
شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 

(شركة مساهمة سعودية)

القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة

(غير مراجعة) 

هية في و الستةلفترة الثالثة م٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر املن

مع 

تقرير الفحص ملراجع الحسابات املستقل



شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 

(شركة مساهمة سعودية)

القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة  

هية في و الستة لفترة الثالثة  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر املن

الصفحات املحتويات 

٢املالية األولية املوحدة املختصرة القوائم راجع املستقل عن فحص فحص املتقرير 

٣م ٢٠٢٢سبتمبر٣٠قائمة املركز املالي املوحدة املختصرة كما في 

هية في والستةاملوحدة املختصرة عن فترة الثالثة األولية قائمة الربح أو الخسارة  ٤م٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر املن

هية في والستةاملختصرة عن فترة الثالثة األولية قائمة الدخل الشامل املوحدة  ٥م ٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر املن

هية في الستةاملوحدة املختصرة عن فترة األولية قائمة التغيرات في حقوق امللكية  ٦م٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر املن

هية في الستة املوحدة املختصرة عن فترة األولية قائمة التدفقات النقدية  ٨-٧م ٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر املن

هية في الستة إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة  ٢٥-٩م ٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر املن





)شركة مساهمة سعودية(شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 

 املوحدة املختصرةقائمة املركز املالي 

 م2022 سبتمبر 30كما في 

)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 إيضاحات 

 سبتمبر  30
م2022

 )غير مراجعة(

مارس  31
م2022

)مراجعة(
 املوجودات

 املوجودات غير املتداولة
1,358,326,395   1,456,823,444 7 ممتلكات ومعدات

3,275,783,678  3,149,904,518 موجودات حق االستخدام
1,083,033,024  1,123,722,062 شهرة وموجودات غير ملموسة

1,509,600   1,509,600 عقارات استثمارية 
62,024,793  63,030,731 8استثمار في استثمارات بطريقة حقوق امللكية

299,690,686  297,873,479 9 استثمارات أخرى 
29,616,914  39,416,914 موجودات مشتقة

6,109,985,090 6,132,280,748املوجودات غير املتداولة

 املوجودات املتداولة
1,700,475,574 1,441,218,783 املخزون

474,615,226 546,475,637دفعات مقدمة والودائع والذمم مدينة أخرى 
 
ً
63,637,597 54,298,334 مدفوعات مقدما

197,887,745 179,988,599 وما في حكمهنقد 
2,436,616,142 2,221,981,353املوجودات املتداولة

8,546,601,232 8,354,262,101إجمالي املوجودات

 حقوق امللكية
2,100,000,000  1,147,664,480  رأس املال

--  االحتياطي النظامي
(519,515,816)  (509,077,465)  احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

12,949,544  12,949,544  احتياطي القيمة العادلة
(982,305,851)   49,708,820األرباح املبقاة / )الخسائر املتراكمة(

611,127,877  701,245,379 حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة
(107,079,020) (105,788,863)  الحصص غير املسيطرة
504,048,857    595,456,516  إجمالي حقوق امللكية

  

  املطلوبات 
  املطلوبات غير املتداولة

2,845,746,744 2,760,239,852  التزامات عقود إيجار
102,988,787 118,512,092  منافع موظفين

2,948,735,531 2,878,751,944  املطلوبات غير املتداولة

  املطلوبات املتداولة
50,119,035 51,349,262  سحب على املكشوف لدى البنك

2,877,891,969 2,757,498,714 10 قروض وسلف
632,273,878 640,873,664  الجزء املتداول  -التزامات عقود إيجار 

1,496,457,932 1,374,469,187 الذمم الدائنة التجارية وأخرى 
37,074,030 55,862,814 مطلوبات الزكاة والضريبة

5,093,816,844 4,880,053,641املطلوبات املتداولة

8,042,552,375 7,758,805,585إجمالي املطلوبات

8,546,601,232 8,354,262,101إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات  

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة.  20إلى  1تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
 جزءا

 تم اعتماد إصدار هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة بواسطة مجلس اإلدارة وتم توقيعها نيابة عنه من قبل:

احمد البلبيس ي 

 املدير املالي

مرادمحمد رفيق 

 الرئيس التنفيذي

عبدالعزيز الحكير فواز 

 رئيس مجلس اإلدارة



)شركة مساهمة سعودية(شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 

 املوحدة املختصرة قائمة الربح أو الخسارة 

 م2022 سبتمبر 30أشهر املنتهية في و الستة  لفترة الثالثة 

)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

4 

 إيضاحات 

لفترة الثالثة أشهر

 املنتهية في

م2022 سبتمبر  30

)غير مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر

املنتهية في

م2021 سبتمبر  30

)غير مراجعة(

أشهر  الستةلفترة 

 املنتهية في

م2022 سبتمبر  30

)غير مراجعة(

أشهر  الستةلفترة 

 املنتهية في

م2021 سبتمبر  30

)غير مراجعة(

1,361,277,6483,078,518,9583,061,982,419  1,372,874,897 13اإليرادات

(2,497,041,672)(2,607,766,946)(1,128,938,622) (1,180,244,417) 14تكلفة اإليرادات

232,339,026470,752,012564,940,747  192,630,480مجمل الربح 

44,844,44573,487,99763,241,029  29,386,678 15 إيرادات تشغيلية أخرى 

(90,205,904)(90,591,859)(45,934,413)(46,497,305) مصروفات بيع وتوزيع

(169,508,575)(152,665,920)(70,998,128)(67,303,183)مصروفات عمومية وإدارية

(103,519,924)(78,397,609)(38,252,871) (37,420,772) 7 استهالك وإطفاء

(20,511,016)(1,078,882)(5,724,015) 6,972,499 15مصروفات تشغيلية أخرى 

77,768,397116,274,044221,505,739244,436,357ربح التشغيل

-9,800,000-9,800,000دخل التمويل من األصول املشتقة

(62,276,472)(45,604,414)(32,263,915)(16,036,603)تكاليف تمويل على قروض وسلف

تكاليف تمويل على التزامات عقود 

(80,498,433)(73,448,733)(38,379,874) (34,978,938) إيجار

(142,774,905)(109,253,147)(70,643,789)(41,215,541)صافي تكاليف التمويل

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

- 3,694,908 - 3,694,908 9 األخرى 

45,630,255115,947,500101,661,452 40,247,764الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

 (35,042,328)(34,960,347)(24,744,623)(16,926,745) مصروف الزكاة وضريبة الدخل

 80,987,15366,619,124 20,885,632 23,321,019ربح الفترة

ربح الفترة العائدة إلى:

22,096,00521,729,15879,679,15168,610,418 مساهمي الشركة

(1,991,294)1,308,002(843,526) 1,225,014الحصص غير املسيطرة

23,321,01920,885,63280,987,15366,619,124

 معدلة معدلة ربحية السهم

0.190.190.690.60 11ربحية السهم األساسية واملخفضة

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة 20إلى  1تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
. جزءا

احمد البلبيسي 

المدير المالي
محمد رفيق مراد

الرئيس التنفيذي
فواز عبدالعزيز الحكير

 رئيس مجلس اإلدارة



)شركة مساهمة سعودية(شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 

 املوحدة املختصرة قائمة الدخل الشامل 

م2022يونيو  30أشهر املنتهية في و الستة  لفترة الثالثة 

)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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لفترة الثالثة أشهر 

املنتهية في

م2022 سبتمبر  30

  )غير مراجعة (

لفترة الثالثة أشهر 

املنتهية في

م2021 سبتمبر  30

)غير مراجعة(

أشهر  الستةلفترة ا

املنتهية في

م2022 سبتمبر  30

 )غير مراجعة (

أشهر  الستةلفترة 

املنتهية في

م2021 سبتمبر  30

)غير مراجعة(

20.885.63280,987,15366,619,124 23,321,019ربح الفترة 

 بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

- -- - إعادة قياس التزامات املنافع املحددة

استثمارات في حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل 

---- صافي التغير في القيمة العادلة -الدخل الشامل اآلخر 

-- -- 

 إلى الربح أو 
ً
بنود يتم أو يمكن إعادة تصنيفها الحقا

 الخسارة:

2.833.39710.420.50613.991.073 2.682.705فروقات ترجمة العمالت األجنبية -العمليات األجنبية 

2.833.39710.420.50613.991.073 2.682.705الدخل الشامل اآلخر للفترة

23,719,02991,407,65980,610,197 26,003,724الدخل الشامل للفترةإجمالي 

إجمالي الدخل الشامل للفترة العائدة إلى:

82.412.948 24,854,79224.511.21090,117,502 مساهمي الشركة -

(1.802.751)  1,290,157(792.181) 1,148,932الحصص غير املسيطرة -

26,003,724 23.719.02991,407,659  80.610.197

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة 20إلى  1تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
. املختصرة جزءا

احمد البلبيس ي 

 املدير املالي

 محمد رفيق مراد

 الرئيس التنفيذي

فواز عبدالعزيز الحكير 

 اإلدارةرئيس مجلس 



)شركة مساهمة سعودية(شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 

 املوحدة املختصرة قائمة التغيرات في حقوق امللكية 

 م2022 سبتمبر 30أشهر املنتهية في  الستةلفترة 

املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك()جميع 
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العائد ملساهمي الشركة

رأس املال 

االحتياطي 

النظامي

احتياطي ترجمة 

العمالت األجنبية

احتياطي القيمة 

العادلة

خسائر رباح املبقاة /)الاأل 

 (املتراكمة

إجمالي حقوق 

إجمالي حقوق امللكيةالحصص غير املسيطرةامللكية 

 2021أبريل  1الرصيد في 

451,574,211(99,970,100)551,544,311(1,037,812,790)(510,642,899)--2,100,000,000 )مراجعة(

66,619,124(1,991,294)68,610,41868,610,418------ ربح /)خسارة( الفترة

13,802,53013,802,530188,54313,991,073----الدخل الشامل األخر

80,610,197(1,802,751)13,802,53068,610,41882,412,948---للفترة  الشامل إجمالي الدخل

م )غير 2021 سبتمبر  30الرصيد في 

532,184,408(101,772,851)633,957,259(969,202,372)(496,840,369)--2,100,000,000 مراجعة(

م 2022أبريل  1الرصيد في 

504,048,857(107,079,020)611,127,877(982,305,851)12,949,544(519,515,816)--2,100,000,000)مراجعة(

79,679,15179,679,1511,308,00280,987,153-------- ربح الفترة

 10,420,506(17,845)10,438,351 -- --10,438,351----الدخل الشامل اآلخر

1,290,15791,407,659   90,117,502   79,679,151--10,438,351--إجمالي الدخل الشامل للفترة

امللكية حصصالتغيرات في 

------952,335,520------(952,335,520)تخفيض رأس املال

م )غير 2022 سبتمبر 30الرصيد في 

595,456,516(105,788,863)701,245,379   12,949,54449,708,820(509,077,465)--1,147,664,480 مراجعة(

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة. 20إلى  1تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
 جزءا

احمد البلبيس ي 

 املدير املالي

 محمد رفيق مراد

 الرئيس التنفيذي

فواز عبدالعزيز الحكير

 رئيس مجلس اإلدارة



)شركة مساهمة سعودية(شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 

 املوحدة املختصرة قائمة التدفقات النقدية 

 م2022 سبتمبر 30أشهر املنتهية في الستة لفترة 

)جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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أشهر الستةلفترة 

 املنتهية في

م2022 سبتمبر  30

(غير مراجعة)

أشهر  الستةلفترة 

 املنتهية في

م2021 سبتمبر  30

(غير مراجعة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

66,619,124 80,987,153ربح الفترة 

 تسويات لــ:

96,709,446 71,798,296استهالك املمتلكات واملعدات -

285,450,794 275,123,818 استهالك موجودات حق االستخدام -

6,810,478 6,599,313 إطفاء املوجودات غير امللموسة -

25,838,09513,141,222 مخصص منافع املوظفين -

74,275,740 23,260,348واملخزون بطيء الحركةمخصص النقص في املخزون  -

(13,785,719)(2,704,709) لربح من إنهاء وتعديل عقد إيجارا -

34,960,34735,042,328 مصروف الزكاة وضريبة الدخل -

--(9,800,000) دخل التمويل من األصول املشتقة -

62,276,472 45,604,414 تكلفة التمويل على قروض وسلف -

73,448,73380,498,433 تكلفة التمويل على التزامات عقود إيجار -

--(3,694,908) التغير في القيمة العادلة لالستثمارات األخرى  -

--(1,005,938) حصة الشركة من مكاسب االستثمار في استثمارات بطريقة حقوق امللكية -

747,546123,222 الخسارة من شطب ممتلكات ومعدات -

20,387,794 331,336 خسائر من إقفال متجر -

(38,793,705)(14,377,420) تخفيض إيجار لعقود اإليجار -

  607,116,424  688,755,629

 

 التغيرات في:

(21,239,713)  235,996,443 مخزون -

(105,266,735) (71,860,411) دفعات مقدمة والودائع وذمم مدينة أخرى  -

9,900,213 9,339,263 مقدمة وإيجارات وتأمين مدفوعات -

(92,765,819)(121,988,745) ذمم دائنة تجارية وأخرى  -

479,383,575 658,602,974النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

(33,742,640)(16,171,563) الزكاة وضريبة الدخل املدفوعة

(9,121,599)(10,314,790) منافع موظفين مدفوعة

436,519,336 632,116,621صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 (89,873,323)(171,374,227) شراء ممتلكات ومعدات

 (26,607,042)(59,309,484) شراء موجودات غير ملموسة

ملموسةاستبعاد موجودات غير   12,021,133  33,496 

 (116,446,869)(218,662,578) صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية



)شركة مساهمة سعودية(شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 

 ( تتمةاملوحدة املختصرة )قائمة التدفقات النقدية 

م2022 سبتمبر 30أشهر املنتهية في الستة لفترة 
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أشهر  الستةلفترة ا

 املنتهية في

م2022 سبتمبر  30

)غير مراجعة(

أشهر  الستةلفترة ا

 املنتهية في

م2021 سبتمبر  30

)غير مراجعة(

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

(189,246,805))120,393,255( سداد قروض وسلف

(46,808,494))45,604,414( مدفوعات من تكاليف التمويل على قروض وسلف

(221,725,235)(213,542,589) سداد من التزامات عقود إيجار

(80,498,433)(73,448,733)مدفوعات من تكلفة التمويل على التزامات عقود إيجار

(538,278,967))452,988,991(صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

(218,206,500) (39,534,948)حكمهصافي النقص في النقد وما في 

20,405,57515,718,900 فروق ترجمة عمالت أجنبية

147,768,710467,591,552 نقد وما في حكمه في بداية الفترة

128,639,337265,103,952نقد وما في حكمه في نهاية الفترة

:من يتكون النقد وما يعادله

أشهر  الستةلفترة ا

 املنتهية في

م2022 سبتمبر  30

)غير مراجعة(

أشهر  الستةلفترة ا

 املنتهية في

م2021 سبتمبر  30

)غير مراجعة(

117,729,710234,708,915ارصدة البنوك

62,258,88930,395,037النقد في الخزينة

179,988,599265,103,952املركز املالي املوحدقائمة في نقد وما في حكمه 

-(51,349,262)السحب على املكشوف

128,639,337265,103,952قائمة  التدفقات النقدية املوحدةفي نقد وما في حكمه 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة.  20إلى  1تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
 جزءا

احمد البلبيس ي

 املدير املالي 

 محمد رفيق مراد

 الرئيس التنفيذي

فواز عبدالعزيز الحكير

 رئيس مجلس اإلدارة
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٩

معلومات حول الشركة.١

شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية بموجب  

م). ١٩٩٠مارس ١٨هـ (املوافق ١٤١٠شعبان ٢٠بتاريخ ١٠١٠٠٧٦٢٠٩السجل التجاري رقم 

هم مجتمعيهدف الشركة تمثل ي : املشاركة في األنشطة التاليةن بـ"املجموعة") فيوالشركات التابعة لها (يشار إل

ضرات تجارة الجملة والتجزئة في املالبس الجاهزة الرجالية والنسائية واألطفال واألحذية واألقمشة واألثاث املنزلي واملكتبي والعطور ومستح•

ها واملجوهرات  التقليدية. التجميل الطبيعية وأدوات التجميل والزينة ومستحضرا

. واألصناف ذات الصلةتجارة الجملة والتجزئة في املالبس واألحذية الرياضية •

ها. • إدارة وتشغيل مراكز البصريات وتجارة الجملة والتجزئة في النظارات الطبية والشمسية والعدسات واألجهزة البصرية واكسسوارا

الوكاالت التجارية. •

ها ملو شراء األراضىي • مارسة أنشطة وأعمال املجموعة. إنشاء املباني عل

األلبسة النسائية املطرزة.غيرها من صناعة وتجارة الجملة والتجزئة في العباءات والجالبيات والطرح و •

تجارة الجملة والتجزئة في الذهب والفضة واملجوهرات واألحجار الكريمة واألملاس واملشغوالت الذهبية والحلي واملعادن الثمينة. •

ها وقطع الغيار والصيانة والتشغيل من خالل الوكاالت التجارية. تجارة الجملة • والتجزئة في معدات االتصاالت واالكسسوارات املتعلقة 

هالكية. • تجارة التجزئة في املنتجات الغذائية االس

ها• . تملك وتشغيل املطاعم واملقاهي واستيراد املنتجات الغذائية وشراء املعدات املرتبطة 

ها.تملك • هية وشراء املعدات املتعلقة  وتشغيل املراكز الترف

ريال سعودي  ٩٥٢، على تخفيض رأس املال بقيمة م ٢٠٢٢يونيو ٢٩بتاريخ مساهمي الشركة األم في  اجتماعهم العام غير العادي املنعقد وافق

هاية  ريال سعودي لكل سهم لتغطية الخسائر املتر ١٠سهم بقيمة ٩٥٬٢٣٣٬٥٥٢من خالل إلغاء   اكمة. عدلت املجموعة عقد تأسيسها بعد 

ال املعدل للمجموعة في السجل التجاري.  املالفترة، ومع ذلك، لم يتم تحديث رأس 
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الهيكل النظامي للمجموعة  .٢

الشركة والشركات التابعة التالية: تتضمن هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات 
ها نسبة امللكية املحتفظ 
من قبل املجموعة كما في: 

نشاط األعمالبلد التأسيس الشركات التابعةالرقم
سبتمبر ٣٠

م ٢٠٢٢
مارس ٣١

م ٢٠٢٢
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةاململكة العربية السعوديةشركة الوحيدة للتجهيزات املحدودة ١
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةاململكة العربية السعوديةشركة هيفاء بديع القلم وشركاها العاملية للتجارة ٢
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةاململكة العربية السعوديةالشركة السعودية للتجزئة املحدودة ٣
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةاململكة العربية السعوديةشركة وهبة التجارية املحدودة ٤
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةاململكة العربية السعوديةالتجارية الفريدة التقنيةشركة ٥
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةاململكة العربية السعوديةشركة نسك للمشاريع التجارية٦
١٠٠١٠٠األغذية واملشروباتاململكة العربية السعوديةشركة االتحاد املبتكر املحدودة ٧
٧٠٧٠األغذية واملشروباتاململكة العربية السعوديةالغذاء التجارية شركة بوابة ٨
٦٥٦٥األغذية واملشروباتاململكة العربية السعوديةشركة مطاعم أزال٩

٥١٥١األغذية واملشروباتاململكة العربية السعوديةشركة الفطائر األولى١٠
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةاإلمارات العربية املتحدةاملحدودةالشركة اللوجستية لتجارة األزياء ١١
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةجمهورية كازاخستان فاشن ريتيل كازاخستان إل إل بي ١٢
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةجمهورية كازاخستان جلوبال أبارل كازاخستان إل إل بي ١٣
١٠٠١٠٠بالتجزئةبيع جورجيا ريتيل جروب جورجيا ذ.م.م.١٤
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةجورجيا ماستر ريتيل جورجيا ذ.م.م.١٥
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةجورجيا سبانيش ريتيل جورجيا ذ.م.م.١٦
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةجورجيا برو ريتيل جورجيا ذ.م.م.١٧
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةجورجيا بيست ريتيل جورجيا ذ.م.م.١٨
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةجورجيا ميجا ستور جورجيا ذ.م.م.١٩
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةجورجيا فاشن ريتيل جورجيا ذ.م.م.٢٠
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةجورجيا جلوبال أبارل جورجيا ذ.م.م.٢١
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةجورجيا ريتيل جروب هولدنج٢٢
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةجورجيا برو ريتيل جورجيا ذ.م.م.٢٣
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةاملغرب إنترناشونال ريتال املغرب٢٤
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةاملغرب ملتي تريندس ٢٥
١٠٠١٠٠ضيافةالواليات املتحدة األمريكية ريتيل جروب األمريكية املحدودة ٢٦
١٠٠١٠٠ضيافةاألمريكية الواليات املتحدة األمريكية بيلي بيز ٢٧
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةجمهورية صربياريتيل جروب البلقان دوو بيو جارد٢٨
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةجمهورية صربيابلجراد دوو ريتيل فاشن ٢٩
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةجزر البلقان ريتيل جروب البلقان دوو بودجريسا ٣٠
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةجزر البلقان سكوبي ريتيل جروب البلقان دوو ٣١
٩٩٩٩بيع بالتجزئةجمهورية مصر العربية أر أي جي أي٣٢
٩٨٩٨بيع بالتجزئةجمهورية مصر العربية شركة ريتيل جروب مصر ش.م.م٣٣
٩٦٩٦بيع بالتجزئةأرمينيا ريتيل جروب أرمينيا شركة مساهمة مقفلة ٣٤
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةأرمينيا جورجيا شركة مساهمة مقفلةسبانيش ريتيل ٣٥
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةأرمينيا زد آر فاشن ريتيل شركة مساهمة مقفلة ٣٦
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ها نسبة امللكية املحتفظ 
من قبل املجموعة كما في: 

نشاط األعمالبلد التأسيس الشركات التابعةالرقم
سبتمبر ٣٠

م ٢٠٢٢
مارس ٣١

م ٢٠٢٢
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةأرمينيا جلوبال أبارل شركة مساهمة مقفلة ٣٧
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةأرمينيا بي آر فاشن ريتيل شركة مساهمة مقفلة٣٨
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةأرمينيا ماستر ريتيل جورجيا شركة مساهمة مقفلة٣٩
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةأرمينيا يست ريتيل جورجيا شركة مساهمة مقفلة٤٠
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةأرمينيا ريتيل جروب شركة مساهمة مقفلة٤١
١٠٠١٠٠بالتجزئةبيع أرمينيا برو ريتيل جورجيا شركة مساهمة مقفلة٤٢
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةأرمينيا شركة مساهمة مقفلةزفاكتوري برايس٤٣
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةاململكة األردنية الهاشميةشركة ريتيل جروب األردن ال دي تي ٤٤
١٠٠١٠٠بيع بالتجزئةاململكة األردنية الهاشميةشركة نسك للمشاريع التجارية املحدودة ٤٥
٥١٥١بيع بالتجزئةاململكة املتحدة موديلز أون القابضة املحدودة ٤٦
٥١٥١بيع بالتجزئةاململكة املتحدة موديلز أون املحدودة ٤٧
٥١٥١بيع بالتجزئةاململكة املتحدة موديلز أون إنترناشيونال املحدودة ٤٨
٨٥٨٥بالتجزئةبيع أذربيجانريتيل جروب أذربيجان املحدودة ٤٩
٨٥٨٥بيع بالتجزئةأذربيجانفاشن ريتيل أذربيجان املحدودة ٥٠
٨٥٨٥بيع بالتجزئةأذربيجانسبانيش ريتيل أذربيجان املحدودة ٥١
٨٥٨٥بيع بالتجزئةأذربيجانجلوبال أبارل أذربيجان املحدودة ٥٢
٨٥٨٥بالتجزئةبيع أذربيجانميجا ستور أذربيجان املحدودة ٥٣
٨٥٨٥بيع بالتجزئةأذربيجانماستر ريتيل أذربيجان املحدودة٥٤
٨٥٨٥بيع بالتجزئةأذربيجانبرو ريتيل أذربيجان املحدودة ٥٥
٨٥٨٥بيع بالتجزئةأذربيجانريتيل جروب هولدنج٥٦
٨٥٨٥بيع بالتجزئةأذربيجانبيست ريتيل أذربيجان املحدودة٥٧
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أسس اإلعداد.٣

بيان االلتزام١-٣

 ملعيار املحاسبة الدولي 
ً
املعتمد في اململكة العربية السعودية "التقرير املالي األولي"٣٤تم إعداد هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة وفقا

  و واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين ويجب قراءة هذه القوائم املالية األ 
ً
لية املوحدة املختصرة جنبا

هية في   ("آخر قوائم مالية موحدة سنوية"). وال تتضمن  م٢٠٢٢مارس٣١إلى جنب مع آخر قوائم مالية موحدة سنوية للمجموعة كما في وللسنة املن

للمع  
ً
وفقا املعدة  املالية  القوائم  من  كاملة  مجموعة  إلعداد  املطلوبة  املعلومات  املختصرة كافة  املوحدة  األولية  املالية  القوائم  الدولية هذه  ایير 

املالي   ذلك، للتقرير  التفسيرية املحددة لتفسير  ومع  إدراج اإليضاحات  املالي واألداء املالي  تم  التغيرات في املركز  لفهم  الهامة  األحداث واملعامالت 

. موحدة للمجموعة منذ آخر قوائم مالية سنوية

). م٢٠٢٢نوفمبر١(املوافق هـ١٤٤٤ربيع الثاني٧اعتماد القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لإلصدار بواسطة مجلس اإلدارة في تم 

إعداد القوائم املالية ٢-٣

 ملبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء البنود  
ً
التالية في قائمة املركز املالي املوحدة  الجوهريةتم إعداد هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة وفقا

املختصرة.  

االستثمارات األخرى بالقيمة العادلة

  بالقيمة العادلة؛ و موجودات مشتقة

 املتوقعةالتزامات املنافع املحددة املدرجة بالقيمة الحالية لاللتزامات املستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان  .

ستخدام األحكام والتقديرات ا٣-٣

ملحاسبية عند إعداد هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات ا 

وعلى املبالغ املبينة للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

هامة املستخدمة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة واملصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات مماثلة  إن األحكام ال

لتلك املبينة في آخر قوائم مالية سنوية.

السياسات املحاسبية الهامة .٤

ائم املالية  إن السياسات املحاسبية املطبقة على هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة هي نفس تلك السياسات املحاسبية املطبقة على القو 

هية في  . م٢٠٢٢مارس ٣١املوحدة السنوية للمجموعة كما في وللسنة املن
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سارية املفعول بعد التعديالت على املعايير واملعايير الصادرة وغير  .٥

املعتمدة من قبل املجموعةاملعايير، التفسيرات، والتعديالت الجديدة

ية للمجموعة السياسات املحاسبية املستخدمة في إعداد هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة تتفق مع تلك املتبعة في إعداد القوائم املال

هية في   طبق ألول مرة في عام  ٢٠٢٢مارس  ٣١للسنة املن
ُ
تؤثر جميعها  ليس من املتوقع أن  ،م. ومع ذلك٢٠٢٢م، باستثناء التعديالت التالية التي ت

ها إما غير ذات صلة بأنشطة املجموعة أو تتطلب  .مع السياسات املحاسبية الحالية للمجموعةمحاسبة تتفقعلى املجموعة أل

م:٢٠٢٢يناير ١التي تبدأ في سارية للفترة التعديالت التالية 

م مع السماح بالتطبيق املبكر لها ولكن  ٢٠٢٢يناير ١هناك عدد من اإلصدارات الجديدة التي يسري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

ية املوحدة املختصرة: لم تقم املجموعة بالتطبيق املبكر للمعايير الجديدة أو املعدلة عند إعداد هذه القوائم املالية األول

)٣٧تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار املحاسبة الدولي -غير املجديةالعقود •

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

١٦و، ٩و ،١(التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املاليم٢٠٢٠–م ٢٠١٨املالي دورة التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقرير •

؛ و )٤١و معيار املحاسبة الدولي 

.)٣(تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي ياملفاهيمالعامطاراإل اإلشارات إلى•

املالية  التعديالتلهذه لم يكن  مثل هذه املعامالت بموجب التعديالت دال توجحيث  األولية املوحدة املختصرة للمجموعةأي تأثير على القوائم 

املذكورة أعاله خالل الفترة الحالية.

املعايير املحاسبية التي ستطبق في الفترات املستقبلية أثر 

التي تبدأ بعد   للفترات  الدولية والتي تسري  املحاسبة  أصدرها مجلس معايير  التي  (تاريخ ٢٠٢٣مارس  ٣١هناك عدد من املعايير والتفسيرات  م 

  .
ً
يكون لها ال تعتقد املجموعة أن هذه املعايير والتفسيرات سالقوائم املالية السنوية التالية للمجموعة) والتي قررت املجموعة عدم تطبيقها مبكرا

تأثير جوهري على القوائم املالية بمجرد تطبيقها. 

نتائج الفترة.٦

هية في و الستةتتأثر عمليات وإيرادات املجموعة بالتغيرات املوسمية خالل السنة. وعليھ، فإن نتائج العمليات لفترة الثالثة ٣٠أشهر املن

 على النتائج الفعلية للسنة ككل.م،٢٠٢٢سبتمبر
ً
 دقيقا

ً
قد ال تكون مؤشرا

املمتلكات واملعدات  .٧

هية في  لستةخالل فترة ا  أشهر  الستةمليون ريال سعودي (فترة ا ١٧١٫٤ م، أضافت املجموعة ممتلكات ومعدات بتكلفة  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر املن

هية في   هية في  الستة  ، خالل فترة  كذلكمليون ريال سعودي).  ٨٩،٨٧م:  ٢٠٢١سبتمبر٣٠املن هالك املحمل  م  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر املن بلغ االس

هية في  الستة  لفترة   هية في  الستةمليون ريال سعودي (فترة  ٧١،٨٠م  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر املن مليون ريال ٩٦،٧١م:  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشهر املن

هية في  مليون ريال سعودي (٠،٧٥لكات ومعدات بمبلغ  سعودي) وقامت املجموعة بشطب ممت ٠،١٢:  م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠فترة الستة أشهر املن

سعودي). ريال  في  مليون  جريت 
ُ
أ التي  اإلضافات  القابضة على  للشركة  املقدمة  الدفعات  التنفيذ  الرأسمالية قيد  األعمال  سبتمبر  ٣٠تتضمن 

م. ٢٠٢٢

هية في  لكافةللكفاءة التشغيلية  أجرت املجموعة مراجعة   ها خالل السنة املن ، مما أدى إلى تغييرات في االستخدام املتوقع م٢٠٢٢مارس  ٣١موجودا

سنة،  ٣٣معدة لالستخدام ملدة  والسياراتاألثاث والتركيبات واملعدات املكتبية، التحسينات على املباني املستأجرة،  كانت املباني.املوجوداتلكافة

املباني املستأجرة،  ١٠-٤وسنة  ١٥-٨ التحسينات على  املباني  تظل  أن  املتوقع  اإلنتاجية، من  التوالي. نتيجة ملراجعة األعمار  األثاث سنوات على 

توقع  سنوات على التوالي. وبالتالي، فقد زاد العمر امل٦وسنة  ١٥سنة،  ١٥سنة،  ٤٠قيد االستخدام ملدة  والسياراتوالتركيبات واملعدات املكتبية

هالك املحمل على املمتلكات واملعدات. أدى إلى انخفاضللموجودات مما االس
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١٤

استثمارات بطريقة حقوق امللكيةاالستثمار في .٨

اإلجمالي (i)البفاسليمتد ٤إف جي 

٢٬٦٩٩٬٥٧٧--٢٬٦٩٩٬٥٧٧م (مراجعة) ٢٠٢١أبريل ١الرصيد كما في 

٧٥٬١١٢٬٧٨٧٧٥٬١١٢٬٧٨٧--إضافة 

)١٥٬٧٨٧٬٥٧١()١٥٬٠٤٤٬٤٠٢()٧٤٣٬١٦٩(الحصة في خسارة السنة  

١٬٩٥٦٬٤٠٨٦٠٬٠٦٨٬٣٨٥٦٢٬٠٢٤٬٧٩٣م (مراجعة) ٢٠٢٢مارس ٣١الرصيد كما في  

١٬٩٥٦٬٤٠٨٦٠٬٠٦٨٬٣٨٥٦٢٬٠٢٤٬٧٩٣م (مراجعة) ٢٠٢٢أبريل ١الرصيد كما في 

١٬٠٠٥٬٩٣٨١٬٠٠٥٬٩٣٨--الحصة في ربح الفترة 

١٬٩٥٦٬٤٠٨٦١٬٠٧٤٬٣٢٣٦٣٬٠٣٠٬٧٣١(غير مراجعة)م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠الرصيد كما في  

 )i (الب القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في اململكة العربية  فاس شركة في حقوق ملكية٪٥٠بنسبةاستثمارهذا البنديمثل

زوار املراكز التجارية  تزويدوالتي تعمل بشكل أساسىي في قيادة املبادرات الرقمية للمجموعة بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر السعودية،

هاواملتسوقون  لكترونية.  اإلتجارة للومنصة للعمالء، سطة ومبتكرة وحلول تمويل مب،ومتطور برنامج والء متخصص بف

االستثمارات األخرى .٩

بالقيمة  موجودات مالية

العادلة من خالل الربح  

) i(أو الخسارة

بالقيمة  موجودات مالية 

العادلة من خالل الدخل 

اإلجمالي ) ii(الشامل اآلخر

٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠--٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠م (مراجعة)٢٠٢٠أبريل ١الرصيد في 

٨٤٬٤٣٢٬١٢٢٨٤٬٤٣٢٬١٢٢--إضافات

١٥٬٨٦٠٬٠٠٠--١٥٬٨٦٠٬٠٠٠التغيرات في القيمة العادلة 

٢١٥٬٨٦٠٬٠٠٠٨٤٬٤٣٢٬١٢٢٣٠٠٬٢٩٢٬١٢٢م (مراجعة) ٢٠٢١مارس ٣١الرصيد في  

١٣٬٢١٣٬٨٢٠١٠٬٧٨٤٬٤٧٦)٢٬٤٢٩٬٣٤٤(التغير في القيمة العادلة  

)١١٬٣٨٥٬٩١٢()١١٬٣٨٥٬٩١٢(--أسعار الصرف ترجمة فروقات 

٢١٣٬٤٣٠٬٦٥٦٨٦٬٢٦٠٬٠٣٠٢٩٩٬٦٩٠٬٦٨٦م (مراجعة) ٢٠٢٢مارس٣١الرصيد في  

٣٬٦٩٤٬٩٠٨--٣٬٦٩٤٬٩٠٨التغير في القيمة العادلة 

(٥٬٥١٢٬١١٥)(٥٬٥١٢٬١١٥)--فروقات ترجمة أسعار الصرف 

٢١٧٬١٢٥٬٥٦٤٨٠٬٧٤٧٬٩١٥٢٩٧٬٨٧٣٬٤٧٩م (غير مراجعة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  الرصيد

 )i (  في 
ً
ـــتثمارا ــ ــــــ ريال ١٠("الصـــــــــــــندوق") بقيمة اســـــــــــــمية تبلغ ٢وحدة من صـــــــــــــندوق املبارك العقاري للدخل  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠يمثل هذا البند اســ

ها في ملكية عقار  ها من قبل الشــركة مقابل حصــ ها والتي تم االســتحواذ عل اســتثماري. إن الصــندوق هو صــندوق اســتثمار ســعودي لكل م

م.٢٠١٩ديسمبر ١٦عقاري خاص مغلق، وقد استحوذت املجموعة على وحداتھ في 

 )ii ( في املراكز املصرية للتطوير العقاري مقابل تسوية ذمم مدينة ٪٨٫٩ملكية بنسبة صم، استحوذت املجموعة على حص٢٠٢١مارس ٣١في

.ة بتصنيف االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند اإلثبات األوليمن املراكز املصرية.  قامت املجموع

الخسارة   أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  العادلة لالستثمارات  القيمة  اإلدارة  الدخل  واالستثماراتقيمت  خالل  العادلة من  بالقيمة 

ها  هاية الفترة، وتعتقد أ ها الدفترية. فال تختلالشامل اآلخر في  بشكل كبير عن قيم
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١٥

ف القروض والسل .١٠

إيضاحات 

سبتمبر ٣٠

م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

مارس٣١

م ٢٠٢١

(مراجعة) 

٢٬٧٥٧٬٤٣٨٬٤٥٨٢٬٨٦٥٬٩٨٦٬٧٥٠)١(تسهيل إسالمي لدى البنوك (مرابحة) 

٦٠٬٢٥٦١١٬٩٠٥٬٢١٩)٢(تسهيالت بنكية لشركات تابعة خليجية

٢٬٧٥٧٬٤٩٨٬٧١٤٢٬٨٧٧٬٨٩١٬٩٦٩

٦٠٬٢٥٦١١٬٩٠٥٬٢١٩قروض قصيرة األجل

٢٬٧٥٧٬٤٣٨٬٤٥٨٢٬٨٦٥٬٩٨٦٬٧٥٠الجزء املتداول من القروض طويلة األجل  

٢٬٧٥٧٬٤٩٨٬٧١٤٢٬٨٧٧٬٨٩١٬٩٦٩مطلوبات متداولة -قروض وسلف 

--متداولةمطلوبات غير -قروض وسلف 

٢٬٧٥٧,٤٩٨,٧١٤٢٬٨٧٧٬٨٩١٬٩٦٩

 )١ (
٢٬٧٦٨٬٤٩٦٬٥٦٩٢٬٨٩٠٬٠٢٩٬٥٩٤إجمالي -تسهيل إسالمي لدى البنوك (مرابحة) 

: تكاليف معامالت غير مطفأة
ً
)١٢٬١٣٧٬٦٢٥((١٠٬٩٩٧٬٨٥٥)  ناقصا

٢٬٧٥٧٬٤٩٨٬٧١٤٢٬٨٧٧٬٨٩١٬٩٦٩

قامت املجموعة بتوقيع اتفاقية تمويل مرابحة طويلة األجل مع البنك األهلي التجاري بوصفھ وكيل استثمار مرابحة ومشاركين في املرابحة، 

أمريكي في  ١٦٦٬٠٠٠ومليون ريال سعودي  ٢٬٤٠٠بقيمة تسهيالت قدرها   االتفاقية تكون مدة  م.٢٠٢٠مارس  ١دوالر   لشروط 
ً
وطبقا

بع سنوات. إن تمويل املرابحة مضمون بسندات ألمر صادرة من الشركة. ويستحق السداد على أقساط نصف سنوية  تسهيل املرابحة س

 من تاريخ التوقيع على االتفاقية١٢تبدأ بعد 
ً
. معدل الفائدة  وقد استخدمت املجموعة كامل التسهيالت.م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما  في  شهرا

ها بالريال السعودي واليبور + عل٪٢٫٧على هذا التسهيل هو سايبور +  على دفعة القرض التي تم ٪٣ى دفعة القرض التي تم الحصول عل

ها بالدوالر األمريكي. الحصول عل

إلى إعادة تفاوض بما في ذلك زيادة في معدالت الربح أو   القروض على بعض التعهدات املالية. إن أي إخالل بالتعهدات قد يؤدي  تحتوي 

ال أو  التسهيل  تقوم اإلدارة سحب  إخالل محتمل،  أي  التعهدات بشكل دوري من قبل اإلدارة، وفي حالة  الطلب. تتم مراقبة  سداد عند 

هية في  باتخاذ اإلجراءات لضمان االلتزام.   ، كان هناك عدم التزام ببعض التعهدات املتعلقة  م٢٠٢٢سبتمبر٣٠خالل فترة الثالثة أشهر املن

بالتسهيل املستحق.  

اتفاقية شروط املرابحة التجارية املبرمة بين الشركة والبنوك املانحة على أن اإلخالل الحالي بالتعهدات املالية يعتبر حدث تعثر في تنص  

بالكامل. وعليھ، تم إعادة تصنيف رصيد   للقرض  القائم  للرصيد  الفوري  االستحقاق  للبنوك باإلعالن عن  السداد والذي يسمح بدوره 

 من املطلوبات املتداولة في قائمة املركز املالي٢٬٢٥٣البالغ  القرض طويل األجل
ً
. م٢٠٢١مارس  ٣١كما في  مليون ريال سعودي ليكون جزءا

قدمت الشركة طلًبا إلى املقرضين للتنازل عن خرق تعهدات القروض أكثر من مرة خالل السنة ولم يوافق املقرضون على أي طلب من تلك  

أي قرضون على  رغم ذلك، وافق املالطلبات. النظر في  الناجح ملعاملة  أن يتم  التنفيذ  القروض فقط في ضوء  تنازل عن خرق تعهدات 

وقد  إعادة هيكلة رأس املال وسداد تسهيالت املرابحة املتجددة واإللغاء الجزئي املقابل لاللتزامات بموجب تسهيالت املرابحة املتجددة.

املنعقد بتا مليون ريال سعودي.  ١٬٠٠٠م أن تشرع الشركة في إصدار حقوق بمبلغ  ٢٠٢١نوفمبر  ١٠ريخ  قرر مجلس اإلدارة في اجتماعھ 

على تخفيض م٢٠٢٢يونيو ٢٩وبناًء على توصية مجلس اإلدارة، وافق املساهمون خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد في 

م. ولم يتم املوافقة  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  سعودي كمامليون ريال  ٩٥٢غة  رأس مال الشركة األم من أجل تغطية الخسائر املتراكمة البال

حتى اآلن على إصدار الحقوق من قبل املساهمين. 
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١٦

(تتمة) القروض والسلف.١٠

إن القروض بموجب الشركات التابعة الخليجية مضمونة بضمان شركات مقدم من الشركة األم. إن التسهيل هو لفترة قصيرة األجل  )٢( 

 لشروط السوق السائدة.
ً
وفقا

السهم ربحية. ١١

للمساهمين العاديين واملتوسط املرجح لعدد األسهم  ة العائدالسهم األساسية واملخفضة على أساس الربح / (الخسارة) التالية ربحيةتم احتساب 

العادية القائمة. 

لفترة الثالثة أشهر 

هية في   ٣٠املن

م ٢٠٢٢سبتمبر 

(غير مراجعة)

لفترة الثالثة أشهر 

هية في   ٣٠املن

م ٢٠٢١سبتمبر 

(غير مراجعة)

معدلة

لفترة الثالثة أشهر 

هية في   ٣٠املن

م ٢٠٢٢سبتمبر 

(غير مراجعة)

لفترة الثالثة أشهر 

هية في   ٣٠املن

م ٢٠٢١سبتمبر 

(غير مراجعة)

معدلة

١١٤٬٧٦٦٬٤٤٨١١٤٬٧٦٦٬٤٤٨١١٤٬٧٦٦٬٤٤٨١١٤٬٧٦٦٬٤٤٨(أ)املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية 

٢٢٬٠٩٦٬٠٠٥٢١٬٧٢٩٬١٥٨٧٩٬٦٧٩٬١٥١٦٨٬٦١٠٬٤١٨العاديينالربح العائدة للمساهمين  

٠٫١٩٠٫١٩٠٫٦٩٠٫٦٠السهم األساسية واملخفضة ربحية

٩٥٢على تخفيض رأس املال بمبلغ م٢٠٢٢يونيو ٢٩وافق املساهمون في الشركة األم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد في ) أ ( 

نتج عن  ريال سعودي لكل سهم من أجل تغطية الخسائر املتراكمة.  ١٠سهم بقيمة  ٩٥٬٢٣٣٬٥٥٢مليون ريال سعودي من خالل إلغاء  

/ (خسارة)  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠بتاريخ  ًما قائًماسه١١٤٬٧٦٦٬٤٤٨إلى٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠األسهم من  تخفيض عدد  ذلك م. تم تعديل ربح 

سهم واألرقام املقارنة تبًعا لذلك.١١٤٬٧٦٦٬٤٤٨السنة الحالية بناًء على 

القطاعات التشغيلية .١٢

أساس التقسيم ) أ

القطاعات   املجموعة  مختلفة وتدار لدى  القطاعات منتجات وخدمات  هذه  تقدم  التشغيلية.  ها  قطاعا تعتبر  والتي  التالية  الثالثة  االستراتيجية 

ها تتطلب استراتيجيات تسويقية مختلفة. بصورة منفصلة أل

لى األقل. يراجع الرئيس التنفيذي للمجموعة (صانع القرار التشغيلي) تقارير اإلدارة الداخلية على أساس ربع سنوي ع

التقارير القطاعية 

يوضح الجدول أدناه عمليات كل تقرير قطاعي: 

العملياتالتقارير القطاعية 

تشمل بشكل رئيسىي مبيعات املالبس واألحذية واالكسسوارات من خالل منافذ البيع بالتجزئة أزياء التجزئة 

صاالت األلعاب لألطفال  الترفيھ الداخلي 

املقاهي واملطاعم واملشروباتاألغذية 

افية املعلومات الجغر

 بصفة 
ً
) ودوليا

ً
رئيسية في  تعمل املجموعة من خالل مختلف منافذ البيع بالتجزئة، والترفيھ الداخلي لألطفال في اململكة العربية السعودية (محليا

وجمهورية أذربيجان وجورجيا وأرمينيا واملغرب. األردن ومصر وجمهورية كازاخستان والواليات املتحدة األمريكية 
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) تتمةالتشغيلية (القطاعات .١٢

افية) ب معلومات حول تقارير القطاعات واملعلومات الجغر

وفيما يلي املعلومات القطاعية من العمليات لهذه القطاعات:

افية التقارير القطاعية  القطاعات الجغر

أغذية ومشروباتالترفيھ الداخلي أزياء التجزئة

معامالت  
القطاعات التي  

دولية مبيعات محلية اإلجمالي تم استبعادها 
معامالت القطاعات  

اإلجمالي التي تم استبعادها 

بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية 

م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠
الربح أو الخسارة 

٣٬٠٧٨٬٥١٩--٣٬٠٧٨٬٥١٩٢٬٥٢٦٬٩٤١٥٥١٬٥٧٨--٢٬٧٩٥٬١٨٨٣٠٬٤٩٩٢٥٢٬٨٣٢اإليرادات
هالك وإطفاء  (٧٨٬٣٩٨)--(١٠٬١٨١)(٦٨٬٢١٧)(٧٨٬٣٩٨)--(١٤٬٩٢٨)(٤٬٠٢٩)(٥٩٬٤٤١)اس

(١١٩٬٠٥٣)--(١٢٬٩٥٧)(١٠٦٬٠٩٦)(١١٩٬٠٥٣)--(٧٬٦٧٣)(١٬١٩٩)(١١٠٬١٨١)تكاليف تمويل 
٨٠٬٩٨٧--٨٠٬٩٨٧٢٥٬٤٨٨٥٥٬٤٩٩--٩٢١(٢٬٨٠١)٨٢٬٨٦٧صافي الربح/ (الخسارة) 

قائمة املركز املالي 
٦٬١٣٢٬٢٨١(٢٬٧٢٩٬٦٥١)٦٬١٣٢٬٢٨١٨٬٢٧٩٬٣٢٩٥٨٢٬٦٠٣--٥٬٥٩٧٬٦٦٨١٠٤٬٩٤٣٤٢٩٬٦٧٠موجودات غير متداولة 

٢٬٢٢١٬٩٨١--(١٦٠٬٢٢٠)٢٬٢٢١٬٩٨١٢٬٣٨٢٬٢٠١--٢٤٬٣٧٠(٤٬٨٤٠)٢٬٢٠٢٬٤٥١موجودات متداولة  
(٧٬٧٥٨٬٨٠٦)--(٥٠٢٬٢١٦)(٧٬٢٥٦٬٥٩٠)(٧٬٧٥٨٬٨٠٦)--(٤٦١٬٠٥٦)(٨٦٬١٠٦)(٧٬٢١١٬٦٤٤)إجمالي املطلوبات 

م٢٠٢١سبتمبر ٣٠
الخسارة الربح أو 

٣٬٠٦١٬٩٨٢--٣٬٠٦١٬٩٨٢٢٬٥٨٣٬٠٢٣٤٧٨٬٩٥٩--٢٬٨٠١٬٧٨٥٢٢٬٨٢٨٢٣٧٬٣٦٩اإليرادات
هالك وإطفاء  (١٠٣٬٥٢٠)--(١٩٬٣٨٩)(٨٤٬١٣١)(١٠٣٬٥٢٠)--(١٦٬٠٣٣)(٧٬٩١٣)(٧٩٬٥٧٤)اس

(١٤٢٬٧٧٥)--(١٥٬٤٣٢)(١٢٧٬٣٤٣)(١٤٢٬٧٧٥)--(٧٬٣٧٩)(١٬٥٨٩)(١٣٣٬٨٠٧)تكاليف تمويل 
٦٦٬٦١٩--٦٦٬٦١٩٤٢٬٤٥٧٢٤٬١٦٢--١١٬١٢٦(١١٬٨٩٠)٦٧٬٣٨٣صافي الربح/ (الخسارة) 

م ٢٠٢٢مارس ٣١
قائمة املركز املالي 

٦٬١٠٩٬٩٨٥(٢٬٢٩٢)٦٬١٠٩٬٩٨٥٦٬١٠٩٬٣٤١٢٬٩٣٦--٥٬٥٤٨٬٤٦٩١١٧٬٢٨٤٤٤٤٬٢٣٢موجودات غير متداولة 
٢٬٤٣٦٬٦١٦--٢٬٤٣٦٬٦١٦٢٬٤٣٦٬٢٧٤٣٤٢--٢٬٣٤٨٬٩٢٥٢٥٬٣٢١٦٢٬٣٧٠موجودات متداولة  

(٨٬٠٤٢٬٥٥٢)--(١٬٠٩٣)(٨٬٠٤١٬٤٥٩)(٨٬٠٤٢٬٥٥٢)--(٥١٣٬٦١٨)(١٢٥٬٨٠٨)(٧٬٤٠٣٬١٢٦)إجمالي املطلوبات 
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١٨

اإليرادات .١٣

اإليرادات بشكل أساسىي من   البضاعة عند  تحقق املجموعة  السيطرة على  العميل على  إثبات اإليرادات عندما يحصل  يتم  البضائع.  مبيعات 

رافي  نقطة من الزمن، أي عند تسليم البضاعة واإلقرار باستالمها. يفّصل الجدول التالي اإليرادات من العقود مع العمالء من خالل السوق الجغ

الرئيسىي ومصادر اإليرادات الرئيسية: 

هية في ستةاللفترة  (غير مراجعة)م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر املن

اململكة العربية 

اإلجمالي الدول العاملية السعودية 

١٬٧٣٤٬٠١٧٬٨٤٥٤٢٢٬٢٩٥٬١٨٤٢٬١٥٦٬٣١٣٬٠٢٩املالبس

٤٨٬٤٤٥٬١٢٢١٦٨٬٨٨٠٬٢٩٨  ١٢٠٬٤٣٥٬١٧٦األحذية واالكسسوارات

٥٠٬٣٣٨٬٦١٥٤٦٩٬٩٩٤٬٩٧٠  ٤١٩٬٦٥٦٬٣٥٥أخرى 

٥٢١٬٠٧٨٬٩٢١٢٬٧٩٥٬١٨٨٬٢٩٧  ٢٬٢٧٤٬١٠٩٬٣٧٦أزياء التجزئة 

٢٥٢٬٨٣١٬٨٤١  --٢٥٢٬٨٣١٬٨٤١األغذية واملشروبات

٣٠٬٤٩٨٬٨٢٠٣٠٬٤٩٨٬٨٢٠  --الترفيھ الداخلي 

٥٥١٬٥٧٧٬٧٤١٣٬٠٧٨٬٥١٨٬٩٥٨  ٢٬٥٢٦٬٩٤١٬٢١٧إجمالي اإليرادات 

هية في الستةلفترة  (غير مراجعة)م٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشهر املن

اململكة العربية 

اإلجمالي الدول العاملية السعودية 

١٬٨٤١٬٠٨١٬٦٤٤٣٥٦٬٧٣٢٬٦٠٤٢٬١٩٧٬٨١٤٬٢٤٨املالبس

١٤٤٬٠٣٦٬١٧٨٩١٬٧٧٨٬١٩٧٢٣٥٬٨١٤٬٣٧٥األحذية واالكسسوارات

٣٦٠٬٥٣٦٬٨٧٩٧٬٦٢٠٬٦٧٨٣٦٨٬١٥٧٬٥٥٧أخرى 

٢٬٣٤٥٬٦٥٤٬٧٠١٤٥٦٬١٣١٬٤٧٩٢٬٨٠١٬٧٨٦٬١٨٠أزياء التجزئة 

٢٣٧٬٣٦٨٬٦٥٤--٢٣٧٬٣٦٨٬٦٥٤األغذية واملشروبات

٢٢٬٨٢٧٬٥٨٥٢٢٬٨٢٧٬٥٨٥--الترفيھ الداخلي 

٢٬٥٨٣٬٠٢٣٬٣٥٥٤٧٨٬٩٥٩٬٠٦٤٣٬٠٦١٬٩٨٢٬٤١٩إجمالي اإليرادات 

اإليرادات تكلفة .١٤

أشهر  الستةلفترة 

هية في  سبتمبر ٣٠املن

م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

أشهر  الستةلفترة 

هية في  سبتمبر ٣٠املن

م ٢٠٢١

(غير مراجعة) 

١٬٨٢٢٬٥٨١٬٩٦٨١٬٧٤٩٬٣٧٩٬٠٢٨ تكلفة البضاعة املباعة 

٣٦٥٬٩٠٦٬٣٣١٣٥٢٬٣٠٩٬٢٦٢  رواتب ومنافع موظفين

هالك موجودات حق االستخدام  ٢٧٥٬١٢٣٬٨١٨٢٨٥٬٤٥٠٬٧٩٤   اس

٥٤٬٤٧٩٬٣٨٣٤٥٬٢٢٥٬٧٢٩مرافق خدمية وصيانة 

٣٤٬٨٥٩٬٣٩٥١٦٬٥٠٤٬٩٣٦مصروفات إيجار 

٣٬١٨٣٬٤٩٧٣٬٤٢٤٬٥٦٤   سفر 

٥١٬٦٣٢٬٥٥٤٤٤٬٧٤٧٬٣٥٩   أخرى 

٢٬٦٠٧٬٧٦٦٬٩٤٦٢٬٤٩٧٬٠٤١٬٦٧٢
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املصروفات واإليرادات التشغيلية األخرى .١٥

املصروفات التشغيلية األخرى )أ

ات إيضاح

أشهر  لستةلفترة ا

هية في  سبتمبر ٣٠املن

م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

أشهر  الستةلفترة 

هية في  سبتمبر ٣٠املن

م (غير ٢٠٢١

مراجعة)

١٧٤٧٬٥٤٦١٢٣٬٢٢٢الخسارة من شطب ممتلكات ومعدات 

٣٣١٬٣٣٦٢٠٬٣٨٧٬٧٩٤خسائر من إقفال متجر 

١٬٠٧٨٬٨٨٢٢٠٬٥١١٬٠١٦

يمثل هذا البند شطب يتعلق بموجودات ملتاجر مغلقة لم تعد صالحة لالستخدام. .١

ب) اإليرادات التشغيلية األخرى 

إيضاحات

أشهر الستةلفترة 

هية في   سبتمبر ٣٠املن

(غير  م٢٠٢٢

مراجعة)

أشهر الستةلفترة 

هية في   سبتمبر ٣٠املن

(غير مراجعة) م٢٠٢١

٣٣٬٢٨٤٬١١٦٥٢٨٬٥٦٨مكاسب تحويل عمالت أجنبية 

٢٤٬٥٤٦٬٧٠٨٣٨٬٧٩٣٬٧٠٥تخفيض إيجار لعقود اإليجار 

هاء وتعديل عقد إيجار  ٢٬٧٠٤٬٧٠٩١٣٬٧٨٥٬٧١٩مكاسب من إ

--١٧إيرادات تمويل على ذمم مدينة من استبعاد شركة تابعة 

١٢٬٩٥٢٬٤٦٤١٠٬١٣٣٬٠٣٧أخرى  

٧٣٬٤٨٧٬٩٩٧٦٣٬٢٤١٬٠٢٩

األطراف ذات العالقة.١٦

أو   مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة  ها  عل املسيطر  واألعمال  واملديرين  العليا  اإلدارة  وموظفي  املساهمين  من  العالقة  ذات  األطراف  تتكون 

ها. لدى  معامالت مختلفة مع األطراف ذات العالقة خالل السياق االعتيادي  املجموعةللمساهمين واملديرين وموظفي اإلدارة العليا نفوذ هام عل

ها ويتم اعتمادها بواسطة اإلدارة أو مجلس اإلدارة. أل   لشروط وأحكام متفق عل
ً
عمالها. تتم املعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا

مكافأة موظفي اإلدارة العليا١-١٦

تتكون مكافأة موظفي اإلدارة العليا مما يلي: 

م ٢٠٢١سبتمبر٣٠م  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٤٬٤٦٨٬١٧٢٤٬٤٨٧٬٩٤١قصيرة األجلرواتب ومنافع 

٧٢٤٬٠١٠٩٦٨٬٧٥٧ما بعد التوظيفمستحقات

٢٬٠٠٠٬٠٠٠--مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس 

٥٬١٩٢٬١٨٢٧٬٤٥٦٬٦٩٨إجمالي مكافآت اإلدارة العليا
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(تتمة)األطراف ذات العالقة.١٦

األطراف ذات العالقةاملعامالت مع ٢-١٦

 باملعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة خالل السياق االعتيادي لألعمال: 
ً
فيما يلي ملخصا

األرصدةاملعامالت 

اسم الطرف ذو العالقة 

طبيعة املعاملة مع 

العالقةالطرف ذو العالقة 

سبتمبر ٣٠

م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

سبتمبر ٣٠

م ٢٠٢١

مراجعة) (غير 

سبتمبر ٣٠

م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

م ٢٠٢٢مارس ٣١

(مراجعة) 

شركة فاس السعودية  

القابضة

مصروفات مدفوعة 

بالنيابة عن الشركة

مساهم
(٦٧٧٬١٧١)(٨٬٩٧٥٬٦٤٥)--

تحويل رصيد مستحق  

من استبعاد شركة  

٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٧٥٬٨١٦٬٧٢٢٢٦٧٬٦٨١٬٠٨٠-)١٧تابعة (إيضاح 

شركة الفريدة للوكاالت 

التجارية املحدودة

ها خدمات ومدفوعات  شركة مستثمر ف

بطريقة حقوق  

١٠٫٨١٥٫٧٤٣١٠٬٤٦٨٬٠١٧(٣٬٧٨٠٬٤٨١)(٥٬١١٣٬٣٦٢)امللكية

ها خدمات إدارةشركة أموال الخليج األولى  شركة مستثمر ف

بطريقة حقوق  

٢٬٢٧١٬٢٠٥٢٬٢٧١٬٢٠٥--امللكية

مستحق من أطراف ذات  

٢٨٨٬٩٠٣٬٦٧٠٢٨٠٬٤٢٠٬٣٠٢عالقة 

(٢٣٥٬٦٢٤٬٨٧٢)(١٦٦٬٩٦٦٬٣٥٢)(١٣٨٬٣٩٢٬٣٦٩)(١٩٠٬٧٠٣٬١٠٣)شركة شقيقة  دفعات إيجارشركة املراكز العربية 

شركة الغذاء والترفية  

املحدودة 

دفعات بالنيابة عن  

(١٠٬٥٢١٬٧٠٠)(١٠٬٢٨٨٬٦٤٢)--شركة شقيقة  املجموعة

(١٤٬٧٠٣٬٥٩٢)(١٣٬٩٦٤٬٩٠٢)--شركة شقيقة  نورة بنت محمد

(٣٥٠٬٠٢٨)(٩٣٥٬٧٦٠)٢٬٦٤٤٬٤٣٩(١٬٩٧٥٬٦٦٤)شركة شقيقة طباعة وإعالن  شركة هاجن املحدودة 

شركة الوجبات العجيبة 

(٢٣٬٥٤٤٬٢٢١)(١٨٬٧٢٨٬٠٢٤)) ٢٩٬٠٢٦٬٩٣٩((٣٠٬٠٠٢٬٢١٠)شركة شقيقة شراء بضائعالتجارية 

(٢١٠٬٨٨٣٬٦٨٠)(٢٨٤٬٧٤٤٬٤١٣)

ها من تاريخ املعاملة. اليتم تسوية األرصدة املستحقة مع هذه األطراف ذات الع  خالل فترة ائتمان متفق عل
ً
ال يوجد ذمم مدينة متأخرة أو  قة نقدا

السابقة للديون املعدومة أو املشكوك في   الفترة الحالية أو  منخفضة القيمة مستحقة من طرف ذو عالقة ، لذلك لم يتم إثبات أي مصرف في 

.ذات العالقةتحصيلها فيما يتعلق باملبالغ املستحقة من األطراف 
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املستحق من استبعاد شركات تابعة .١٧

هية في   قامت املجموعة باستبعاد م،٢٠١٦يونيو  ٢٩بتاريخ  م، وبموجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماعهم املنعقد  ٢٠١٧مارس  ٣١خالل الفترة املن

بتاريخ   البيع والشراء املوقعة  اتفاقية   لشروط 
ً
("الشركات املستبعدة") وذلك فقا لها  التابعة  م  ٢٠١٦يونيو  ٢٩شركة جلوبال ليفا والشركات 

املجموعة بنقل حقوق  م وما بعده. قامت  ٢٠١٧يونيو  ٢٩أقساط سنوية متساوية تبدأ من  ٥مليون ريال سعودي يستحق على  ٣٧٥بإجمالي مبلغ  

ها لتوجيھ األنشطة املتعلقة باستبعاد الشركات. اإلدارة، وعليھ فقد فقدت املجموعة سلط

مليون ريال سعودي  ٢٥مليون ريال سعودي وتضمنت هامش ربح قدره  ٣٥٠تمت عملية البيع بصافي القيمة الدفترية للشركات املستبعدة بمبلغ  

شخصىي من رئيس  سجيل أي ربح أو خسارة من معاملة البيع. إن املقابل املدفوع للبيع مضمون بواسطة ضمانللدفعات املؤجلة، وعليھ لم يتم ت

٪ من الحصص في شراء الشركة.١٥مجلس إدارة الشركة الذي ترأس منصب رئاسة مجلس اإلدارة بتاريخ املعاملة والذي يمتلك 

هائية وقدرها   هية في  الل الفترة خمليون ريال سعودي ٧٥تم تحويل الدفعة ال مليون ريال سعودي) كذمم  ٧٥:  م٢٠٢١(م٢٠٢٢مارس  ٣١املن

(شركة مملوكة بشكل مشترك لرئيس مجلس اإلدارة الذي قام بتأمين املقابل على ضمانھ مدينة مستحقة من شركة فاس السعودية القابضة 

.١٦بناًء على اتفاق متبادل. راجع إيضاح الشخصىي)

القيم العادلة وإدارة املخاطر–األدوات املالية .١٨

والقيم العادلةالتصنيف املحاسبي ) أ

 ألن األدوات املالية 
ً
 ملبدأ لمجموعة يتم تسجيلها ل نظرا

ً
التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات في حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل  وفقا

تقديرات القيمة العادلة. الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية و 

القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة السوق وعند قياس القيمة العادلة، تستخدم املجموعة بيانات

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بناًء على املدخالت املستخدمة في أساليب التقييم كما يلي: 

ها في تاريخ القياس. (غير املعدلة) في السوق املالية النشطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة يمك املعلنة: األسعار ١املستوى  ن الوصول إل

ها لألصل أو االلتزام  ١املدرجة في املستوى  املعلنة: مدخالت بخالف األسعار  ٢املستوى   بصورة مباشرة (األسعار) أو بصورة إما  والتي يمكن مالحظ

غير مباشرة (مشتقة من األسعار).

بيانات السوق القابلة للمالحظة (املدخالت غير القابلة للمالحظة). : مدخالت املوجودات أو املطلوبات التي ال تعتمد على٣املستوى 

ها الدفترية.بشكل جوهري ال تختلف للمجموعةطلوبات املاليةاملموجودات و لاإلدارة أن القيم العادلة لوباعتقاد عن قيم
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. جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك 

٢٢

(تتمة)القيم العادلة وإدارة املخاطر –األدوات املالية .١٨

ها في  يوضح للقيمة  الهرميالتسلسلالجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية بما في ذلك مستويا

العادلةتال  العادلة. القيمة  الهرميتضمن معلومات  لللتسلسل  التي  املالية  املالية واملطلوبات   م للموجودات 
ُ
إذا كانت  ت العادلة  بالقيمة  قاس 

القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.

م (غير مراجعة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

القيمة الدفترية 

القيمة العادلة 

اإلجمالي ٣املستوى ٢املستوى ١املستوى 

املاليةاملوجودات 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

٢١٧٬١٢٥٬٥٦٤٢١٧٬١٢٥٬٥٦٤----٢٢١٧٬١٢٥٬٥٦٤- صندوق املبارك العقاري للدخل 

٣٩٬٤١٦٬٩١٤--٣٩٬٤١٦٬٩١٤--٣٩٬٤١٦٬٩١٤موجودات مشتقة

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

حقوق امللكية أدوات -اآلخر 

٨٠٬٧٤٧٬٩١٥٨٠٬٧٤٧٬٩١٥----٨٠٬٧٤٧٬٩١٥شركة املراكز املصرية للتطوير العقاري 

م (مراجعة)٢٠٢٢مارس ٣١

القيمة الدفترية 

القيمة العادلة 

اإلجمالي ٣املستوى ٢املستوى ١املستوى 

املوجودات املالية

الخسارة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

٢١٣٬٤٣٠٬٦٥٦٢١٣٬٤٣٠٬٦٥٦----٢٢١٣٬٤٣٠٬٦٥٦- صندوق املبارك العقاري للدخل 

٢٩٬٦١٦٬٩١٤--٢٩٬٦١٦٬٩١٤--٢٩٬٦١٦٬٩١٤موجودات مشتقة

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

أدوات حقوق امللكية -اآلخر 

٨٦٬٢٦٠٬٠٣٠٨٦٬٢٦٠٬٠٣٠----٨٦٬٢٦٠٬٠٣٠للتطوير العقاري شركة املراكز املصرية 

املطلوبات املالية

بشكل الدفترية تقارب  القيم  الفعلي ونتيجة لذلك فإن  الفائدة  بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل  املالية  املطلوبات  يتم قياس جميع 

. العادلةمعقول قيمها 
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أساليب التقييم واملدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة) ب

تعرض الجداول التالية أساليب التقييم واملدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة املستخدمة في قياس االستثمارات املذكورة أعاله. 

أساليب التقييم واملدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة النوع 

أدوات حقوق 

امللكية 

أن القيمة الحالية لإليرادات املستقبلية املتوقعة  التدفقات النقدية املخصومة ويأخذ في االعتبار  يعتمد نموذج التقييم على 

املتوقع على   إيجار واالستحواذ  اتفاقيات عقود  الشاغرة، مخصومة باستخدام معدل الخصم  املستحقة بموجب  الوحدات 

ها. املعدل للمخاطر. يتم تعديل التقييم لصافي الدين للشركة املستثمر ف

تزيد   سوف  للمخاطر.  املعدل  الخصم  ومعدل  املتوقعة  النقدية  التدفقات  الهامة  للمالحظة  القابلة  غير  املدخالت  تتضمن 

(تنقص) القيمة العادلة املقدرة إذا: 

ت التدفقات النقدية املتوقعة أعلى (أقل) أو كان-

كان معدل الخصم املعدل باملخاطر أقل (أعلى). -

موجودات  

مشتقة 

تستند تقديرات التدفقات النقدية . حتساب القيمة العادلة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة يتم ا 

املستقبلية ذات السعر املتغير على معدالت املبادالت املدرجة واألسعار املستقبلية ومعدالت اإلقراض داخل البنوك. يتم  

خصم التدفقات النقدية املقدرة باستخدام منحنى العائد الذي تم الحصول عليھ من مصادر مماثلة والذي يعكس مقياس  

البنوك ذو الصلة املستخدم من قبل املشاركين في السوق لهذا الغرض عند تسعير مبادالت أسعار الفائدة.  معدل داخل 

يخضع تقدير القيمة العادلة على تسوية مخاطر االئتمان التي تعكس مخاطر االئتمان الخاصة باملجموعة وتلك الخاصة  

بالطرف اآلخر؛  

ها على أساس الهوامش االئتمانية املستنبطة من مبادالت التعثر في السداد االئتمانية الحالية أو أسعار السندات. ويتم احتسا

مليار سعودي لتقليل تعرضها ملخاطر أسعار ١٬٢٩، احتفظت املجموعة بمبادالت أسعار الفائدة بقيمة اسمية قدرها  م ٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في  

من  على قروضها  املتغيرة  الفائدة  أسعار  تعرض  لتغطية  الفائدة  أسعار  بمبادالت  املجموعة  تحتفظ  األجل.  طويل  التمويل  مقابل  العموالت 

 ملتطلبات العيار الدولي للتقرير املالي  يال يفاملؤسسات املالية. ترتيب مبادلة أسعار الفائدة  
ً
، لذلك تم إدراجها ٩بمعايير التحوط املؤهلة وفقا

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

إدارة املخاطر املالية) ج

تتعرض املجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات املالية: 

مخاطر االئتمان•

مخاطر السيولة•

مخاطر السوق •

 بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة املخاطر  يكون 
ً
لجنة  بتشكيلمجموعة. يقوم مجلس اإلدارة  للمجلس إدارة الشركة مسؤوال

ها.اللجنة تقارير دورية ملجلس اإلدارة ُتقدملمجموعة. لومراقبة سياسات إدارة املخاطر  تطوير إدارة املخاطر التي تكون مسؤولة عن  عن أنشط

للمخاطر   املالئمة  والضوابط  الحدود  لوضع  املجموعة،  تواجهها  التي  املخاطر  وتحليل  لتحديد  للمجموعة  املخاطر  إدارة  سياسات  وضع  يتم 

منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة  ومراقبة املخاطر وااللتزام بالحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر بصورة  

بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي من خاللها يد هدف املجموعة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة إلى الحفاظ على  رك  املجموعة. و

هم.  جميع املوظفين أدوارهم والتزاما

شرف
ُ
بالشركة على كيفية قيام اإلدارة ت االلتزام بسياسات وإجراءات املجموعة إلدارة املخاطر، ومراجعة مدى لجنة املراجعة  مدى  بمراقبة 

ة في أداء فاعلية اإلطار العام إلدارة املخاطر فيما يتعلق باملخاطر التي تواجهها املجموعة. يقوم قسم املراجعة الداخلية بمساعدة لجنة املراجع

جعة دورية ومراجعة خاصة لضوابط وإجراءات إدارة املخاطر ويقوم بتقديم تقارير حول نتائج  دورها. ويقوم قسم املراجعة الداخلية بإجراء مرا 

هذه األعمال إلى لجنة املراجعة. 
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(تتمة)القيم العادلة وإدارة املخاطر –األدوات املالية .١٨

(تتمة)املخاطر املاليةإدارة ج) 

مخاطر االئتمان ١-ج

مالية للمجموعة. ليس لدى املجموعة تركيز  ر  مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة الطرف اآلخر على الوفاء بالتزاماتھ مما يتسبب في خسائ

 بتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان:
ً
هام ملخاطر االئتمان. فيما يلي بيانا

سبتمبر ٣٠

م ٢٠٢٢

غير مراجعة) (

مارس٣١

م ٢٠٢١

(مراجعة) 

١١٧٬٧٢٩٬٧١٠١٧٢٬٦١٦٬٢٨٧نقد لدى البنوك 

٣٢١٬٩٣٦٬٩٦٣٣٠٦٬٥٦٢٬٨٢٨دفعات مقدمة، ودائع وذمم مدينة أخرى 

٤٣٩٬٦٦٦٬٦٧٣٤٧٩٬١٧٩٬١١٥

تقتصر مخاطر االئتمان على الذمم املدينة واألرصدة البنكية على ما يلي: 

ها لدى بنوك ذات تصنيف ائتمان .Aإلى +BBBيتراوح من +ي جيداألرصدة النقدية املحتفظ 

  والذمم املدينة األخرى بالصافي بعد خصم مخصص االنخفاض في قيمة هذه األرصدة. تقوم املجموعة والودائعتظهر الدفعات املقدمة

املتكبدة التي تتعلق بالذمم املدينة األخرى. باحتساب خسائر االنخفاض في القيمة على أساس تقديرها للخسائر

لم يكن هناك أي ذمم مدينة متأخرة أو منخفضة القيمة من أطراف ذات عالقة. ستقرماملركز املالي لألطراف ذات العالقة .

مخاطر السيولة ٢-ج

االلتزامات املتعلقة باألدوات املالية. قد تنتج مخاطر السيولة  جمع األموال للوفاء بفي  صعوبةاملجموعةإن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجھ

عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمتھ العادلة. 

ستقبلية للمجموعة.املتزامات لللوفاء باالةالكافياألموالتراقب اإلدارة مخاطر السيولة على أساس دوري كما تسعى للتأكد من توفر  

اطر السوق مخ٣-ج

التغيرات في أسعار السوق همخاطر السوق   على إيرادات  والتي ستؤثر  –العمولة  ومعدالتصرف العمالت األجنبية  معدالتمثل  -ي مخاطر 

هدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة وضبط التعرض ملخاطر  ها املالية.  ضمن الحدود املقبولة مع تحقيق العائد  السوق املجموعة أو قيمة أدوا

األمثل. 



(شركة مساهمة سعودية)شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 

ائم املالية األولية املوحدة املختصرة  إيضاحات حول القو

هية في الستةلفترة  م٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر املن

. جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك 

٢٥

االرتباطات وااللتزامات املحتملة.١٩

مليون ريال سعودي)١٨٧: م٢٠٢٢مارس ٣١مليون ريال سعودي (١٠٧٫٣٩كما في تاريخ التقرير، إن املجموعة ملتزمة بنفقات رأسمالية بمبلغ  

لشراء ممتلكات ومعدات. 

:كما في تاريخ التقرير، لدى املجموعة التزامات محتملة

م ٢٠٢٢مارس م٢٠٢٢سبتمبر الطبيعة النوع 

٤٥٧٬٠٨٦٬٣٢٤٤١٣٬٤٥٧٬٢١٢شراء مخزون تجارة التجزئة مستندية اعتمادات 

خطابات ضمان 

سندات عطاءات ودفعات مقدمة للعقود وضمانات  

٤٩٦٬٩٦٩٬٧٣٥٥١٦٬٥٩٥٬٤٤٣حسن التنفيذ

١٩-تأثير فيروس كوفيد.٢٠

م، في تعطل جوهري في القطاعين االقتصادي والتجاري بشكل عام على كال املستويين  ٢٠٢٠أوائل سنة  في، التي بدأت  ١٩-تسببت جائحة كوفيد

بية العاملي واملحلي. قامت حكومة اململكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات التحفيز وأطلقت مبادرات لدعم االقتصاد للحد من التبعات السل

لهذه الجائحة. 

د الشركة أن املبيعات ستنتقل إلى املستويات الطبيعية وستتحسن الربحية في املستقبل. مع استقرار الوضع، تعتق




