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 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

١١ 

 
 إيضاحات 

 مارس   ٣١
  م ٢٠٢١

 مارس   ٣١
 م ٢٠٢٠

     النقدية من األنشطة التشغيلية: التدفقات 

 )٦٨١٬١٥٢٬٥٣٠(  ) ١٬١٠٨٬٦٢٦٬٥٦٥(  خسارة السنة  
     تسويات لــ: 

 ٢٧٨٬٧١٤٬٦٦٦  ٢٨٥٬٩٦٤٬٣٢٥ ٧ ممتلكات والمعدات ك الاستهال - 
 ٣٬٧٥٠٬٠٠٠  ٣٥١٬٦٩٢ ٩ استهالك العقارات االستثمارية - 
 ١٣٬٠٥٤٬٢٦١  ١٢٬٣٧٧٬٤٩٥ أ- ٨ إطفاء موجودات غير ملموسة  - 
 ٥٨٨٬٠٣١٬٤٣٧  ٥٩٢٬٩٦٣٬٧٢٣ أ  ٢٩ استهالك موجودات حق االستخدام  - 
 ١٩٬٩٦٨٬٢٨٨  ٢٤٬٣٤٦٬٨٤١ أ- ١٩ مخصص منافع الموظفين - 
 ٥٠٬٤٥٥٬٠٩٢  --  د- ٢٦ خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة األخرى  - 
 ٥٥٠٬٢١٦٬٧٤٢  ٤٧٧٬٢٨٠٬٠٦٧ ١٢ مخصص النقص في المخزون والمخزون بطيء الحركة  - 
 (٧٬٧٧٢٬٠٦٦)  ) ١٣٬٢٦٧٬٣٠٩( هـ- ٢٤ إيجار او تعديل ربح من إنهاء عقد -  

 ٤٧٬٦٤١٬٨٦١  ٤٦٬٠٨٣٬٧٠٥  أ- ٢٠ مصروف الزكاة  - 
 ٢٠٣٬٩٨١٬٨٢٢  ١٤٥٬٩٩٤٬٢٣٧  و- ٢٤  تكلفة التمويل على قروض وسلف  - 
 ٢٤٧٬٥٣٠٬٦١٣  ٢٠٨٬٩٦٢٬١٤٨ ب ٢٩ تكلفة التمويل على التزامات عقود إيجار - 
 ٤٩٬٤٧٠٬٧٦٠  ٢٠٬٢١٢٬٥٩٨ ١٠ الحصة في الخسارة من شركات زميلة  - 
 ٦٬٩٣٤٬٠٨٢  ٦٬٨٩١٬٦١٩ د- ٢٤ ممتلكات ومعدات  شطبخسارة من  - 
 ٤٢٬٥١٠٬٤٨٤  ٧٦٬٠٠٧٬٨٣٦ د- ٢٤ ال متجر خسائر من إقف - 
 ٥٬٨١٧٬١٠٩  --  أ- ٨ خسارة االنخفاض في قيمة الشهرة  - 
 --  ) ١٥٬٨٦٠٬٠٠٠( ١١ استثمارات أخرى ربح القيمة العادلة من  - 
 --  ١٬٥٣٣٬٢٣٦ ٩ االنخفاض في قيمة العقار االستثماري - 
 )٥٢٬٥٢٧٬٩٣٦(  (٢١٠٬٧٢١٬٥٥٧) هـ- ٢٤ تنازل عن إيجار لعقود اإليجار  - 
 )١٤٤٬٤٩٧٬٧٢٦(  --  هـ- ٢٤ ربح من استبعاد عقار استثماري - 

   ١٬٢٢٢٬١٢٦٬٩٥٩  ٥٥٠٬٤٩٤٬٠٩١ 
     التغيرات في: 

 )٢٥٩٬٤١٣٬٦٥٧(  ٢٥٬٨٣٠٬٨٠٤  مخزون  - 
 )٤٤٬٣٧٧٬٨٦٨(  ٩٠٬٣٠٧٬٦٣٤  دفعات مقدمة وتأمينات وذمم مدينة أخرى  - 
 )١٣٬٦٠١٬٦١٠(  ٢٠٬٦١٤٬٣٥٦  مدفوعات مقدمة وإيجارات وتأمين - 
 )٢٤٨٬٨٤١٬٠٣٢(  ٨٣٬٦٦٨٬٥٦٥  ذمم دائنة تجارية وأخرى  - 
 )٢١٬١٤٥٬٨٦٨(      --  مستحقات ومطلوبات أخرى  - 

 ٦٣٤٬٧٤٦٬٩٢٤  ٧٧٠٬٩١٥٬٤٥٠  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
 )٧٥٬٠٣٧٬٩١٣(  ) ٤١٬٠٣٧٬٥٨٣(  وج  ب- ٢٠ الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

 )١٦٬٤٢٥٬٥٠٥(  (٢٧٬٦١٨٬٩٨٩) أ- ١٩ منافع موظفين مدفوعة 

 ٥٤٣٬٢٨٣٬٥٠٦  ٧٠٢٬٢٥٨٬٨٧٨  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: 

 )١٢٨٬٩٠٨٬٤١٢(  (١٨٢٬٠٢٤٬٩٤٣) أ- ٧ شراء ممتلكات ومعدات 
 ١٧٠٬٢٦٦٬٨٥٤  --  ) ١أ (- ٧ متحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات 

 ) ٤٬٠٩٦٬٧٨٥(  (٤٥٬٨٦٧٬٥٣٢) أ- ٨ وجودات غير ملموسة ء مشرا
 ١٩٬٩٨٣  ١٬٧٧٠٬٥٣٣ أ- ٨ ملموسة استبعاد موجودات غير 

 ٢٢٣٬٦٨٠٬٠٠٠  ٩٬٠٠٠٬٥٧٧ ١١ ،١٠ المتحصل من بيع استثمار 
 ٢٣٬٩٤٧٬٩١٦  --  ٢٧ استحواذ على شركة تابعة، صافي النقد المكتسب

ألنشطة  صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من ا
 ٢٨٤٬٩٠٩٬٥٥٦   (٢١٧٬١٢١٬٣٦٥)  االستثمارية 

 





 (شركة مساهمة سعودية) فواز عبد العزيز الحكير وشركاه شركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

١٣ 

 معلومات حول الشركة:  .١
 

ساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية  شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ("الشركة") هي شركة م
 م).  ١٩٩٠مارس  ١٨هـ (الموافق ١٤١٠شعبان  ٢٠بتاريخ    ١٠١٠٠٧٦٢٠٩بموجب السجل التجاري رقم 

 
 عة لها (يشار إليهم مجتمعين بـ"المجموعة") فيما يلي: للشركة والشركات التاب  تتمثل األنشطة الرئيسية

 
الجملة والتجزئة في المالبس الجاهزة الرجالية والنسائية واألطفال واألحذية واألقمشة واألثاث المنزلي والمكتبي والعطور  تجارة   •

 والمجوهرات التقليدية.ومستحضرات التجميل الطبيعية وأدوات التجميل والزينة ومستحضراتها 
 الرياضية وتجهيزاتها.تجارة الجملة والتجزئة في المالبس الرياضية واألحذية  •
البصرية   • واألجهزة  والعدسات  والشمسية  الطبية  النظارات  في  والتجزئة  الجملة  وتجارة  البصريات  مراكز  وتشغيل  إدارة 

 واكسسواراتها.
 الوكاالت التجارية.  •
 نشطة وأعمال المجموعة. المباني عليها لممارسة أ شراء األراضي وبناء إنشاء •
 ة في العبايات والجالبيات والطرح واأللبسة النسائية المطرزة بجميع أشكالها. صناعة وتجارة الجملة والتجزئ  •
 الثمينة. تجارة الجملة والتجزئة في الذهب والفضة والمجوهرات واألحجار الكريمة واأللماس والمشغوالت الذهبية والحلي والمعادن   •
ب  • المتعلقة  واإلكسسوارات  معدات االتصاالت  في  والتجزئة  الجملة  الوكاالت  تجارة  من خالل  والتشغيل  والصيانة  الغيار  وقطع  ها 

 التجارية. 
 تجارة التجزئة في المنتجات الغذائية االستهالكية.  •
 تبطة بها تملك وتشغيل المطاعم والمقاهي واستيراد المنتجات الغذائية وشراء المعدات المر •
 تملك وتشغيل المراكز الترفيهية وشراء المعدات المتعلقة بها.  •



 (شركة مساهمة سعودية) كاه شركة فواز عبد العزيز الحكير وشر
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

١٤ 

 الشركة (يتبع) معلومات حول  . ١
 

 م: ٢٠٢٠مارس  ٣١م و ٢٠٢١مارس  ٣١وفيما يلي بياناً بالشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة كما في 

  
نسبة الملكية المحتفظ بها من قبل  

 ي: المجموعة كما ف

 نشاط األعمال  بلد التأسيس الشركات التابعة  م.
مارس  ٣١

 م٢٠٢١
مارس  ٣١

 م٢٠٢٠
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية المملكة العربية السعودية شركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة  ١
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية المملكة العربية السعودية شركة هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة ٢
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية المملكة العربية السعودية ة المحدودةودية للتجزئالشركة السع ٣
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية المملكة العربية السعودية شركة وهبة التجارية المحدودة  ٤
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية المملكة العربية السعودية شركة انفراد التقنية ٥
 ١٠٠ ١٠٠ يةتجار المملكة العربية السعودية شركة نسك للمشاريع التجارية  ٦
 ١٠٠ ١٠٠ األغذية والمشروبات  العربية السعوديةالمملكة  شركة االتحاد المبتكر المحدودة ٧
 ٧٠ ٧٠ األغذية والمشروبات  المملكة العربية السعودية شركة بوابة الغذاء التجارية ٨
 ٦٥ ٦٥ األغذية والمشروبات  المملكة العربية السعودية شركة مطاعم أزال  ٩

 ٥١ ٥١ والمشروبات األغذية  المملكة العربية السعودية ألولىفطائر اشركة ال ١٠
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية اإلمارات العربية المتحدة  الشركة اللوجيستية لتجارة األزياء المحدودة ١١
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية اإلمارات العربية المتحدة  شركة أفكار األزياء المتقدمة ١٢
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية مارات العربية المتحدة إلا شركة األزياء العصرية العالمية  ١٣
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية جمهورية كازاخستان فاشن ريتيل كازاخستان إل إل بي ١٤
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية جمهورية كازاخستان جلوبال أبارل كازاخستان إل إل بي ١٥
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية جورجيا ريتيل جروب جورجيا ذ.م.م.  ١٦
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية جورجيا ماستر ريتيل جورجيا ذ.م.م. ١٧
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية جورجيا جورجيا ذ.م.م. سبانيش ريتيل  ١٨
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية جورجيا برو ريتيل جورجيا ذ.م.م.  ١٩
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية جورجيا بيست ريتيل جورجيا ذ.م.م. ٢٠
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية جورجيا ميجاستور جورجيا ذ.م.م. ٢١
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية يارججو فاشن ريتيل جورجيا ذ.م.م.  ٢٢
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية جورجيا أبارل جورجيا ذ.م.م. جلوبال  ٢٣
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية جورجيا ريتيل جروب هولدنج ٢٤
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية جورجيا برو ريتيل جورجيا ذ.م.م.  ٢٥
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية جورجيا مودرن فاشيون تريدينج الين   ٢٦
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية المغرب  إنترناشونال ريتال المغرب  ٢٧
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية المغرب  تريندسملتي  ٢٨
 ١٠٠ ١٠٠ ضيافة  الواليات المتحدة األمريكية ريتيل جروب األمريكية المحدودة  ٢٩
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية الواليات المتحدة األمريكية مونسون أكسسوريز الواليات المتحدة األمريكية ٣٠
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية األمريكيةدة  ت المتحالواليا ريتيل جروب األمريكية جينيفر  ٣١
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية الواليات المتحدة األمريكية ريتيل جروب فرنسا المحدودة ٣٢
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية الواليات المتحدة األمريكية ريتيل جروب أسبانيا المحدودة ٣٣
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية الواليات المتحدة األمريكية ريتيل جروب ألمانيا ٣٤
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية الواليات المتحدة األمريكية لبسي المحدودةجروب ريتيل  ٣٥
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية الواليات المتحدة األمريكية ريتيل جروب زيبي المحدودة ٣٦
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية الواليات المتحدة األمريكية ريتيل جروب كورتوفيل ٣٧
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية الواليات المتحدة األمريكية ريتيل جروب فلومار  ٣٨
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية جمهورية صربيا ريتيل جروب البلقان دوو بيوجارد  ٣٩



 (شركة مساهمة سعودية) كاه شركة فواز عبد العزيز الحكير وشر
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

١٥ 

 معلومات حول الشركة (يتبع)  . ١

  
نسبة الملكية المحتفظ بها من قبل  

 المجموعة كما في: 

 نشاط األعمال  بلد التأسيس الشركات التابعة  م.
مارس  ٣١

 م٢٠٢١
مارس  ٣١

 م٢٠٢٠
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية جزر البلقان سا بودجريريتيل جروب البلقان دوو  ٤٠
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية جزر البلقان ريتيل جروب البلقان دوو سكوبي  ٤١
 ٩٩ ٩٩ تجارية جمهورية مصر العربية ريتيل جروب مصر  ٤٢
 ٩٨ ٩٨ تجارية جمهورية مصر العربية شركة ريتيل جروب مصر ش.م.م ٤٣
 ٩٦ ٩٦ يةارتج أرمينيا ريتيل جروب أرمينيا شركة مساهمة مقفلة  ٤٤
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية أرمينيا سبانيش ريتيل جورجيا شركة مساهمة مقفلة  ٤٥
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية أرمينيا زد آر فاشن ريتيل سي جي إس سي  ٤٦
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية أرمينيا جلوبال أبارل سي جي إس سي ٤٧
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية أرمينيا بي آر فاشن ريتيل سي جي إس سي  ٤٨
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية أرمينيا مساهمة مقفلة جورجيا شركة ماستر ريتيل  ٤٩
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية أرمينيا يست ريتيل جورجيا شركة مساهمة مقفلة  ٥٠
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية أرمينيا ريتيل جروب شركة مساهمة مقفلة  ٥١
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية أرمينيا برو ريتيل جورجيا شركة مساهمة مقفلة ٥٢
 ٩٥ ١٠٠ تجارية المملكة األردنية الهاشمية ل دي تي ريتيل جروب األردن اشركة  ٥٣
 ١٠٠ ١٠٠ تجارية المملكة األردنية الهاشمية شركة نسك للمشاريع التجارية المحدودة ٥٤
 ٩٥ ٩٥ تجارية العراق  شركة ريتيل جينيرال التجارية ال دي تي ٥٥
 ٦٦٫٥ ٧٠ تجارية العراق  شركة جروب ريتيل التجارية المتحدة إل إل سي ٥٦
 ٥١ ٥١ تجارية المملكة المتحدة  موديلز أون القابضة المحدودة ٥٧
 ٥١ ٥١ تجارية المملكة المتحدة  موديلز أون المحدودة ٥٨
 ٥١ ٥١ تجارية المملكة المتحدة  موديلز أون إنترناشيونال المحدودة ٥٩
 ٨٥ ٨٥ تجارية أذربيجان  ريتيل جروب أذربيجان المحدودة ٦٠
 ٨٥ ٨٥ تجارية أذربيجان  يجان المحدودةفاشن ريتيل أذرب ٦١
 ٨٥ ٨٥ تجارية أذربيجان  سبانيش ريتيل أذربيجان المحدودة ٦٢
 ٨٥ ٨٥ تجارية أذربيجان  جلوبال أبارل أذربيجان المحدودة ٦٣
 ٨٥ ٨٥ تجارية أذربيجان  ميجاستور أذربيجان المحدودة  ٦٤
 ٨٥ ٨٥ تجارية أذربيجان  أذربيجان المحدودةماستر ريتيل  ٦٥
 ٨٥ ٨٥ تجارية أذربيجان  برو ريتيل أذربيجان المحدودة ٦٦
 ٨٥ ٨٥ تجارية أذربيجان  ريتيل جروب هولدنج ٦٧
 ٨٥ ٨٥ تجارية أذربيجان  بيست ريتيل أذربيجان المحدودة ٦٨

 

المملكة المتحدة (شركة تجارة إلكترونية)  - ) من األسهم العادية في فوغا كلوسيت  ٪٢٥٫٥اً (سهم  ٣٩٬٢٥٣اتفاقية شراء وبيع لالستحواذ على  م، وقعت المجموعة على  ٢٠٢١مارس    ٣١خالل السنة المنتهية في  
 لتنظيمية.م، لم تكتمل اإلجراءات النظامية الالزمة لنقل الملكية بما في ذلك الموافقات ا٢٠٢١مارس  ٣١لایر سعودي. في   ٦٨٬٨٥٦٬٩٣٣مقابل إجمالي مبلغ 

 

 الشركات التابعة الخاملة والكيانات ذات األغراض الخاصة في مختلف الدول التي ال تعتبر هامة بالنسبة للمجموعة.  ة بصورة مباشرة وغير مباشرة بعض باإلضافة لما سبق، تمتلك المجموع
 

مراكز المغلقة. تمثل الملكية غير  عة تعمل في األنشطة الترفيهية لألطفال في الجملة في األزياء. كما أن إحدى الشركات التاب يتمثل النشاط الرئيسي لكافة الشركات التابعة أعاله في مزاولة تجارة التجزئة وال 
 المباشرة حصص ملكية الشركات التابعة في بعضها. 



 (شركة مساهمة سعودية) ه شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركا
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

١٦ 

  األساس المحاسبي .٢
 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعا يير واإلصدارات  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً 
السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليها فيما يلي بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  األخرى الصادرة عن الهيئة  

 العربية السعودية"). 
 

  أسس القياس .٣
 

 المالي الموحدة:  ء البنود الهامة التالية في قائمة المركز تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثنا
 

االستثمار في حقوق الملكية المدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمار المدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح   •
 أو الخسارة يتم قياسهما بالقيمة العادلة.  

 .  المتوقعةاالئتمان بلية باستخدام طريقة وحدة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقالتزامات المنافع المحددة المدرجة  •
 

 عملة العرض والنشاط  .٤
 

 يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يعتبر عملة النشاط الرئيسية للشركة. 
 

 استخدام األحكام والتقديرات .٥
 

من  ت ي  للمجموعة  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  المبينة طلب  المبالغ  على  تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  استخدام  اإلدارة 
لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات في تاريخ التقرير. إال أن عدم التأكد من هذه التقديرات واالفتراضات قد يؤدي إلى  

أو المطلوبات التي ستتأثر في المستقبل. تستند التقديرات واالفتراضات    لب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات نتائج قد تتط
إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف التي ينتج عنها أساس إصدار األحكام حول القيم الدفترية للموجودات  

تقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم  تظهر بسهولة عن غيرها من المصادر. يتم مراجعة ال  والمطلوبات التي ال
أو في  إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات  

 من الفترات الحالية والمستقبلية.  مستقبلية إذا كانت التقديرات المعدلة تؤثر على كلفترة المراجعة والفترات ال
 

 األحكام   ) أ
 

 إن لألحكام التالية تأثيراً جوهرياً على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة: 
 

 تحديد السيطرة على الشركة المستثمر فيها
 التابعة الموحدة:  أحكام اإلدارة عند تقييم السيطرة على الشركات .١

جميع الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تعتبر اإلدارة أن المجموعة تسيطر على منشأة ما إن الشركات التابعة هي  
كذلك  عندما تتعرض المجموعة بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة من ارتباطها بالشركة المستثمر فيها و

القدرة على استخدام لديها  العوائد من خالل قدرتها على توجيه    عندما يكون  قيمة تلك  للتأثير على  المستثمر فيها  الشركة  سلطتها على 
 األنشطة ذات العالقة بالشركات المستثمر فيها.

 
ا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة  وبشكل عام، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. وتأييداً لهذ

ق تصويت مساوية أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف األخرى  حقو
اقدية وغيرها التي لها أثر المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك الترتيبات التع

 تي تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فيها.  على األنشطة ال
 
إن تحديد سيطرة المجموعة يتوقف أيضاً على تلك األنشطة ذات العالقة وطريقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة وحقوق  

 المجموعة في الشركات المستثمر فيها. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 (شركة مساهمة سعودية) ه شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركا
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

١٧ 

 كام والتقديرات (يتبع)م األحاستخدا .٥
 

 األحكام (يتبع)   )أ
 

 تحديد السيطرة على الشركة المستثمر فيها (يتبع)
 أحكام اإلدارة عند تقييم السيطرة على الشركات التابعة الموحدة (يتبع): .١

لوحيد ولديها حضور  ٪ من حقوق التصويت، فإنها قد تظل المساهم األكبر ا٥٠في بعض الحاالت التي تمتلك فيها المجموعة أقل من  
وتمثيل يعطيها السلطة لتوجيه األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فيها، ال يمتلك المساهمون اآلخرون حقوق تصويت كافية وسيطرة  
تمكنهم من رفض توجيهات المجموعة. ال توجد حاالت سابقة لمساهمين آخرين تعاونوا للتصويت بشكل جماعي وقاموا بالتصويت ضد  

 جموعة. الم
 

ارة في االعتبار التكامل بين جميع الشركات المستثمر فيها (عندما تكون لدى المجموعة أغلبية مساوية أو أقل من أغلبية حقوق  أخذت اإلد 
المتغيرة  العوائد  التأثير على  المجموعة على  وقدرة  السعودية  العربية  المملكة  مدن  في  المجموعة والمتواجدة  التصويت) ضمن هيكل 

من خالل تقديم مختلف الخدمات الرئيسية للشركات المستثمر فيها، وعالقة المجموعة بالمنشآت األخرى التي قد  كات المستثمر فيها للشر
      تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فيها، وتعيين بعض كبار موظفي اإلدارة، وعوامل أخرى مختلفة.

 
 دارة المجموعة بـ:  وبناء على االعتبارات المذكورة أعاله، تعتقد إ

  وجود نمط من الممارسات السابقة والحالية لمشاركة المجموعة في األنشطة ذات العالقة لهذه الشركات المستثمر فيها مما ينتج عنه
 لمستثمر فيها.تأثير على عوائدها ويشير أيضا إلى مصلحة غير سلبية للمجموعة في هذه الشركات ا

 وخلق عالقات متبادلة مع المجموعة أدت إلى الحكم بوجود    يزة لهذه الشركات المستثمر فيهاقيام المجموعة بخلق بيئة عمل مم
 "سيطرة". 

 
وحدة  وبالتالي، قامت المجموعة بتوحيد تلك الشركات المستثمر فيها والتي تستوفي الشروط المذكورة أعاله كجزء من القوائم المالية الم

 للمجموعة. 
 

 مر فيها: ثير الهام على الشركات المستث أحكام اإلدارة عند تقييم التأ .٢
٪ فأكثر واعتقاد اإلدارة بأنه ال يوجد للمجموعة  ٢٠كان من الضروري الحكم خاصة عندما يوجد للمجموعة حصة وحقوق تصويت بنسبة  

 سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه الشركات المستثمر فيها. 
 

متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي مجموعة إلى أنها تمارس "تأثيراً هاماً" وفقا لبة لهذه الشركات المستثمر فيها، خلصت إدارة البالنس
مستثمر ال  المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يعرف التأثير الهام بأنه القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية للشركة 

ة في المملكة العربية السعودية مؤشرات مختلفة  تقدم المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدفيها وليس "سيطرة" أو "سيطرة مشتركة".  
 عن "التأثير الهام"، بما في ذلك التمثيل في مجلس اإلدارة والمشاركة في صنع القرار.

 
المجموعة في مجالس إدارات هذه  ت العامة للشركات المستثمر فيها، وكذلك تمثيل وبفضل حقوق ملكية المجموعة في حضور االجتماعا

ر فيها ومشاركة المجموعة في صياغة السياسات التشغيلية والمالية وعمليات صنع القرار، تعتقد اإلدارة أن المجموعة  الشركات المستثم
 ميلة"). تمارس تأثيراً هاماً على هذه الشركة المستثمر فيها ("الشركة الز

 
 الملكية.  تثمار في الشركة الزميلة بطريقة حقوقتقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا االس

 
 تحديد التأكيد المعقول لممارسة خيارات تمديد عقد اإليجار 

مشمولة بخيار تمديد عقد تقوم المجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات  
يار إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت متأكدة بشكل  تأكدة بشكل معقول من ممارسته، أو أي فترات مشمولة بخاإليجار إذا كانت المجموعة م

في تقييم   معقول من عدم ممارسته. لدى المجموعة العديد من عقود اإليجار التي تتضمن خيارات تمديد وإنهاء. وتستخدم المجموعة حكمها
نها تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل يار تجديد أو إنهاء عقد اإليجار أم ال. وهذا يعني، أما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خ

دة تقييم ذات الصلة التي تنشئ حافًزا اقتصادًيا لها لممارسة إما التجديد أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بداية عقد اإليجار، تجري المجموعة إعا
 ً ى قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة  أو تغيراً في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر عل  لمدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدثاً هاما

 خيار التجديد أو اإلنهاء. 
 
 
 
 
 
 
 



 (شركة مساهمة سعودية) ه شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركا
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

١٨ 

 استخدام األحكام والتقديرات (يتبع) .٥
 

 األحكام (يتبع)   )أ
 

 اللتزامات عقود اإليجار تحديد معدل االقتراض اإلضافي  
ا بسهولة معدل  تحدد  أن  للمجموعة  يمكن  وبالتاليال  في عقد اإليجار،  لقياس  لفائدة الضمني  فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي   ،

م على  التزامات عقود اإليجار. إن معدل االقتراض اإلضافي هو معدل الفائدة الذي يجب أن تدفعه المجموعة لكي تقترض التمويل الالز
قيمة أصل بنفس  لذلك يعكس معدل    مدى أجل مشابه وبضمان مشابه للحصول على أصل  اقتصادية مماثلة.  بيئة  "حق االستخدام" في 

راض اإلضافي ما "يتعين على المجموعة سداده"، وهو ما يتطلب تقديراً عند عدم توفر معدالت معلنة أو عند الحاجة إلى تعديل  االقت 
دخالت القابلة للمالحظة (مثل معدالت الفائدة  د اإليجار. وتُقدر المجموعة معدل االقتراض اإلضافي باستخدام الملتعكس شروط وأحكام عق

 عندما تكون متاحة والزمة لعمل تقديرات معينة خاصة بالمنشأة. السائدة في السوق) 
 

 االفتراضات وعدم التأكد من التقديرات   ) ب
 

قديرات في تاريخ التقرير ذات  تتعلق بالمستقبل وكذلك المصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من الت فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي  
حد في  تتسبب  قد  التي  الجوهرية  التالية. المخاطر  المالية  الفترة  والمطلوبات خالل  للموجودات  الدفترية  القيمة  في  كبيرة  فروقات  وث 

روف واالفتراضات  المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، قد تتغير الظاستخدمت المجموعة هذه االفتراضات والتقديرات  
لتغ بالتطورات المستقبلية نتيجة  تنشأ الخارجة عن سيطرة المجموعة. ويتم عكس هذه  القائمة والمتعلقة  التي  أو الظروف  يرات السوق 

 التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
 

 مة الموجودات غير المالية اختبار االنخفاض في قي 
نقد القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القيمة العادلة قيمة الدفترية ألصل أو الوحدة المولدة لليحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز ال

ع إلى المعطيات المتوفرة من معامالت  ناقصاً تكاليف البيع والقيمة المستخدمة، أيهما أكبر. يستند احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البي 
عروضة في السوق ناقصاً التكاليف  ت بشروط تجارية بحتة لموجودات مماثلة أو استناداً إلى األسعار المالمبيعات قيد التنفيذ في معامال

فقات النقدية من الموازنة لفترة اإلضافية لبيع األصل. يستند احتساب القيمة المستخدمة إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ التد
ات المستقبلية الهامة التي سوف  أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمار الخمس سنوات القادمة وال تشتمل على

ثراً بمعدل الخصم المستخدم لنموذج  تعزز من أداء الوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها. إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر البنود تأ
 ألغراض االستدالل. صافي التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم    التدفقات النقدية المخصومة وكذلك

 
 اختبار االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

ر في السداد ومعدالت الخسارة غير المتوقعة. تستخدم  تستند مخصصات الخسارة للموجودات المالية إلى افتراضات حول مخاطر التعث 
فاض في القيمة بناًء على خبرة المجموعة  م عند وضع هذه اإلفتراضات وتقوم باختيار المدخالت على احتساب اإلنخالمجموعة األحكا

 ل فترة تقرير. السابقة وظروف السوق الحالية وكذلك التقديرات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل في نهاية ك
 

 مخصص مخزون بطيء الحركة واالنكماش 
المخز قياس  أويتم  بالتكلفة  للتغيرات    ون  خاضعاً  أو  متقادماً  أو  قديماً  المخزون  يصبح  عندما  اقل.  أيهما  للتحقق،  القابلة  القيمة  صافي 

باالعتبار عند تحديد التخفيضات في    التكنولوجية/ تغيرات السوق، يتم تقدير صافي قيمته القابلة للتحقق. تشمل العوامل التي تم أخذها 
سمية. يتم هذا التقدير بالنسبة لكل مبلغ من  لية والمتوقعة وتفضيالت العمالء وعمر المخزون وكذلك االتجاهات المواألسعار المطالبة الحا

ن بنود المخزون، ولكنه قديم أو متقادم، وذلك المبالغ الجوهرية على أساس فردي. يتم تقييم البنود التي ال يعتبر أي منها جوهري لكل بند م
تطب  ويتم  جماعية  ابصورة  أو  القدم  ودرجة  المخزون  لنوع  تبعاً  األسعار  في  التخفيضات  مخصص  البيع يق  أسعار  إلى  استناداً  لتقادم 

 التاريخية.
 

 لموسة األعمار اإلنتاجية االقتصادية واألعمار المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الم
تهالك لمعدات والموجودات غير الملموسة الخاصة بها بغرض احتساب االستحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات وا

واإلطفاء، على التوالي. يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع من الموجودات أو الضرر المادي الذي تتعرض  
 للمالحظة عند توفرها.  هذه الموجودات. تستند القيم المتبقية إلى الخبرة والبيانات القابلةله 
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١٩ 

 استخدام األحكام والتقديرات (يتبع) .٥
 

 االفتراضات وعدم التأكد من التقديرات (يتبع)   ) ب
 

 االفتراضات طويلة األجل المتعلقة بمنافع الموظفين
ن التزامات البرنامج. يتطلب  للموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب وضع افتراضات بشأتمثل مكافأة نهاية الخدمة 

ة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل  من اإلدارة إجراء المزيد من االفتراضات المتعلق
الموظفين وتكاليف الرعاية الصح بالتشاور مع خبراء اكتواري دوران  إدارة المجموعة  ين خارجيين  ية المستقبلية. وبشكل دوري، تقوم 

ساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكاليف  بخصوص هذه االفتراضات. يمكن أن يكون للتغيرات في االفتراضات األ
 منافع الموظفين المحددة الدورية المتكبدة.

 

 السياسات المحاسبية الهامة ملخص  .٦
 

إعادة تصنيف بعض أرقام    الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة. تم  تم تطبيق السياسات المحاسبية أدناه بشكل ثابت على جميع
 السنة السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للسنة الحالية. 

 
 أسس التوحيد   ) أ

 
 الشركات التابعة  .١

التزام تجاه، أو لديها  التابعة هي المنشآت الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على المنشأة عندما يكون عليها  إن الشركات  
ة على التأثير في تلك العائدات من خالل سلطتها على تلك المنشأة.  حقوق في عائدات متغيرة من ارتباطها مع تلك المنشأة وتكون لديها القدر 

يها. كما يتم إلغاء توحيدها  المالية للشركات التابعة ضمن هذه القوائم المالية اعتباراً من تاريخ بدء سيطرة المجموعة عل  ويتم إدراج القوائم
 من تاريخ توقف هذه السيطرة. 

 
لمحاسبية  يتم استبعاد االستثمارات والمعامالت واألرصدة واألرباح أو الخسائر غير المحققة بين شركات المجموعة. تتماشى السياسات ا

 للشركات التابعة مع تلك المتبعة بواسطة المجموعة. 
 

بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الربح أو    ئج وحقوق ملكية الشركات التابعة تظهر الحصص غير المسيطرة في نتا
 الخسارة وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، على التوالي.

 
ول لالستحواذ على شركة تابعة مما استخدام طريقة االستحواذ في المحاسبة عن االستحواذ على الشركات التابعة. يتكون المقابل المح يتم  
 يلي:

 القيمة العادلة للموجودات المحولة/ المستحوذ عليها  •
 المطلوبات المتكبدة للمالكين السابقين لألعمال المستحوذ عليها •
 بواسطة المجموعة حقوق الملكية الصادرة  •
 القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج من ترتيبات مقابل محتمل •
 ق ملكية سابقة في الشركة التابعة. دلة ألي حقو القيمة العا •

 
استثناءات محدودة،  يتم قياس الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المفترضة في تجميع أعمال مع  

بأي حقوق ملكية غي  المجموعة باالعتراف  تاريخ االستحواذ. تقوم  العادلة في  بالقيمة  ر مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها على  مبدئياً 
يد للشركة  ملكية غير المسيطرة في صافي الموجودات القابلة للتحدأساس كل استحواذ على حده إما بالقيمة العادلة أو بالتناسب لحقوق ال

 المستحوذ عليها. يتم قيد التكاليف المرتبطة باالستحواذ عند تكبدها كمصروفات. 
 

تابعة، تتوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصة غير مسيطرة ذات    ة السيطرة على شركةعندما تفقد المجموع
أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. ويتم قياس أي حصة محتفظ بها لدى  عالقة والمكونات األخرى في حقوق الملكية. يتم إثبات أي ربح  

 لة عند فقدان السيطرة. الشركة التابعة السابقة بالقيمة العاد
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٢٠ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (يتبع) .٦
 

 أسس التوحيد (يتبع)   ) أ
 

 الشركات الزميلة  .٢
ف تلك المنشآت التي تملك المجموعة  الزميلة هي  الشركات  تُعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على سياساتها  إن  لكنها ال  تأثيًرا جوهرياً  يها 

 التمويلية والتشغيلية. 
 

تثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. يتم إثباتها مبدئياً بالتكلفة وتعديلها بعد ذلك إلثبات حصة  بة عن االسيتم المحاس
خسائر ما بعد االستحواذ على الشركة المستحوذ عليها في الربح أو الخسارة، وحصة المجموعة في الحركات في  المجموعة في أرباح أو  

الشامل ا الشركات  الدخل  المستحقة من  أو  المستلمة  توزيعات األرباح  إثبات  يتم  الدخل الشامل اآلخر.  آلخر للشركة المستحوذ عليها في 
 ستثمار.يلة كتخفيض في القيمة الدفترية لالالزم

 
منشأة، بما فيها ذلك أي  ال تقوم المجموعة بإثبات خسائر إضافية عندما تساوي أو تتجاوز حصتها من خسائر الشركة الزميلة ملكيتها في ال

 نيابة عن المنشأة.مستحقات أخرى طويلة األجل غير مضمونة، إال إذا تكبدت التزامات أو قامت بعمل دفعات 
 بية للشركات الزميلة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المحاسبية المطبقة بواسطة المجموعة. تم تغيير السياسات المحاس

 
في الشركات الزميلة واألخرى للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو الظروف    الدفترية لالستثماريتم اختبار القيمة  

بلة لالسترداد. يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قا
 الذي تجاوزت فيه القيمة الدفترية للموجودات قيمتها القابلة لالسترداد. الخسارة الموحدة بالمبلغ

 
 العمالت األجنبية    ) ب

 
 المعامالت واألرصدة  .١

ت األجنبية إلى عمالت النشاط ذات الصلة بشركات المجموعة بأسعار التحويل بتاريخ تلك يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمال
 المعامالت.

 
لمدرجة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية على أساس أسعار التحويل في تاريخ التقرير. والمطلوبات النقدية ايتم ترجمة الموجودات  

قياسها بناًء على التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها على أساس أسعار الصرف في تاريخ المعاملة. إن البنود غير النقدية التي يتم  
 قات تحويل العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة ويتم عرضها ضمن التكاليف التمويلية.وعادةً ما تُدرج فرو

 
 العمليات األجنبية  .٢

األجنبية (ليس لدى أي منها عملة القتصاد شديد التضخم) على أساس أسعار الصرف في تاريخ  يتم ترجمة موجودات ومطلوبات العمليات 
لعمليات األجنبية إلى الريال السعودي على أساس متوسط أسعار الصرف (ما لم تكن تقارب  التقرير. يتم ترجمة إيرادات ومصروفات ا

لمعامالت، وفي هذه الحالة يتم ترجمة اإليرادات والمصروفات في تاريخ لسائدة في تواريخ ابصورة معقولة األثر المتجمع من األسعار ا
 المعامالت). 

 
ا من  الناتجة  األجنبية  العمالت  فروقات  وي تسجل  اآلخر  الشامل  الدخل  في  األجنبية  الترجمة،  لعمليات  احتياطي  في  المتراكم  المبلغ  درج 

 ة. باستثناء بقدر توزيع فروقات الترجمة على الحصص غير المسيطر 
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 إثبات اإليرادات   ) ج
 

 تي تحقق إيرادات للمجموعة: فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية لألنشطة الرئيسية ال
 

 مبيعات منافذ البيع بالتجزئة 
المجموعة. وتستحق مدفوعات سعر المعاملة فوًرا عندما يتم إثبات المبيعات عندما يحصل العميل على ملكية البضاعة المباعة بواسطة  

 يقوم العميل بشراء المنتج.
 

ى، إن وجدت. ال تتضمن  العميل باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن األطراف األخريتم قياس المبيعات استناداً للمقابل المحدد في العقد مع 
المبيع تظهر  المحصلة.  المضافة  القيمة  وأي  المبيعات ضريبة  المردودات  خصم  بعد  بالصافي  الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  ات 

 خصومات.  
 

لة عروض البيع  إلى سبعة أيام في أيام المبيعات العادية ويوم واحد في حاوتضمن سياسة االسترجاع للعمالء حق االسترجاع خالل ثالثة  
 مع األخذ باالعتبار متطلبات معينة وبعض االستثناءات.

 
 عات عبر اإلنترنت المبي

أو قبل وضع الطلبا الشحن. وتستلم مدفوعات سعر المعاملة عند  بواسطة وكيل  للعمالء  تسليم المنتجات  ت عبر يتم إثبات المبيعات عند 
 اإلنترنت ويتم إثباتها كمطلوبات إلى أن يتم إثبات المبيعات.

 
االسترجاع غير هام بالكامل، وعليه ال يتم إثبات مطلوبات االسترجاع في وقت البيع. وتتوقع الخبرة السابقة لكافة أنواع المبيعات أن مبلغ  

تغير وعند  تقرير.  كل  تاريخ  في  االستنتاجات  هذه  صالحية  تقييم  االسترجاع    ويتم  مطلوبات  بإثبات  المجموعة  تقوم  االسترجاع،  نمط 
توقع استرجاعها مع تعديل اإليرادات وتكاليف المبيعات ذات الصلة  والموجودات ذات الصلة (الحق في البضائع المسترجعة) للمنتجات الم

 وفقاً لذلك. 
 

المجموعة عقود تتجاوز فيها المدة بين تحويل البضائع التي وعد بها  ويعتبر السعر المدرج لكافة األنواع أعاله هو سعر المعاملة وال تمتلك  
 عديل أسعار المعامالت بالقيمة الزمنية للنقود.فوعات العميل سنة. ونتيجة لذلك، ال تقوم المجموعة بت ومد

 
 الممتلكات والمعدات   )د 

 
سائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. تتضمن تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم والخ

الموجودات. يتم قيد نفقات اإلصالح والصيانة في قائمة الربح أو الخسارة في السنة التي تم  ت العائدة مباشرة القتناء  التكلفة التاريخية النفقا
 تكبدها فيه.

 
قسط  ت والمعدات متاحة للغرض منها. يتم احتساب االستهالك بطريقة اليتم احتساب االستهالك من التاريخ الذي تكون فيه بنود الممتلكا

 وجودات كما يلي:  الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للم

 عدد السنوات  فئة الموجودات 
 سنة ٣٣ المباني 

 سنة  ١٥- ٨ التحسينات على العقارات المستأجرة 
 سنوات  ١٠ األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية

 سنوات  ٤ ت والمعدات المكتبيةالتجهيزااألثاث و
 

يخ قائمة  يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية وطرق استهالكها سنوياً ويتم تعديلها الحقًا عندما يكون مالئماً في كل تار
 مركز مالي موحد.  

 
 لك. المباني والموجودات التي تحت اإلنشاء وليست جاهزة للغرض منها ال تسته

 
ت المعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون من المتوقع منافع اقتصادية مستقبلية. يتم إدراج أي أرباح أو  يتم التوقف عن إثبات بنود الممتلكا

ة  خسائر ناتجة عند التوقف عن إثبات الموجودات (محتسبة كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات) في قائم 
 عن إثبات األصل. الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف 

 
لقابلة  يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور إلى القيمة القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته المقدرة ا

  ). ك- ٦لالسترداد (راجع إيضاح 
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 االستثماريةالعقارات )           ـه
 

العقارات االستثمارية هي تلك العقارات المملوكة بواسطة المجموعة أو عندما تكون المجموعة مستأجرة بموجب عقد تأجير تمويلي والتي 
العقارات المقتناة  حاسبة عن  يتم االحتفاظ بها إما للحصول على عائدات إيجارية أو لتحقيق نمو رأسمالي أو كالهما. إضافة لذلك، يتم الم

د  بموجب عقود اإليجار التشغيلي كعقارات استثمارية عند الوفاء يباقي شروط العقارات االستثمارية. وفي هذه الحالة، يتم المحاسبة عن عقو
 اإليجار التشغيلي ذات الصلة كعقود إيجار تمويلي.

 
في ذلك تكال بالتكلفة بما  العقارات االستثمارية  قياس  العقارات  يف المعاميتم  يتم استهالك  بالتكلفة،  بعد اإلثبات األولي  الت ذات العالقة. 
 االستثمارية بما يتماشى مع المباني التي يشغلها المالك. 

 
 الموجودات غير الملموسة   ) و

 
 الشهرة  .١

العادلة للموجود القيمة  تكلفة األعمال المشتراة وحصة المجموعة في صافي  الفرق بين  الشهرة في  القابلة للتحديد والمطلوبات  تتمثل  ات 
ء الشهرة ولكن يتم اختبارها سنوياً للتأكد من وجود انخفاض قيمتها بصورة  وااللتزامات المحتملة التي تم إثباتها بتاريخ الشراء. ال يتم إطفا

ويتم قيدها بالتكلفة بعد خصم   نوية أو أكثر من مرة إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى أن الشهرة قد تنخفض قيمتهاس
 ة الدفترية للشهرة المتعلقة بالمنشأة المباعة. خسائر االنخفاض. تتضمن األرباح والخسائر عند استبعاد المنشأة القيم

 
  قيمة الشهرة، يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد. يتم التخصيص للوحدات المولدة  وألغراض فحص االنخفاض في

شهرة. يتم تحديد الوحدات أو مجموعة  للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من تجميع األعمال الذي تنشأ فيه ال
 لشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية. الوحدات عند أدنى مستوى يتم فيه رصد ا

 
 الموجودات غير الملموسة األخرى  .٢

ة وعربون ونفقات مؤجلة (أي العالمات التجارية). يتم قياس  خرى برامج مشتراة وتراخيص ذات صل تمثل الموجودات غير الملموسة األ 
قيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء  الموجودات غير الملموسة بالتكلفة عند اإلثبات األولي. وبعد اإلثبات األولي، يتم  

 إن وجد.  متراكم وخسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة،
 

اس  يتم احتساب اإلطفاء على مدى تكلفة األصل أو مبلغ آخر بديل عن التكلفة ناقصاً قيمته المتبقية ويتم قيده في الربح أو الخسارة على أس
مقدرة  ر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة من التاريخ الذي تكون فيه متاحة لالستخدام. السنوات الالقسط الثابت على مدى العم

 إلطفاء الفئات الرئيسية للموجودات غير الملموسة هي كما يلي: 

 عدد السنوات  فئة الموجودات 
 سنة ٢٥ برامج الحاسب اآللي  

 سنوات  ١٠ العربون
 سنوات  ٨ النفقات المؤجلة 

 
ع والقيمة الدفترية لألصل في  يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت البي 

 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند استبعاد األصل. 
 

 المخزون    ) ز
 

 الطريق بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم قيد المخزون الذي يتضمن السلع المتاحة للبيع والسلع في 
 

شراؤه بعد خصم    تكلفة المتوسط المرجح. يتم تحديد تكاليف المخزون الذي تميتم توزيع التكلفة على البنود الفردية للمخزون على أساس  
الل السياق االعتيادي لألعمال ناقصاً التكاليف المقدرة المردودات والحسومات. يتكون صافي القيمة القابلة للتحقق من سعر البيع التقديري خ

 زون المتقادم وبطيء الحركة والتالف. الالزمة إلكمال البيع. ويتم تكوين مخصص (عند الضرورة) بالمخ
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 النقد وما في حكمه   ) ح
 

الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل والودائع تحت الطلب واالستثمارات األخرى  يتكون النقد وما في حكمه من النقد في  
الستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل القابلة للتحويل بشكل سريع لمبالغ نقدية معلومة التي تخضع لمخاطر  قصيرة األجل عالية السيولة ذات ا

 القيمة.  غير جوهرية للتغيرات في
 

 المالية األدوات    )ط
 

 اإلثبات والقياس األولي  .١
والمطلوبات المالية األخرى عندما تصبح المجموعة  يتم اإلثبات األولي للذمم المدينة التجارية عند نشأتها. يتم إثبات جميع الموجودات المالية  

 طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. 
 

ي (ما  يتم القياس األولي للذمم المدينة التجارية دون مكون تمويل جوهري بسعر المعاملة. يتم القياس األولي لألصل المالي أو االلتزام المال
ربح ي) بالقيمة العادلة. بالنسبة لألدوات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اللم يكن ذمة مدينة تجارية دون عنصر تمويل جوهر

 أو الخسارة، يتم تعديل تكاليف المعاملة التي تتعلق مباشرة باقتنائها أو إصدارها.  
 

 التصنيف والقياس الالحق  .٢
  -تكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يصنف األصل المالي عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسه كما يلي: بال

استثمارات في حقوق الملكية؛ أو القيمة العادلة من خالل    –الدين؛ أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  مارات في سندات  استث 
 الربح أو الخسارة. 

 
المالية،  ها بهدف إدارة الموجودات  األولي إال إذا قامت المجموعة بتغيير نموذج أعمال  ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد إثباتها 

 ألعمال. وفي هذه الحالة يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول لفترة التقرير األولى الذي يلي التغير في نموذج ا
 

 الربح أو الخسارة:   ال تصنف بالقيمة العادلة من خاللفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه ويتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكل
 

 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و  –
دية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ ينشأ عن اآلجال التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نق –

 األصلي القائم.
 

عند اإلثبات األولي لالستثمارات في حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للمجموعة أن تختار بشكل نهائي عرض 
القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشام ل اآلخر. ويتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة. إن جميع  التغيرات الالحقة في 

المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حسب ما هو موضح  الموجودات  
 أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
 قييم نموذج األعمالالمالية: ت الموجودات 

ال الذي من خالله يتم االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس بشكل تُجري المجموعة تقييًما للهدف من نموذج األعم
 أفضل طريقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. تتضمن المعلومات التي أُخذت في االعتبار ما يلي: 

 
يتضمن فيما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على اكتساب  ات واألهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عملياً. وهذا  ياسالس •

و  إيرادات فوائد تعاقدية، والحفاظ على بيانات أسعار محددة للفائدة، ومطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة أي مطلوبات متعلقة بها أ 
 ية خارجة متوقعة أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛ تدفقات نقد

 يم طريقة أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة بذلك؛تقي  •
 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛  •
لمدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛  فآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات افيما إذا كانت المكا  - ال  كيفية مكافأة مديري األعم •

 و
المبيعات   • بشأن نشاط  والتوقعات  المبيعات  وأسباب هذه  السابقة،  الفترات  في  المالية  الموجودات  تكرار وحجم وتوقيت مبيعات  مدى 

 المستقبلية.
 

ت ال يتم اعتبارها مبيعات لهذا الغرض وذلك اف أخرى في المعامالت غير المؤهلة للتوقف عن اإلثباات المالية ألطرتحويالت الموجود
  تماشياً مع استمرار المجموعة بإثبات الموجودات. 
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 األدوات المالية (يتبع)   )ط
 

 تبع) التصنيف والقياس الالحق (ي.            ٢
 

يتم إدارتها والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة إن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو التي  
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
 لمبلغ األصلي والفائدة الموجودات المالية: تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تعد فقط دفعات من ا

على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي. تعرف "الفائدة" على أنها مقابل   لغرض هذا التقييم، يعّرف "المبلغ األصلي"
مخاطر اإلقراض األساسية األخرى  للقيمة الزمنية للنقود، ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة ومقابل  

 ليف اإلدارية)، باإلضافة إلى هامش الربح.والتكاليف (مخاطر السيولة والتكا
 

التعاقدية  وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي أو الفائدة، تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط  
إلى تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية  قييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤديلألداة. وهذا يشمل ت 

 وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. وعند القيام بهذا التقييم، تأخذ المجموعة باالعتبار ما يلي:

 ت التدفقات النقدية؛ األحداث المحتملة التي ستؤدي إلى تغير مبلغ أو توقي  •
 ية بما في ذلك سمات األسعار المتغيرة؛ الشروط التي قد تغير أسعار القسائم التعاقد •
 سمات الدفع مقدماً والتمديد؛ و  •
 الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (سمات عدم حق الرجوع).  •

 
دماً يمثل بشكل جوهري مبالغ غير  إذا كان المبلغ المدفوع مق قط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة"تتوافق سمة الدفع مقدماً مع ضوابط "ف

 مدفوعة من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق، والتي قد تتضمن تعويضاً إضافياً معقوالً لإلنهاء المبكر للعقد.  
 

التعاقدية، فإن السمة التي تسمح أو تتطلب السمية  تم اقتناءه بخصم كبير أو زيادة على قيمته اباإلضافة لذلك، بالنسبة لألصل المالي الذي  
شتمل كذلك  السداد مقدماً بمبلغ يمثل بشكل جوهري القيمة االسمية التعاقدية زائداً الفائدة التعاقدية المستحقة (لكنها غير مدفوعة) (والتي قد ت 

إذا كانت القيمة العادلة لسمة السداد مقدماً غير   بكر) يتم معاملتها على أنها تتوافق مع هذه الضوابطعلى تعويض إضافي معقول لإلنهاء الم
 جوهرية عند اإلثبات األولي. 

 
  الموجودات المالية: القياس الالحق واألرباح والخسائر

 
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  

 من خالل الربح أو الخسارة 
قي  يتم إثبات  اس هذه الموجويتم الحقاً  صافي األرباح والخسائر، وتشمل  دات بالقيمة العادلة. 

 أي فائدة أو دخل توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة. 
 

الفعلية. يتم تخفيض  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة  يتم الحقاً 
القيمة. تثبت إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر الصرف  تكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في  ال

األجنبي واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح  
 أو الخسارة. 

 بالتكلفة المطفأة  
  
  

العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في الربح الموجودات بالقيمة  يتم الحقاً قياس هذه   االستثمارات في حقوق الملكية 
تكلفة   من  لجزء  استرداد  واضح  بشكل  تمثل  األرباح  توزيعات  كانت  إذا  إال  الخسارة  أو 
االستثمار. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يتم أبداً 

 ح أو الخسارة.إعادة تصنيفها إلى الرب 

الشامل   الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة 
 اآلخر 

  
  

 
 المطلوبات المالية: التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر 

  ية يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات المال
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كانت مصنفة على أنها مقتناة بغرض المتاجرة أو كانت مشتقة أو مصنفة كذلك عند المدرجة 

لخسائر  أو ااإلثبات األولي. يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، ويتم إثبات صافي األرباح  
ا فيها أي مصروفات فائدة، ضمن الربح أو الخسارة. يتم الحقاً قياس المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل  بم

أو الفائدة الفعلي. يتم إثبات مصروف الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية ضمن الربح أو الخسارة. يتم أيضاً إثبات أي ربح  
 ضمن الربح أو الخسارة. خسارة  
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 األدوات المالية (يتبع)   )ط
 

 التوقف عن اإلثبات  .٣
 

 الموجودات المالية 
صيل  تتوقف المجموعة عن إثبات األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو قيامها بتحويل حقوق تح
ة من  التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي أو التي ال تقوم المجموع 

 خاللها بالتحويل الجوهري أو اإلبقاء على جميع مخاطر ومنافع الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.
 

مالت يتم بموجبها تحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاص بها، ولكنها تحتفظ إما بجميع م معابإبراتقوم المجموعة  
 أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة. وفي هذه الحاالت، يتم التوقف عن إثبات الموجودات المحولة. 

 
 المطلوبات المالية 

ية عندما يتم اإلعفاء من المطلوبات التعاقدية أو إلغاءها أو انتهائها. كما تتوقف المجموعة  المطلوبات المال  بالتوقف عن إثباتتقوم المجموعة  
يتم   عن إثبات المطلوبات المالية عند تعديل شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة إلى حد كبير، وفي تلك الحالة

 لة استناداً إلى الشروط المعدلة. دة بالقيمة العادطلوبات مالية جدي إثبات م
 

جودات  وعند التوقف عن إثبات المطلوبات المالية، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية المسددة والمقابل المالي المدفوع (بما في ذلك أي مو
 غير نقدية محولة أو مطلوبات متحملة) في الربح أو الخسارة. 

 
 قاصة الم .٤

 
مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويُدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني حالي  مقاصة بين  يتم إجراء  

  ملزم لدى المجموعة بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما تعتزم المجموعة تسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات 
 في آن واحد. 

 
 خفاض في قيمة األدوات المالية ناال  )ي

 
 تقوم المجموعة بإثبات مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. 

 
قي  يتم  التي  األخرى  المالية  والموجودات  التجارية  المدينة  للذمم  الخسارة  بقياس مخصصات  المجموعة  يساويتقوم  بمبلغ  الخسائر    اسها 

 نية المتوقعة على مدى العمر التي تنتج عن جميع األحداث المحتملة للتعثر في السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. االئتما
 

 مان. وعة لمخاطر االئت إن أقصى فترة تؤخذ في الحسبان عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدية تتعرض خاللها المجم
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
حاالت    إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية. يتم قياس الخسائر االئتمانية بأنها القيمة الحالية لكافة 

وعة استالمها). يتم خصم  لنقدية التي تتوقع المجموفقاً للعقد والتدفقات االنقص في النقد (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة  
عتبار الخسائر االئتمانية المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي. وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، فإن المجموعة تضع في اال

ومات والتحليل الكمي والنوعي  ويشمل ذلك كال من المعل   فة أو جهد ال مبرر لهما.المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكل
 استناداً إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المستنير، بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية.
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 تبع) االنخفاض في قيمة األدوات المالية (يي)            
 

 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
نخفضة  تجري المجموعة تقييماً في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية تقيد بالتكلفة المطفأة. وتعد الموجودات المالية "م

 المستقبلية المقدرة للموجودات المالية.االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير سلبي على التدفقات النقدية القيمة 
 

 إن الدليل على أن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التي يمكن مالحظتها كما يلي: 
 

 المقترض أو الُمصدر؛ الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه  –
 يوماً؛ ٣٦٠عن اإلخالل بالعقد مثل التعثر أو التأخر في السداد لفترة تزيد  –
 أن يكون من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو  –
 اختفاء السوق النشطة لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.  –

 
 متوقعة في قائمة المركز الماليعرض مخصص الخسائر االئتمانية ال

 ودات. كلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموج يتم خصم مخصصات الخسارة لألصل المالي المقاس بالت 
 

 الشطب 
اد. وهذا هو  يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية (سواء جزئياً أو كلياً) إلى المدى الذي ال يكون عنده توقع واقعي باالسترد

مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ    الحال بصفة عامة عندما تقرر المجموعة أن المدين ليس لديه موجودات أو
و  ن الموجودات المالية التي يتم شطبها قد ال تزال تخضع ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام بإجراءات المجموعة نح الخاضعة للشطب. إال أ

 استرداد المبلغ المستحقة. 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية   ) ك
 

اريخ كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية، للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر ألي انخفاض في  موعة في ت تقوم المج
القابلة لالسترداد. يتم فحص الشهرة بصورة سنوية للتحقق من مدى وجود  القيمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل  

 . انخفاض في القيمة
 

ولغرض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات معًا في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام  
النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المولدة للنقد. يتم توزيع الشهرة الناشئة  المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات  

 أن تستفيد من تجميع األعمال.يع األعمال على الوحدات المولدة للنقد أو مجموعات من الوحدات المولدة للنقد والتي من المتوقع عن تجم
 

  المولدة للنقد في القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أكبر. تستند تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة  
خدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس التقييمات القيمة المستخدمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة إلى قيمتها الحالية باست 

 ل والمخاطر المتعلقة باألصل أو الوحدة المولدة للنقد. السوقية الحالية للقيمة الزمنية للما
 

 لوحدة المولدة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد. دما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو ايتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة عن 
 

ة لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة موزعة  يتم إثبات خسائر االنخفاض ضمن األرباح أو الخسائر. يتم توزيع خسائر االنخفاض في القيم
 يض القيمة الدفترية للموجودات األخرى التي تنتمي للوحدة المولدة للنقد على أساس نسبي. على الوحدة المولدة للنقد في المقام األول، ثم لتخف

 
م عكس االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي  ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة. بالنسبة للموجودات األخرى، يت 

 بالصافي من االستهالك أو اإلطفاء إذا لم يتم إثبات االنخفاض في القيمة.  ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها
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 إيرادات التمويل وتكاليف التمويل   ) ل
 

ائدة الفعلي. ويتم  التمويل على دخل الفائدة والتي يتم قيدها عند استحقاقها في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة معدل الفتشتمل إيرادات  
 مجموعة بالحصول على تلك الدفعة. إثبات دخل توزيعات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في تاريخ ثبوت حق ال

 
أعباء التمويل على القروض التي تشمل الصكوك التي يتم قيدها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم إثبات تتكون تكاليف التمويل من  

وحدة باستخدام طريقة معدل  كاليف االقتراض غير المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصالً مؤهالً في قائمة الربح أو الخسارة المت 
 الفائدة الفعي.

 
 أرباح وخسائر العمالت األجنبية على أساس الصافي ضمن تكلفة التمويل.  بتم تسجيل

 
 قياس القيمة العادلة  )م

 
سيتم استالمها مقابل بيع اصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشاركين هي القيمة الذي  القيمة العادلة  

 يمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية: في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس الق
  

 المطلوبات، أو ي للموجودات أو  في السوق الرئيس •
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات  •

 
خدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على  يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باست 

 صرفون لمصلحتهم االقتصادية. افتراض أن المشاركين يت 
 
ة  تستخدم المجموعة طرق التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تكون فيها المعلومات الالزمة متاحة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستفاد

 من المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.  
 

س قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي  والمطلوبات التي يتم قيا  يتم تصنيف كافة الموجودات
 أدناه، بناًء على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاماً لقياس القيمة العادلة ككل: للقيمة العادلة. ويتم اإلفصاح عن ذلك 

 
 لوبات المماثلة.  تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطاألسعار المتداولة (بدون    : ١المستوى  •
مالحظة بصورة مباشرة أو غير  قابلة لل  – الهامة لقياس القيمة العادلة    – طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى   : ٢المستوى  •

   مباشرة.
   غير قابلة للمالحظة.  - لة الهامة لقياس القيمة العاد - طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى    : ٣المستوى  •

 
تحويالت قد تمت  فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة فيما إذا كانت ال

القيمة العادلة ككل) في نهاية بين المستويات في التسلسل بإعادة تقييم التصنيفات (استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الالزمة لقياس  
 فترة كل قائمة مركز مالي. 

 
طبيعة وخصائص ومخاطر األصل  ألغراض إفصاحات القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس  

 أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادة كما هو موضح أعاله.
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 المخصصات   ) ن
 

موثوقة ويكون  يتم إثبات المخصص عندما يترتب على المجموعة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو حكمي يمكن تقديره بصورة 
 المستقبلية.من المرجح أن يلزم تدفق خارج للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام. ال يتم إثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية 

 
اية فترة  يتم قياس المخصص بالقيمة الحالية وفقاً ألفضل تقديرات اإلدارة للقيمة الحالية للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزامات الحالية في نه

منية للمال والمخاطر  التقرير. إن معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية هو معدل قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الز
 التي ينطوي عليها االلتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كمصروف فوائد.  

 
 عد انتهاء التوظيف منافع الموظفين والمنافع لما ب  ) س

 
 االلتزامات قصيرة األجل  .١

وتذاكر السفر المتوقع تسويتها بالكامل خالل اثني عشر  المطلوبات: األجور والرواتب بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة  
خدمة الموظف حتى نهاية فترة التقرير ويتم قياسها    يتم فيها تقديم الخدمة ذات العالقة بواسطة الموظف يتم إثبات  شهراً بعد نهاية الفترة التي 

 ت منافع موظفين حالية في قائمة المركز المالي الموحد. بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات. يتم عرض االلتزامات كالتزاما
 

 التزام ما بعد انتهاء التوظيف  .٢
 يا المحددة وفقاً ألنظمة العمل في البلدان التي تعمل فيها المجموعة. تدير المجموعة خطة مزايا ما بعد الخدمة وحيدة لخطط المزا

 
تواري مستقل على  إجراء تقييم لاللتزامات بموجب هذه الخطط بواسطة خبير إكال يتم تمويل خطط المنافع لما بعد انتهاء التوظيف. يتم  

طط بصورة رئيسية من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة على أساس  . تتكون التكاليف المتعلقة بهذه الخالمتوقعةأساس طريقة وحدة االئتمان  
 بخدمة الموظفين في السنوات السابقة.  متساوي لكل سنة من الخدمة والفائدة على هذا االلتزام المتعلقة 

 
سارة الموحدة بينما يتم تسجيل إلغاء يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمزايا ما بعد الخدمة مباشرة في قائمة الربح أو الخ

لتزام بسبب التقييمات االكتوارية والتغيرات  أو سداد اإللتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكلفة مالية. يعاد قياس أي تغيرات في صافي اال 
 في االفتراضات في الدخل الشامل اآلخر. 

 
التسوي  الناتجة من  القياس  إعادة  فيها  يتم إثبات أرباح أو خسائر  السنة التي حدثت  ات السابقة والتغيرات في اإلفتراضات اإلكتوارية في 

 اح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وفي قائمة المركز المالي الموحدة. مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. يتم إدراجها في األرب 
 

ع المحددة الناتجة من التعديالت أو الحذوفات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة  يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المناف
 الموحدة كتكلفة خدمة سابقة. 

 
 دخل الزكاة وضريبة ال   ) ع

 
 الزكاة  .١

يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا لألنظمة الزكوية التي تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية على أساس  
ية االستحقاق. يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائ 

 في السنة التي تم فيها االنتهاء من الربط. 
 

عائها الزكوي المستخدم في  قامت المجموعة عند حساب مصروف الزكاة للسنة الحالية بتعديل ربحها وتطبيق بعض الخصومات على و
ضحة. قامت إدارة المجموعة  حساب الزكاة. إال أن أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تتعلق بتلك التسويات والخصومات ليست وا

 باستخدام أفضل تقديراتها لتلك االفتراضات بناًء على الممارسات في القطاع والخبرة السابقة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (شركة مساهمة سعودية) ه شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركا
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

٢٩ 

 سات المحاسبية الهامة (يتبع)ملخص السيا .٦
 

 الزكاة وضريبة الدخل (يتبع) ع)            
 

 ضريبة الدخل  .٢
للشر بالنسبة  الدخل  التابعة العاملة خارج المملكة العربية يتم احتساب مخصص ضريبة  البلدان    كات  السعودية وفقاً ألنظمة الضريبة في 
 كالً من الضريبة الحالية والمؤجلة لهذه الشركات التابعة غير جوهرية. المعنية عندما تكون جوهرية. تعتقد المجموعة أن 

 
 الضريبة المؤجلة   .٣

بالفروقات   المتعلقة  المؤجلة  الضريبة  إثبات  والمطلوب يتم  للموجودات  الدفترية  القيم  بين  واألسس  المؤقتة  الموحدة  المالية  القوائم  في  ات 
الخاضع للضريبة. يتم إثبات المطلوبات الضريبية المؤجلة بصورة عامة لجميع الفروق    الضريبية المقابلة لها المستخدمة في حساب الربح

ضريبية المؤجلة عموماً بالنسبة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم بالقدر الذي  المؤقتة الخاضعة للضريبة. يتم االعتراف بالموجودات ال 
ًحا مقابل تلك الفروق المؤقتة القابلة للخصم يمكن استخدامها. ال يتم إثبات الموجودات  يكون فيه من المرجح توفر أرباح خاضعة للضريبية متا

لمؤقت عن اإلثبات األولي (بخالف ما يتعلق بتجميع األعمال) للموجودات والمطلوبات  والمطلوبات الضريبية المؤجلة هذه إذا نشأ الفرق ا
بح المحاسبي. باإلضافة إلى ذلك، ال يتم إثبات المطلوبات الضريبية المؤجلة إذا نشأ في معاملة ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة وال الر

 الفرق المؤقت عن اإلثبات األولي للشهرة.  
 

ت الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة،  المطلوبا  يتم إثبات
حاالت التي تكون فيها المجموعة قادرة على السيطرة على رد الفرق المؤقت ومن المحتمل أال ينعكس الفرق المؤقت في المستقبل  إال في ال 

ثبات الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة بهذه االستثمارات والحصص فقط  المنظور. يتم إ
يه من المحتمل وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة يتم من خاللها االستفادة من منافع الفروق المؤقتة ويتوقع ردها في  بالقدر الذي يكون ف
 المستقبل المنظور.  

  
تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل فترة تقرير وتخفيضها إلى الحد الذي يعد فيه من المحتمل توفر  

 اح ضريبية كافية فيه تسمح باسترداد كل األصل أو جزء منه.  أرب 
  

تي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي يتم فيها تسوية الموجودات  تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية ال
نين الضريبية) الصادرة أو المطبقة بتاريخ نهاية فترة التقرير. المطلوبات المحقق وذلك على أساس الشرائح الضريبية (والقوا أو تسدد فيها

تبعات الضريبة التي يمكن أن تنشأ من الطريقة التي تتوقعها المجموعة في    إن قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة يعكس 
 تها.تاريخ نهاية فترة التقرير السترداد أو تسوية القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوبا

 
 توزيعات األرباح    ) ف

 
ا في أو قبل نهاية فترة  يتم تكوين المخصص لمبالغ أي توزيعات أرباح معلنة يتم اعتمادها بشكل مناسب ولم تعد وفقاً لتقدير الشركة توزيعه

 التقرير ولكن يتم توزيعها في نهاية الفترة التقرير. 
 

 ربحية السهم   ) ص
 

 يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 
 ة.  السنة المالية حيث أن جميع أسهم الشركة عادي 

 
سهم العادية اإلضافية التي كان من المفترض يتم احتساب ربحية السهم المخفضة بتعديل الربحية األساسية للسهم للمتوسط المرجح لعدد األ

 أن تكون مستحقة على افتراض تحويل جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة. 
 

 االحتياطي النظامي   )ق
 

من صافي ربح السنة حتى يبلغ   ٪١٠احتياطي يتكون من  ية السعودية، يتعين على الشركة تسجيل  وفقاً لنظام الشركات في المملكة العرب 
يبلغ االحتياطي    ٪٣٠االحتياطي  هذا   التحويل عندما  الشركة عن  للشركة ستتوقف  األساسي  للنظام  من رأس  ٪٥٠من رأس مالها. وفقاً 

  المال. 



 (شركة مساهمة سعودية) ه شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركا
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

٣٠ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (يتبع) .٦
 

 جار  عقود اإلي  ) ر
إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. ويكون العقد عقد إيجار أو  تجري المجموعة تقييماً في بداية عقد اإليجار لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد  

ل حق  ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل. ولتقييم ما إذا كان العقد ينق
 .١٦في المعيار الدولي للتقرير المالي   السيطرة الستخدام أصل محدد، تقوم المجموعة باستخدام تعريف عقد اإليجار الوارد

 
 المجموعة كمستأجر 

في بداية أو عند تعديل العقد الذي يتضمن مكون إيجاري، تقوم المجموعة بتوزيع المقابل في العقد على كل مكون إيجاري على أساس  
وعة عدم فصل المكونات غير اإليجارية والمحاسبة  أسعارها المستقلة المالئمة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود إيجار العقارات، فقد اختارت المجم

 يجار والمكونات غير اإليجارية كمكون إيجاري واحد.  عن عقود اإل
 

تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار. يتم قياس التزامات عقود اإليجار  
تم خصمها باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد اإليجار، فعات اإليجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد، وي مبدئياً بالقيمة الحالية لد

  أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. وعادةً ما تستخدم المجموعة معدل االقتراض 
 اإلضافي كمعدل خصم. 

 
من المبلغ األولي اللتزامات عقود اإليجار المعدل ألي دفعات إيجار تمت في  تقاس موجودات حق االستخدام مبدئياً بالتكلفة، والتي تتكون  

أو  أو قبل تاريخ البدء، زائداً أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األصل محل العقد واستعادة األصل محل العقد  
 موقع الذي يوجد فيه، ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة. ال

 
حقاً استهالك موجودات حق االستخدام بشكل جوهري باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية عقد اإليجار حتى نهاية العمر  يتم ال

باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض موجودات حق االستخدام بشكل  اإلنتاجي لموجودات حق االستخدام أو نهاية فترة عقد اإليجار، أيهما أقرب.  
 النخفاض في القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها لبعض عمليات إعادة قياس التزامات عقود اإليجار.دوري من خسائر ا

 
ة مختلفة وإجراء  تحدد المجموعة معدل فائدة االقتراض اإلضافي الخاص بها من خالل الحصول على األسعار من مصادر تمويل خارجي 

 المستأجرة.بعض التعديالت لتعكس شروط عقود اإليجار ونوع الموجودات 
 

دفعات  يتم قياس التزامات عقود اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إعادة القياس عندما يكون هناك تغير في  
ه بموجب ضمان  ر أو المعدل، إذا كان هناك تغيراً في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعاإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في المؤش

فعات القيمة المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقييمها حول ما إذا كان سيتم ممارسة خيار شراء أو تمديد أو إنهاء أو إذا كان هناك د
 إيجار ثابتة في جوهرها معدلة. 

 
فترية لموجودات حق االستخدام، أو يتم تسجيلها اس التزامات عقود اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية على القيمة الدوعندما يعاد قي 

 في الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى الصفر. 
 
 

 القيمة  منخفضة الموجودات جاري إ   وعقود األجل قصيرة جاري عقود اإل
اإليج عقود  والتزامات  االستخدام  إثبات موجودات حق  عدم  المجموعة  اإليجار  اختارت  وعقود  األجل  قصيرة  اإليجار  لعقود  بالنسبة  ار 

دفعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات باستخدام طريقة القسط الثابت على  للموجودات المنخفضة القيمة. تقوم المجموعة بإثبات  
 مدى فترة عقد اإليجار. 

 
 ١٩- امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد

ملية  ). تطبق المجموعة الوسيلة الع١٦(تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي    ١٩- اإليجار المتعلقة بكوفيد  طبقت المجموعة امتيازات
هي تعديالت على عقد اإليجار.   ١٩التي تسمح لها بعدم تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المؤهلة التي تكون تبعات مباشرة لجائحة كوفيد

عملية بصورة ثابتة على العقود ذات الخصائص المتشابهة وفي الظروف المتشابهة. بالنسبة المتيازات اإليجار  تطبق المجموعة الوسيلة ال
إذا كان في عقود اإليجار التي تختار المجموعة عدم تطبيق الوسيلة العملية عليها، أو غير المؤهلة للوسيلة العملية، تقوم المجموعة بتقييم ما  

  ار. هناك تعديل في عقود اإليج



 (شركة مساهمة سعودية) ه شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركا
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

٣١ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (يتبع) .٦
 

 التقارير القطاعية   ) ش
 

 القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة:  
 الذي يقوم بأنشطة يمكن أن تتحقق منها إيرادات وتتكبد فيها مصروفات؛  •
 الموارد وتقييم األداء؛ و  يتم تحليل نتائج العمليات بصورة مستمرة بواسطة اإلدارة التخاذ القرارات ذات العالقة لتوزيع •
 التي تتوفر لها معلومات مالية.   •

 
القطاع الجغرافي، عبارة عن مجموعة من الموجودات والعمليات أو المنشآت التي تزاول أنشطة مولدة لإليرادات في بيئة اقتصادية معينة  

 وتتعرض لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك العاملة في بيئات اقتصادية أخرى. 



 (شركة مساهمة سعودية) شركاه شركة فواز عبد العزيز الحكير و 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

٣٢ 

 ات والمعداتالممتلك .٧

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. ك  - ٦و   د- ٦ راجع إيضاح
 

 تسوية القيمة الدفترية   ) أ

  األراضي  إيضاحات  

والتحسينات  المباني 
على العقارات  

  المستأجرة 
  وتجهيزاتأثاث  

 اإلجمالي   ) ٢(تحت اإلنشاء   السيارات   ومعدات مكتبية 
             التكلفة: 

 ٤٬٠٢٠٬٣٦٠٬٨٠٠  ٣٨٥٬٥٨٥٬٩١٨  ١٣٬٨٠٦٬٦٣٠  ٦٦٦٬٨٦٧٬٧٩٣  ٢٬٩٣٩٬١٧٩٬٥٢٩  ١٤٬٩٢٠٬٩٣٠     م٢٠١٩أبريل  ١الرصيد في 
 ١٢٨٬٩٠٨٬٤١٢  ١٨٬٣٢٣٬٧٧٨  ١٬٢٠٣٬٩٧٨  ٤٠٬٣٩٤٬٥٨٩  ٦٨٬٩٨٦٬٠٦٧  --  إضافات   

 ١٣١٬٤٦٤٬٨٨٣  ٥٬٣٦٤٬٢٦٠  ٤٬١٩٦٬٧٤١  ٥٠٬٧٥٧٬٨٠٣  ٧١٬١٤٦٬٠٧٩  -- ٢٧ إضافات عند االستحواذ  
 )٣٢٤٬٦٩٤٬٨٠٠(  )١٦٤٬١٣٩٬١٥٨(  ) ٥٩١٬٩٠٠(  )١٤٬٩٣٢٬٤٤٠(  )١٤٥٬٠٣١٬٣٠٢(  -- ) ١( دات استبعا

 ٣٬٩٥٦٬٠٣٩٬٢٩٥  ٢٤٥٬١٣٤٬٧٩٨  ١٨٬٦١٥٬٤٤٩  ٧٤٣٬٠٨٧٬٧٤٥  ٢٬٩٣٤٬٢٨٠٬٣٧٣  ١٤٬٩٢٠٬٩٣٠  م ٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد في  
  ١٨٢٬٠٢٤٬٩٤٣    ٣٢٬٢٧٢٬٢٤٣    ٨٣٬٠٠٠    ١٢٬٦٤٦٬٩٤١    ١٣٧٬٠٢٢٬٧٥٩  --   إضافات   
 --   (١٣٬١٢٧٬٠٣٨)  --   ٨١٤٬٢٩١  ١٢٬٣١٢٬٧٤٧  --   تحويالت 

 (٤٣٧٬٤٢٣٬٣٢١)   (١٧٬٩٥٢٬٥١٧)   (٦٧٦٬٨٥٠)   (٣٨٬٢٠٩٬١١٦)   (٣٨٠٬٥٨٤٬٨٣٨)  --   استبعادات 
  ٣٬٧٠٠٬٦٤٠٬٩١٧  ٢٤٦٬٣٢٧٬٤٨٦   ١٨٬٠٢١٬٥٩٩   ٧١٨٬٣٣٩٬٨٦١  ٢٬٧٠٣٬٠٣١٬٠٤١    ١٤٬٩٢٠٬٩٣٠  م ٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد في  

             
االستهالك المتراكم وخسائر  

             االنخفاض في القيمة: 
 ٢٬٢٦٧٬٩٩٧٬٥٥٥  --   ١٣٬٨٠٦٬٦٣٠  ٤٣٥٬٥٧٩٬٢٠٤  ١٬٨١٨٬٦١١٬٧٢١  --  م٢٠١٩أبريل  ١الرصيد في 

 ٢٧٨٬٧١٤٬٦٦٦  --  ٩٦٣٬٦٠٨  ٦٥٬١٤١٬٢٢١  ٢١٢٬٦٠٩٬٨٣٧  --    للسنةالمحمل 
 )١٠٤٬٩٨٣٬٣٨٠(  --  ) ٥٩١٬٨٩٧(  )١٤٬٩٣٢٬٤٤٠(  )٨٩٬٤٥٩٬٠٤٣(  -- ) ١( استبعادات 

 ٢٬٤٤١٬٧٢٨٬٨٤١  --    ١٤٬١٧٨٬٣٤١  ٤٨٥٬٧٨٧٬٩٨٥  ١٬٩٤١٬٧٦٢٬٥١٥  --   م ٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد في  
  ٢٨٥٬٩٦٤٬٣٢٥  --   ٨٩٩٬٣٠٤  ٥٩٬٧٧٢٬٥٨٤  ٢٢٥٬٢٩٢٬٤٣٧  --     للسنةالمحمل 

) ١( استبعادات    --  (٣٢٤٬٣٧٧٬٨٢١)   (٢٩٬٤٦٩٬٢٠٣)   (٦٧٦٬٨٤٣)    --  (٣٥٤٬٥٢٣٬٨٦٧)  
  ٢٬٣٧٣٬١٦٩٬٢٩٩  --    ١٤٬٤٠٠٬٨٠٢  ٥١٦٬٠٩١٬٣٦٦  ١٬٨٤٢٬٦٧٧٬١٣١  --   م ٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد في  

             
             القيمة الدفترية: 

 ١٬٧٥٢٬٣٦٣٬٢٤٥   ٣٨٥٬٥٨٥٬٩١٨  --  ٢٣١٬٢٨٨٬٥٨٩  ١٬١٢٠٬٥٦٧٬٨٠٨  ١٤٬٩٢٠٬٩٣٠  م٢٠١٩أبريل  ١في 
 ١٬٥١٤٬٣١٠٬٤٥٤   ٢٤٥٬١٣٤٬٧٩٨  ٤٬٤٣٧٬١٠٨  ٢٥٧٬٢٩٩٬٧٦٠  ٩٩٢٬٥١٧٬٨٥٨  ١٤٬٩٢٠٬٩٣٠  م ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
 ١٬٣٢٧٬٤٧١٬٦١٨  ٢٤٦٬٣٢٧٬٤٨٦   ٣٬٦٢٠٬٧٩٧   ٢٠٢٬٢٤٨٬٤٩٥  ٨٦٠٬٣٥٣٬٩١٠    ١٤٬٩٢٠٬٩٣٠  م ٢٠٢١مارس  ٣١في 
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٣٣ 

 الممتلكات والمعدات (يتبع)  .٧
 

مليون لایر سعودي)    ١٧٠م:  ٢٠٢٠(  ال يوجدمتحصالت قدرها    بيع عاد ممتلكات ومعدات مقابلقامت المجموعة باستب  .١
 خالل السنة. 

 مليون لایر سعودي من المقاول.  ١٦٠م بتغيير خطط توسعة المتاجر وتم استرداد مبلغ ٢٠٢٠قامت المجموعة خالل  .٢
 

  الشهرة والموجودات غير الملموسة .٨

 ق بالسياسات المحاسبية. فيما يتعلك  - ٦و  و-٦ راجع إيضاح
 

 الدفترية تسوية القيمة   ) أ
 اإلجمالي  النفقات المؤجلة  العربون  اآللي  الحاسب برامج ب) ٨( الشهرة إيضاح  

       التكلفة 
 ١٬٠٢٩٬٦٢٨٬٨٥٩ ٨٬١٨٧٬١٣٨ ١٤١٬٦٥٩٬٥٠٨ ٧٥٬٢٢١٬٩٤٨ ٨٠٤٬٥٦٠٬٢٦٥  م٢٠١٩أبريل  ١الرصيد في 

 ٤٬٠٩٦٬٧٨٥ ٣٬٩٢٠٬٧٨٥ ١٧٦٬٠٠٠ -- --  إضافات  
 ٢٢٠٬٥٧٧٬٧٤٧ -- ١٢٬٧٥٠٬٧١٤ -- ٢٠٧٬٨٢٧٬٠٣٣ ٢٧ إضافات عند االستحواذ 

 ) ١٩٬٩٨٣( ) ١٩٬٩٨٣( -- -- --  استبعادات  
 ١٬٢٥٤٬٢٨٣٬٤٠٨ ١٢٬٠٨٧٬٩٤٠ ١٥٤٬٥٨٦٬٢٢٢ ٧٥٬٢٢١٬٩٤٨ ١٬٠١٢٬٣٨٧٬٢٩٨  م٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد في 

 ٤٥٬٨٦٧٬٥٣٢ ٢٬٠٠٦٬٤٢٤  ١٬٤٨٥٬٢٠٠   ٤٢٬٣٧٥٬٩٠٨ --  إضافات  

 ) ٥٬٨٠٧٬١٢٦( ) ٦٨٠٬٠١١( ) ٤٬٨٩٢٬٠٨٠( ) ٢٣٥٬٠٣٥( --  استبعادات  
 ١٬٢٩٤٬٣٤٣٬٨١٤ ١٣٬٤١٤٬٣٥٣   ١٥١٬١٧٩٬٣٤٢ ١١٧٬٣٦٢٬٨٢١ ١٬٠١٢٬٣٨٧٬٢٩٨  م٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد في 

       
اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في  

       القيمة 
 ١٥٥٬٨٧٦٬٢٧٩ ٦٣٤٬٠٨٩ ١٠١٬٠٧٢٬٩٢٨ ٥٤٬١٦٩٬٢٦٢ --  م٢٠١٩أبريل  ١الرصيد في 

 ١٣٬٠٥٤٬٢٦١ ٣٬٥٦٢٬٩٣٥ ٨٬٠٨٢٬٠٦٣ ١٬٤٠٩٬٢٦٣ --  المحمل للسنة 
 ٥٬٨١٧٬١٠٩ -- -- -- ٥٬٨١٧٬١٠٩  االستبعاد/ االنخفاض في القيمة 

 ١٧٤٬٧٤٧٬٦٤٩ ٤٬١٩٧٬٠٢٤ ١٠٩٬١٥٤٬٩٩١ ٥٥٬٥٧٨٬٥٢٥ ٥٬٨١٧٬١٠٩  م٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد في 
   ١٢٬٣٧٧٬٤٩٥  ١٬٧٩٣٬٠٨١  ٦٬٨٢٦٬٠٧٩  ٣٬٧٥٨٬٣٣٥ --  المحمل للسنة 

 ) ٤٬٠٣٦٬٥٩٣( ) ١٥٣٬٠٠٩( ) ٣٬٦٤٨٬٥٥٠( ) ٢٣٥٬٠٣٤( --  استبعادات 
   ١٨٣٬٠٨٨٬٥٥١  ٥٬٨٣٧٬٠٩٦   ١١٢٬٣٣٢٬٥٢٠ ٥٩٬١٠١٬٨٢٦ ٥٬٨١٧٬١٠٩  م٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد في 

       
       القيمة الدفترية 

 ٨٧٣٬٧٥٢٬٥٨٠ ٧٬٥٥٣٬٠٤٩ ٤٠٬٥٨٦٬٥٨٠ ٢١٬٠٥٢٬٦٨٦ ٨٠٤٬٥٦٠٬٢٦٥  م٢٠١٩أبريل  ١في 
 ١٬٠٧٩٬٥٣٥٬٧٥٩ ٧٬٨٩٠٬٩١٦ ٤٥٬٤٣١٬٢٣١ ١٩٬٦٤٣٬٤٢٣ ١٬٠٠٦٬٥٧٠٬١٨٩  م٢٠٢٠مارس  ٣١في 
 ١٬١١١٬٢٥٥٬٢٦٣ ٧٬٥٧٧٬٢٥٧   ٣٨٬٨٤٦٬٨٢٢ ٥٨٬٢٦٠٬٩٩٥ ١٬٠٠٦٬٥٧٠٬١٨٩  م٢٠٢١مارس  ٣١في 

 
 الشهرة   ) ب

 م ٢٠٢٠مارس  ٣١  م ٢٠٢١مارس  ٣١ حقوق الملكية  السنة  إيضاح  
 ٤١٧٬٧٩٦٬٧٧٩  ٤١٧٬٧٩٦٬٧٧٩ ٪ ١٠٠ م ٢٠١٢ ) ١( شركة نسك للمشاريع التجارية  

 ٣١٩٬٥٠٨٬٦١٣  ٣١٩٬٥٠٨٬٦١٣ ٪ ١٠٠ م ٢٠١٤ ) ٢( العالمة التجارية مانجو  
 ٢٠٧٬٨٢٧٬٠٣٣  ٢٠٧٬٨٢٧٬٠٣٣ ٪ ١٠٠ م ٢٠٢٠ ) ٣( شركة االتحاد المبتكر المحدودة  
 ٦١٬٤٣٧٬٧٦٤  ٦١٬٤٣٧٬٧٦٤ ٪ ١٠٠ م ٢٠٠٩ ) ٤( شركة وهبة التجارية المحدودة  

 ١٬٠٠٦٬٥٧٠٬١٨٩  ١٬٠٠٦٬٥٧٠٬١٨٩    القيمة الدفترية 
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٣٤ 

 الشهرة والموجودات غير الملموسة (يتبع) .٨
 

 الشهرة (يتبع)   ) ب
 

بالتجزئة في كافة   .١ األزياء  بيع  منافذ  بتشغيل  التجارية  للمشاريع  في عدد من  وتقوم شركة نسك  امتياز  المملكة ولديها حقوق  أنحاء 
 ت التجارية العالمية تشمل ستراديفيرس ومانجو وأوكايدي وومن سيكرت وجيري وبر وأيكس. العالما

 
مليون لایر سعودي   ٧٣٠استحوذت المجموعة على شركة نسك للمشاريع التجارية المجموعة بتقديم عرض نقدي بإجمالي مبلغ قدره  

 مليون لایر سعودي.   ٦٨٫٨لنقد المستحوذ عليه وقدره مليون لایر سعودي بعد خصم صافي ا ٦٦١٫٢استحواذ بلغت وبصافي تكلفة 
 

استحوذت المجموعة على أعمال أزياء التجزئة وحقوق امتياز الماركة العالمية "مانجو" في المملكة العربية السعودية مقابل مبلغ  .٢
 مليون لایر سعودي.   ٣٧٨قدره 

 
و عالقة. بلغت القيمة الدفترية لصافي موجودات المستحوذ  استحوذت المجموعة على شركة االتحاد المبتكر المحدودة من طرف ذ  .٣

مليون لایر سعودي، وبالتالي نشأت شهرة    ٣٤٠مليون لایر سعودي، وتكلفة االستحواذ بمبلغ    ١٣٢٫٢عليها بتاريخ االستحواذ مبلغ  
 كنتيجة لالستحواذ على هذه الشركة التابعة.   مليون لایر سعودي ٢٠٧٫٨قدرها 

 
حاد المبتكر المحدودة بتشغيل متاجر األغذية والمشروبات في كافة أنحاء المملكة ولديها حقوق امتياز في عدد من  وتقوم شركة االت 

  العالمات التجارية لألغذية تشمل سينابون وماما روتي ومولتين شوكليتس. 
 

لایر سعودي، وتكلفة االستحواذ بمبلغ مليون    ١١٨٫٦شركة وهبة التجارية المحدودة بالقيمة العادلة بمبلغ  استحوذت المجموعة على  .٤
 مليون لایر سعودي كنتيجة لهذا االستحواذ.  ٦١٫٤مليون لایر سعودي، وبالتالي نشأت شهرة قدرها  ١٨٠

 
 اختبار االنخفاض في القيمة   ) ج

 
لقيمة العادلة للشهرة  م، قامت اإلدارة بتحديد ا٢٠٢١وجود انخفاض في قيمة الشهرة. خالل    يجري اإلدارة فحصاً سنوياً للتحقق من مدى

توقعات    بأقل من قيمتها القابلة لالسترداد. تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس احتساب القيمة قيد االستخدام. يستخدم هذا االحتساب
نقدية خارج الموازنة التقديرية  وازنة المالية المعتمدة بواسطة اإلدارة. يتم استنتاج التدفقات الالتدفقات النقدية لخمس سنوات على أساس الم 

 باستخدام معدل نمو يقارب المعدل لكل لكافة الشركات.  
 

ذية والمشروبات  وبرأي اإلدارة أن افتراضات معدالت النمو ال تتجاوز متوسط معدالت النمو على المدى الطويل لبيع األزياء بالتجزئة واألغ
 ئيسية المستخدمة في حساب القيمة قيد االستخدام: التي تعمل فيها الشركات. فيما يلي االفتراضات الر

شركة وهبة   
التجارية  

المحــدودة       

شركة نسك  
للمشاريع  
 التجارية  

العالمة  
التجارية  
 مانجو  

شركة االتحاد  
المبتكر  

 المحدودة  
 ٪ ١١٫٤ ٪ ١٣٫٣ ٪ ١٣٫٣ ٪ ١٣٫٣ معدل الخصم 

 ٪ ٦٦٫٣ ٪ ٤٣٫٦ ٪ ٤٣٫٦ ٪ ٤٦ هوامش الربح حسب الموازنة 
 ٪ ٢٫٢ ٪ ٢٫٢ ٪ ٢٫٢ ٪ ٢٫٢ معدل النمو السنوي للبيع متوسط

 ٪ ٢٫٦ ٪ ٢٫٦ ٪ ٢٫٦ ٪ ٢٫٦ معدل النمو النهائي
 

الزكاة وتعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال المعدل للرافعة المالية والمخاطر المحددة  معدالت الخصم المستخدمة هي معدالت ما قبل  
 المدرجة في الموازنة بناًء على األداء السابق وتوقعاتها لتطورات السوق.  للشركة. قامت الشركة بتحديد الهوامش اإلجمالية 

 
 الحساسية تجاه التغيرات في االفتراضات د)     

 
تقييم القيمة قيد االستخدام للشركات التابعة، فإن أي تغيرات سلبية في االفتراضات األساسية سينتج عنها خسارة انخفاض في  فيما يتعلق ب 

ضات األساسية، حيث أي تغيرات محتملة فيها بشكل معقول قد ينتج عنها انخفاض في القيمة، تمثل معدالت النمو النهائي  القيمة. االفترا
  خدمة. ومعدالت الخصم المست 
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٣٥ 

 العقارات االستثمارية .٩

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. ك - ٦و  هـ- ٦ راجع إيضاح
 
 ترية تسوية القيمة الدف   ) أ

 اإلجمالي  شقة سكنية  أراٍض ومبانِ  إيضاحات  
     

     التكلفة
 ١٠٧٬٧٦٩٬٢٠٢ ٣٬٥١٦٬٩٢٨ ١٠٤٬٢٥٢٬٢٧٤  م٢٠١٩أبريل  ١الرصيد في 

 )١٠٤٬٢٥٢٬٢٧٤( -- )١٠٤٬٢٥٢٬٢٧٤( ) ١( إضافات/ (استبعادات) 
 ٣٬٥١٦٬٩٢٨ ٣٬٥١٦٬٩٢٨ --  م ٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد في  

 --  - - --   إضافات/ (استبعادات) 
 ٣٬٥١٦٬٩٢٨ ٣٬٥١٦٬٩٢٨ --  ) ٢( م٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد في 

    -- 
     االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة 

 ٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠ -- ٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠  م٢٠١٩أبريل  ١الرصيد في 
 ٣٬٧٥٠٬٠٠٠ -- ٣٬٧٥٠٬٠٠٠  المحمل للسنة 

 )٤٨٬٧٥٠٬٠٠٠( -- )٤٨٬٧٥٠٬٠٠٠(  استبعادات 
 -- -- --  م ٢٠٢٠رس ما ٣١الرصيد في  

 ٣٥١٬٦٩٢ ٣٥١٬٦٩٢ --   المحمل للسنة 
 ١٬٥٣٣٬٢٣٦ ١٬٥٣٣٬٢٣٦ --   االنخفاض في القيمة 

 ١٬٨٨٤٬٩٢٨ ١٬٨٨٤٬٩٢٨ --   م ٢٠٢١مارس   ٣١الرصيد كما في 
     

     القيمة الدفترية 
 ٦٢٬٧٦٩٬٢٠٢ ٣٬٥١٦٬٩٢٨ ٥٩٬٢٥٢٬٢٧٤  م٢٠١٩أبريل  ١في 
 ٣٬٥١٦٬٩٢٨ ٣٬٥١٦٬٩٢٨ --  م ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
 ١٬٦٣٢٬٠٠٠ ١٬٦٣٢٬٠٠٠ --   م ٢٠٢١مارس  ٣١في 

 
مليون لایر سعودي. وُسجل الربح الناتج   ٢٠٠باستبعاد استثمارها في الرياض جاليري بمقابل قدره  م  ٢٠٢٠قامت المجموعة خالل   .١

مليون وحدة    ٢٠قد استلمت المجموعة  مليون لایر سعودي كأرباح من بيع عقار استثماري. وفقاً لشروط ترتيب البيع، ف  ١٤٤٫٥بمبلغ  
 مليون لایر سعودي.  ٢٠٠مية قدرها التي تمثل قيمة اس ٢من صندوق المبارك العقاري للدخل 

 
 ، تم نقل الملكية النظامية للشقة السكنية إلى المجموعة.  ٢٠٢١مارس  ٣١ خالل السنة .٢

 



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 الريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. جميع المبالغ بيتم عرض 
 

٣٦ 

 االستثمار في شركات زميلة .١٠

 سياسات المحاسبية.فيما يتعلق بال  أ- ٦و   أ- ٥ راجع إيضاح
 

 الشركات الزميلة: 
إنفيستيت هاربور 

 الند 
السعودية  شركة بيربري 

 إنفيستيت هاربور ليمتد  ٤إف جي  المحدودة 
أموال الخليج  

 األولي 

شركة الفريدة 
للوكاالت التجارية  

 المحدودة 

شركة الوحيدة  
للتجهيزات  
 اإلجمالي  المحدودة 

 ١٣٤٬٢٤٧٬٧٤٩ ٣٨٬٩٥٦٬١٧٥ ١٣٬٩٠٨٬٠٦٢ ٢٢٬٤٣٥٬٥٦١ ٩٠٠٬٧٥٠ ٢٤٬٦١٨٬٣٩٢ ١٦٬٩٣٣٬٠١٥ ١٦٬٤٩٥٬٧٩٤ م٢٠١٩أبريل  ١الرصيد في 
 ) ٥٢٬٨٦٤٬٢٣٧( ) ٣٨٬٩٥٦٬١٧٥( ) ١٣٬٩٠٨٬٠٦٢( -- -- -- -- -- استبعادات 

 ) ٤٩٬٤٧٠٬٧٦٠( -- -- ) ٢٢٬٤٣٥٬٥٦١( ) ٢٠٤( ) ٢٢٬٥٩٥٬٩٣٠( ) ٤٬٤٣٨٬٦٩٢( ) ٣٧٣( الحصة في الربح/(الخسارة) واالنخفاض في القيمة 
 ٣١٬٩١٢٬٧٥٢ -- -- -- ٩٠٠٬٥٤٦ ٢٬٠٢٢٬٤٦٢ ١٢٬٤٩٤٬٣٢٣ ١٦٬٤٩٥٬٤٢١ م٢٠٢٠مارس  ٣١رصيد في ال

 ) ٩٬٠٠٠٬٥٧٧( -- -- -- -- -- ) ٩٬٠٠٠٬٥٧٧( -- استبعادات 
 (٢٠٬٢١٢٬٥٩٨) -- -- -- ) ٩٠٠٬٥٤٦( ٦٧٧٬١١٥ (٣٬٤٩٣٬٧٤٦) ) ١٦٬٤٩٥٬٤٢١( الحصة في الربح/(الخسارة) واالنخفاض في القيمة 

 ٢٬٦٩٩٬٥٧٧ -- -- -- -- ٢٬٦٩٩٬٥٧٧ -- -- م٢٠٢١مارس  ٣١ الرصيد في
         

     م ٢٠١٨يوليو  ٣١ م٢٠٢١مارس  ٣١ م ٢٠٢٠نوفمبر  ٣٠ م ٢٠١٨يوليو  ٣١ السنة المالية 
 ٣٢٤٬٢١٣٬٧٧٣ -- -- -- ٥٠٬٩٦٧٬٧٠٢ ٢٥٬٠٠٨٬٤٨٢ ٦٥٬٧٩١٬٢٤٩ ١٨٢٬٤٤٦٬٣٤٠ الموجودات 
 ٥١٬٢٥٩٬٧٨٥ -- -- -- ٤٬٥٠٣ ١٩٬٦٠٩٬٣٢٨ ٢٧٬١٩٢٬٣٩٤ ٤٬٤٥٣٬٥٦٠ المطلوبات 

 ٢٧٢٬٩٥٣٬٩٨٨ -- -- -- ٥٠٬٩٦٣٬١٩٩ ٥٬٣٩٩٬١٥٤ ٣٨٬٥٩٨٬٨٥٥ ١٧٧٬٩٩٢٬٧٨٠ صافي الموجودات 
  -- -- -- ٪١٫٧ ٪ ٥٠ ٪٠ ٪٩٫٣ نسبة حصة الملكية 

 ٢٠٬٠٩٥٬٥٤٤ -- -- -- ٩٠٠٬٥٤٦ ٢٬٦٩٩٬٥٧٧ -- ١٦٬٤٩٥٬٤٢١ حصة المجموعة في صافي الموجودات 
         

 ١٧٬١٧٠٬٠٢٤ -- -- -- -- ٢٬٢١٧٬٢٠٣ ١٤٬٩٥٢٬٨٢١ -- يرادات اإل
 ) ١٣٬١٥٤٬٢٩٥( -- -- -- -- ) ١٬٧٧٨٬١٦٤( ) ١١٬٣٧٦٬١٣١( -- الربح من العمليات المستمرة 

 -- -- -- -- -- -- -- -- الدخل الشامل اآلخر 
 ) ١٣٬١٥٤٬٢٩٥( -- -- -- -- ) ١٬٧٧٨٬١٦٤( ) ١١٬٣٧٦٬١٣١( -- إجمالي الدخل الشامل 

 ) ٢٬٦١٢٬٦٣٩( -- -- -- -- ٦٧٧٬١١٥ ) ٣٬٢٨٩٬٧٥٤( -- المجموعة في إجمالي الدخل الشامل ة حص 
         

 



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 الريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. جميع المبالغ بيتم عرض 
 

٣٧ 

 االستثمارات األخرى .١١

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. ي  - ٦ط و -٦و   أ- ٦ راجع إيضاح

 

أدوات حقوق الملكية  
المدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل الربح  
 ) ١(  أو الخسارة

الملكية  أدوات حقوق 
المدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل الدخل  
 اإلجمالي  ) ٢(  الشامل اآلخر

    التكلفة
 ٢٥٥٬٠٤١٬٨٠٠ ٢٥٥٬٠٤١٬٨٠٠ -- م٢٠١٩أبريل  ١الرصيد في 

 ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -- ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ إضافات 
 )٢٥٥٬٠٤١٬٨٠٠( )٢٥٥٬٠٤١٬٨٠٠( -- استبعادات

 ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ --  ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ م ٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد في  
    تسويات إعادة التقييم 

 ١٦١٬٠٤١٬٨٠٠ ١٦١٬٠٤١٬٨٠٠ -- م٢٠١٩أبريل  ١الرصيد في 
 )٣١٬٣٦١٬٨٠٠( )٣١٬٣٦١٬٨٠٠( -- الخسارة غير المحققة 

 )١٢٩٬٦٨٠٬٠٠٠( )١٢٩٬٦٨٠٬٠٠٠( -- تحويالت 
 --  --  --  م ٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد في  

 ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ --  ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ م ٢٠٢٠مارس  ٣١صافي القيمة الدفترية في  
    

    التكلفة
 ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ --  ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ م٢٠٢٠أبريل  ١الرصيد في 

 ٨٤٬٤٣٢٬١٢٢ ٨٤٬٤٣٢٬١٢٢ --  إضافات 
 ٢٨٤٬٤٣٢٬١٢٢ ٨٤٬٤٣٢٬١٢٢ ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ م ٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد في  

    تسويات إعادة التقييم 
 --  --  --  م٢٠٢٠أبريل  ١الرصيد في 

 ١٥٬٨٦٠٬٠٠٠ --  ١٥٬٨٦٠٬٠٠٠ ادلةربح القيمة الع
 ١٥٬٨٦٠٬٠٠٠ --  ١٥٬٨٦٠٬٠٠٠ م ٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد في  

 ٣٠٠٬٢٩٢٬١٢٢ ٨٤٬٤٣٢٬١٢٢ ٢١٥٬٨٦٠٬٠٠٠ م ٢٠٢١مارس  ٣١صافي القيمة الدفترية في  
 

لایر  ١٠تبلغ   ("الصـندوق") بقيمة اسـمية ٢وحدة من صـندوق المبارك العقاري للدخل    ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠يمثل هذا البند اسـتثماراً في   .١
االســتحواذ عليها من قبل الشــركة مقابل حصــتها في ملكية عقار اســتثماري. إن الصــندوق هو صــندوق  ســعودي لكل منها والتي تم  

 م.٢٠١٩ديسمبر  ١٦استثمار عقاري خاص مغلق، وقد استحوذت المجموعة على وحداته في 
 

للتطوير العقاري  في المراكز المـصرية    ٪٨٫٩على حـصة بنـسبة م، اـستحوذت المجموعة  ٢٠٢١مارس    ٣١خالل الـسنة المنتهية في   .٢
مقابل تسـوية ذمم مدينة من المراكز المصـرية.  قامت المجموعة بتصـنيف االسـتثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر  

 عند اإلثبات األولي.
 

 المخزون  .١٢
 فيما يتعلق بالسياسة المحاسبية. ز  - ٦ راجع إيضاح

 إيضاح  
 مارس   ٣١

  م ٢٠٢١
 مارس   ٣١

 م ٢٠٢٠
     بضاعة جاهزة 

 ١٬٧١٧٬٧٩٥٬٥٧٣  ١٬١٥٥٬٦٧٤٬٨٨٤  متاحة للبيع - 
 ١٦٢٬٢٤٦٬٨٦٨  ١١١٬٦٤٤٬٨٢٠  بضاعة في الطريق  - 

 ٣٥٬٠٦٦٬٦٩٥  ٢٩٬١٤١٬١٩٣  السلع االستهالكية األساسية  
 ١٬٩١٥٬١٠٩٬١٣٦  ١٬٢٩٦٬٤٦٠٬٨٩٧  إجمالي المخزون 

 )٢٥٩٬٥٥٥٬٨٩٤(  ) ١٤٤٬٠١٨٬٥٢٦( ) ١( مخصص مخزون  
 ١٬٦٥٥٬٥٥٣٬٢٤٢  ١٬١٥٢٬٤٤٢٬٣٧١  صافي المخزون 

 

 فيما يلي بيان بالحركة في مخصص المخزون:  .١

  
 مارس   ٣١

  م ٢٠٢١
 مارس   ٣١

 م ٢٠٢٠
 ٢٢١٬٦٦٥٬١٤٠  ٢٥٩٬٥٥٥٬٨٩٤  الرصيد االفتتاحي  

 ٢٢١٬٢١٦٬٧٤٢  ١٠٧٬٧١٢٬٢٩٣  المحمل  
 )١٨٣٬٣٢٥٬٩٨٨(  ) ٢٢٣٬٢٤٩٬٦٦١(  شطب 

 ٢٥٩٬٥٥٥٬٨٩٤  ١٤٤٬٠١٨٬٥٢٦  الرصيد الختامي 
 ٣٢٩٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٦٩٬٥٦٧٬٧٧٤  شطب مباشر للمخزون إلى الربح أو الخسارة  



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 الريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. جميع المبالغ بيتم عرض 
 

٣٨ 

 الدفعات المقدمة والتأمينات والذمم المدينة األخرى .١٣

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. ي  - ٦ط و -٦ راجع إيضاح

 إيضاح  
 مارس   ٣١

  م ٢٠٢١
 مارس   ٣١

 م ٢٠٢٠
 ١٩٧٬٠٨٨٬٥٣٣  ١٩٢٬٣٦٤٬٠١٦ ب - ٣٣ مدينة مستحقة من أطراف ذات عالقة  ذمم 

     
     ذمم مدينة أخرى 

 ١٥٩٬١٦٦٬٤٦٢  ١١٧٬٥٥٦٬١١٥  دفعات مقدَّمة لموردين - 
 ٣٠٬٢٥٧٬٠٩٧  ٨٩٬١٩٤٬٧٧٨  غطاء اعتمادات مستندية وخطابات ضمان - 
 ٢٨٬٩٧٣٬٩٦٤  ٣٤٬٦٦٤٬٥١٢  تأمينات  - 
 ١٠٬٦٨٧٬٩٣٩  ١٣٬٤٦٢٬٠٥١  ع بالبطاقة االئتمانية وتجارة الجملة ذمم مدينة مستحقة من البي  - 
 ٢٤٬٤٠٣٬٣٨١  ١٢٬٧٨٠٬٦١٢  سلف موظفين - 
 ١٠٬٧٣٢٬٣٠١  ٧٬٥٧١٬٠٥٧  مرتجعات جمركية مستحقة  - 
 ٦٬٣٦٠٬٥١٣  ١٣٣  هامش مكافآت مستحق  - 
 ٧٥٬٨٠٥٬٩٨٥  --   ضريبة قيمة مضافة مدينة - 
 ٣٬٤٥٢٬١٦٧  --   د البشرية  ذمم مدينة مستحقة من صندوق تنمية الموار - 
 ٢٣٬٣٨١٬٦١٨  ٢٬٩٧٦٬٩٣٠  أخرى   - 

  ٣٧٣٬٢٢١٬٤٢٧  ٢٧٨٬٢٠٦٬١٨٨ 
     

 --  --   مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها 
  ٥٧٠٬٣٠٩٬٩٦٠  ٤٧٠٬٥٧٠٬٢٠٤ 

 
 المدفوعات مقدماً  .١٤

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. ي  - ٦ط و -٦ راجع إيضاح

 يضاح إ 
 مارس   ٣١

  م ٢٠٢١
 مارس  ٣١

 م ٢٠٢٠
 ً      إيجار مدفوع مقدما

 ١٤٬١٤٦٬٤٠١  --  ب - ٣٣ طرف ذو عالقة  - 
 ١٬٦٠٤٬٨٤٩  --   طرف خارجي  - 

 ً  ٤٧٬٠٧٨٬١٧٠  ٢١٬٢٤٩٬٩٧٢  تأمين مدفوع مقدما
 ٥٬٦٤٠٬٥٩٤  ٢٦٬٦٠٥٬٦٨٦  أخرى 

  ٦٨٬٤٧٠٬٠١٤  ٤٧٬٨٥٥٬٦٥٨ 
 

 النقد وما في حكمه .١٥

 فيما يتعلق بالسياسة المحاسبية.  ح-٦ راجع إيضاح
 

 إيضاح 
 مارس   ٣١

  م ٢٠٢١
 مارس  ٣١

 م ٢٠٢٠
 ٦٧٩٬٨٠٨٬٢٣١  ٤٥١٬٨٤٠٬١٨٠ ) ١( أرصدة لدى البنوك

 ٦٬٦٤٧٬١٤٩  ١٥٬٧٥١٬٣٧٢  نقد في الصندوق 
  ٦٨٦٬٤٥٥٬٣٨٠  ٤٦٧٬٥٩١٬٥٥٢ 

 سعودي) والتي تمثل إيداع ودائع لدى  مليون لایر   ٥٩٥م:  ٢٠٢٠مليون لایر سعودي (  ٢٠٥تتضمن األرصدة لدى البنوك مبلغ   .١
 ).٪٠٫٦٥م: ٢٠٢٠( ٪٠٫٩مؤسسة مالية. إن الودائع هي لفترة قصيرة األجل وتحمل متوسط ربح بمعدل 

 

 المستحق من استبعاد شركات تابعة     .١٦

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. ي  - ٦ط و -٦و   أ- ٦ إيضاحراجع 
 

العمليات خالل السنة السابقة. إن المبالغ التي تم اإلفصاح عنها في قائمة المركز المالي الموحدة  قامت المجموعة باستبعاد بعض المنشآت و
 كمستحق من استبعاد شركات تابعة هي كما يلي:

 م ٢٠٢٠  م ٢٠٢١ إيضاح  
    ) ١( جلوبال ليفا والشركات التابعة لها شركة 

 ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  --   الجزء غير المتداول  - 
 ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  الجزء المتداول  - 

  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ 



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 الريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. جميع المبالغ بيتم عرض 
 

٣٩ 

 المستحق من استبعاد شركات تابعة (يتبع)       .١٦
 

م، قامت المجموعة باستبعاد شركة جلوبال ليفا وشركاتها ٢٠١٦يونيو  ٢٩اإلدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ بموجب قرار مجلس  .١
 ٢٩أقساط سنوية متساوية تبدأ من    ٥مليون لایر سعودي يستحق على    ٣٧٥"الشركات المستبعدة") بمقابل إجمالي قدره  التابعة (

وق اإلدارة، وعليه فقد فقدت المجموعة سلطتها لتوجيه األنشطة المتعلقة باستبعاد  م وما بعده. قامت المجموعة بنقل حق٢٠١٧يونيو  
 الشركات. 

 
مليون   ٢٥مليون لایر سعودي وتضمنت هامش ربح قدره    ٣٥٠لقيمة الدفترية للشركات المستبعدة بمبلغ  تمت عملية البيع بصافي ا

أو خسارة من معاملة البيع. إن المقابل المدفوع للبيع مضمون بواسطة  لایر سعودي للدفعات المؤجلة، وعليه لم يتم تسجيل أي ربح  
٪ من  ١٥صب رئاسة مجلس اإلدارة بتاريخ المعاملة والذي يمتلك  ضمان شخصي من رئيس مجلس إدارة الشركة الذي ترأس من 

 الحصص في شراء الشركة. 
 

ليون لایر سعودي) مقابل تسوية مبلغ شراء االستحواذ  م  ٧٥م:  ٢٠٢٠مليون لایر سعودي (  ٧٥خالل السنة، تم تحويل دفعة بمبلغ  
 .٢٧على شركة تابعة. يُرجى الرجوع إلى إيضاح 

 

 القروض والسلف  .١٧

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. ط -٦ إيضاحراجع 
 القروض والسلف 

 
 إيضاح 

 مارس   ٣١
  م ٢٠٢١

 مارس  ٣١
 م ٢٠٢٠

 ٢٬٩٨٣٬٠٥٨٬٠٨١  ٢٬٩٨٥٬٥٠٧٬٥١٥ ) ١أ (- ١٧ تسهيل إسالمي لدى البنوك (مرابحة)
 ٢٧٬٠٤٥٬٧٩٥  ٣٬٥٤١٬٥٢٠ ) ٢أ (- ١٧ األجل قصيرة  –تسهيالت مرابحة إسالمية  

 ١٤٩٬٩٩٨٬٥٧١  ١١٦٬٦٩٣٬٤٩٣ )  ٣أ (- ١٧ تمويل مقابل مخزون 
 ٢٣٬٣٦٧٬٢٠٥  ١٨٬٢٩٢٬٢٨٣ ) ٤أ (- ١٧ تسهيالت بنكية لشركات تابعة خليجية 

  ٣٬١٨٣٬٤٦٩٬٦٥٢  ٣٬١٢٤٬٠٣٤٬٨١١ 
     
     

 ٢٠٠٬٤١١٬٥٧١  ١٣٨٬٥٢٧٬٢٩٦  قروض قصيرة األجل 
 ٥٥٩٬٣١٠٬٩٦١  ٦٨١٬٠٥٧٬٠٨٣  الجزء المتداول من القروض طويلة األجل  

 ٧٥٩٬٧٢٢٬٥٣٢  ٨١٩٬٥٨٤٬٣٧٩  مطلوبات متداولة  -قروض وسلف 
 ٢٬٤٢٣٬٧٤٧٬١٢٠  ٢٬٣٠٤٬٤٥٠٬٤٣٢  مطلوبات غير متداولة  -قروض وسلف 

  ٣٬١٨٣٬٤٦٩٬٦٥٢  ٣٬١٢٤٬٠٣٤٬٨١١ 
 

 . لفائدة والعملة األجنبية والسيولةمعلومات عن مدى تعرض المجموعة لمخاطر معدالت ا ٢٦يعرض اإليضاح 
 

 الشروط والسداد    ) أ
 

بنك تجاري محلي بوصفه وكيل استثمار مرابحة ومشاركين في   .١ اتفاقية تمويل مرابحة طويلة األجل مع  قامت المجموعة بتوقيع 
وطبقاً لشروط  م.   ٢٠٢٠مارس    ١دوالر أمريكي في    ١٦٦٬٠٠٠مليون لایر سعودي و    ٢٬٤٠٠المرابحة، بقيمة تسهيالت قدرها  

نوات. إن تمويل المرابحة مضمون بسندات ألمر صادرة من الشركة. ويستحق السداد  االتفاقية تكون مدة تسهيل المرابحة سبع س
 ٣١على أقساط نصف سنوية تبدأ بعد اثني عشر شهراً من تاريخ التوقيع على االتفاقية. استخدمت المجموعة كامل التسهيل كما في 

 م. ٢٠٢١مارس 
 

  ١٠٠م:  ٢٠٢٠مليون لایر سعودي (  ١٠٠تجارية محلية وأجنبية بمبلغ  دى المجموعة تسهيالت مرابحة قصيرة األجل من بنوك  ل .٢
 مليون لایر سعودي). إن هذه التسهيالت مضمونة مقابل سندات ألمر بواسطة المجموعة وتم استخدامها إلدارة رأس المال العامل. 

 



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 الف ذلك. يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خ
 

٤٠ 

 القروض والسلف (يتبع)  .١٧
 

 سداد (يتبع) الشروط وال  ) أ
 

م اتفاقية مع طرف مقابل ليس ذو عالقة باعت المجموعة من خاللها بعض بنود المخزون بمبلغ ٢٠٢٠أبرمت المجموعة خالل   .٣
مليون لایر سعودي مع فترة سداد مدتها سنة واحدة.   ونظراً الستمرار    ١٥٠مليون لایر سعودي وأعادت شراءها بمبلغ    ١٣٧٫٣

بال االحتفاظ  في  بنوالمجموعة  هذه  سيطرة على  تظهر  لم  وبالتالي،  وشراء.  بيع  معاملة  تعتبر  ال  االتفاقية  فإن  هذه  المخزون  د 
االتفاقية كبيع أو شراء بل كتمويل قصير األجل مضمون. يتم إطفاء الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء على مدى فترة  

 لإللغاء. طية غير قابلةاالتفاقية. االتفاقية مضمونة بواسطة خطابات اعتماد احتيا
 

مضمونة بضمان شركات مقدم من الشركة األم. إن التسهيل هو لفترة قصيرة    خليجيةالإن القروض بموجب الشركات التابعة   .٤
 ، ليس لدى المجموعة أي تسهيل غير مستخدم. م٢٠٢٠و  م٢٠٢١مارس  ٣١األجل وفقاً لشروط السوق السائدة. كما في 

 

 واألخرى  الذمم الدائنة التجارية .١٨

 فيما يتعلق بالسياسة المحاسبية. ط -٦ راجع إيضاح
 الدائنة التجارية واألخرى الذمم 

 
 إيضاح 

 مارس   ٣١
  م ٢٠٢١

 مارس  ٣١
 م ٢٠٢٠

     ذمم دائنة تجارية 
 ٤٧٢٬٦٢٢٬٨٤٦  ٥٣٢٬٧٦٤٬٣٨٤  ذمم دائنة تجارية لموردين 

     
     الذمم الدائنة األخرى 

 ٢٤٠٬١٨٣٬٤٩٧  ١٣٥٬٠٧٧٬١٠٧  مقاولين من الباطن وآخرين
 ١١٣٬٩٥٣٬٤٠١  ١٣٦٬٥٣٩٬١٦٦ ب - ٣٣ أطراف ذات عالقة 

 ٩٬٦٨٤٬١٦٠   ٢٬٨٩٤٬٥٧٩  بطاقات االئتمان 
 ٥٨٬٥٠٧٬٧٦٤  ٨٢٬٧٣٣٬٢٥٣  رواتب ومنافع موظفين

 --  ٢١٬١٨٣٬٣٥٩  ضريبة القيمة المضافة الدائنة 
 ٦٬٤٧٩٬١٤٤  ١٦٬٥٥٨٬٥٦٩  تكلفة تمويلية مستحقة 

 ١١٬٦١٤٬٨٤٣  ١٧٬٥٨٣٬٤٦٩  قات حكومية مستح
 ١١٬٨٠١٬٤٠٩  ١٤٬٩٠٠٬٠٧١  االمتياز 

 ٤٬٤٧٦٬٧٨١  ٥٬٢٦٩٬٤٣٢  هامش تعويض
 ٥٬٢٠٩٬٣١٧  ٥٠٬٨٤٥٬٤٤٦   مصروفات أخرى مستحقة 

  ٤٦١٬٩١٠٬٣١٦  ٤٨٣٬٥٨٤٬٤٥١ 

 ٩٣٤٬٥٣٣٬١٦٢  ١٬٠١٦٬٣٤٨٬٨٣٥  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 
 
 
 
 
 
  



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 الف ذلك. يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خ
 

٤١ 

 

 فين  منافع الموظ .١٩

 بالسياسة المحاسبية. فيما يتعلق س -٦ راجع إيضاح
 
النظامية   للمتطلبات  ووفقاً  السعودي  العمل  نظام  متطلبات  الدائمين حسب  لموظفيها  ممولة  محددة غير  المجموعة خطط منافع  تطبق 

المتراكمة  ين والبدالت وسنوات الخدمة  المحلية للشركات التابعة األجنبية. تستند المدفوعات بموجب الخطة إلى الرواتب النهائية للموظف
 في تاريخ تركهم الخدمة. 

 
 الحركة في التزام منافع الموظفين   ) أ

 إيضاح  
 مارس   ٣١

 م ٢٠٢١
 مارس  ٣١ 

 م ٢٠٢٠
 ٨٣٬٦٦٤٬٧٥٤  ١٠١٬٦١٨٬٣٩٥  أبريل  ١الرصيد في  

     المدرجة في الربح أو الخسارة 
 ١٦٬٤٣٥٬٢٨٨  ٢٠٬٢٤١٬٥٦٥  تكلفة الخدمة الحالية 

 ٣٬٥٣٣٬٠٠٠  ٤٬١٠٥٬٢٧٦  فة الفائدةتكل
  ١٩٬٩٦٨٬٢٨٨  ٢٤٬٣٤٦٬٨٤١ 

     المدرجة في الدخل الشامل اآلخر 
     (أرباح)/خسائر االكتوارية الناتجة عن  

 ) ٥٧٩٬٠٢٤(  ١٢٬١٢٢٬٠٤١  االفتراضات المالية  - 
 ٣٬٢١٥٬٠٠٠  --   افتراضات أخرى وتعديالت الخبرة - 

  ٢٬٦٣٥٬٩٧٦  ١٢٬١٢٢٬٠٤١ 
     أخرى

 ١١٬٧٧٤٬٨٨٢  --  ٢٧ االستحواذ على شركة تابعة جديدة 
 )١٦٬٤٢٥٬٥٠٥(  (٢٧٬٦١٨٬٩٨٩)  منافع مدفوعة 

 ١٠١٬٦١٨٬٣٩٥  ١١٠٬٤٦٨٬٢٨٨  مارس  ٣١الرصيد في  
 

 االفتراضات االكتوارية الهامة   ) ب
 

 فيما يلي أهم االفتراضات االكتوارية المستخدمة: 
 

 
 مارس  ٣١

 م ٢٠٢١
 مارس  ٣١ 

 م ٢٠٢٠
     االفتراضات االقتصادية 

 ٪ ٤٫١  ٪ ٢٫٨  إجمالي معدل الخصم 
 ٪ ٢٫٠  ٪ ٢٫٠  التضخم في األسعار 

 ٪ ٣٫٠  ٪ ٣٫٠  معدل الزيادات في الرواتب 
     

     االفتراضات الديموغرافية 
 ٨٬٨٩٦  ٧٬٥٢٥  عدد الموظفين

 ٣٠٫٨  ٣١٫٠  متوسط أعمار الموظفين (سنوات) 
 ٣٫١  ٣٫٥  قة الساب متوسط سنوات الخدمة 

 
 تحليل الحساسية   ) ج

 
 حساسية التزامات المنافع المحددة للتغيرات في االفتراضات الرئيسية المرجحة التي تم القيام بها في االحتساب هي كما يلي: 

 
 م ٢٠٢٠مارس  ٣١ م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 نقص  زيادة  نقص  زيادة  
معدل الزيادات في الرواتب (التغير بواقع 

١٪( 
١٢٬١٢٣٬٠٠٠( ٤٬٧٦٠٬٠٠٠ ) ١١٬٦٤٠٬٠٠٠( ٩٬٦٥٤٬٠٠٠( 

 ٤٬٧٥٠٬٠٠٠ )١١٬٩٨٢٬٠٠٠( ٩٬٥٨٦٬٠٠٠ ) ١١٬٧٩٠٬٠٠٠( ٪) ١معدل الخصم (تغير بواقع 
 
 
 
 



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 الف ذلك. يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خ
 

٤٢ 

 مطلوبات الزكاة والضريبة  .٢٠

 فيما يتعلق بالسياسة المحاسبية. ع  - ٦ راجع إيضاح
 

 المبالغ المدرجة في الربح أو الخسارة    ) أ
 م ٢٠٢٠  م ٢٠٢١ إيضاح  

 ١٩٬٣١٦٬٨٠٩  ١٧٬٣٩٢٬٨٠٢  ة الحالية مصروف زكاة السن 
 ١٩٬٤٣٣٬٨٩١     ٢٤٬١٠٠٬٦٢٨  التغيرات في تقديرات الزكاة تتعلق بسنوات سابقة 

 ٨٬٨٩١٬١٦١  ٤٬٥٩٠٬٢٧٥  مصروف ضريبة الدخل للسنة الحالية 
  ٤٧٬٦٤١٬٨٦١  ٤٦٬٠٨٣٬٧٠٥ 

 
 الزكاة    ) ب

 
 فيما يلي بيان بالحركة في التزام الزكاة: .١

 
 إيضاح 

 مارس  ٣١
 م ٢٠٢١ 

 مارس   ٣١ 
 م ٢٠٢٠

     
   ٣٦٬١٩٣٬٣٣٧  ٤٬٥٩٥٬٤٥١  أبريل  ١الرصيد في 

 ١٩٬٣١٦٬٨٠٩  ١٧٬٣٩٢٬٨٠٢  مصروف زكاة السنة الحالية 
 ١٩٬٤٣٣٬٨٩٠     ٢٤٬١٠٠٬٦٢٨  بسنوات سابقة التغيرات في تقديرات الزكاة تتعلق 

 ) ٧٠٬٣٤٨٬٥٨٥(  ) ٣١٬٩٣٣٬٨٣٦(  مدفوعات (أ) 
   ٤٬٥٩٥٬٤٥١  ١٤٬١٥٥٬٠٤٥  مارس  ٣١الرصيد في  

 
م: ال شيء) تم تسويته من خالل استخدام ضريبة القيمة المضافة  ٢٠٢٠لایر سعودي (  ٢٣٬٩٣٤٬٣٥٣يتضمن هذا البند مبلغ    )أ

 المدينة.
 

 احتساب مصروف الزكاة: فيما يلي  .٢
 

 إيضاح 
 مارس   ٣١

 م ٢٠٢١
 مارس   ٣١ 

 م ٢٠٢٠
     

 ٣٬٢٧٨٬٥٤٨٬٩٦٥    ٣٬٢٣٣٬٤٥٣٬٦٤٥  حقوق الملكية والذمم الدائنة األخرى 
 )٣٠٬٢٥٢٬٦١٣(  ) ٨٣٢٬٦٦٨٬١٩٨(  صافي الربح المعدل 

 ) ٢٬٤٧٦٬٠٧٢٬٣٩٩(  ) ١٬٧٠٥٬٠٧٣٬٣٨٦(  خصومات وتسويات أخرى 
 ٧٧٢٬٢٢٣٬٩٥٣  ٦٩٥٬٧١٢٬٠٦١  وعاء الزكاة 

(صافي الربح المعدل أو وعاء الزكاة   ٪٢٫٥الزكاة بواقع  
 ١٩٬٣١٦٬٨٠٩    ١٧٬٣٩٢٬٨٠٢  أيهما أعلى) 

 
 فيما يلي موقف الربوط الزكوية:  .٣

 

م. ال تزال اإلقرارات  ٢٠٢٠مارس    ٣١قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة عن جميع السنوات حتى وبما فيها السنة المنتهية في  
الزكوي للسنون    م قيد الفحص من قبل الهيئة. أنهت الشركة الربط٢٠١٦مارس    ٣١م و  ٢٠١٥مارس    ٣١الزكوية للسنوات المنتهية في  

  ٣٦٫٢م في السنة السابقة وفقاً للقرار المستلم من لجنة االستئناف الذي نتج عنه زكاة بمبلغ ٢٠١٤م إلى ٢٠٠٨مارس   ٣١المنتهية من 
 مليون لایر سعودي. 

 

 ضريبة الدخل   ) ج
 فيما يلي بيان بالحركة في التزام ضريبة الدخل:  .١

 
 إيضاح 

 مارس   ٣١
 م ٢٠٢١

 مارس   ٣١ 
 م ٢٠٢٠

     
   ٢٬٠٠٤٬٨٦٩  ٦٬٢٠٦٬٧٠٣  أبريل  ١الرصيد في 

 ٨٬٨٩١٬١٦١  ٤٬٥٩٠٬٢٧٥ (أ)  مصروف ضريبة الدخل للسنة الحالية  
 )  ٤٬٦٨٩٬٣٢٧(  ) ٩٬١٠٣٬٧٤٧(  دفعات  

 ٦٬٢٠٦٬٧٠٣  ١٬٦٩٣٬٢٣١  مارس  ٣١الرصيد في  
 

 مليون لایر سعودي).  ٠٫٩م: ٢٠٢٠مليون لایر سعودي ( ٠٫٣يتضمن هذا البند (الرد)/ المحمل للضريبة المؤجلة بمبلغ   )ب



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 الف ذلك. يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خ
 

٤٣ 

 مطلوبات الزكاة والضريبة (يتبع) .٢٠
 

 ضريبة الدخل (يتبع)   ) ج
 

 الزكوية: فيما يلي موقف الربوط  .١
 
ة  تم تقديم إقرارات ضريبة الدخل للشركة التابعة في الواليات المتحدة األمريكية إلى السلطات الضريبية المعنية لكافة السنوات حتى السن 

في   وكازاخستان، ٢٠١٩س  مار  ٣١المنتهية  ومصر،  األردن،  في  التابعة  للشركات  بالنسبة  الضريبية  اإلقرارات  تقديم  تم  كما  م، 
م. بالنسبة للشركات التابعة في دول البلقان، فقد تم  ٢٠١٧مارس    ٣١، وجورجبا، وأذربيجان وأرمينيا عن كافة السنوات حتى  والمغرب

 م. ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ة في تقديم إقرارات ضريبة الدخل حتى السنة المنتهي 
 

لشركات التابعة في كازاخستان ومصر، فإن  إن إقرارات ضريبة الدخل أعاله قيد الفحص من قبل هيئة الضرائب المختصة. بالنسبة ل
م، ال يوجد أي ربط سلبي قائم متعلق بضريبة الدخل في أي  ٢٠٢١مارس    ٣١التحقيق من قبل السلطات الضريبة قيد التنفيذ. كما في  

ة المحلية بسبب  ن الشركات التابعة. قامت المجموعة بقيد استحقاق التزام ضريبة الدخل وال يوجد أي غرامات هامة بموجب األنظمم
 التأخر في تقديم اإلقرارات الضريبية للشركات التابعة أعاله. 

 

 رأس المال واالحتياطيات .٢١
 

 رأس المال   ) أ
 

 م:٢٠٢٠مارس  ٣١م و ٢٠٢١مارس  ٣١فيما يلي نسبة ملكية الشركة كما في  
 اإلجمالي  القيمة االسمية  عدد األسهم  

 ٢٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠ ٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ رأس المال العادي 
 

 االحتياطي النظامي   ) ب
) على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة  ٢٠٢١مارس    ٣٠هـ ( الموافق  ١٤٤٢رجب    ١٧وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

 حتياطي النظامي للشركة. مليون لایر سعودي من اال ٢٠٥٫٨ويل مبلغ للشركة من خالل تح
 

 التشغيلية القطاعات  .٢٢

 فيما يتعلق بالسياسة المحاسبية. ش -٦ راجع إيضاح
 

 أساس التقسيم   ) أ
 

مختلفة وتدار    لدى المجموعة القطاعات االستراتيجية الثالثة التالية والتي تعتبر قطاعاتها التشغيلية. تقدم هذه القطاعات منتجات وخدمات
 مختلفة. بصورة منفصلة ألنها تتطلب استراتيجيات تسويقية 

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

 
 التقارير القطاعية 

 يوضح الجدول أدناه عمليات كل تقرير قطاعي: 
 

 عمليات ال التقارير القطاعية 
واألحذية واإلكسسوارات من خالل منافذ البيع  تشمل بشكل رئيسي مبيعات المالبس  أزياء التجزئة 

 بالتجزئة
 صاالت األلعاب لألطفال   الترفيه الداخلي 

 المقاهي والمطاعم   األغذية والمشروبات 
 

 المعلومات الجغرافية 
وا بالتجزئة،  البيع  المجموعة من خالل مختلف منافذ  بصفة  تعمل  السعودية (محلياً) ودولياً  العربية  المملكة  لألطفال في  الداخلي  لترفيه 

رئيسية في األردن ومصر وجمهورية كازاخستان والواليات المتحدة األمريكية وجمهورية أذربيجان وجورجيا وأرمينيا والمغرب. 



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 الف ذلك. يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خ
 

٤٤ 

 ة (يتبع) القطاعات التشغيلي .٢٢
 
 غرافية  معلومات حول تقارير القطاعات والمعلومات الج  ) ب

 
 وفيما يلي المعلومات القطاعية من العمليات لهذه القطاعات: 

 القطاعات الجغرافية   التقارير القطاعية  

 الترفيه الداخلي  أزياء التجزئة  
أغذية  

 ومشروبات 

معامالت  
القطاعات التي تم  

 دولية  مبيعات محلية   اإلجمالي  استبعادها 
معامالت القطاعات  
 لي اإلجما  التي تم استبعادها 

 بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية  
           م ٢٠٢١

           الربح أو الخسارة 
 ٤٬٢٣٢٬٥١٣ ) ٥٬٩٤٩( ٥٥٦٬٨١٧ ٣٬٦٨١٬٦٤٥    ٤٬٢٣٢٬٥١٣ --  ٣٤٠٬٤٧٨ ٥٬٢٣٠ ٣٬٨٨٦٬٨٠٥ اإليرادات 

 )  ٢٩٨٬٣٤٢( --  ) ٥٤٬٣٦٠( ) ٢٤٣٬٩٨٢(  )  ٢٩٨٬٣٤٢( --  ) ٣٧٬٥٨٦( ) ١٧٬٨٦٣( ) ٢٤٢٬٨٩٣( استهالك وإطفاء  
 ) ٣٥٤٬٩٥٦( --  )  ٤٠٬٦٧٢( ) ٣١٤٬٢٨٤(  ) ٣٥٤٬٩٥٦( --  )  ١٧٬٠٨٧( )  ٤٬١٩٦( ) ٣٣٣٬٦٧٣( رسوم تمويلية  

 ) ١٬١٠٨٬٦٢٧( ) ١١٬٨٣٣( ) ١٨٩٬٣٢٥( ) ٩٠٧٬٤٦٩(  ) ١٬١٠٨٬٦٢٧( --  ) ٦٧٬٧٠١( ) ٥١٬٥٤٣( ) ٩٨٩٬٣٨٣( الخسارة صافي 
           

           قائمة المركز المالي 
 ٦٬١٤٥٬٢٦٧ ) ٢٬٤١٤٬٩٤٢( ٦٦٩٬٤٢٢ ٧٬٨٩٠٬٧٨٨  ٦٬١٤٥٬٢٦٧ --  ٤٠٧٬٥٣٦ ١٥١٬٨٢٧ ٥٬٥٨٥٬٩٠٤ ير متداولة موجودات غ

 ٢٬٢١٣٬٤٦٠ ١٢٢٬٥٦٠ ) ١٣٣٬٣٥٩( ٢٬٢٢٤٬٢٥٩  ٢٬٢١٣٬٤٦٠ --  ) ١٢٬٥٠٤(   ٢٬٠٨٣ ٢٬٢٢٣٬٨٨١ موجودات متداولة  
 ٧٬٩٠٧٬١٥٢ ٤٧٬٢٣٠ ٦٥٠٬١٧٦ ٧٬٢٠٩٬٧٤٦  ٧٬٩٠٧٬١٥٢ --    ٣٥٩٬٦٧٣ ١٢١٬٣١٣ ٧٬٤٢٦٬١٦٦ إجمالي المطلوبات  

           
           م ٢٠٢٠

           الربح أو الخسارة 
 ٥٬٣٤١٬٧٨٩ )١٦٬٩٣٣( ٩٨٠٬١٨٤ ٤٬٣٧٨٬٥٣٨  ٥٬٣٤١٬٧٨٩ -- ٥٢٬٧٦٠ ٧٤٬٢٢٨ ٥٬٢١٤٬٨٠١ اإليرادات 

 ) ٢٩٥٬٥١٩( -- ) ١٦٧٬٠٩٥( ) ١٢٨٬٤٢٤(  ) ٢٩٥٬٥١٩( -- )٢١٬٠٥٦( )٤١٬١٦٢( ) ٢٣٣٬٣٠١( استهالك وإطفاء  
 ) ٤٥١٬٥١٢( -- )٥٢٬٤٥٤( ) ٣٩٩٬٠٥٨(  ) ٤٥١٬٥١٢( -- )٢٬٩٥٥( )٥٬٨١٨( ) ٤٤٢٬٧٣٩( رسوم تمويلية  

 ) ٦٨١٬١٥٣( )٤٩٢( )٨٥٬١٨٠( ) ٥٩٥٬٤٨١(  ) ٦٨١٬١٥٣( -- )١٩٬٠٢٧( )١٥٬٢٩٩( ) ٦٤٦٬٨٢٧( صافي الخسارة 
           

           قائمة المركز المالي 
 ٦٬٩٦٢٬٢٨١ ) ١٬٥٦٠٬٦٤١( ٨٤٧٬١٤٥ ٧٬٦٧٥٬٧٧٧  ٦٬٩٦٢٬٢٨١ -- ٤٦١٬٢٥٧ ٢٣٠٬٦٨٥    ٦٬٢٧٠٬٣٣٩ موجودات غير متداولة 

 ٣٬٠٥٥٬٧٨٩ ) ١٬٣٩٩٬٦٦٩( ٤٧٧٬٤٣٨ ٣٬٩٧٨٬٠٢٠  ٣٬٠٥٥٬٧٨٩ -- ٨٨٬٨٣٨ ٧٬٣١٨         ٢٬٩٥٩٬٦٣٣ موجودات متداولة  
 ٨٬٤٨٨٬٣٧٦ ) ١٬٤٧٣٬٦٩٢( ٢٬٣٨٥٬٣٧٧ ٧٬٥٧٦٬٦٩١  ٨٬٤٨٨٬٣٧٦ -- ٤٢٩٬٨٤٠ ١٧٠٬٧٦١    ٧٬٨٨٧٬٧٧٥ إجمالي المطلوبات  

 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م2021مارس  31للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
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 اإليرادات  .23

 فيما يتعلق بالسياسة المحاسبية.ج - 6 راجع إيضاح

 

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

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

 الجغرافي الرئيسي ومصادر اإليرادات الرئيسية: 

 م2021مارس  31 

 
المملكة العربية  

  اإلجمالي الدول العالمية  السعودية

     

 456,571,832 2,874,470,351 المالبس 
3,331,042,183 

 

 

   279,605,376 78,651,698 200,953,678 األحذية واإلكسسوارات

  276,157,981  10,414,847 265,743,134 أخرى 

  3,886,805,540  545,638,377 3,341,167,163 أزياء التجزئة

  340,478,224 --  340,478,224 األغذية والمشروبات

   5,229,338 5,229,338 -- الترفيه الداخلي 

   4,232,513,102  550,867,715 3,681,645,387 إجمالي اإليرادات 

 

 م2020مارس  31 

 
المملكة العربية  

  اإلجمالي الدول العالمية  السعودية

  4,494,561,994 735,535,499 3,759,026,495 المالبس 

  504,562,770 128,232,746 376,330,024 األحذية واإلكسسوارات

  215,676,266 25,254,674 190,421,592 أخرى 

  5,214,801,030 889,022,919 4,325,778,111 أزياء التجزئة

  52,759,775 -- 52,759,775 األغذية والمشروبات

  74,228,412 74,228,412 -- الترفيه الداخلي 

  5,341,789,217 963,251,331 4,378,537,886 إجمالي اإليرادات 

 

 اإليرادات والمصروفات .24

 فيما يتعلق بالسياسة المحاسبية.ل - 6 راجع إيضاح

 

 تكلفة اإليرادات (أ

 م2020  م2021 إيضاح 

 3,491,475,748   2,961,505,343 ( 1) تكلفة البضاعة 

 588,031,437   592,963,723 ج -29 استهالك موجودات حق االستخدام 

 671,569,803   581,961,626  رواتب ومنافع موظفين 

 67,683,447  57,681,615  مرافق خدمية وصيانة 

 16,008,407   24,253,359  إعالنات

 53,820,371   18,509,635 ج -29 مصروفات إيجار  

 3,244,699   3,999,424  سفر 

 42,109,951   79,939,257  أخرى 

  4,320,813,982  4,933,943,863 

 

مليون لاير سعودي(.   221.2م:  2020مليون لاير سعودي )  107.7  تتضمن تكلفة البضاعة مصروف مخصص المخزون بمبلغ .1

بمبلغ   أيضا  مصروف  تتضمن  ذلك،  إلى  )  369.6باإلضافة  يتعلق   329.0م:  2020مليون لاير سعودي  سعودي(  مليون لاير 

 بتخفيض المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق وتم إثباته مباشرة كمصروف ولم يتم تحويله من خالل حساب مخصص المخزون.  

  



 )شركة مساهمة سعودية(شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م2021مارس  31للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
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 والمصروفات )يتبع(اإليرادات  .24
 

 مصروفات البيع والتوزيع (ب

 م2020  م2021 إيضاح 

 77,363,256   82,510,188  رواتب ومنافع موظفين 

 6,612,998   16,329,609  رسوم بنكية

 15,228,766   16,308,146  إعالن وترويج 

 11,624,379   8,924,291  مرافق خدمية وصيانة 

 8,819,632   4,012,463  سفر  

 4,440,955   2,401,793 ج -29 مصروفات إيجار 

 5,475,608   571,548  نفقات شحن وتوزيع

 8,895,453   15,273,173  أخرى  

  146,331,211   138,461,047 

 

 المصروفات العمومية واإلدارية (ج

 م2020  م2021 إيضاح 

 103,314,516  124,418,835  رواتب ومنافع موظفين 

 5,751,576   17,298,930  رسوم حكومية ومصروفات مرتبطة بها

 4,304,957   17,063,059  مرافق خدمية وصيانة 

 10,167,327   15,937,748  سفر واتصاالت 

 38,320,141   15,803,022  رسوم بنكية

 4,213,019   11,415,208  قرطاسية ولوازم 

 --   5,590,845  إعالن ونشر 

 8,696,521   3,267,799  تأمين 

 6,972,873   3,187,963 ج -29 إيجارات 

 36,144,502  80,609,726  أخرى  

  294,593,135  217,885,432 

 

 المصروفات التشغيلية األخرى  (د

 م2020  م2021 إيضاح 

 42,510,484   76,007,836 ( 1) خسائر من إقفال متجر

 --  45,914,307  خسارة فروق عملة أجنبية  

 6,934,082  6,891,619  ممتلكات ومعدات  شطبخسارة من 

  128,813,762  49,444,566 

 

 يمثل هذا البند شطب يتعلق بموجودات لمتاجر مغلقة لم تعد صالحة لالستخدام.  .1

 

 اإليرادات التشغيلية األخرىهـ(          

 م2020  م2021 إيضاح 

 52,527,936  210,721,557 29 تنازل عن إيجار لعقود اإليجار 

 7,772,066  13,267,309 29 عقد إيجار  و تعديل ربح من إنهاء

 4,473,179  --  أرباح تحويل عمالت أجنبية 

 144,497,726  --  ربح من استبعاد عقار استثماري  

 7,938,438  46,902,993  أخرى 

  270,891,859  217,209,345 

 

 تكاليف التمويل على القروض والسلف (و

 م2020  م2021 إيضاح 

 169,572,637   143,544,803  نفقات تمويلية على قروض وسلف 

 34,409,185  2,449,434  إطفاء رسوم مقدمة

  145,994,237   203,981,822 

 

 



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 ة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالي

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 الف ذلك. يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خ
 

٤٧ 

 خسارة السهم  .٢٥

 يتعلق بالسياسة المحاسبية. فيما ص -٦ راجع إيضاح
 

فضة على أساس الخسارة التالية العائد للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  تم احتساب خسارة السهم األساسية والمخ
 القائمة.

 
 م ٢٠٢٠مارس  ٣١  م ٢٠٢١مارس  ٣١ إيضاح  

 )٦٥٦٬٢٥٦٬٦٤٤(  (١٬٠٩٠٬٧٥٣٬١٠٢)  الخسارة الخاصة بالمساهمين العاديين
 ٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢١ المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  

 ) ٣٫١٣(  ) ٥٫٢٠(  خسارة السهم األساسية والمخفضة 
 

 القيم العادلة وإدارة المخاطر  –األدوات المالية  .٢٦

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. ن - ٦م و - ٦ل و - ٦ي و -٦ط و - ٦و  ب-٦ راجع إيضاح
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة  ) أ
 

لمجموعة يتم تسجيلها على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات في حقوق الملكية المدرجة  نظراً ألن األدوات المالية الخاصة با
الشا  الدخل  العادلة من خالل  الدفترية بالقيمة  القيم  بين  فروقات  تنشأ  أن  يمكن  الخسارة،  أو  الربح  العادلة من خالل  وبالقيمة  اآلخر  مل 

 وتقديرات القيمة العادلة.  
 

 رة أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة المالية ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية. وبرأي اإلدا
 

القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في النظام المتدرج للقيمة  يظهر الجدول التالي  
وال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة  العادلة لألدوات المالية.  

 إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.  في حالة
 

 م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 

 القيمة الدفترية 
 القيمة العادلة 

 اإلجمالي  ٣ المستوى ٢المستوى  ١المستوى 
      الموجودات المالية 

      بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ٢١٥٬٨٦٠٬٠٠٠ --  ٢١٥٬٨٦٠٬٠٠٠ --  ٢١٥٬٨٦٠٬٠٠٠   ٢  - صندوق المبارك العقاري للدخل   

      
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

      أدوات حقوق الملكية  -
 ٨٤٬٤٣٢٬١٢٢ ٨٤٬٤٣٢٬١٢٢ --  --  ٨٤٬٤٣٢٬١٢٢ صرية للتطوير العقاري شركة المراكز الم 

 
 م ٢٠٢٠مارس  ٣١ 
 

 القيمة الدفترية 
 القيمة العادلة 

 اإلجمالي  ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى 
      الموجودات المالية 

      
      بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -- -- ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٢  - لدخل صندوق المبارك العقاري ل  
 

  



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 ة الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالي

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 الف ذلك. يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خ
 

٤٨ 

 والقيمة العادلة وإدارة المخاطر (يتبع) األدوات المالية  .٢٦
 

 أساليب التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة  ) ب
 

 س االستثمارات المذكورة أعاله. تعرض الجداول التالية أساليب التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة المستخدمة في قيا

 أساليب التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة   النوع 

أدوات حقوق  
 الملكية  

يعتمد نموذج التقييم على التدفقات النقدية المخصومة ويأخذ في االعتبار أن القيمة الحالية لإليرادات المستقبلية المتوقعة  
الشاغرة، مخصومة باستخدام معدل الخصم    إيجار واالستحواذ المتوقع على الوحداتالمستحقة بموجب اتفاقيات عقود  

 المعدل للمخاطر. يتم تعديل التقييم لصافي الدين للشركة المستثمر فيها.
 
الخصم المعدل للمخاطر. سوف تزيد  المتوقعة ومعدل  النقدية  التدفقات  الهامة  القابلة للمالحظة  المدخالت غير  تتضمن 

 لقيمة العادلة المقدرة إذا: (تنقص) ا
 التدفقات النقدية المتوقعة أعلى (أقل) أو كانت  - 
 كان معدل الخصم المعدل بالمخاطر أقل (أعلى).  - 

 
 أهداف إدارة المخاطر المالية  ) ج

 
 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية: 

 
 مخاطر االئتمان •
 مخاطر السيولة  •
 مخاطر السوق   •
 ارة رأس المال مخاطر إد •

 
إدارة الشركة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى المجموعة. يقوم مجلس اإلدارة  يكون مجلس  

 بإنشاء لجنة إدارة المخاطر التي تكون مسؤولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة. وتقوم اللجنة بتقديم تقارير دورية 
 هذه األعمال. لمجلس اإلدارة حول نتائج 

 



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

٤٩ 

 األدوات المالية والقيمة العادلة وإدارة المخاطر (يتبع)  .٢٦
 

 إدارة المخاطر المالية (يتبع)   ) ج
 

يتم وضع سياسات المجموعة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع الحدود والضوابط المالئمة للمخاطر  
لى مراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات  باإلضافة إ

ق وأنشطة المجموعة. وتهدف المجموعة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة الخاصة بها إلى الحفاظ على بيئة في ظروف السو
 ي من خاللها يدرك جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.رقابية منضبطة وبناءة والت 

 
ا بمتابعة مدى  اإلدارة  قيام  كيفية  اإلشراف على  بالشركة  المراجعة  المخاطر  تتولى لجنة  المجموعة إلدارة  اللتزام بسياسات وإجراءات 

ي تواجهها المجموعة. يقوم قسم المراجعة الداخلية  باإلضافة إلى مراجعة مدى فاعلية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر الت 
دورية ومراجعة خاصة لضوابط وإجراءات إدارة    بمساعدة لجنة المراجعة في أداء دورها. ويقوم قسم المراجعة الداخلية بإجراء مراجعة

 المخاطر ويقوم بتقديم تقارير حول نتائج هذه األعمال إلى لجنة المراجعة.
 

 مخاطر االئتمان  .١
 

طر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة الطرف اآلخر على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للمجموعة. ليس لدى المجموعة  مخا
 تركيز هام لمخاطر االئتمان. فيما يلي بياناً بتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان:

 
 إيضاح 

 مارس  ٣١
  م ٢٠٢١

 مارس  ٣١
 م ٢٠٢٠

 ٦٧٩٬٨٠٨٬٢٣١  ٨٠٤٥١٬٨٤٠٬١ ١٥ نقد لدى البنوك
 ٣٤٦٬٣٨٠٬٩٨٨  ٢١٢٬٧١٥٬٦٨٥ ١٣ دفعات مقدمة وتأمينات وذمم مدينة أخرى 

 ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٦ وعالمات تجارية مستحق من استبعاد شركة تابعة  

  ١٬١٧٦٬١٨٩٬٢١٩  ٧٣٩٬٥٥٥٬٨٦٥ 
 

 على ما يلي:  تقتصر مخاطر االئتمان على الذمم المدينة واألرصدة البنكية
 + األرصدة النقدية المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني يتراوح منBBB + إلىA. 
  تظهر الدفعات المقدمة والتأمينات والذمم المدينة األخرى بالصافي بعد خصم مخصص االنخفاض في قيمة هذه األرصدة. تقوم

بالذمم المدينة. إن المكونات  المجموعة باحتساب خسائر االنخفاض في القيمة على أساس تقدي  رها للخسائر المتكبدة التي تتعلق 
خسارة المتوقعة لعمالء محددين وكذلك عنصر الخسارة اإلجمالية التي يتم تقديرها لمجموعة  الرئيسية لهذا المخصص هي عنصر ال

 عمالء متماثلين.  
  نة متأخرة أو منخفضة القيمة من أطراف ذات عالقة.  المركز المالي المستقر لألطراف ذات العالقة. لم يكن هناك أي ذمم مدي 

 
 القيمة: فيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في 

 
 إيضاح 

 مارس  ٣١
  م ٢٠٢١

 مارس  ٣١
 م ٢٠٢٠

 ٢١٬١٣٢٬٠٣٢  --   الرصيد االفتتاحي 
 --  --   المحمل للسنة 

 )٢١٬١٣٢٬٠٣٢(  --   شطب 
 --   --   الرصيد الختامي 

     
 )٥٠٬٤٥٥٬٠٩٢(  --   ذمم مدينة أخرى إلى الربح أو الخسارة شطب مباشر ل

  



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

٥٠ 

 العادلة وإدارة المخاطر (يتبع) األدوات المالية والقيمة  .٢٦
 

 إدارة المخاطر المالية (يتبع)   ) ج
 

 مخاطر السيولة  .٢
 

علقة باألدوات المالية. قد تنتج  إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المت 
 مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة.  

 
 كما تسعى للتأكد من توفر التمويل الكافي للوفاء بالتزامات مستقبلية للمجموعة.   تراقب اإلدارة مخاطر السيولة على أساس دوري

 
ستحقاقات التعاقدية الخاصة بالمطلوبات المالية في نهاية فترة التقرير. هذه المبالغ بالمجمل ولم يتم خصمها وتتضمن يلخص الجدول أدناه اال 

 مدفوعات الفوائد المقدرة. 
 النقدية التعاقدية التدفقات  

 سنوات  ٥أكثر من   سنوات   ٥من سنة إلى  أقل من سنة  القيمة الدفترية  المطلوبات المالية 

     م ٢٠٢١مارس  ٣١
  ٤٥٥٬٩٦٥٬٩٦٣  ٢٬٢٥٦٬٨٠٦٬٠١٦ ٨٥٦٬٧٧٧٬٠٤٧ ٣٬١٢٤٬٠٣٤٬٨١١ قروض وسلف 

 التزامات عقود إيجار 
٢٬٩٨٧٬٧٣٧٬٠٨٧  ٧٥٠٬٥٩٠٬٠٤٢ ٣٬٦٤٠٬٤٥٢٬٢٥٣  

١٬١٠١٬٦٥٦٬٢٢
٨  

 --  --  ١٬٠١٦٬٣٤٨٬٨٣٥ ١٬٠١٦٬٣٤٨٬٨٣٥ ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 

٥٬٢٤٤٬٥٤٣٬١٠٣ ٢٬٦٢٣٬٧١٥٬٩٢٤ ٧٬٧٨٠٬٨٣٥٬٨٩٩ 
١٬٥٥٧٬٦٢٢٬١٩

١ 
     م ٢٠٢٠مارس  ٣١

 ٧٦٧٬٧١٢٬٥٥٧ ١٬٩٤٥٬١٣٤٬٩٧٥ ٧٨٧٬٣٠٣٬٥٧٥ ٣٬١٨٣٬٤٦٩٬٦٥٢ قروض وسلف 
 ١٬٥٥٠٬١٤٠٬٤٧٧ ٢٬٩٥١٬٠٢٠٬٠٩٠ ٨٦٣٬١٩٨٬٢٣٢ ٤٬٢٥٧٬٩٥٢٬٣١٩ التزامات عقود إيجار 

 -- -- ٩٣٤٬٥٣٣٬١٦٢ ٩٣٤٬٥٣٣٬١٦٢ ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 ٢٬٣١٧٬٨٥٣٬٠٣٤ ٤٬٨٩٦٬١٥٥٬٠٦٥ ٢٬٥٨٥٬٠٣٤٬٩٦٩ ٨٬٣٧٥٬٩٥٥٬١٣٣ 

 
 مخاطر السوق  .٣

 
أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار  مخاطر السوق تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في  

ومراقبة التعرض لمخاطر  العمولة على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة التعرض لمخاطر السوق هو إدارة  
 السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.

 
 مخاطر العمالت 
المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العمالت  وهي المخاطر  

المستقبلية والموجودات التجارية  المعامالت  المعترف بهما بعمالت تختلف عن عملة المجموعة وهي اليورو،    عند إدراج  والمطلوبات 
سترليني والدرهم اإلماراتي والجنيه المصري. تراقب اإلدارة التقلبات في معدالت صرف العمالت األجنبية  والدوالر األمريكي، والجنيه اإل

 وتأثير تقلبات العمالت المحاسب عنها في القوائم المالية الموحدة. 
 

المالية  في نهاية السنة، كان لدى المجموعة صافي التعرضات الجوهرية أدناه في العمالت األجنبية. فيما يلي الم  وجودات والمطلوبات 
 بالصافي بالعمالت األجنبية: 

 

 تعرضات العمالت األجنبية 
 مارس  ٣١ 

 م ٢٠٢١
 مارس ٣١

 م ٢٠٢٠
    

 )٢٥٬٩٨٣٬٠٦٠( ) ٢٢٬٤٩٩٬٧١٨(  اليورو 
 )٣٩٬٤٥٧٬٥٦١( ) ٣٣٬٤٧٨٬٠٧٧(  دوالر أمريكي 

 ) ٦٥٩٬٨٧٩( ) ١٬٠٢٤٬٩٦٥(  الجنيه اإلسترليني
 ٥٨٧٬٤٩٩   ٨٨٠٬٧٤٩  درهم إماراتي
 ٣٥٤٬٧٢٧٬٠٠٥   ٢٦٢٬٥٤٢  جنيه مصري 

 
  



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

٥١ 

 األدوات المالية والقيمة العادلة وإدارة المخاطر (يتبع)  .٢٦
 

 إدارة المخاطر المالية (يتبع)   ) ج
 

 ) مخاطر السوق (يتبع.             ٣
 

 مخاطر العمالت (يتبع)
 

 تم تطبيق أسعار صرف العمالت األجنبية الهامة التالية: 

 
سعر الصرف الفوري في نهاية   المعدل المتوسط 

 السنة 
 م ٢٠٢٠ م ٢٠٢١ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢١ 

 ٤٫٠٩ ٤٫٤٠ ٤٫٠٩ ٤٫٣٧ اليورو 
 ٣٫٧٥ ٣٫٧٥ ٣٫٧٥ ٣٫٧٥ دوالر أمريكي 

 ٤٫٨٦ ٥٫١٦ ٤٫٨٦ ٤٫٩١ الجنيه اإلسترليني
 ١٫٠٢ ١٫٠٢ ١٫٠٢ ١٫٠٢ م إماراتيدره

 ٠٫٢٢ ٠٫٢٤ ٠٫٢٢ ٠٫٢٤ جنيه مصري 
 

 الحساسية تحليل 
يعرض الجدول أدناه العمالت غير المثبتة "مربوطة" التي تتعرض لها المجموعة بشكل كبير على موجوداتها ومطلوباتها النقدية. يحتسب  

بالريا المعقول لمعدالت الصرف  التغير المحتمل  تأثير  ثابتة في قالتحليل  ائمة الربح أو  ل السعودي مع بقاء جميع المتغيرات األخرى 
 رة الموحدة. الخسا 

 حركة العملة مقابل الريال السعودي (الريال السعودي)   
 م ٢٠٢٠مارس  ٣١ م ٢٠٢١مارس  ٣١  

 العمالت األجنبية 
التغير في  

 االنخفاض  االرتفاع  االنخفاض  االرتفاع  العملة 
 ١٠٬٧٤٣٬٠٠٠ )١٠٬٧٤٣٬٠٠٠(   ٩٬٩٠٠٬٠٠٠ ) ٠٬٠٠٠٩٬٩٠( ٪ ١٠ - +/ اليورو 
 ٣٠٧٬٠٠٠ ) ٣٠٧٬٠٠٠(   ٥٢٩٬٠٠٠ ) ٥٢٩٬٠٠٠( ٪ ١٠ - +/ اإلسترلينيالجنيه 

 )٦٠٬١٠٤( ٦٠٬١٠٤ ) ٨٩٬٨٣٦(   ٨٩٬٨٣٦ ٪ ١٠ - +/ درهم إماراتي
 ) ٨٬٤٤٧٬٠٠٠( ٨٬٤٤٧٬٠٠٠ ) ٦٬٠٠٠(   ٦٬٠٠٠ ٪ ١٠ - +/ جنيه مصري 

 )٢٬٥٤٢٬٨٩٦ ) ٢٬٥٤٢٬٨٩٦(   ١٠٬٣٣٣٬١٦٤ ) ١٠٬٣٣٣٬١٦٤ 
 

 بالدوالر األمريكي، ال تتعرض المجموعة لمخاطر عمالت هامة تنتج من الدوالر األمريكي.حيث أن الريال السعودي مربوط 
 

 مخاطر معدالت العموالت 
. بلغت تسهيالت  وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار العمولة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة

مليون لایر سعودي)    ٣٬١٨٢م:  ٢٠٢٠مارس    ٣١م (٢٠٢١مارس    ٣١مليون لایر سعودي في    ٣٬١٢٤اإلسالمية (المرابحة)  المرابحة  
 وتحمل عمولة تمويل وفقاً ألسعار العمولة السائدة في السوق. 

 
 ة من أسعار العمولة الثابتة والمتغيرة على الديون. إن سياسة المجموعة إلدارة نفقاتها التمويلية تتمثل في استخدام مجموع

 
 تحليل الحساسية 

 يظهر الجدول التالي حساسية الدخل للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العمولة، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة. 
 

 العملة 

زيادة/النقص في  ال
النقاط األساسية ألسعار  

 العمولة 
التأثير على الدخل  

 لسنة ل
 ) ٩٬٣٧٢٬١٠٤( ٣٠+  لایر سعودي  م ٢٠٢١مارس  ٣١

 ٩٬٣٧٢٬١٠٤ ٣٠-  لایر سعودي  
 ) ٩٬٥٥٠٬٤٠٨( ٣٠+  لایر سعودي  م٢٠٢٠مارس  ٣١

 ٩٬٥٥٠٬٤٠٨ ٣٠-   لایر سعودي  
 
 
 
 
 



 )شركة مساهمة سعودية(شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م2021مارس  31للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
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 وإدارة المخاطر )يتبع(األدوات المالية والقيمة العادلة  .26
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع(  (ج

 

 مخاطر إدارة رأس المال  .4

 

تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على رأسمال فعال من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ومواصلة التطورات 

 ألعمالها. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى توزيعات األرباح على المساهمين العاديين.المستقبلية 

 

 : تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في

ومنافع  .1 للمساهمين  عوائد  تقديم  في  االستمرار  يمكنها  بحيث  االستمرارية  لمبدأ  وفقا   االستمرار  على  المنشأة  قدرة  على  الحفاظ 

 ألصحاب المصالح اآلخرين، و  

 توفير عائد كافي للمساهمين. .2

 

 االستحواذ على شركة تابعة .27

 فيما يتعلق بالسياسة المحاسبية. أ  -6 راجع إيضاح

 

المحدودة )"الشركة 2020يناير    23بتاريخ   المبتكر  االتحاد  المجموعة )"تاريخ االستحواذ "( عملية االستحواذ على شركة  أكملت  م، 

التابعة"(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالمملكة العربية السعودية. وتقوم الشركة التابعة بتشغيل مطاعم الوجبات السريعة 

المملكة ولدي أنحاء  المتمثلة بشكل أساسي في سينابون، وسياتل بست،  في كافة  العالمية  التجارية  ها حقوق امتياز في عدد من العالمات 

 وكوفي كونشيرتو وكريب أفير، وستوتيس، وكوفي دنياسي.

 

الي من الحصص في شركة االتحاد المبتكر المحدودة مقابل بعض الموجودات من المجموعة بمبلغ إجم  ٪100استحوذت المجموعة على 

  24مليون لاير سعودي بعد خصم صافي النقد المستحوذ عليه وقدره    316مليون لاير سعودي وبصافي تكلفة استحواذ بلغت    340قدره  

مليون لاير سعودي. تمت المحاسبة عن عملية االستحواذ باستخدام طريقة الشراء وبموجبها تم توزيع سعر الشراء المدفوع على أساس 

 ودات المستحوذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها. القيم العادلة للموج

 

بما في ذلك الموجودات غير الملموسة القابلة للتحديد    -وقد تم توزيع المقابل المدفوع الزائد عن القيم العادلة للموجودات المستحوذ عليها  

ي تم الحصول عليها في غضون سنة واحدة من تاريخ والمطلوبات المتعهد بها كشهرة. إذا كانت المعلومات الجديدة الت  -بشكل مستقل  

عن   المحاسبة  تعديل  فسيتم  المبالغ،  على  تعديالت  تحدد  االستحواذ  تاريخ  في  موجودة  كانت  التي  والظروف  الحقائق  حول  االستحواذ 

 االستحواذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

٥٣ 

 حواذ على شركة تابعة (يتبع)االست .٢٧
 

 تاريخ االستحواذ  إيضاح  
   الموجودات 

 ٣٢٤٬٣٣٥٬٨٥٨  موجودات حق االستخدام 
 ١٣١٬٤٦٤٬٨٨٣  ممتلكات ومعدات 

 ١٢٬٧٥٠٬٧١٤  موجودات غير ملموسة أخرى 
 ١٨٬٨٥٤٬٣٤٠  مخزون 

 ٣٥٬٦٧٩٬٩٦٤  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى  
 ٢٣٬٩٤٧٬٩١٦  نقد وما في حكمه  

  ٥٤٧٬٠٣٣٬٦٧٥ 
   المطلوبات 

 )٣٤٥٬٠٤٦٬٥٥٤(  التزامات عقود إيجار 
 )٣٢٬٥٩٢٬٤٧٤(  مبلغ مستحق ألطراف ذات عالقة 

 )١٧٬٢٣٦٬١٢٤(  ذمم دائنة ومستحقات 
 )١١٬٧٧٤٬٨٨٢(  الموظفينمنافع 

  )٤٠٦٬٦٥٠٬٠٣٤ ( 
 ١٤٠٬٣٨٣٬٦٤١  وجودات المستحوذ عليها صافي الم

 ) ٨٬٢١٠٬٦٧٤(  الحصة في حقوق الملكية غير المسيطرة 
 ١٣٢٬١٧٢٬٩٦٧  حصة المجموعة في صافي الموجودات المستحوذ عليها 

 ٣٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ) ١( مقابل االستحواذ  
 ٢٠٧٬٨٢٧٬٠٣٣  االستحواذ الشهرة الناتجة عن 

 
 تحواذ للمقابل المحول لالستحواذ؛ يلخص الجدول التالي قيمة تاريخ االس

 تاريخ االستحواذ  إيضاح  
 ١٥٧٬٦٨١٬٤٧٨ ١٣ ذمم مدينة أخرى  

 ١٢٩٬٤٥٤٬٢٨٥ )١( ١٦ مستحق من استبعاد شركات تابعة  
 ٥٢٬٨٦٤٬٢٣٧ ١٠ استثمار في شركات زميلة 

  ٣٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ 
 



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

٥٤ 

 حقوق الملكية غير المسيطرة  .٢٨

 تعلق بالسياسة المحاسبية. فيما ي أ  - ٦ راجع إيضاح
 

 المجموعة.يلخص الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بكل شركة تابعة للمجوعة لديها حصص غير مسيطرة جوهرية قبل إجراء أي حذوفات داخل 

 م٢٠٢١مارس  ٣١
ريتيل جروب أذربيجان  

 المحدودة 
ريتيل جروب أرمينيا  
 شركة مساهمة مقفلة 

موديلز أون القابضة  
 المحدودة 

شركة بوابة الغذاء  
 التجارية*

شركات تابعة أخرى   شركة مطاعم أزال*
 اإلجمالي  غير هامة 

   ٪ ٣٥ ٪ ٣٠ ٪ ٤٩ ٪٤ ٪ ١٥ نسبة الحصص غير المسيطرة 
        

   ٥١٧٬١١٨٬٦٩٥   ٢٢٧٬٢٥٢٬٣٤٩   ٥٧٬٨٩٧٬٨٨٨   ١٢٧٬٤٨١٬٦٣٥   --   ١٢٬٠٧٤٬٣٥٤   ٩٢٬٤١٢٬٤٦٩ موجودات غير متداولة 
   ٢١٨٬٦٣٦٬٧٥٦   ٩٤٬٤٦٨٬٦٣٥   ١٨٬٤٠٨٬٢٦٨   ٢٤٬٨٨٩٬٤٥٨   ٣٠١٬٤١٣   ٤٤٬٨٩٠٬٩٦٧   ٣٥٬٦٧٨٬٠١٥ موجودات متداولة 

 ) ٣١٣٬٠٤٠٬٥٤٩( ) ١٢٧٬٢٠١٬٨٥٢( ) ٣٣٬٧٣٤٬٥١١( ) ٧١٬٣٣٠٬٨٣٦(   -- ) ٦٬٦٤٠٬٢٦٤( ) ٧٤٬١٣٣٬٠٨٦( مطلوبات غير متداولة 
 ) ٤١٧٬٦٢٠٬٤٨٥(  ) ٤٢٬٥٠٧٬٤٥٠( ) ٦٨٬٨١٤٬٤٦٤( ) ٩٧٬٩٠١٬٧١٤( ) ١٣٥٬٧١١٬٩٩١( ) ٦٢٬٩٩٨٬٣٦٤( ) ٩٬٦٨٦٬٥٠٢( مطلوبات متداولة 

  ٥٬٠٩٤٬٤١٧   ١٥٢٬٠١١٬٦٨٢ ) ٢٦٬٢٤٢٬٨١٩( ) ١٦٬٨٦١٬٤٥٧( ) ١٣٥٬٤١٠٬٥٧٨( ) ١٢٬٦٧٣٬٣٠٧(   ٤٤٬٢٧٠٬٨٩٦ صافي الموجودات 
 ) ٩٩٬٩٧٠٬١٠٠( ) ٤٬٢٢٠٬٢٤٧( ) ٩٬١٨٤٬٩٨٦( ) ٥٬٠٥٨٬٤٣٧( ) ٦٦٬٣٥١٬١٨٣( ) ٥٠٦٬٩٣٤( ) ١٤٬٦٤٨٬٣١٣( صافي الموجودات العائدة للحصص غير المسيطرة 

        
   ٤٧٥٬٩٢٨٬٧٨٧    ١٥٨٬٦٩٤٬٠٥٦    ٤٥٬٥١٢٬٨٢١    ١٤١٬٧٥٩٬٦٣٠    --    ٨٤٬٣٥٢٬٩٢٥    ٤٥٬٦٠٩٬٣٥٥  اإليرادات 
 ) ٨٤٬٢٠٢٬٦٢٧(  )  ٩٬٥٤٣٬٧٩٢(  ) ١١٬٧٤٧٬٢٣٤(  ) ٣٦٬٣٠٢٬٣٨٠(    --  ) ٨٬٣٢٠٬٩٦٢(  ) ١٨٬٢٨٨٬٢٥٩(  الخسارة 

ية غير الربح/(الخسارة) الموزعة على حقوق الملك
 المسيطرة 

 )١٧٬٨٧٣٬٤٦٣(    ٢٠٤٬٨٦٠  ) ٤٬١١١٬٥٣٢(  ) ١٠٬٨٩٠٬٧١٤(    --  ) ٣٣٢٬٨٣٨(  ) ٢٬٧٤٣٬٢٣٩ ( 

 

 م٢٠٢٠مارس  ٣١
ريتيل جروب أذربيجان  

 المحدودة 
ريتيل جروب أرمينيا  
 شركة مساهمة مقفلة 

موديلز أون القابضة  
 المحدودة 

شركة بوابة الغذاء  
 التجارية*

تابعة أخرى   شركات شركة مطاعم أزال*
 اإلجمالي  غير هامة 

   ٪ ٣٥ ٪ ٣٠ ٪ ٤٩ ٪٤ ٪ ١٥ نسبة الحصص غير المسيطرة 
        

   ٥٤٨٬٣٤٦٬٩٠٣   ١٦١٬١٤٧٬٣٥٠ ٧١٬٩٧٢٬٢٢٣ ١٨٣٬٥٦٧٬٦١٠ -- ٢٣٬٦٤١٬٩٣٣ ١٠٨٬٠١٧٬٧٨٧ موجودات غير متداولة 
   ٣٣٤٬٦٠٣٬٤٩٦   ١٧٢٬٤٧١٬٠٣٧ ١٦٬٥٠٠٬٥٤٨ ٣٠٬١٤٤٬٧٤٣ ٢٬١٦٣٬٧١٠ ٥٣٬٨٠٩٬١١٥ ٥٩٬٥١٤٬٣٤٣ موجودات متداولة 

 )  ٤١٠٬٠٧١٬٩٧٧( ) ١٥٤٬٤٣٩٬١٦١( ) ٤٤٬٨٦٣٬٠٦٨( ) ١١٦٬٩٤٨٬٩٥٧( -- ) ١٢٬٥٠١٬٠٨٤( ) ٨١٬٣١٩٬٧٠٧( مطلوبات غير متداولة 
 )  ١٬٠١١٬٦٥٢٬٩١٤( ) ٣٧٠٬٣٩٤٬٨٦٣( ) ٥٨٬١٠٥٬٢٨٨( ) ٧٦٬٣٤٥٬٣٧٢( ) ١٣٥٬٧١١٬٩٩١( ) ٢١٠٬٤٦٤٬٨٦٢( ) ١٦٠٬٦٣٠٬٥٣٨( مطلوبات متداولة 

 )  ٥٣٨٬٧٧٤٬٤٩٢( ) ١٩١٬٢١٥٬٦٣٧( ) ١٤٬٤٩٥٬٥٨٥( ٢٠٬٤١٨٬٠٢٤ ) ١٣٣٬٥٤٨٬٢٨١( ) ١٤٥٬٥١٤٬٨٩٨( ) ٧٤٬٤١٨٬١١٥( دات صافي الموجو 
 ) ٨٤٬٨٧٠٬٤٠١( ) ٣٬٥٠٠٬٣٨٢( ) ٥٬٠٧٣٬٤٥٥( ٦٬١٢٥٬٤٠٧ ) ٦٥٬٤٣٨٬٦٥٨( ) ٥٬٨٢٠٬٥٩٦( ) ١١٬١٦٢٬٧١٧( صافي الموجودات العائدة للحصص غير المسيطرة 

        
   ٥٠٨٬٥٧٧٬٦٠٨   ١٤٩٬٧٩٥٬٨٩٧ ٧٬٧٩٥٬٦٠٠ ٢٥٬١١٢٬٩٢٠ ١٠٬١٧٧٬٩٧١ ١٢٣٬٥٠٥٬١٢٠ ١٩٢٬١٩٠٬١٠٠ اإليرادات 

 )  ٨١٬٤٩٢٬٥٣٧( ) ١٦٬٩٨٨٬٥١٨( ) ١٤٬٤٦٧٬٥٠١( ) ٤٬٧٢١٬١٠٧( ) ٣٧٬٠٠٨٬٣٠٢( ) ١٢٬٣٧٢٬٦٨١( ٤٬٠٦٥٬٥٧٢ الربح/(الخسارة) 
الربح/(الخسارة) الموزعة على حقوق الملكية غير 

 المسيطرة 
٢٤٬٨٩٥٬٨٨٦( )  ٣٩٦٬٧٩٠( ) ٥٬٠٦٣٬٦٢٥( ) ١٬٤١٦٬٣٣٢( ) ١٨٬١٣٤٬٠٦٨( ) ٤٩٤٬٩٠٧( ٦٠٩٬٨٣٦ ( 

المجموعة وهي شركة االتحاد المبتكر المحدودة. * هذه الشركات التابعة مملوكة من خالل شركة تابعة مملوكة بالكامل بواسطة 



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١في للسنة المنتهية 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

٥٥ 

 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار  .٢٩

 ية. فيما يتعلق بالسياسة المحاسب ر  - ٦ راجع إيضاح
 

سنوات، مع  ١٠إلى  ٥تقوم المجموعة باستئجار متاجر ومستودعات (عقود إيجار عقارات). تستمر عقود اإليجار عادة لفترة تمتد من 
 خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. فيما يلي المعلومات التي تتعلق بعقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مستأجراً. 

 
 تخدام موجودات حق االس  ) أ

 
 م ٢٠٢٠مارس  ٣١ م ٢٠٢١مارس  ٣١ إيضاح  

 -- ٤٬٠٥٨٬٠٠٥٬٢٧٧  أبريل   ١الرصيد في 
عند   االستخدام  حق  موجودات  الدولي  إثبات  للمعيار  األولي  التطبيق 

 ٤٬٧٢٤٬٦٨٦٬٣٩٤ --   ١٦للتقرير المالي 
 ٣٢٤٬٣٣٥٬٨٥٨ --  ٢٧ إضافات عند االستحواذ  

 ٧٤٬٨٠٣٬١٧٥ ٤٤٤٬٠٠٩٬١٦٤  إضافات  
 )٤١٧٬٨٦٦٬١١٠( (٣٤٠٬٤٠٥٬١٢٠)  يات لإلنهاء تسو

 )٥٩٬٩٧٤٬٨٣٥( (١٦٦٬٧٢٩٬٢٨٩)  تسويات إلعادة تقييم 
 )٥٨٨٬٠٣١٬٤٣٧( (٥٩٢٬٩٦٣٬٧٢٣)  االستهالك للسنة مخصص 

 ٥٢٬٢٣٢ --   صرف العمالت األجنبية أرباح

 ٤٬٠٥٨٬٠٠٥٬٢٧٧ ٣٬٤٠١٬٩١٦٬٣٠٩  مارس   ٣١الرصيد في  
 

 التزامات عقود اإليجار   ) ب
 

 يتم عرض التزامات عقود اإليجار في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:
 م ٢٠٢٠مارس  ٣١ م ٢٠٢١مارس  ٣١ إيضاح  

 ٣٬٦١١٬٢٠٤٬٣٣٤ ٢٬٨٣٧٬٥٩٦٬٢١٣  الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار 
 ٦٤٦٬٧٤٧٬٩٨٥ ٨٠٢٬٨٥٦٬٠٤٠  الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

 ٤٬٢٥٧٬٩٥٢٬٣١٩   ٣٬٦٤٠٬٤٥٢٬٢٥٣  مارس   ٣١الرصيد في  
 

 م ٢٠٢٠مارس  ٣١ م ٢٠٢١مارس  ٣١ إيضاح   
 -- ٤٬٢٥٧٬٩٥٢٬٣١٩  أبريل   ١الرصيد في 

للمعيار  األولي  التطبيق  التزام عقود اإليجار عند  إثبات 
 ١٦الدولي للتقرير المالي 

   -- ٤٬٩٠٢٬٢٩٧٬٩٦٧ 
 ٣٤٥٬٠٤٦٬٥٥٤ - - ٢٧ إضافات عند االستحواذ  

 ٢٤٧٬٥٣٠٬٦١٣ ٢٠٨٬٩٦٢٬١٤٨  مصروف الفائدة
 ٧٤٬٨٠٣٬١٧٥ ٤٤٤٬٠٠٩٬١٦٤  إضافات  

 )٤٢٥٬٦٣٨٬١٧٦( (٣٥٩٬٤٤٢٬٦٣٠)  تسويات لإلنهاء 
 )٥٩٬٩٧٤٬٨٣٥( (١٦٠٬٩٥٩٬٠٨٨)  تسويات إلعادة تقييم 

 )٥٢٬٥٢٧٬٩٣٦( (٢١٠٬٧٢١٬٥٥٧) هـ- ٢٤ امتياز إيجار 
  ١٩٬٧٣٥٬٦٧٢  إيجار  المدفوع من التزامات عقود

 )٥٢٦٬٠٥٤٬٤٣٠( ) ٣٥٠٬٠١٦٬٣٩٨(  المبلغ األصلي  - 
 )٢٤٧٬٥٣٠٬٦١٣( ) ٢٠٩٬٠٦٧٬٣٧٧(  الفائدة - 

 ٤٬٢٥٧٬٩٥٢٬٣١٩ ٣٬٦٤٠٬٤٥٢٬٢٥٣  مارس   ٣١الرصيد في  
 

 المبالغ المدرجة في الربح أو الخسارة   ) ج
 

 م ٢٠٢٠ م ٢٠٢١ إيضاح  
 ٥٨٨٬٠٣١٬٤٣٧ ٥٩٢٬٩٦٣٬٧٢٣ أ- ٢٩ ام  استهالك موجودات حق االستخد

 ٢٤٧٬٥٣٠٬٦١٣ ٢٠٨٬٩٦٢٬١٤٨ ب - ٢٩ التزامات عقود إيجار فائدة على 
 ٦٥٬٢٣٤٬١٩٩ ٢٤٬٠٩٩٬٣٩١ ج - 24 ،ب- 24 ،أ- ٢٤ مصروفات متعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل / المتغيرة 

 
 
 



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١في للسنة المنتهية 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

٥٦ 

 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار (يتبع)  .٢٩
 

 يازات اإليجار امتد)           
 

 ١٩- تفاوضت المجموعة على امتيازات اإليجار مع مالكي العقار لمعظم عقود إيجار متاجر التجزئة نتيجة التأثير الشديد لجائحة كوفيد 
ار  باستمرار على امتيازات اإليج  ١٩- خالل السنة. وقد طبقت المجموعة الوسيلة العملية للحصول على امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد

علقة بعقود إيجار متاجر التجزئة. إن المبلغ المثبت في قائمة الربح أو الخسارة لفترة التقرير الذي يعكس التغييرات في دفعات  المؤهلة المت 
يون  مل  ٢١٠هو    ١٩- اإليجار الناشئة عن امتيازات اإليجار التي طبقت عليها المجموعة الوسيلة العملية المتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد

 مليون لایر سعودي).  ٥٢م: ٢٠٢٠(لایر سعودي  
 

  االرتباطات .٣٠
 

مليون لایر سعودي)    ١٢٣٫٥م:  ٢٠٢٠مليون لایر سعودي (  ٢٥٥كما في تاريخ التقرير، إن المجموعة ملتزمة بنفقات رأسمالية بمبلغ  
 لشراء ممتلكات ومعدات. 

 
  االلتزامات المحتملة .٣١

 
 لتزامات محتملة.  كما في تاريخ التقرير، لدى المجموعة ا

 م ٢٠٢٠ م ٢٠٢١ الطبيعة  النوع 

 ٥٨٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٦٨٬٢٥٣٬٢١٥ شراء مخزون تجارة التجزئة  اعتمادات مستندية

 خطابات ضمان
سندات عطاءات ودفعات مقدمة للعقود وضمانات  

 ٤٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٧٦٬٠٥٤٬٠٢٦ حسن التنفيذ
 

 العالقةاألطراف ذات  .٣٢
 

اهمين وموظفي اإلدارة العليا والمديرين واألعمال المسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة  تتكون األطراف ذات العالقة من المس
أو للمساهمين والمديرين وموظفي اإلدارة العليا نفوذ هام عليها. لدى الشركة معامالت مختلفة مع األطراف ذات العالقة خالل السياق  

ات العالقة وفقاً لشروط وأحكام متفق عليها ويتم اعتمادها بواسطة اإلدارة أو مجلس  تيادي ألعمالها. تتم المعامالت مع األطراف ذاالع
 اإلدارة. 

 
 مكافأة موظفي اإلدارة العليا   ) أ

 
 تتكون مكافأة موظفي اإلدارة العليا مما يلي:

 
 مارس  ٣١

 م ٢٠٢١ 
 مارس ٣١ 

 م ٢٠٢٠ 
 ١٢٬٧٩٤٬٩٧٢  ١٣٬٤٠٣٬٦٩٧ قصيرة األجل رواتب ومنافع 
 ٢٬١٧٩٬٥٨٢  ١٬٣٨٣٬٤٥٣ انتهاء التوظيف منافع لما بعد 

 ٢٬٣٥٩٬٠٠٠  ٣٬٨٠٨٬٠٠٠ مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس 
 ١٧٬٣٣٣٬٥٥٤  ١٨٬٥٩٥٬١٥٠ إجمالي مكافآت اإلدارة العليا 

 



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

٥٧ 

 األطراف ذات العالقة (يتبع) .٣٢
 

 المعامالت األخرى مع األطراف األخرى ذات العالقة   ) ب
 

 لمعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة خالل السياق االعتيادي لألعمال: بافيما يلي ملخصاً 
 مارس  ٣١الرصيد القائم في  مارس  ٣١قيمة المعامالت للسنة المنتهية في     

 م ٢٠٢٠  م ٢٠٢١ م ٢٠٢٠  م ٢٠٢١ إيضاحات  طبيعة المعاملة  العالقة  اسم الطرف ذو العالقة 
          

ً  كة شقيقة شر العربية شركة المراكز   ١٤٬١٤٦٬٤٠١  -- --  -- ١٥ إيجارات مدفوعة مقدما
 ١٠٩٬٢٧٧٬١١٦  ١٨٣٬٧٥٠٬٩٨٣ ١٠٩٬٢٨٤٬٠٠٣  ٧٤٬٤٧٣٬٨٦٨  مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الشركة   الشركة األم  شركة فاس السعودية القابضة 

 ٨٤٬٣٢٢٬١٥٦  -- --  ٦٬٣٧٨٬٧٦١  إيجار  شركة شقيقة  المراكز المصرية للتطوير العقاري

 شركة الفريدة للوكاالت التجارية المحدودة 
شركات مستثمر فيها  
 ١٬٢١٨٬٠٥٦  ٦٬٣٤١٬٨٢٨ ١٬٢١٨٬٠٥٦  ٥٬١٢٣٬٧٧١  خدمات/ مدفوعات تمت بالنيابة عن الشركة  بطريقة حقوق الملكية 

 ٢٬٢٧١٬٢٠٥  ٢٬٢٧١٬٢٠٥ --  --  خدمات إدارة   أموال الخليج األولي 
 --  -- ٢٠٣٬٩٠٣  --  رادات اإلي شركة شقيقة  شركة شي حلو

   ١٩٧٬٠٨٨٬٥٣٣  ١٩٢٬٣٦٤٬٠١٦ ١١٠٬٧٠٥٬٩٦٢  ٨٥٬٩٧٦٬٤٠٠ ١٤ 

 ٢١١٬٢٣٤٬٩٣٤  ١٩٢٬٣٦٤٬٠١٦ ١١٠٬٧٠٥٬٩٦٢  ٨٥٬٩٧٦٬٤٠٠    المستحق من أطراف ذات عالقة 

          

 ) ٧٧٬١٣١٬٢٦٠(  ) ٩٠٬٢١١٬٧٧٣( ٣٦٢٬٤٧٠٬٢٦٤  ٣٠٣٬٣٩٧٬٥٤٣  إيجار/ مصروفات إيجار دفعات  شركة شقيقة  شركة المراكز العربية 

 ) ٢٤٬٤٤٦٬٩٧٦(  ) ١٤٬١٣١٬٦٣٧( ١٧٬٠٤٩٬٧٤٦  ١٥٬٤٩٠٬٦٤١  مدفوعات تمت نيابة عن المجموعة ذمم مدينة أخرى  شركة شقيقة  شركة الغذاء والترفيه المحدودة  

 ) ٩٬٧٠٨٬٨١٧(  ) ١٦٬٦٧١٬٣٦٩( ٢٠٬٢٣٦٬٢٨٣  ) ٦٬٥١٧٬٥٠٥(  شراء بضائع  شركة شقيقة  شركة وجبات الطعام الرائعة 

 --  ) ١٤٬٧٠٣٬٥٩٢( --  ٥٠٬٠٠٠  أخرى شركة شقيقة  نورة بنت محمد

 ) ٢٬٦٦٦٬٣٤٨(  ) ٨٢٠٬٧٩٥( ٥٬٥٥٤٬٦٩٤  ١٬٧١٩٬٣٠٢  طباعة وإعالن   شركة شقيقة  شركة هاجن المحدودة 

 ) ١١٣٬٩٥٣٬٤٠١(  )  ١٣٦٬٥٣٩٬١٦٦(   ٤٠٥٬٣١٠٬٩٨٧    ٣١٤٬١٣٩٬٩٨١    المستحق ألطراف ذات عالقة 



 (شركة مساهمة سعودية) شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١هية في للسنة المنت
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

٥٨ 

 يير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد  المعا .٣٣
 

م إال أنه هناك عدد من التعديالت على المعايير الحالية ولكن ليس لها  ٢٠٢٠أبريل    ١ال توجد معايير جديدة صادرة تسري اعتباراً من  
 . ٦تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة باستثناء ما هو مفصل في إيضاح 

 
م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بالتطبيق ٢٠٢١يناير    ١من اإلصدارات الجديدة التي يسري مفعولها للسنوات التي تبدأ في  هناك عدد  

 المبكر لها ولكن لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. 
 

ومعيار المحاسبة الدولي    ٩المرحلة الثانية (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي    - لفائدة  ي لمعدل اتصحيح المؤشر المرجع •
 )١٦والمعيار الدولي للتقرير المالي  ٤والمعيار الدولي للتقرير المالي  ٧والمعيار الدولي للتقرير المالي  ٣٩

 ) ٣٧ار المحاسبة الدولي (تعديالت على معي تكلفة إتمام العقد  - العقود المتوقع خسارتها  •
 م ٢٠٢٠ –م ٢٠١٨التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي  •
 )١٦الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
 )٣مالي لدولي للتقرير الالَمراجع حول إطار المفاهيم (تعديالت على المعيار ا •
 ) ١تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
 “عقود التأمين”  ١٧ "عقود التأمين" والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٧ المعيار الدولي للتقرير المالي •
وع المشترك (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  الزميلة أو المشر بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ما وشركته   •

 ). ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي  ١٠
 

 إن هذه المعايير المعدلة والتفسيرات ال يُتوقع أن يكون لها تأثيراً هاماً على القوائم المالية الموحدة. 
 

 ١٩- تأثير فيروس كوفيد .٣٤
 

م، في تعطل جوهري في القطاعين االقتصادي والتجاري بشكل عام على كال  ٢٠٢٠  أت منذ أوائل سنة، التي بد١٩- تسببت جائحة كوفيد 
المستويين العالمي والمحلي. قامت حكومة المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات التحفيز وأطلقت مبادرات لدعم االقتصاد للحد من  

 التبعات السلبية لهذه الجائحة.  
 

االستمرار في التجارة من خالل بوابات التجارة اإللكترونية، إال أن البيع من متاجر البيع بالتجزئة   قدرة المجموعة علىوعلى الرغم من  
، إلى ١٩- وكذلك محالت امتياز بيع المواد الغذائية قد تم إغالقها. ونظراً لعدم التأكد السياسي واالقتصادي العالمي الناتج عن جائحة كوفيد 

-م٢٠٢١دث في قطاع التجزئة، تتوقع المجموعة أن تشهد تقلبات كبيرة وتعطالً في العمل في العام  المتسارعة التي تحجانب التغيرات  
 .  م٢٠٢٢

 
وعليه، فقد قامت المجموعة بمراجعة جميع موجوداتها بما في ذلك مستويات المخزون في ضوء التوقعات المستقبلية للمبيعات، مما أثر  

ى المخصصات المطلوبة. وعند تقدير مخصص المخزون، أخذت اإلدارة في اعتبارها طبيعة استرداد تكلفة المخزون ومستوعلى إمكانية  
للمخزون، بما في ذلك جميع العناصر الموجودة في المتاجر والمستودعات والمنافذ، مع األخذ   تفصيلياً  تقييماً  وحالة المخزون وأجرت 

 .المبيعات الحالية وخطط البيعباالعتبار فترة التعطل التجاري و
 

أخذت اإلدارة في اعتبارها توفير بنود المخزون من المواسم القديمة التي من غير المرجح أن يتم بيعها عند إعادة فتح    فقدونتيجة لذلك،  
عام الحالي. كما قامت  المتاجر أو أن يتم بيعها بأقل من تكلفتها لتصفية المخزون مما أدى إلى زيادة في مستوى مخصص المخزون في ال

 عة بشطب بعض بنود المخزون القديمة حيث تم اعتبارها على أنها غير قابلة للبيع في البيئة الحالية.المجمو
 

تواصل إدارة المجموعة دراسة ومتابعة المتغيرات التي تؤثر على أنشطتها ومع ذلك، وبسبب عدم القدرة على تحديد الفترة الزمنية لهذه 
بشأن ما سيحدث في المستقبل، فإنه من الصعب حالياً تحديد حجم ومدى التأثير المالي بدقة على    الجائحة والتدابير واإلجراءات االحترازية

تتوقع إدارة المجموعة أي تداعيات سلبية مستقبلية كبيرة   نتائج المجموعة حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، ال 
 رة.ق بقدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمتتعل

 
 اعتماد القوائم المالية الموحدة  .٣٥

 
 م).٢٠٢١ يوليو ٧هـ (الموافق ١٤٤٢ذو القعدة  ٢٧ تم اعتماد القوائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في 


	FAAH Arabic FS 2021
	Arabic Aaudit Report
	Pages from Fawaz Al Hokair - Arabic FS 2021 - Signed
	FAAH Arabic FS 2021
	Pages from Fawaz Al Hokair - Arabic FS 2021 - Signed
	FAAH Arabic FS 2021
	FAAH Arabic FS 2021



