دائنة تجاریة 
 ۸۰٫٦۷۰  ۱۱٥٫۱۸٦  ذمم دائنة ذمم دائنة أخرى 

 ۱۲۲٫۱٦۸  ۱۳۷٫٦۹۹  مطلوبات متداولة  -  مطلوبات عقود اإلیجار مطلوبات عقود اإلیجار 

 
مطلوبات غیر  -  مطلوبات عقود اإلیجار

 ٥۱۹٫۸۷۳  ٥۸۳٫۱٥۰  متداولة 
 ۳۸٫۰۹۲  ۷۳٫۲۷۸  مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى مطلوبات مستحقة أخرى 

 
 إدارة المخاطر  -األدوات المالیة   ۳٥

 
 إن أھم المخاطر المالیة التي تواجھھا المجموعة تتعلق بمخاطر االئتمان ومخاطر العملة األجنبیة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر السیولة. 

 
یبین ھذا اإلیضاح   تنتج عن استخدامھا ألدوات مالیة.  المجموعة لمخاطر  المجموعة إلدارة ھذه  تتعرض  أھداف وسیاسات وعملیات 

 المخاطر والمناھج المستخدمة في قیاسھا. یتم تقدیم معلومات كمیة إضافیة فیما یتعلق بھذه المخاطر في ھذه القوائم المالیة. 
 

ستخدمة في إدارة ھذه  والسیاسات والعملیات الموأھدافھا  ال یوجد أي تغیرات جوھریة في تعرض المجموعة لمخاطر األدوات المالیة  
 المخاطر أو الطرق المستخدمة في قیاسھا من فترات سابقة. 

 
عاتق   المسؤولیةیقع على  اإلدارة  أھداف    العامة  مجلس  المخاطر،  عن وضع  إلدارة  المجموعة  اإلدارةوسیاسات  لدى  المالیة    وتقوم 

 والسیاسات. األھداف  ملیات للتأكد من فعالیة تطبیق المجموعة بمساعدة المجلس في الوفاء بمسؤولیاتھ من خالل تصمیم وتشغیل ع
 

 ھو وضع سیاسات تسعى للتقلیل من المخاطر إلى الحد األدنى.  لمجلس االدارة العام الھدف إن 
  



 شركة جریر للتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤٥ 

 (تتمة)  إدارة المخاطر -األدوات المالیة   ۳٥
 

 مخاطر االئتمان  ۱-۳٥
 

خسارة مالیة نتیجة إخفاق العمیل أو الطرف المقابل ألداة مالیة في الوفاء بالتزاماتھ  مخاطر االئتمان ھي المخاطر المتعلقة بتكبد المجموعة  
 التعاقدیة. 

 
 المجموعة من النقد وما یعادلھ.   وما في حوزةتتعرض المجموعة بشكل رئیسي إلى مخاطر االئتمان من الذمم المدینة التجاریة واألخرى،  

 
 لمخاطر االئتمان یساوي القیمة الدفتریة إلجمالي الموجودات المالیة للمجموعة. تعتبر المجموعة أن الحد األعلى 

 
 أبًدا مقابل ھؤالء العمالء.  یكن أو لم  محدودة  خسائر االنخفاض في القیمة  طویلة، وكانت تعامل معظم عمالء المجموعة معھا لفترة  

 
تتمثل سیاسة المجموعة في تقییم مخاطر االئتمان للعمالء الجدد قبل إبرام أي عقود معھم. یتم إنشاء حدود االئتمان لكل عمیل، وتمثل  

 دون أن یتطلب ذلك موافقة اإلدارة.  للمدیونیة القائمة الحد األعلى 
 

لذمم المدینة التجاریة واتخاذ إجراءات متابعة السترداد  تحدد اإلدارة تركیز مخاطر االئتمان من خالل مراجعة شھریة لتحلیل أعمار ا
 مبالغ الدیون متأخرة السداد. 

 
تتكون الذمم المدینة التجاریة من عدد كبیر من العمالء غیر ذوي العالقة، وال یوجد أي تركیز مؤثر لمخاطر االئتمان من خالل التعرض  

 للعمالء. الفردي 
 

 . التجاریین مع وجود بعض االستثناءاتعمالء لیوًما ل ۹۰ - ۳۰االئتمان ما بین عادة ما تتراوح فترات 
 

 تنتج مخاطر االئتمان أیًضا من النقد لدى البنوك. بالنسبة للبنوك، فال تقبل إال البنوك ذات التصنیف االئتماني المرتفع.
 

 األخرى. الذمم ئتمان فیما یتعلق بالذمم المدینة التجاریة وتكون المجموعة مخصًصا لالنخفاض في القیمة بحیث یمثل تقدیرھا لخسارة اال
 

بالجملة   البیع  یبین الجدول أدناه تفاصیل وضع المخاطر للذمم المدینة التجاریة استناًدا إلى مصفوفة مخصص المجموعة لكل قطاع؛ 
 ومبیعات الشركات وذمم التأجیر المدینة:

 
 ذمم مدینة تجاریة 

 
 تجاریة لمبیعات الشركات ذمم مدینة  ) ۱(
 

  العمر باألیام   - لمبیعات الشركات ذمم مدینة تجاریة  

 ۷۲۰-۳٦۱ ۳٦۰-۱۸۱ ۱۸۰-۹۱ ۹۰ - ۰ اجمالي  
 أكثر من 
۷۲۰ 

مستوى  
ائتماني 

 ھابط 
        

 ٤٫۱٦۰ ۱٫۱٤۸ ٤٫٦۷۷ ٦٫۰۸٤ ۱۱٫۲٤٦ ۱۱٥٫٥۸۸ ۱٤۲٫۹۰۳ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۷٥ ٪ ٤۰ ٪ ۲۰ ٪٥ ٪۲  التقدیريمعدل خسارة االئتمان  

 ٤٫۱٦۰ ۸٦۱ ۱٫۸۷۱ ۱٫۲۱۷ ٥٦۲ ۲٫۳۱۲ ۱۰٫۹۸۳ خسارة االئتمان التقدیریة 
        

 ٤٫۰۳٥ ۹۱٤ ٤٫۸٤۸ ۸٫٦۸۸ ۱۰٫۳۹۷ ۸۱٫۱۷۲ ۱۱۰٫۰٥٤ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۷٥ ٪ ٤۰ ٪ ۲۰ ٪٥ ٪۲  معدل خسارة االئتمان التقدیري

 ٤٫۰۳٥ ٦۸٥ ۱٫۹۳۹ ۱٫۷۳۸ ٥۲۰ ۱٫٦۲٤ ۱۰٫٥٤۱ التقدیریة خسارة االئتمان 
 

لم تنعكس الزیادة في اجمالي ذمم مدینة تجاریة لمبیعات الشركات بنفس النسبة على مخصص خسارة الھبوط في القیمة نتیجة التغیر  
  اإلیجابي في أعمار الدیون.  
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 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
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٤٦ 

 (تتمة)  إدارة المخاطر -األدوات المالیة   ۳٥
 

 (تتمة)  مخاطر االئتمان  ۱-۳٥
 

 (تتمة)  ذمم مدینة تجاریة 
 
 ذمم مدینة تجاریة للبیع بالجملة  ) ۲(
 

  العمر باألیام  - للبیع بالجملة ذمم مدینة تجاریة  

 ۷۲۰-۳٦۱ ۳٦۰-۱۸۱ ۱۸۰-۹۱ ۹۰-۰ اجمالي  
 أكثر من 
۷۲۰ 

مستوى  
ائتماني 

 ھابط 
        

 ۱۰٫۸٥۸ ۳٥ ٥۳۰ ٤ ۸٫۳۲۸ ٤۳٫۸۸۰ ٦۳٫٦۳٥ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۹۰ ٪ ۷٥ ٪ ۲٥ ٪۸ ٪٤  معدل خسارة االئتمان التقدیري

 ۱۰٫۸٥۸ ۳۲ ۳۹۷ ۱ ٦٦٦ ۱٫۷٥٥ ۱۳٫۷۰۹ خسارة االئتمان التقدیریة 
        
        

 ٦۰۹ ٤٫٦۸٦ ٦٫٦۳٥ ۲٫٤٤٤ ۱۱٫٤٥٤ ۳۰٫٤٦۸ ٥٦٫۲۹٦ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۹۰ ٪ ۷٥ ٪ ۲٥ ٪۸ ٪٤  معدل خسارة االئتمان التقدیري

 ٦۰۹ ٤٫۲۱۷ ٤٫۹۷٦ ٦۱۱ ۹۱٦ ۱٫۲۱۹ ۱۲٫٥٤۸ خسارة االئتمان التقدیریة 
 

ارة  لقد ساھمت الزیادة في إجمالي ذمم تجارة الجملة في زیادة مخصص خسارة انخفاض القیمة والذي ترتبط مباشرة بإجمالي ذمم تج
 الجملة. 

 
 ذمم مدینة تجاریة أخرى (غیر متجاوزة لتاریخ االستحقاق ولیست ذات مستوى ائتماني ھابط)  ) ۳(
 

 ۱۱٫۲٥۷ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 
  

 ۹٫٤٥٤ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 ذمم مدینة تجاریة  إجمالي
 

 ۲۱۷٫۷۹٥ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 
  

 ۱۷٥٫۸۰٤ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 العمر باألیام  -مدینة   إیجارذمم  

 ۷۲۰-۳٦۱ ۳٦۰-۱۸۱ ۱۸۰-۹۱ ۹۰-۰ اجمالي  مدینة  إیجارذمم 
 أكثر من 
۷۲۰ 

مستوى  
ائتماني 

 ھابط 
        

 ۱۱٫٦۰۱ ۲٫۹۸۲ ۱۰٫۲۹۳ ۱۰٫٤۷۹ ٦٫٤۹۱ ۹٫٦۲۰ ٥۱٫٤٦٦ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۹۰ ٪ ٤۰ ٪ ۲۰ ٪٥ ٪۲  معدل خسارة االئتمان التقدیري

 ۱۱٫٦۰۱ ۲٫٦۸۳ ٤٫۱۱۷ ۲٫۰۹٦ ۳۲٥ ۱۹۳ ۲۱٫۰۱٥ خسارة االئتمان التقدیریة 
        

 ۷٫٤۰۹ ٤٫٦۳۱ ٥٫۹٥۸ ۱٤٫٦٥٤ ۱۲٫۰۳۳ ٦٫٦٥٤ ٥۱٫۳۳۹ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۹۰ ٪ ٤۰ ٪ ۲۰ ٪٥ ٪۲  االئتمان التقدیريمعدل خسارة 

 ۷٫٤۰۹ ٤٫۱٦۸ ۲٫۳۸۳ ۲٫۹۳۱ ٦۰۲ ۱۳۳ ۱۷٫٦۲٦ خسارة االئتمان التقدیریة 
 

ترجع الزیادة في مخصص خسارة انخفاض القیمة بشكل أساسي إلى التغیر السلبي في أعمار بعض الدیون والتي تحركت باتجاه  
    .األعمار األطول 
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 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
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٤۷ 

 (تتمة)  إدارة المخاطر -األدوات المالیة   ۳٥
 

 (تتمة)  مخاطر االئتمان  ۱-۳٥
 

 على مدى العمر االئتمانیة المتوقعة    الخسائر
 

والتي تم إدراجھا للذمم المدینة وفقًا للطریقة المبسطة الموضحة   خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر یبین الجدول أدناه الحركة في  
 . ۹في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 

 
 ذمم مدینة 
  تجاریة 

 ذمم مدینة 
 لعقود اإلیجار 

    
 ۱۷٫٦۲٦  ۲۳٫۰۸۹ ۲۰۲۲ینایر  ۱

 ۳٫٤۰٤  ۱٫٦۰٤ المبالغ المضافة 
 ۲۱٫۰۳۰  ۲٤٫٦۹۳ ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱

    
 ۱٤٫۱٥٥  ۲۳٫۲۲٤ ۲۰۲۱ینایر  ۱

 ۳٫٤۷۱  ۳۹۹ المبالغ المضافة 
 -  )٥۳٤( ذمم مدینة مشطوبة ألنھا غیر قابلة للتحصیل 

 ۱۷٫٦۲٦  ۲۳٫۰۸۹ ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱
 

 جودة االئتمان والتعرضات لمخاطر االئتمان 
 

طبق لدرجات  یبین الجدول أدناه تفاصیل جودة االئتمان للموجودات المالیة للمجموعة والحد األعلى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان  
 تصنیف مخاطر االئتمان: 

 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
 تصنیف 

 ائتماني داخلي 
 شھًرا أو خسارة االئتمان  ۱۲

 على مدى العمر  المتوقعة 
 إجمالي 

 الدفتریة القیمة 
 مخصص 
 الخسارة 

 صافي 
 القیمة الدفتریة 

      
خسارة االئتمان المتوقعة على   مصفوفة المخصص  ذمم مدینة تجاریة 

 ۱۹۳٫۱۰۲ ۲٤٫٦۹۳ ۲۱۷٫۷۹٥ مدى العمر
خسارة االئتمان المتوقعة لمدة   عاملة بشكل جید  ذمم موظفین 

 ۳٦٫۲۲۹ ۱٫٤۳۸ ۳۷٫٦٦۷ شھًرا ۱۲
خسارة االئتمان المتوقعة على   مصفوفة المخصص  ذمم مدینة من اإلیجار 

 ۳۰٫٤٥۱ ۲۱٫۰۱٥ ٥۱٫٤٦٦ مدى العمر
خسارة االئتمان المتوقعة على   عاملة التمویلي  ذمم مدینة من اإلیجار

 ۱٥۷ - ۱٥۷ مدى العمر
خسارة االئتمان المتوقعة لمدة   عاملة ذمم مدینة أخرى 

 ۳٫٦۰۰ - ۳٫٦۰۰ شھًرا ۱۲
      

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 تصنیف 

 ائتماني داخلي 
شھًرا أو خسارة االئتمان   ۱۲

 المتوقعة على مدى العمر 
 إجمالي 

 القیمة الدفتریة 
 مخصص 
 الخسارة 

 صافي 
 القیمة الدفتریة 

      
خسارة االئتمان المتوقعة على   مصفوفة المخصص  ذمم مدینة تجاریة 

 ۱٥۲٫۷۱٥ ۲۳٫۰۸۹ ۱۷٥٫۸۰٤ مدى العمر
خسارة االئتمان المتوقعة لمدة   عاملة بشكل جید  ذمم موظفین 

 ۲۸٫۸۱۳ ۱٫۸۲٦ ۳۰٫٦۳۹ شھًرا ۱۲
خسارة االئتمان المتوقعة على   مصفوفة المخصص  ذمم مدینة من اإلیجار 

 ۳۳٫۷۱۳ ۱۷٫٦۲٦ ٥۱٫۳۳۹ مدى العمر
خسارة االئتمان المتوقعة على   عاملة التمویلي  ذمم مدینة من اإلیجار

 ۱٫۰۲۳ - ۱٫۰۲۳ مدى العمر
خسارة االئتمان المتوقعة لمدة   عاملة مدینة أخرى ذمم 

 ۷٫۳۱۰ - ۷٫۳۱۰ شھًرا ۱۲
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٤۸ 

 (تتمة)  إدارة المخاطر -األدوات المالیة   ۳٥
 

 مخاطر العمالت األجنبیة  ۲-۳٥
 

تقلبات   العملة األجنبیة ھي مخاطر  التدفقات    القیمةمخاطر  أو  التغیرات في معدالت صرف    النقدیةالعادلة  للتعرض بسبب  المستقبلیة 
 العمالت األجنبیة. 

 
یثبت  ) ۱یتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغیر في أسعار صرف العمالت األجنبیة بشكل رئیسي بأنشطة المجموعة التشغیلیة عندما (

) صافي استثمارات المجموعة في  ۳الت أجنبیة، (الموجودات والمطلوبات المدرجة بعمتثبت  )  ۲اإلیراد أو المصروف بعملة أجنبیة، (
 الشركات التابعة األجنبیة. 

 
 یتضمن تعرض المجموعة لمخاطر العملة األجنبیة بشكل رئیسي العمالت التالیة: 

 
االسترلیني والجنیھ  والیورو،  المصري،  والجنیھ  الكویتي،  والدینار  اإلماراتي،  والدرھم  القطري،  واللایر  األمریكي،  والین الدوالر   ،

بالدوالر األمریكي. تعتقد الموردین  أغلب  الیاباني. یمثل الدوالر األمریكي العملة األجنبیة الرئیسیة ویتم تسدید الدفعات إلى   األجانب 
عملة عرض  للشركة    الوظیفیةھو العملة  (واإلدارة أن تعرضات المجموعة الرئیسیة لمخاطر العملة تخففھا حقیقة أن اللایر السعودي  

لمخاطر  تعرض  البالدوالر األمریكي، والذي یمثل معظم  مربوطون كلھم  اللایر القطري والدرھم اإلماراتي  و  ) للمجموعة   وائم المالیةالق
 العملة. 

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

 
الجنیھ المصري  تخفیض    أثرالتابعة في مصر. یتم تخفیف    ة شركال ي ب یرتبط التعرض إلى مخاطر التغیر في الجنیھ المصري بشكل رئیس

الموجودات العقاریة التي تمثل    النماء في قیمة التابعة في مصر من خالل    ة صافي استثمار المجموعة في الشرك في  الناتج  واالنخفاض  
بسبب تطبیق نموذج التكلفة    الموحدة  ھذه الزیادة غیر مدرجة في القوائم المالیة إن  األغلبیة العظمى من صافي موجودات الشركة التابعة.  

 . ۱-۸انظر االیضاح رقم   في المحاسبة عن االستثمارات العقاریة.
 

 نقدیة المقومة بالدوالر األمریكي للمجموعة والمطلوبات النقدیة كما في نھایة فترة التقریر: فیما یلي ملخص للقیم الدفتریة للموجودات ال
 

 بمالیین الریاالت السعودیة  

 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۲  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
    

 )۱۱۹٫۱(  (۸۷٫۱) ذمم دائنة تجاریة 
 ۰٫۱  ۱٫۱ نقد لدى البنوك 
 )۱۱۹٫۰(  (۸٦٫۰) صافي المركز 

 
 الحساسیة للعمالت األجنبیة 

 
بالدوالر األمریكي، فإن الجداول التالیة    كونھ مرتبط في حین أنھ من غیر المتوقع أن یتغیر سعر صرف الدوالر مقابل اللایر السعودي،  

وعة (قبل  تدل على حساسیة التغییر في سعر صرف الدوالر، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة. یرجع التأثیر على ربح المجم
وضریبة    التأثیر على ربح المجموعة (قبل الزكاة  وبخالف ) إلى التغیرات في قیمة الموجودات والمطلوبات النقدیة.  وضریبة الدخل  الزكاة
 )، لن یكون ھناك تأثیر على حقوق ملكیة المجموعة. یشیر الرقم الموجب أدناه إلى زیادة في الربح. الدخل 

 
 السعودیة بمالیین الریاالت  

 
 األثر على الربح قبل الزكاة 

 وضریبة الدخل 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

    التغیر في سعر صرف الدوالر األمریكي
 )٥٫۹(  (٤٫۳) ٪  ٥زیادة بنسبة 
 ٥٫۹  ٤٫۳ ٪ ٥نقص بنسبة 
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٤۹ 

 (تتمة)  إدارة المخاطر -األدوات المالیة   ۳٥
 

  مخاطر سعر العمولة  ۳-۳٥
. عندما ترغب المجموعة في  متغیرة  فائدة   بأسعار قتراض من البنوك  اال  من   النقدیة   التدفقات   الفائدة  سعر   لمخاطر   المجموعة   تتعرض

الحصول على قروض، تقوم المجموعة عادة باستخدام القروض قصیرة األجل المتوافقة مع الشریعة والتي یتم سدادھا في أقل من عام.  
. عادة ما تحمل القروض  تاریخیانادرة    والتي ھيالمدى فقط على تمویل النفقات الرأسمالیة الكبیرة،  القروض طویلة  استخدام    یقتصرو

 باإلضافة الى السایبور.  تمثل ھامشالبنكیة للمجموعة فائدة متغیرة 
 

 تمثل ھامش باإلضافة الى السایبور. یستخدم السحب على المكشوف عادةً لالحتیاجات النقدیة الفوریة والمؤقتة، ویحمل فائدة متغیرة 
 

في السنوات القلیلة الماضیة، لم تكن المجموعة عرضة لمخاطر أسعار الفائدة بسبب انخفاض مستوى االقتراض. في إدارة رأسمالھا،  
كما ھو موضح في    للمجموعة  االقتراض ضمن حدود نسبة صافي القرض إلى حقوق المساھمین  من مستوى   وعةقد تزید المجمربما  

 . ۳٦اإلیضاح رقم 
 

٪  ۱٥(بخالف تلك التي لھا استحقاقات تعاقدیة قصیرة األجل) أكثر من  عندما تخطط المجموعة لزیادة القروض البنكیة التي تحمل فوائد  
  ٪ من مجموع قروضھا البنكیة ٥۰٪ و  ۳۰بین  ما  القروض بأسعار فائدة ثابتة  أن تمثل  من حقوق الملكیة، فإن سیاسة المجموعة ھي  

 . الخاضعة للفوائد
 

 غیرة مقومة باللایر السعودي فقط. ، كانت القروض البنكیة للمجموعة بفائدة مت ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲خالل عامي 
 

. وبناءا علیھ التتعرض المجموعة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المجموعة قروض بنكیة قائمة للسنة المنتھیھ في    كال تمل
 .۲۰۲۱و   ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱لمخاطر اسعار الفائدة لفترة التقریر المنتھیھ في 

 
  مخاطر السیولة  ٤-۳٥

مخاطر السیولة ھي مخاطر مواجھة المجموعة لصعوبة في الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا. یتمثل ھدف المجموعة في الحفاظ  
على التوازن بین استمراریة التمویل والمرونة من خالل استخدام السحب على المكشوف من البنوك والقروض المصرفیة لضمان أن  

 الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا. النقد لیمكنھا من في من یكون لدیھا دائًما ما یك
 

یمكن التنبؤ بالتدفق النقدي التشغیلي للمجموعة. تحتفظ المجموعة بدورة تحویل نقدیة قصیرة تعكس طبیعة النشاط التجاري وإدارة  عادة 
دفق النقدي بانتظام لمساعدة اإلدارة في تحدید متطلبات  . یتم إعداد توقعات الت الموردینمن قبل  الممنوحة  وشروط االئتمان  الذمم المدینة  

 السیولة المستقبلیة. 
 
  تواریخ االستحقاق التعاقدیة للمطلوبات المالیة  ) ۱(

  ): (التدفقات النقدیة غیر المخصومة  التعاقدیةاالستحقاقات المطلوبات المالیة للمجموعة بناء على  اتیلخص الجدول التالي استحقاق

 
 أقل من 

 أشھر  ٦
 – أشھر  ٦

 شھراً  ۱۲
۱- ٥ 

 سنوات 
 أكثر من 

 اإلجمالي  خمس سنوات 
      ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

 ۱٫۰۷۰٫٥۸۲ - - - ۱٫۰۷۰٫٥۸۲ ذمم دائنة تجاریة 
 ۱۱٥٫۱۸٦ - - - ۱۱٥٫۱۸٦ ذمم دائنة أخرى 

 ۷۳٫۲۷۸ - - - ۷۳٫۲۷۸ مطلوبات مستحقة أخرى 
 ۱٫۰۰۹٫۸۷۳ ٤۹۹٫٥۰٤ ۳٦۹٫۲٦۱ ٦٤٫٦۲۸ ۷٦٫٤۸۰ عقود إیجار مطلوبات 
 ۲٫۲٦۸٫۹۱۹ ٤۹۹٫٥۰٤ ۳٦۹٫۲٦۱ ٦٤٫٦۲۸ ۱٫۳۳٥٫٥۲٦ المجموع 

      

 
 أقل من 

 أشھر  ٦
 – أشھر  ٦

 شھراً  ۱۲
۱- ٥ 

 سنوات 
 أكثر من 

 اإلجمالي  خمس سنوات 
      ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ۱٫۰۹۲٫٤٥۷ - - - ۱٫۰۹۲٫٤٥۷ ذمم دائنة تجاریة 
 ۸۰٫٦۷۰ - - - ۸۰٫٦۷۰ ذمم دائنة أخرى 

 ۳۸٫۰۹۲ - - - ۳۸٫۰۹۲ مطلوبات مستحقة أخرى 
 ۹٤۹٫۲٥۳ ٥۳۷٫۱۷۷ ۲۸۷٫۲۰۳ ٥٤٫٥۱۳ ۷۰٫۳٦۰ مطلوبات عقود إیجار

 ۲٫۱٦۰٫٤۷۲ ٥۳۷٫۱۷۷ ۲۸۷٫۲۰۳ ٥٤٫٥۱۳ ۱٫۲۸۱٫٥۷۹ المجموع 
 

في ذلك التاریخ (إیضاح  غیر المسددة  المركز المالي الموحد بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار  تظھر مطلوبات عقود اإلیجار في قائمة  
۳۲ .(  



 شركة جریر للتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٥۰ 

 (تتمة)  إدارة المخاطر -األدوات المالیة   ۳٥
 

 (تتمة)  مخاطر السیولة  ٤-۳٥
 
 ترتیبات التمویل  ) ۲(
 

 في نھایة فترة التقریر:المستخدمة  غیر  التالیة تمویل التسھیالت المجموعة لدى 
 

 (بمالیین الریاالت السعودیة)  
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۸۰۰  ٥۱٥ قروض قصیرة األجل ومتوسطة األجل 
 ۲۲٥  ۱٥۰ سحوبات على المكشوف 

 ۱٫۰۲٥  ٦٦٥ المجموع 
 

 إدارة رأس المال  ۳٦
 

. تتمثل سیاسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالیة قویة  تعظیم العوائد للمساھمینالھدف األساسي إلدارة رأس المال للمجموعة ھو  
 للحفاظ على المستثمرین والدائنین ودعم التطور المستقبلي لألعمال. 

 
المصدر و المال  المال على رأس  یشتمل رأس  للمجموعة،  المال  إدارة رأس  العائدة  لغرض  الملكیة  المدفوع وكافة احتیاطیات حقوق 

 لمساھمي الشركة. 
 

تقوم اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال ومستوى األرباح الموزعة لحملة األسھم وتسعى إلى الحفاظ على التوازن بین العائدات  
 مان اللذین یوفرھما مركز رأس المال السلیم. األعلى (والتي یمكن تعزیزھا من خالل مستویات أعلى من االقتراض) والمنفعة واأل

 
للمحافظة    واحتیاجاتھا المالیة.  تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال وإجراء التعدیالت في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة 

على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، یجوز للمجموعة إصدار أسھم جدیدة أو تعدیل مدفوعات توزیعات األرباح إلى المساھمین، مع الحفاظ  
 .٪۸۰ ال تقل عنلألرباح توزیع نسبة على 

 
  ألجل   والقروض  االقتراض البنكيتراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة صافي الدین إلى حقوق المساھمین. یشمل صافي الدین  

 . ٪٥۰ تحت مستوىالنقد والنقد المعادل. سیاسة المجموعة ھي إبقاء ھذه النسبة ناقصا 
 

 لدى المجموعة كما یلي: صافي الدین في نھایة السنة، كان  
 

 
 بر دیسم  ۳۱

۲۰۲۲  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
    

 -  - مجموع االقتراض البنكي والقروض ألجل 
 ) ٤۳۲٫۱۹۹(  (٥۲٦٫۱۸۳) ناقصاً: النقد وما یعادلھ 

 ) ٤۳۲٫۱۹۹(  (٥۲٦٫۱۸۳) صافي الدین
 )٪۲٤٫٤(  ) ٪۲۹٫۲( نسبة صافي الدین إلى حقوق المساھمین 

 
 ۱۹- كوفید  ۳۷

 
 العالمیة  الصحة منظمة  وأعلنت.  بأسره العالم إلى  الحقًا وانتشر الصین في   ) ۱۹-كوفید(  كورونا  فیروس  تفشي ، بدأ۲۰۱۹  عام أواخر  في

بشكل كبیر بعد    العالم مستوى على  الیومیة الحاالت  عدد انخفضحالیا  و  .عالمیة ة ) جائح۱۹-كوفید(  أن ۲۰۲۰ مارس  ۱۱ في رسمیًا
 عدة موجات من الجائحة. 

 
 .الجائحة انتشار على للسیطرة مختلفة تدابیر المجموعة  فیھا تعمل التي والدول المملكة في السلطات اتخذت  )۱۹-كوفید( لجائحة استجابة

 . اللقاح  متلقي نسبة وارتفاع الحاالت  عدد  انخفاض مع اإلجراءات  ھذه  أغلب تخفیف تم  قدو
  



 شركة جریر للتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٥۱ 

 (تتمة)  ۱۹- كوفید  ۳۷
 

،  بالسنة السابقة مقارنة  ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱ في  المنتھیة الفترة  خالل والمكتبیة المدرسیة  اللوازم  مبیعات فإن  ۳۰ إیضاح  في موضح ھو كما
 بعودة التعلیم الحضوري.  إیجابیا تأثرت  قد
 

 تتحسن ولكن لم تتعافى تماماً. التوریدات على  للجائحة اآلثار السلبیة 
 

 وبخالف ھذه التأثیرات، لم یالحظ أي تأثیر كبیر في الفترة المشمولة بالتقریر الحالي على عملیات المجموعة. 
 

  المالیة القوائم اعتماد تاریخ حتى  المتاحة المعلومات على بناءً  الموحدة  المالیة قوائمھا على  )۱۹-كوفید  (بتقییم تأثیر المجموعة قامت
 . الموحدة

 
 إجراؤھا یجب مھمة تعدیالت توجد ال أنھ إلى وخلصت الصلة  ذات  المتاحة المعلومات بتحلیل المجموعة الخصوص، قامت  وجھ على
 :یلي بما یتعلق فیما

 
 المالیة غیر الموجودات قیمة  انخفاض •
 كاف  أنھ على الحالي المخصص  تقییم وتم للتحقق القابلة القیمة  صافي  إلى المخزون  تخفیض •
 

 خارجة  عوامل عدة على  یتوقف المالي وأدائھا المجموعة عملیات على  )۱۹-كوفید (لـ المستقبلي التأثیر أعاله، فإن ذكر  مما الرغم على
  التطعیم  ومعدل  الفیروس  وتحورات للجائحة  المستقبلیة الحصر، التطورات ال  المثال  سبیل  العوامل، على  تشمل  .المجموعة  سیطرة  عن

وكفایة االمدادت وأداء عملیات الشحن   سریانھا ومدة  السلطات  بھا توصي  أو  تفرضھا التي التدابیر ومدى التنشیطیة  بما فیھا الجرعات  
 معھ یتأثر أن الممكن من اآلثار ھذه .اإلنفاق وأنماط للمستھلكین لإلنفاق المتاح الدخل في والتغیرات النفط  وأسعار االقتصادي واألداء

 ھناك یكون وقد واألرباح المبیعات على سلبا یؤثر قد مماوحجم انفاقھم على منتجات المجموعة   المجموعة معارض  إلى العمالء تدفق
 . القادمة الفترات في المالیة القوائم  على جوھریة  تغییرات
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