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٨

ها-١ معلومات حول الشركة والشركات التابعة لها وأنشط

بموجب السجل  ، باململكة العربية السعودية هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بمدينة الرياضأو "الشركة األم") "الشركة"(إن شركة أسواق عبد هللا العثيم  

إلى شركة مساهمة )م١٩٨٠مايو  ٢١املوافق  (هـ  ١٤٠٠رجب  ٧بتاريخ  ١٠١٠٠٣١١٨٥التجاري رقم   . تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة 

.)م٢٠٠٧سبتمبر ١٥املوافق (هـ ١٤٢٨رمضان ٣/ق بتاريخ ٢٢٧بموجب القرار الوزاري رقم 

لتجزئة في املواد الغذائية واألسماك واللحوم والحاصالت الزراعية واملواشىي واألدوات املنزلية وإقامة وإدارة وتشغيل يتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة وا 

التدريبية والتعليمية،   املراكز  األراضىي إلقامة وصيانة األسواق املركزية واملجمعات التجارية واملخابز وخدمات اإلعاشة املطهية وغير املطهية وإدارة  وشراء 

ها  . والتصدير والتسويق للغير االستيرادبالبيع أو اإليجار لصالح الشركة وخدمات واستثمارهااملباني عل

ريال سعودي للسهم الواحد. ١٠قيمة مليون سهم ب٩٠مليون ريال سعودي مكون من ٩٠٠يبلغ رأس مال الشركة  

ــ اململكة العربية السعودية٤١٧٠٠الطريق الدائري الشرقي ــ ص.ب يقع املقر الرئيسىي للشركة في مدينة الرياض ــ حي الربوة 

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

هااملرفقةاملوجزةاملوحدة  القوائم املالية االولية تتضمن ها ويشارالتابعةالقوائم املالية للشركة وشركا هاملسيطر عل  اإل
ً
.)"املجموعة"(بـ معا

هاالتابعةفيما يلي تفاصيل الشركات من قبل الشركة: املسيطر عل

النشاط الرئيسىيبلد التأسيساالسم

نسبة امللكية %

)مباشرةوغير مباشرة(

ديسمبريونيو 

م ٢٠٢١م٢٠٢٢

١٠٠١٠٠تجارة الجملة والتجزئة السعودية اململكة العربية شركة هالي القابضة 

١٠٠١٠٠تجارة الجملة والتجزئة اململكة العربية السعودية شركة املركز العاملي للتسويق 

١٠٠١٠٠استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة اململكة العربية السعودية شركة الخدمات السبع

١٠٠١٠٠استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة السعودية اململكة العربية شركة بيت الوطن

١٠٠١٠٠املقاوالت العامة للمبانياململكة العربية السعودية شركة مرافق التشغيل

العثيم   عبدهللا  أسواق  –شركة 

١٠٠١٠٠البيع بالجملة والبيع بالتجزئةجمهورية مصر العربية مصر

١٠٠١٠٠زراعة الخضراوات واألعالفاململكة العربية السعودية شركة ثمرات القصيم

١٠٠١٠٠املقاوالت العامة وتشغيل املجمعات التجاريةاململكة العربية السعودية شركة شرفات الجزيرة 

٦٨٦٨تقديم الخدمات العماليةاململكة العربية السعودية شركة معين للموارد البشرية 

هاوفيما يلي نبذة عن  هاوالتي تم توحيد الشركات التابعة املسيطر عل :املوجزةاملوحدةاألولية في هذه القوائم املاليةحسابا

شركة هالي القابضة

ــــــــــــــ ١٤٣٢رمضــان  ٩صــادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٠١٠٣١٤٢٢٨شــركة ذات مســئولية محدودة تعمل بموجب الســجل التجاري رقم   أغســطس  ٩(املوافق هــ

ها، وتجارة الجملة والتجزئة في املواد الغذائية و ٢٠١١ ها من الســــــــيطرة عل ها الرئيســــــــية في املشــــــــاركة في الشــــــــركات بنســــــــبة تمك الدقيق واألرز م)، وتتمثل أنشــــــــط

لتســـويق للغير وصـــيانة املراكز  واللحوم واألســـماك واألواني املنزلية وخدمات الحاســـب اآللي (نظم تطبيقية وقواعد معلومات)، وخدمات االســـتيراد والتصـــدير وا

هية وخدمات اإلعاشة املطهية وغير املطهية. التدريبية والترف

شركة املركز العاملي للتسويق

أغســــطس  ٩(املوافق ه١٤٣٢رمضــــان  ٩صــــادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٠١٠٣١٤٢٠١شــــركة ذات مســــئولية محدودة تعمل بموجب الســــجل التجاري رقم  

ها، وتجارة الجملة والتجزئة في الدقيق واألرز وال٢٠١١ ها من الســــيطرة عل ها الرئيســــية في املشــــاركة في الشــــركات بنســــبة تمك لحوم واألســــماك  م)، وتتمثل أنشــــط

ــــيانة واألواني املنزلية وقطع غيار الســــــــيارات وخدمات الحاســــــــب اآللي (نظم تطبيقية وقواعد معلومات)، وخد  ـــ ــــدير والتســــــــويق للغير وصـ ـــ مات االســــــــتيراد والتصـ

هية وخدمات اإلعاشة املطهية وغير املطهية. املراكز التدريبية والترف
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شركة الخدمات السبع 

ــــــجل التجاري رقم   ــــــئولية محدودة تعمل بموجب السـ ــــــركة ذات مسـ ــــــادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٠١٠٣٢٠٨٤٨شـ ـــــــــــ ١٤٣٣محرم ٢صـ ـــــــ نوفمبر ٢٧(املوافق هــ

ــــــــــدير وتجارة الجملة والتجزئة في املالبس الجاهزة واملالبس الرياضـــــــــــية واملجوهرات التقليدي٢٠١١ ــــــــــية في اســـــــــــتيراد وتصـ ها الرئيسـ ــــــــــط ة وأدوات  م)، وتتمثل أنشـ

د الديكور واألســـــــــــــقف املســـــــــــــتعارة وقطع غيار الســـــــــــــيارات والحاصـــــــــــــالت الزراعية، وخدمات االســـــــــــــتيراد  الخياطة والحقائب والشـــــــــــــنط واملنتجات الجلدية وموا

وتشغيل املخابز واملقاهي.وإدارة،وإقامة،والتصدير والتسويق للغير وإقامة املشاريع الزراعية 

شركة بيت الوطن

ــــــجل التجاري رقم   ــــــئولية محدودة تعمل بموجب السـ ــــــركة ذات مسـ ــــــادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٠١٠٣٢٠٨٤٧شـ ـــــــــــ ١٤٣٣محرم ٢صـ ـــــــ نوفمبر ٢٧(املوافق هــ

ها الرئيســـــية في اســـــتيراد وتصـــــدير وتجارة الجملة والتجزئة في الخضـــــراوات والفواكھ واألســـــماك واأللبان واألجبان ومشـــــتقات٢٠١١ الحليب م)، وتتمثل أنشـــــط

ـــــــــمن الحيواني والزيتون والحالوة الطحينية وامل ـــــــــيانة املراكز التدريبية  والسـ ـــــــــويق للغير وصـ ـــــــــدير والتسـ ـــــــــتيراد والتصـ ـــــــــروبات الغازية، وخدمات االسـ كرونة واملشـ

هية واملراكز الرياضية واملقاوالت العامة للمباني (إنشاء وإصالح وهدم وترميم) واألعمال الكهربائية واإللكترونية. والترف

افق التشغيلر شركة م

ـــــــــــ ١٤٣٣محرم ١٥ة الرياض بتاريخ صـــادر من مدين١٠١٠٣٢١٩١٧محدودة تعمل بموجب الســـجل التجاري رقم  شـــركة ذات مســـئولية  ـــ ديســـمبر  ١٠(املوافق هــ

ها الرئيسـية  ٢٠١١ املباني توانشـاءاالفنادقوواملسـتشـفياتاملدارس مثلةالسـكنيوالغير ةللمباني السـكنيالعامةواالنشـاءاتالتشـييد فيم)، وتتمثل أنشـط

.ةو الغير السكنيةاملباني السكنيوترميماتاملواقعفي ةالجاهز 

مصر–العثيم هللاعبدشركة أسواق 

ــــــاهمة مصـــــــرية تعمل بموجب الســـــــجل التجاري رقم   نوفمبر ١٦املوافق (ه١٤٣٢ذو الحجة  ٢٠ربية بتاريخ صـــــــادر من جمهورية مصـــــــر الع٥٥٠١٠شـــــــركة مسـ

ها الرئيسية في البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة العامة.. تتمثل )م٢٠١١ أنشط

شركة ثمرات القصيم

يونيو٩(املوافق ه١٤٣٤رجـب ٣٠صــــــــــــــادر من مـدينـة الريـاض بتـاريخ ١٠١٠٣٧٨٣١٥شـــــــــــــركـة ذات مســـــــــــــئوليـة محـدودة تعمـل بموجـب الســـــــــــــجـل التجـاري رقم 

ها الرئيســية في زراعة الخضــراوات واألعالف وتربية املاشــية والدواجن، وخدمات االســتيراد والتصــدير والتســويق للغير وشــر ٢٠١٣ اء األراضــىي م)، وتتمثل أنشــط

ها  العقارات واألراضىي لصالح الشركة.واستغاللبالبيع أو اإليجار واستثمارهاإلقامة مباني عل

شركة شرفات الجزيرة

فبراير٢٠(املوافق ه١٤٢٨صـــــــــــفر  ٢صـــــــــــادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٠١٠٢٢٨٧٣٢ات مســـــــــــئولية محدودة تعمل بموجب الســـــــــــجل التجاري رقم شـــــــــــركة ذ

ها الرئيسية في املقاوالت العامة وتشغيل املجمعات التجارية.٢٠٠٧ م)، وتتمثل أنشط

شركة ُمعين للموارد البشرية

م) في مدينة الرياض بالسجل  ٢٠١٥يونيو٢٣هــــــــــــــ (املوافق  ١٤٣٦رمضان  ٦إن شركة معين للموارد البشرية هي شركة سعودية مساهمة مقفلة مسجلة بتاريخ 

هــا الرئيســـــــــــــيــة في تقــديم الخــدمــات العمــاليــة فيمــا يتعلق بــالعمــالــة املنزليــة والعمــالــة في القطــاعين١٠١٠٤٣٥٢٠٢التجــاري رقم  العــام والخــاص  . وتتمثــل أنشـــــــــــــط

.)م٢٠١٥أكتوبر  ١٦املوافق (هـ  ١٤٣٦ذي الحجة  ٢٣ش م م بتاريخ ٢٤بموجب ترخيص وزارة العمل رقم 

أسس االعداد-٢

بيان االلتزام ١-٢

) "التقرير املـالي األولي" املعتمـد في اململكـة العربيـة الســـــــــــــعوديـة ٣٤تم إعـداد القوائم املـاليـة األوليـة املوحـدة املوجزة املرفقـة وفقـا ملعيـار املحـاســـــــــــــبـة الـدولي رقم (

واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين. 

ـــــنوية الكاملة وفقا للمعايير الدولية للتقإن القوائم املالية األو  ـــــاحات املطلوبة في القوائم املالية املوحدة السـ ـــــمل على جميع اإليضـ رير  لية املوحدة املوجزة ال تشـ

ها جنبا إلى لكاملالي املعتمدة في اململكة العربية الســـعودية واملعايير واإلصـــدارات األخرى املعتمدة من الهيئة الســـعودية للمراجعين واملحاســـبين، ولذ  يجب قراء

هية في  م.٢٠٢١ديسمبر  ٣١جنب مع القوائم املالية املوحدة للمجموعة عن السنة املن

.الكاملةالسنةعملياتنتائجإلىعادلةبصورةتشير القد األوليةللفتراتالعملياتنتائجلكنالكاملة،املاليةالسنةمنتجزأیتعتبر الفترة األولية جزءا ال  



شركة أسواق عبد هللا العثيم 

)شركة مساهمة سعودية(

هيتينأشهر والستةالثالثة لفترتياملوجزةاملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  م. ٢٠٢٢يونيو ٣٠في املن

) (تتمة) مراجعة(غير 

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

١٠

(تتمة)أسس االعداد-٢

أساس القياس ٢-٢

ـــــــــــــاس مبــدأ التكلفــة التــاريخيــة مــا عــدا البنود الهــامــة التــاليــة الواردة في قــائمــة املركز املــالي املوجزةاملوحــدةاالوليــة  تم إعــداد هــذه القوائم املــاليــة االوليــة على أسـ

املوحدة:

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

.بالقيمة الحالية لاللتزامات املستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعةيتم االعتراف بمستحقات التزامات املنافع املحددة-

العملة الوظيفية وعملة العرض ٣-٢

املوجزة املوحدة االولية القوائموتدرج جميع املبالغ في. بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية للشركة وعملة العرضاملوجزةاملوحدةاالوليةتعرض القوائم 

بالريال السعودي، ما لم يذكر غير ذلك. 

قياس القيمة العادلة  ٤-٢

قياسيستند القياسبتاريخالسوق فياملشاركينبيننظاميةمعاملةفيماالتزاملتحويلاملدفوعأو ماأصلبيعنظير املقبوضالسعرالعادلةالقيمةتمثل

:إماااللتزام تحويلأواألصلبيعمعاملةإجراءافتراضعلىالعادلةالقيمة

االلتزاماتأولألصول الرئيسىيالسوق في.

االلتزاماتأولألصول منفعةاألسواقأكثر في،الرئيسىيالسوق وجودعدمظلفي.

.املجموعةأماممتاحةفائدةاألكثر أو الرئيسيةالسوق تكون أنويجب

هاالسوق فياملشاركينأنعلى افتراضاتباستخدامااللتزاماتأولألصول العادلةالقيمة وتُقاُس  فرضيةوعلىأو االلتزاماتاألصول تسعير عند سيستخدمو

منافعتحقيقعلىالسوق فياملشاركينقدرةماليغير ألصل العادلةالقيمةقياسراعيو ي.اقتصاديةمنافعأفضللتحقيقيسعون السوق فياملشاركينأن

فائدةوأعلىأفضل نحو علىاألصل سيستخدمالسوق فيآخرملشاركبيعھطريقعنأو ممكنة فائدةأفضل وأعلىنحوعلىاألصل باستخداماقتصادية

.ممكنة

القابلة للمالحظةاملدخالتمناالستفادةلتعظيمالعادلة القيمةلقياسكافيةبياناتتوفروالتيللظروف املالئمةالفنيةالتقييمطرق املجموعةوتستخدم

.للمالحظةالقابلةغير املدخالتاستخداموتقليل العالقةذات

ها الدفترية تق هاارب بسبب االستحقاق قصير األجل لألدوات املالية مثل الذمم املدينة والدائنة واألرصدة املدينة والدائنة األخرى، فان قيم العادلة بشكل قيم

كبير.

ايير الجديدة والتعديالت على املعايير والتفسيراتاملع٥-٢

وتم شرحها في القوائم املالية املوحدة ٢٠٢٢يناير  ١ال توجد معايير جديدة صادرة، ومع ذلك، هناك عدد من التعديالت على املعايير التي تسري اعتبارا من  

هية في  أثير جوهري على القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة.، ولكن ليس لها ت٢٠٢١ديسمبر ٣١السنوية للمجموعة للسنة املن



شركة أسواق عبد هللا العثيم 

)شركة مساهمة سعودية(
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(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

١١

التقديرات املحاسبية واالفتراضات الهامة-٣

  املاليةالقوائميتطلب إعداد  
ً
تؤثر في فرضياتاستعمال أحكام وتقديرات و في اململكة العربية السعوديةةاملعتمد املاليللتقريرالدوليةللمعايير املعدة وفقا

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

 على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات املتأثرة في الفترات املستق
ً
 جوهريا

ً
.بليةوالتقديرات قد يؤدي لنتائج تتطلب تعديال

تاريخ القوائم  الفرضياتفيما يلي   في  التأكد كما  املتعلقة باملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى لعدم  والتي تشكل  املوجزة  املوحدة  املالية االولية  األساسية 

ها  مخاطر عالية قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل الفترة املالية  ها وتقديرا التالية. هذا وتعتمد املجموعة في افتراضا

، وهذه االفتراضات والتقديرات حول التطورات املستقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات السوق والظروف  املوحدةعلى معايير متاحة لها عند إعداد القوائم املالية

هاالخارجة عن سيطرة املجموعة ومثل هذه التغيرات على االفتراضات  .يتم ايضاحها عند حدو

 
ً
كورونا  ونظرا وباء  (١٩-كوفيد (املستجد النتشار  رقم  االيضاح  في  موضح  هو  الرئيسة  ١٩) وكما  املصادر  حول  التأكد  عدم  حالة  اإلدارة بمراجعة  قامت   ،(

ها واألخذ في االعتبار التأثير املحتمل لوباء كورونا املستجد (كوفيد  ). ١٩-للتقديرات التي تم االفصاح ع

ملخص ألهم التقديرات والفرضيات املحاسبية املتبعة-أ

هاء تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد  واإل

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

من املؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار.

هاء. تطبق امل جموعة حكمها في تقييم ما إذا كان من املؤكد بشكل معقول ممارسة خيار تجديد  لدى املجموعة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإل

هائھ أم ال. بمعنى أن يتم األخذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافًزا اقتصادًيا ملمارسة التجديد أو اإل  هاء. العقد أو إ

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

هاءعلى ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو  .اإل

معدل العائد الضمني لعقود االيجار 

ها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات اإليجار. ان  وبالتالياإليجار،ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر العائد الضمني لجميع عقود  فإ

ول على أصل ذي قيمة  للحصدة مماثلة، مع ضمانات مماثلة ملى املجموعة أن تدفعھ لالقتراضالذي يتعين علاالقتراضهو معدل  معدل االقتراض اإلضافي

مماثلة.  مماثلة لحق استخدام األصل وفي بيئة

ها (تقوم املجموعة بتقدير معدل اال مثل اتفاقيات التسهيالت البنكية املتاحة لها ومعدالت االقتراض  قتراض اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن الحصول عل

).السائدة في السوق 

واملعدات  واآلالتللعقاراتاالنتاجيةاألعمار

هالكاحتسابلغاياتواملعداتواآلالتللعقاراتاالنتاجيةاألعماراملجموعة بتقديرإدارةتقوم  االس
ً
األصول. تقوم لهذهاالستخدام املتوقععلىاعتمادا

هالك مصروف  تعديل سنوي، ويتمبشكلاالنتاجيةواألعماراملتبقيةالقيمة بمراجعةاإلدارة اإلنتاجيةاألعمارأناإلدارةاعتقادفيكانإذااملستقبلياالس

.السابقةالتقديراتعنتختلف

لألصول غير امللموسة االنتاجيةاألعمار

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

ها.  اآللي، ويتم إطفاؤها على مدة عقود اإليجار أو أعمارها االنتاجية أو عقود االنتفاع 

راكد وبطيء الحركةالخزون املمخصص 

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

القيمة الدفترية. أو للتقادم بشكل كلي أو جزئي أو إذا كان سعر البيع أقل من التكلفة أو أية عوامل أخرى تتسبب في انخفاض القيمة القابلة لالسترداد عن

تتمة-التقديرات املحاسبية واالفتراضات الهامة -٣



شركة أسواق عبد هللا العثيم 

)شركة مساهمة سعودية(
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(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

١٢

واالفتراضات الهامة (تتمة)التقديرات املحاسبية -٣

افز البيع حو

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

تملة إللتزام املجموعة تجاه العمالء. مراجعة هذا اإللتزام عند إعداد التقارير املالية ليعكس القيمة املح

الحافز االضافي من املوردين 

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

هلكين ي في دراسة متغيرات السوق وسلوك املس  للعقود املبرمة مع املوردين، وتعتمد اإلدارة على ممارسة الحكم امل
ً
تقدير االعتراف  عند لهذه الحوافز وفقا

هاية السنة إثباتويتمبالحافز في تاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة.  .اإلدارةتقديراتعلىبناءاملاليةالحافز اإلضافي 

والقيمة الحالية. االستبعادتكاليف أو الوحدة املدرة للنقدية، ناقصالألصل للقيمة العادلة  األعلىالقيمة لالستردادتمثل القيمة القابلة  

ملخص ألهم التقديرات والفرضيات املحاسبية املتبعة-أ

القيمة القابلة لإلسترداد

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

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

.لالستردادالقيمة القابلة 

هاية الخدمة للموظفين لتزام مك ا افآت 

هاية الخدمة للموظفين بموجب برنامج املكافآت املحددة غير املمولة ويتم قياسها بإستعمال التقييم اإل كتواري. يشمل التقييم  يتم تحديد تكلفة إلتزام مكافأة 

املستقبل. وتشمل هذه اإلفتراضات تحديد معدل الخصم، والزيادات املستقبلية  اإلكتواري العديد من اإلفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في 

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

.ات مرة في السنة أو أكثر عند الضرورةاإلفتراضات. لذا تتم مراجعة جميع اإلفتراض

مبدأ االستمرارية-ب

 تقييمتم إعداد القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة وفقا ملبدأ االســـــــــــــتمرارية. قامت إدارة املجموعة بإجراء  
ً
ملقدرة املجموعة على االســـــــــــــتمرار في العمل وفقا

ـــــتمرارية، وهي على قناعة بأن  ــــ ها املوارد الكافية لالســـــــــــــتمرار في العمل في املســـــــــــــتقبل املنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم  ملبدأ االســــ املجموعة لد

بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا حول قدرة املجموعة على االستمرار وفقا ملبدأ االستمرارية.

ملخص بأهم السياسات املحاسبية-٤

ـــبية  ـــات املحاســــ ـــات املتبعة في ٢٠٢٢يونيو  ٣٠املرفقة كما في املوجزة املوحدة  االولية املســـــــتخدمة في إعداد القوائم املاليةالســـــــياســــ إعدادم هي نفس الســـــــياســــ

هيةالســـنةعناملوحدةالقوائم ها امل٢٠٢١ديســـمبر ٣١في املن املوحدةاالولية  جموعة في إعداد القوائمم. وفيما يلي أهم الســـياســـات املحاســـبية التي اســـتخدم

:املوجزة



شركة أسواق عبد هللا العثيم 
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١٣

ملخص بأهم السياسات املحاسبية (تتمة) -٤

سس توحيد القوائم املالية  أ

ها. تتحقق السيطرة عندما تكون  معرضة الشركةتشتمل القوائم املالية املوحدة للمجموعة على القوائم املالية للشركة والشركات التابعة الخاضعة لسيطر

ها القدرة على التأثير في هذه العوائد من خ ها، ولد ها، لقاء إرتباطها بالشركة املستثمر ف ها الحق ف ها على الشركة املستثمر لعوائد مختلفة، أو لد الل سيطر

ها، فقط عند تحقق العناصر الثالثة التالية:  ها. وعلى وجھ التحديد، تتحقق السيطرة للشركة على شركة مستثمر ف ف

ها (أي، وجود حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجيھ األنشطة ذات األهمية الخاصة بالشركة ا- ها).سلطة على الشركة املستثمر ف ملستثمر ف

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

ها للتأثير على عوائدها.- ها على الشركة املستثمر ف القدرة على إستخدام سلط

 لهذا االفتراض، وعندما يكون لدى  
ً
أقل من األغلبية في حقوق  الشركةوبشكل عام، هناك افتراض بأنھ ينتج عن امتالك أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييدا

ها، فإن   ها سلطة على الشركة ما إذا كاييم تأخذ بعين اإلعتبار كافة الحقائق والظروف لتقالشركةالتصويت أو حقوق مماثلة في الشركة املستثمر ف نت لد

ها، ويشمل ذلك:  املستثمر ف

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

الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى. -

حقوق التصويت الخاصة بالشركة وأية حقوق تصويت محتملة -

ها إذا ما أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر أو أكثر من ع الشركةتقوم   ها سيطرة على الشركة املستثمر ف ناصر بإعادة تقييم ما إذا كانت لد

ها ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان السيطرة على الشركة   ها عند بدء ممارسة السيطرة عل ها  السيطرة الثالثة. يتم توحيد الشركة املسيطر عل املسيطر عل

 من تاريخ انتقال السيطرة إلى  الشركةمن قبل  
ً
ها في القوائم املالية املوحدة اعتبارا الشركة . تدرج أصول وإلتزامات وإيرادات ومصاريف الشركة املستحوذ عل

ولحين فقدان مثل هذه السيطرة. 

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

غــير الـمسيطرة حتى   الحصص  الخسائر على  يتم قيد  أنھ  ، بمعنى 
ً
غير املسيطرة عجزا غير  ولورصيد حقوق امللكية  إلى عجز في رصيد الحصص  أدى ذلك 

املسيطرة. 

ها إذا تطلب األمر ذلك لتتماشىى مع السياسات املحاسبية املاليةسويات على القوائم  عند توحيد القوائم املالية يتم إجراء الت املوحدة للشركات املسيطر عل

. املجموعةات للشركة. يتم حذف كافة األصول واإللتزامات وحقوق امللكية والدخل واملصاريف والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت الداخلية بين شرك

ها فقدان للسيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.تتم املحاسبة  ها، التي ال ينجم ع عن التغيرات في ملكية الشركة املسيطر عل

هااملستثمرفي حالة فقدان املجموعة السيطرة على الشركة  ها: ف ، فإ

هااملستثمرتقوم بالتوقف عن إثبات أصول والتزامات الشركة - . ف

الدفترية ألية حقوق ملكية غير مسيطرة. تقوم بالتوقف عن إثبات القيمة -

تقوم بالتوقف عن إثبات فروقات التحويل املتراكمة، املقيدة ضمن حقوق امللكية.-

تقوم بإثبات القيمة العادلة للعوض املستلم. -

تقوم بإثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ.-

. املوحدةولية اال تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في قائمة الدخل-

ها من البنود املثبتة سابقا في بنود الدخل الشامل اآل - أو تحولها إلى األرباح املبقاة، إذا  ولية املوحدة  اال خر إلى قائمة الدخل  تقوم بإعادة تصنيف حص

األمر ذلك، بموجب معايير دولية أخرى. اقتضىى
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هيتينأشهر والستةالثالثة لفترتياملوجزةاملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  م. ٢٠٢٢يونيو ٣٠في املن

) (تتمة) مراجعة(غير 

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

١٤

ملخص بأهم السياسات املحاسبية (تتمة)-٤

وااللتزامات إلى متداولة/غير متداولةتصنيف األصول 

 املوحدةاالوليةتعرض املجموعة األصول وااللتزامات في قائمة املركز املالي
ً
إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة.  استنادا

 عندما: 
ً
يكون األصل متداوال

 بھ بشكل أساسىي بغرض املتاجرة -
ً
يكون محتفظا

 بعد فترة أي تقرير مالييكون من املتوقع تحققھ -
ً
خالل اثني عشر شهرا

هالكھ في دورة تشغيل عادية - يكون من املتوقع تحققھ أو توجد نية لبيعھ أو اس

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

ً
ستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهرا

تقوم املجموعة بتصنيف كافة األصول االخرى كأصول غير متداولة. 

 عندما:
ً
يكون االلتزام متداوال

 بھ بشكل أساسىي بغرض املتاجرة -
ً
يكون محتفظا

يكون من املتوقع سداده في دورة تشغيل عادية-

 يكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهر -
ً
بعد فترة اي تقرير ماليا

 على األقل بعد فترة اي تقرير مالي.في حالة عدم وجود حق غ-
ً
ير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر شهرا

ها غير متداولة. يتم تصنيف كافة االلتزامات األخرى على أ

األدوات املالية

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

ها املالية في قائمة املركز   في النصوص التعاقدية لألداة. املوحدةاالولية املاليتقوم املجموعة بإثبات أصولها والتزاما
ً
عندما وفقط عندما تصبح املجموعة طرفا

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

املاليةاألصول 

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

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

القياس األولي لألصل املالي 

والتي الخسارةأوالربحة من خالل يقاس األصل املالي عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة مضاف إليھ تكاليف املعاملة، باستثناء األصول املالية بالقيمة العادل

تقاس بالقيمة العادلة (بدون إضافة تكاليف املعاملة).
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القياس الالحق لألصل املالي 

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

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

.دفعات من أصل املبلغ والفائدة على املبلغ األصلي القائم-قطف

امل اآلخر، إذا كان هدف املجموعة االحتفاظ بمجموعة أدوات دين مالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش-

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

.املبلغ األصلي القائم

) "األدوات ٩، إذا قامت املجموعة باستخدام خيار القياس هذا املتوفر في املعيار الدولي للتقرير املالي (اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  -

املالية".

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

إلغاء عند املوحدةاالوليةقائمة الدخل إدراج أرباح وخسائر االستبعاد في  ويتمالفعال،  الفائدةبطريقة معدل  املطفأةيتم قياس األصول املالية بالتكلفة  -

بالقيمة   املقاسة  املالية  األصول  أما  املالي.  األصل  هذا  في  االعتراف  التقييم  فروقات  إظهار  مع  العادلة  بالقيمة  فتقاس  الدخلالعادلة،  االولية  قائمة 

ات التقييم  ، باستثناء األصول املالية والتي تختار املجموعة عند اإلثبات األولي قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن فروق املوحدة

ها من خالل تظهر ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر.  . االولية املوحدةقائمة الدخلكما يتم االعتراف بتوزيعات األرباح الناجمة ع

إلغاء إثبات االصل املالي

تقوم املجموعة بإلغاء إثبات األصل املالي فقط عند: 

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

لتدفقات النقدية من األصل املالي وتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل املالي، أوستالم ااتحويل الحقوق التعاقدية في -

إلى و -  بدفع التدفقات النقدية 
ً
 تعاقديا

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

جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل املالي، أو املستلمين وتحويل ما يقارب

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

تكن قد أبقت على السيطرة على األصل املالي. أو

 بأن تدفع التدفقات النقدية إلى واحد أو أكثر من اإلبقاء على الحقوق التعاقدي-
ً
 تعاقديا

ً
ة في أستالم التدفقات النقدية من األصل املالي، مع تحمل التزاما

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

ستلم (بما فوعند 
ُ
 في تاريخ إلغاء اإلثبات) والعوض/ املقابل امل

ً
ي ذلك أي أصل جديد تم  إلغاء إثبات أصل مالي في مجملھ، فإن الفرق بين القيمة الدفترية (ُمقاسا

 منھ أي التزام جديد تم تحملھ (يتم إثباتھ في قائمة الدخل
ً
). االولية املوحدةالحصول عليھ مطروحا

املاليةالهبوط في األصول 

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

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

تعان مقترض أو مجموعة من الجهات املقترضة  بأن  على مؤشرات توحي  الدليل املوضوعي على وقوع الهبوط  يشتمل  بھ.  ي من يمكن تقديرها بشكل موثوق 

املبلغ أو العمولة الخاصة بھ، أو احتمالية سداد أصل  في  التأخر  مالية أخرى، وعندما تشير  صعوبات مالية مهمة، أو اإلخفاق أو  إعادة هيكلة  اإلفالس أو 

ف االقتصادية املرتبطة البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود هبوط قابل للقياس في التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مثل التغيرات في املتأخرات أو الظرو 

بحاالت اإلخفاق في السداد.

اإللتزامات املالية

 بالتكلفة املطفأة باســتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. إن معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يتم بھ خصــم الدفعات  االلتزاماتقياس  يتم
ً
املالية الحقا

القيمة الدفترية عند اإلثبات  إلى صـافي للوصـول وذلكمالئما،ذلككانحسـبماأقصـرزمنيةفترةأو،لتزام املاليلإلاملتوقع  عمرالنقدية املسـتقبلية على مدى ال

املبدئي.
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إلغاء إثبات اإللتزامات املالية

ـــــداد  االولية املوحدةتقوم املجموعة بإزالة االلتزام املالي (أو جزء من االلتزام املالي) من قائمة مركزها املالي عندما، وفقط عندما، يتم إطفاؤه؛ أي عندما يتم سـ

االلتزام املحدد في العقد أو يتم إلغاؤه أو انقضاؤه.

املاليةااللتزاماتعادة تصنيف األصول و  إ

ها تطبق إعادة التصنيف بأثر مستقبلي من تاريخ إعادة التصنيف، وال يتم تعديل أية مكاسب أو خسائر في حال قيام املجموعة بإعادة تصنيف أصل مالي، فإ

ها سابقا، كما يمنع إعادة تصنيف أي فئة من اإللتزامات املالية من فئة إلى فئة  أخرى.(بما في ذلك مكاسب وخسائر الهبوط) أو عمولة تم إثبا

توزيعات األرباح الى املساهمين  

  
ً
الشـــــركات باململكة العربية الســـــعودية، يتم إقرار التوزيعات عند لنظام تســـــجل توزيعات األرباح إلى مســـــاهمي الشـــــركة كإلتزام عند إقرار هذه التوزيعات. وفقا

ي او ربع ســـنوي، وذلك اعتمادها من املســـاهمين أو التفويض من املســـاهمين الى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مســـاهمي الشـــركة بشـــكل نصـــف ســـنو 

ها النقدية. ويخصم املبلغ املقابل مباشرة من حقوق املساهمين. بما يتناسب مع وضع الشركة املالي وتدفقا

تجارية الدينة املذمم ال

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

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

وما في حكمھ النقد

ل من تاريخ (ربطها). يشتمل النقد وما في حكمھ على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة االجل ذات فترات استحقاق ثالثة أشهر أو اق

.البنوكلدىوالنقدالخزينة والودائع تحت الطلبفيالنقدعلىوما في حكمھ يشتملالنقد ، فإناالولية املوحدةالنقديةالتدفقاتقائمةضألغرا
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عقود اإليجار  

ها  كمستأجر  املجموعةعقود اإليجار التي تكون ف

املالي رقم   الدولي للتقرير  املالي١٦بموجب املعيار  قائمة املركز  في  االولية  ، تعترف املجموعة بحق إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار ملعظم عقود اإليجار 

ة.  ومع ذلك، فإن املجموعة قد اختارت عدم االعتراف بحق إستخدام االصول وإلتزامات االيجار لبعض عقود االيجار قصيرة االجل ومنخفضة القيم.املوحدة

هذه العقود  على أساس القسط الثابت على مدى فترة االيجار. كمصاريفتعترف املجموعة بمدفوعات االيجار املرتبطة 

إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار.تعترف املجموعة بحق 

هالك املتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة، ويتم تعدي  االس
ً
لھ من أجل إعادة تم قياس حق إستخدام األصول مبدئًيا بالتكلفة، وبعد ذلك بالتكلفة ناقصا

.قياسات معينة إللتزامات االيجار

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

ض  تستخدم املجموعة معدل اإلقتراعام، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك السعر، فباستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي للمجموعة. بشكل أوفي عقد اإليجار 

.اإلضافي كمعدل خصم

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

قع دفعھ بموجب ضمان القيمة املتبقية، أو حسب اإلقتضاء، التغييرات أو تغيير في تقدير املبلغ املتو معدل،االيجار املستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو  

هاء من املؤكد عدم ممارستھ  إلى حد معقول ملمارستھ أم أن خيار اإل
ً
.في التقييم حول ما إذا كان خيار الشراء أو التمديد مؤكدا

 لتحديد مدة عقد اإليجار لبعض عقود اإليجار والتي  
ً
ها كمستأجر وتتضمن خيارات التجديد. يؤثر تقدير املجموعة لدرجة  طبقت املجموعة أحكاما تكون ف

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

ها  كمؤجر  املجموعةعقود اإليجار التي تكون ف

، يتم تصـــنيف عقود اإليجار من الباطن بالرجوع الى حق إســـتخدام االصـــول الناشـــىئ عن عقد اإليجار الرئيســـىي، ليس مع  عندما تكون املج
ً
ــيطا  وسـ

ً
موعة مؤجرا

اإلشارة إلى االصل االساسىي.

املــــالي رقم   للتقرير  مهمــــة لعقود  ١٦عنــــد التحول إلى املعيــــار الــــدولي  هــــا كمؤجر. ومع ذلــــك، طبقـــت  ليس على املجموعــــة إجراء تعــــديالت  التي تكون ف االيجــــار 

."إيرادات العقود" مع العمالء لتخصيص املقابل املالي في العقد لكل من عنصر التأجير وعنصر غير التأجير ١٥املجموعة املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 



شركة أسواق عبد هللا العثيم 
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ملخص بأهم السياسات املحاسبية (تتمة)-٤

عداتاملو واآلالتعقارات ال

االعتراف والقياس 

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

تتضمن التكلفة املصاريف املرتبطة مباشرة باقتناء العقارات واآلالت واملعدات. -

ها كبنود منفصلة. عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود العقارات واآلال - ت واملعدات يتم املحاسبة ع

دفترية لتلك  يتم تحديد املكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد بنود من العقارات واآلالت واملعدات بمقارنة أية مقبوضات من االستبعاد مع القيمة ال -

.املوحدةاالوليةالدخلالبنود وتسجل بالصافي في قائمة 

الالحقة التكاليف 

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

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

تكبدها.عند املوحدةاالوليةقائمة الدخلواآلالت واملعدات في تسجل التكاليف واملصاريف اليومية التي تتحملها املجموعة على صيانة وتشغيل العقارات-

هالك االس

هالك في  على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لكل بند من بنود العقارات واآلالت  بطريقة القسط الثابت املوحدةاالوليةقائمة الدخليتم االعتراف بمصروف االس

هالك األصول املقامة على أراضىي مستأجرة على مدة عقد اإليجار أو على األعمار اإلنتاجية لتلك األ  هما أقل. ويبدأ  واملعدات، باستثناء األراضىي. يتم اس صول أ

هالك بنود العقارات واآلالت واملعدات عندما ي  لالستخدام بالطريقة املقصودة من قبل االدارة.اس
ً
كون األصل جاهزا

ــــــار االنتاجيـــــــة خـــــــالل  ــــــدات واألعمـ ــــــارات واآلالت واملعـ ــــــدرة للعقـ ــــــار االنتاجيـــــــة املقـ ـــابقةراتتــــــــفللالحاليـــــــة هـــــــي نفســـــــهارةـتـــــــ الفإن األعمـ وتفاصـــــــيلها كمــــــــا الســــ

يلي:

األعمار اإلنتاجية (سنة) البند 

هما أقل ٢٥مباني وإنشاءات  سنة أو مدة العقد أ

١٠–٥آالت ومعدات

٧–٥سيارات 

١٠–٣الحاسب اآلليوأنظمةأجهزة

١٠–٢أثاث ومفروشات 

هما أقل  ١٠التحسينات على عقارات مستأجرة  سنوات أو مدة العقد أ

هاية كل فترة مالية، وتقوم بالتعديل إذا لزم األمر. القيمة املتبقية لجميع بنود تقوم املجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية و  عقارات، وآالت ومعدات في 

رأسمالية تحت التنفيذالعمال األ 

هالكيتماملباشرة. الواملصروفاتواملعداتاإلنشاءاتتكلفةوتتضمنبالتكلفةالتنفيذ تحتاألعمال الرأسماليةتظهر ،التنفيذ تحتاألعمال الرأسماليةاس

هالكها من قبل املجموعة عندما تصبح جاهزة لالستخدام حيثيتمسوفوالتي وآالت ومعدات. عقاراتإلىتحويلهايتماس

االستثمارية العقارات

إذا كان الغرض من االحتفاظ بھ هو (أ) كسب إيرادات إيجارية أو (ب) إلنماء رأس املال أو (جـ) لكال الغرضين.  عقار استثماري تصنف املجموعة األصل على أنھ 

االستثمارية  وتظهر   باقتناء  العقارات  مباشرة  املرتبطة  النفقات  شاملة  بالتكلفة  األولي  القياس  االستثماريةعند  وعند العقارات  تستخدم ،  الالحق  القياس 

ها العادلة بحسب متطلبات املعياراملجموعة نموذج هالك املتراكم وخسائر الهبوط في القيمة املتراكمة، ويتم اإلفصاح عن قيم التكلفة حيث يتم طرح االس

. املوحدةالدولي بتاريخ إعداد القوائم املالية

هالك   الثابت الس مدى العمر  العقارات االستثمارية  تستخدم املجموعة طريقة القسط  كما ويتم العقارات االستثمارية  املقدر لكل بند من بنود  وذلك على 

هالك هما اقل، ويسجل مصروف االس هالك األصول املقامة على أراضىي مستأجرة على مدة عقد اإليجار أو على األعمار اإلنتاجية لألصول أ قائمة الدخل في  اس

.املوحدةاالولية
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(تتمة)ملخص بأهم السياسات املحاسبية -٤

املالية غيراألصول قيمةفيالهبوط

وفيأصل ما.قيمةانخفاضاحتمالية علىيدلمؤشرهناككانإذامماللتحققتقييًما،املوحدةالقوائم املاليةحول التقرير إعدادبتاريخاملجموعة،تُجري 

رالسنوي،القيمة انخفاض اختبارإجراءاألمريستلزمعندماأواملؤشرهذاوجودحال القابلة  وتحدد القيمة .لالستردادالقابلةاألصول قيمة املجموعةتقّدِ

هما أكبر.  ها تكاليف اإلستبعاد وقيمة إستخدامھ أ  م
ً
لإلسترداد لألصل أو وحدة توليد النقد بالقيمة العادلة لألصل مطروحا

د القيمة األصول مجموعة منأوأخرى أصول مناملتحققعنكبير حد إلىمستقلةنقديةتدفقاتاألصليحققلممااألصول ألحد لالستردادالقابلةوتُحدَّ

ِدرَّةالوحدةأولألصلالدفتريةالقيمةتجاوز وعند 
ُ
ض إلىالقيمة،منخفضاألصليُعتبر لالسترداد،القابلة قيمتھللنقد امل لالسترداد. القابلةقيمتھويخفَّ

بحيث يعكسالضريبةقبلماخصممعدلباستخدامالحالية قيمهاإلىالتقديريةاملستقبليةالنقدية التدفقاتتُخَصماالستخدام،قيد القيمةتقييموعند 

والحساباتاملوازنات التفصيليةعلىالقيمةالنخفاضاملجموعةحساباتيستند . و لألصلاملحددةواملخاطرلألموالالزمنيةللقيمة الحاليةالسوق تقييمات

ِدرَّةالوحداتمنوحدةكلعنمستقلٍة بصورةٍ تَعدُّ التياملتوقعة،
ُ
.األصول لهااملخصصللمجموعةللنقد امل

.قيمتھالذي انخفضتاألصلوظيفةمعيتماشىىوبمااملصاريففئاتضمناملوحدةاالوليةقائمة الدخلفياملستمرةالعملياتفياالنخفاضبخسائرويعترف

،األصلقيمةفياالنخفاضعنالناشئةالخسارةقيد عكستموإذا
ً
ِدرَّةللوحدة(أو لألصلالدفتريةالقيمةزيادةتتم الحقا

ُ
التقديريةإلى القيمةللنقد)امل

دكانتالتيالدفتريةالقيمةاملزيدةالدفتريةالقيمةتتجاوز أالعلىلالسترداد،القابلةاملعدلة االنخفاضعنناشئةخسارةاالثبات بأييتململوفيماستُحدَّ

ِدرَّةللوحدة(أو األصلقيمةفي
ُ
االولية قائمة الدخلفيالقيمةفياالنخفاضعنالخسارة الناشئةقيد بعكسالفور علىيثبتالسابقة. السنواتللنقد) فيامل

.املوحدة

امللموسةاألصول غير 

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

 اإلطفاء املتراكم وخسائر الهبوط في القيمة، تجميع أعمال هي القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي، تدرج األصول غير امللموسة بالتكلفة ن
ً
اقصا

ها مصاريف في  ها ويتم إثبا ، باستثناء تكاليف التطوير املرسملة، ال تتم رسمل
ً
املوحدة االوليةقائمة الدخلإن وجدت. إن األصول غير امللموسة املنتجة داخليا

تكبدها، ويتم تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول غير امللموسة لتكون إما محددة أو غير محددة. عند 

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

ها. تتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لألصول غير امللموسة ذات األعمار املحددة على األقل في  وجود مؤشر على أن األصول   غير امللموسة قد انخفضت قيم

هالك املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمن ها ة في األصل يتم اهاية كل فترة مالية. إن التغيرات في العمر اإلنتاجي املتوقع أو الطريقة املتوقعة الس ملحاسبة ع

امللموسة ذات  من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسب االقتضاء، وتعامل كتغيرات في التقديرات املحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء لألصول غير  

مللموسة.فئة املصاريف التي تتفق مع وظيفة األصول غير اضمناملوحدةاالولية قائمة الدخلاألعمار االنتاجية املحددة في 

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

يتم التوقف عن إثبات األصول. عندمااملوحدة االوليةقائمة الدخل في 

ها اإلطفاء املتراكم وخسائر الهبوط لموسةبعد اإلثبات األولي يتم قياس األصول غير امل  م
ً
قائمة يتم االعتراف بمصروف اإلطفاء في املتراكمة،بالتكلفة مطروحا

.القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لكل بند من بنود األصول غير امللموسةبطريقةاملوحدةاالولية الدخل

شتركةاملواملشاريع الزميلةالشركاتفياالستثمارات

  الشركةالتي تمارس عليھهي ذلك الكيانالشركة الزميلة-
ً
 تأثيرا

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

ها،املستثمر  هاف تعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات. الولك

ها سيطرة مشتركة في صافي  لألطراف املشروع املشترك هو ترتيب مشترك يكون بموجبھ الحق  - ترتيب  هي  املشتركةالسيطرة.املشتركالترتيب  اصول التي لد

طراف املشاركة بالسيطرة. اال من جماعاال نشطة موافقة بالتعاقدي مسيطر عليھ بشكل مشترك وتكون قائمة عندما تتطلب القرارات املتعلقة با
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االستثمارات في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة (تتمة) 

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

، وعند االستحواذ على االستثمار في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك تسجل أي  
ً
 مشتركا

ً
ها شركة زميلة أو مشروعا زيادة في تكلفة االستثمار املستثمر ف

ها كشهرة وتدرج ضمن القيمة الدفترية لالستث مار. تسجل  عن حصة املجموعة في صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املحددة للشركة املستثمر ف

شروع املشترك عن تكلفة االستثمار بعد إعادة أي زيادة في حصة املجموعة من صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املحددة للشركة الزميلة أو امل

ها االستحواذ على االستثمار.االوليةقائمة الدخلالتقييم مباشرة في  املوحدة في السنة التي يتم ف

ا يسجل  هبموجوالتييةامللكباستخدام طريقة حقوق  املالية املوحدة  الشركات الزميلة أو املشاريع املشتركة في القوائم  والتزاماتاصول يتم إدراج نتائج  -

املجموعة بحيث تسجل حصة  وتعدل التكلفة بعد ذلكاملوحدةاالوليةستثمار في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك بالتكلفة في قائمة املركز املالياال 

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

املشترك   في الشركة الزميلة أو املشروع  ها  ملكي ها جزاال التي تشمل أي ملكية طويلة(املشترك  في مضمو  ءجل تشكل 
ً
في  املجموعةمن صافي استثمار  ا

ها من  عترافال عن اوعة ماملجتتوقف  )الشركة الزميلة أو املشروع املشترك ضافية فقط بالقدر الذي تتكبد اال ضافية. تسجل الخسائر  ال الخسائر ا بحص

نيابة عن الشركة الزميلة أو املشروع املشترك. وإذا قامت الشركة الزميلة أو املشروع  التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدفوعاتاملجموعةفيھ  

ها من هذه اتساملجموعةحقة بتسجيل أرباح، تستأنفال لاملشترك في فترة ا ها من اال جيل حص ها من الخسائر ال رباح فقط عندما تتعادل حص رباح مع حص

غير املسجلة.  

مشروع مشترك  املجموعةشركاتعندما تتعامل إحدى  - التعاملاال ، تسجل  للمجموعةمع شركة زميلة أو  هذا  عن  القوائم في  رباح والخسائر الناتجة 

ها في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك للمجموعةاملالية املوحدة  .باملجموعةتتعلقالالتيفقط بقدر ملكي

االيرادات 

إثبات إيرادات املبيعات 

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

) باستخدام الخطوات الخمس ١٥في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (املبادئعندما تنتقل السيطرة على السلعة ويتم تأدية الخدمة إلى العمالء. ويتم تطبيق 

التالية:

تحديد العقد ويتم في الحاالت التالية: لخطوة األولى:ا

 جميع األطراف.عند املوافقة على العقد واإللتزام بھ من قبل

عند تحديد حقوق كل طرف

عند تعريف شروط الدفع

  عندما يكون للعقد مضمون تجاري

 عندما يكون العقد قابل للتحصيل

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

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

لعة أو الخدمة بشكل منفصل أو مع موارد أخرى متاحة بسهولة للعميل  يمكن للعميل االستفادة من الس

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

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

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

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

:عميل عند استيفاء جميع الضوابط التاليةوعليھ يتم املحاسبة عن عقد مع

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

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

د مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها.يمكن تحديد شروط السدا-
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للعقد مضمون تجاري (أي أن يكون من املتوقع تغير املخاطر، أو توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية املستقبلية للمنشأة نتيجة للعقد).-

ملخص بأهم السياسات املحاسبية (تتمة)-٤

(تتمة) اإليرادات

(تتمة) إثبات إيرادات املبيعات 

لية تحصيل  إمكانية الحصول على العوض الذي سيكون للمجموعة حق فيھ في مقابل السلع أو الخدمات التي قامت بتحويلها إلى العميل. وعند تقييم احتما-

العوض قد يكون اقل من مبلغ العوض، فانھ يؤخذ في الحسبان قدرة العميل ونيتھ في السداد عندما يصبح ذلك املبلغ مستحقا. كما يؤخذ في الحسبان أن  

 .
ً
السعر املبين في العقد إذا كان العوض متغيرا

ها الى العميل ويعد األصل بأن قد تم تحويلھ عندما يحصل العميل على ويتم اثبات االيراد عند الوفاء- بالتزام أداء عن طريق تحويل سلعة او خدمة متعهد 

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

واملنافع األخرى من املوردين  فز االحو 

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

ل الحوافز  يتم االعتراف بالحوافز واملنافع املكتسبة من املوردين على أساس االستحقاق حسب العقود املوقعة مع املوردين. وألغراض العرض يتم تنزي-

واملنافع املكتسبة من تكلفة البضاعة املباعة. 

اإليرادات األخرى 

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

.املوحدةاالوليةالدخلقائمةفيهااملستثمرالعامة للشركاتالجمعياتقبلمنإقرارهااملوزعة عند االرباحإيراداتيتم اثبات-

 األخرى اإليراداتإثباتيتم -
ً
 ملبدأوفقا

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

برنامج والء الزبون (اكتساب)

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

م االعتراف بھ كالتزام إلى حين استخدامھ من قبل العمالء، حيث يتم تخفيض إيراد املبيعات بمقدار  على املمارسة املعتادة والخبرة السابقة للشركة ومن ثم يت

بتكلفة ه مع االعتراف  هاء صالحية حق استخدام،  في حال االستخدام أو ان إلى اإليراد  ، ويجري تحويلھ 
ً
 مؤجال

ً
إيرادا ذا اإليراد والتي تتمثل هذا االلتزام كونھ 

ها العميل.بالسلع التي استلم

املخزون وقطع الغيار

املخزون

هما أقل، وتحدد التكلفة باستخدام املتوسط املرجح وتتضمن التكاليف التي تم تكبده  ا حتى وصول املخزون يظهر املخزون بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أ

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

مخزون قطع الغيار

ها  ها لتعريفھ وشروطھ، وبخالف ذلك ُتصّنف قطع الغيار على أ مخزون. تحمل تكاليف قطع الغيار لبند العقارات واآلالت واملعدات في حال استيفا

ها  لغرض البيعاألصول املحتفظ 

ها   محتفظ  كأصول  املتداولة  غير  األصول  البيعيتم تصنيف  من لغرض  بدال  بيع  معاملة  من خالل  رئيسىي  بشكل  استرداده  سيتم  الدفتري  مبلغها  كان  إذا 

ها  بدرجةاالستخدام املستمر، وتكون معاملة البيع محتملة  م
ً
هما أقل ويتم إيقاف  عالية، وتدرج بالقيمة الدفترية أو بالقيمة العادلة مطروحا تكاليف البيع أ

هالك. االس
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ملخص بأهم السياسات املحاسبية (تتمة)-٤

املخصصات 

عن أحداث سابقة وأن ناشئةاملوحدةاالوليةالتزامات (قانونية أو تعاقدية) بتاريخ قائمة املركز املالياملجموعةيتم االعتراف باملخصصات عندما يكون على  

خص عن طريق  املخصصات  تحديد  ويتم  عليھ.  يعتمد  بشكل  قياس قيمتھ  ويمكن  اقتصادية  ملنافع  خارج  تدفق  عنھ  ينشأ  أن  محتمل  االلتزامات  م  تسديد 

لذلك االلتزام. التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املحددة 

هاية الخدمة للموظفين  إلتزام مكافآت 

 لنظام العمل السعودي تقوم املجموعة بسداد مبالغ للمو 
ً
هم. ووفقا هاء خدما هاية الخدمة هو خطة تدفع للموظفين بعد ان هاء  التزام مكافآت  ظفين عند ان

ه هم والتي تعتمد عادة على أساس سنوات الخدمة والراتب وسبب ان ها في قائمة املركز املاليخدما فيما يتعلق  املوحدةاالوليةاء الخدمة، وااللتزامات املعترف 
هاية فترة التقرير املالي، ويتم احتساب التزام املنافع هاية الخدمة تتمثل في القيمة الحالية اللتزامات املنافع املحددة ب  من قبل اإلدارة بمكافآت 

ً
املحددة سنويا

الوحدة املتوقعة. باستخدام طريقة 

تكلفة منافع املوظفين، وتعكس هذه التكلفة الزيادة في التزام املنافع ضمناملوحدةاالولية قائمة الدخليتم اثبات تكلفة الخدمات لخطة املنافع املحددة في  
في   املوظف  خدمة  الناتجة عن  املنافع،  السنة املحددة  هذه  التغيرات والتخفيضات والتسويات على   لها 

ً
السابقة  و الحالية مضافا اثبات تكلفة الخدمة  يتم 

.املوحدةاالوليةقائمة الدخلمباشرة في 

ة على الفعليالفائدةة باستخدام معدالت لقيمة الحالية إللتزامات املنافع املحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية الخارجة املستقبلية املقدر ويتم تحديد ا
ها املنافع والتي لها آجال تقارب إلتزامات املنفعة ذات الصلة، وفي حال عد  م وجود سوق واسعة صكوك الشركات عالية الجودة واملقّيمة بالعملة التي تسدد 

تجة من التسويات والتغييرات ملثل صكوك هذه الشركات يتم تطبيق أسعار سوق السندات الحكومية. ويتم تحميل وقيد املكاسب والخسائر االكتوارية النا
ها.املوحدة االولية في قائمة الدخل الشامل اآلخر السابقة في االفتراضات االكتوارية ضمن بند الدخل الشامل  في الفترة التي حدثت ف

القروض

القروضالعموالت علىقيد ويتم.الفعليةالفائدةمعدل  طريقةباستخدامالقروضعلىالعموالتقيد ويتماملستلمةالقيمةبصافيالقروضتسجيليتم
هافيتمالتنفيذ تحتلتمويل األعمال الرأسماليةالقروضعلىالعموالتها، أمااستحقتالتيالفترةخالل .األعمالهذهتكاليفمنكجزءرسمل

االقتراض تكاليف 

ها جزء   من تكلفة ذلك  تتم رسملة تكاليف االقتراض التي تعود بشكل مباشر إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل لشروط رسملة تكلفة االقتراض على أ
تتطلب   التي  املؤهلة هي  جاهزة لالستخدام أو البيع. ويتم إثبات تكاليف اال- بالضرورة–األصل، واألصول  ها  وقتا زمنيا طويال لتصبح  أ قتراض األخرى على 

هافي الفترة التي املوحدةاالولية قائمة الدخلمصروف في  املجموعة.تكبد

ستحقاتاملدائنة و الذمم ال

هاتتملمأو تمتسواءاملستلمةللمخزون والخدماتاملستقبلفيالسداداملستحقةااللتزاماتإثباتيتم . املوردقبلمناملطالبة 

املعامالت بالعمالت األجنبية 

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

 ألسعار
ً
هاية الفترة املالية إلى الريال السعودي وفقا الصرف السائدة بذلك التاريخ. أما البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية واملدرجة بالعمالت األجنبية بتاريخ 

ها العادلة. إن البنود غير النقدية بالعمالت امل درجة على أساس التكلفة  بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد قيم
التاريخية ال يعاد تحويلها. 

. أما فروق التحويل الناتجة  للفترةاملوحدةاالوليةقائمة الدخلرج فروق التحويل الناتجة من تسويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في تد 
فيتم إدراجها ضمن التغيرات التراكمية في القيمة العادلة ضمن  اآلخر من البنود غير النقدية كأدوات امللكية املصنفة كأصول مالية من خالل الدخل الشامل 

. املوحدةاالوليةفي قائمة الدخل الشاملاآلخربند الدخل الشامل 
 ألسعار اتتم ترجمة األصول وااللتزا

ً
هاية  مات للشركات التابعة األجنبية إلى الريال السعودي وفقا االيرادات املالية. يتم ترجمة  الفترةلصرف السائدة بتاريخ 

قائمة والدخل الشامل بأسعار الصرف في تواريخ املعامالت، ويتم إدراج فروق الترجمة الناتجة من التحويل مباشرة ضمن  قائمة الدخللكل من  املصاريف
ها. يتم التعامل مع الشهرة الفترة خالل  املوحدة االولية  قائمة الدخل الدخل الشامل اآلخر. ويتم إدراج هذه الفروق في  التي تم استبعاد العمليات األجنبية ف

ها بأسعار الصرف السائدة بتاريخ التقرير  والتغير في القيمة العادلة الناتجة عن عمليات شراء شركات اجنبية كأصول والتزامات الشركات األجنبية ويتم ترج م
املالي. 



شركة أسواق عبد هللا العثيم 

)شركة مساهمة سعودية(

هيتينأشهر والستةالثالثة لفترتياملوجزةاملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  م. ٢٠٢٢يونيو ٣٠في املن

) (تتمة) مراجعة(غير 

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

٢٣

ملخص بأهم السياسات املحاسبية (تتمة)-٤

يةالقطاععلوماتامل

 تشتركالتيوالعملياتاألصول منمجموعةيمثلاألعمالقطاع
ً
بقطاعاتاملتعلقةتلك عنتختلف ملخاطر وعوائد خاضعةخدماتأومنتجاتتقديمفيمعا

 قياسهايتموالتيأخرى أعمال
ً
بيئةفيخدماتأومنتجاتتقديمفييرتبطالجغرافيالقطاع.التنفيذيةقبل اإلدارةمناستعمالهايتمالتيللتقاريروفقا

.اقتصاديةبيئاتفيعملبقطاعاتتلك املتعلقةعنتختلف وعوائد ملخاطرخاضعةمحددةاقتصادية

املقاصة

عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية فقطاملوحدةاالوليةاملالياملركزقائمةفي الصافياملبلغوإظهاراملاليةوااللتزاماتاملاليةبين األصول مقاصةإجراءيتم
حد.املبالغ املثبتة وعندما يكون هناك نية لتسوية األصول مع االلتزامات على أساس الصافي من أجل بيع األصول وتسديد االلتزامات في آن وا

الزكاة والضرائب 

الهيئة   ألنظمة  اململكة  داخل  التابعة  والشركات  الشركة  خارج والجماركوالضريبةلزكاةاتخضع  التابعة  للشركات  وبالنسبة  السعودية،  العربية  اململكة  في 
اء الزكوي. يجري تسجيل أية  اململكة، تخضع ألنظمة الدولة التابعة لها. يتم االستدراك للزكاة وفقا ملبدأ االستحقاق. يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا للوع

ها في حي هائي عند تحقق تلك الفروقات ويتم إثبا نھ. فروقات بين املخصص والربط ال



شركة أسواق عبد هللا العثيم 

)شركة مساهمة سعودية(

هيتينأشهر والستةالثالثة لفترتياملوجزةاملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  م. ٢٠٢٢يونيو ٣٠في املن

) (تتمة) مراجعة(غير 

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

٢٤

عدات املالت و اآلو العقارات-٥

هية فيتخالل فترة الس ٢٠٢١يونيو٣٠مليون ريال (٩٨٬٣بإجمالي تكلفة عقارات وآالت ومعدات املجموعة بإضــافة  قامتم،٢٠٢٢يونيو  ٣٠ــة أشــهر املن

مليون ريال سـعودي). ٥٩٬٦:

هية في تخالل فترة الس ها الدفترية الصافية بلغتعقارات وآالت ومعدات املجموعة باســتبعاد قامت،م٢٠٢٢يونيو  ٣٠ــة أشــهر املن مليون ريال ١٬٣قيم

سـعوديريال ألف ٧٨ريال سـعودي وألف ٦١١بلغت األصول تلكمن بيع مكاسبريال سعودي) والذي نتج عنھ ألف٩٣٢: ٢٠٢١يونيو٣٠سعودي (

هيتين في ستلفترتي الثالثة وال هيتين في على التوالي (لفترتي الثالثة ،٢٠٢٢يونيو ٣٠ة أشـهر املن ٧٦وريال ســعودي ألف٢٠٢١،٤٣يونيو ٣٠والستة أشـهر املن

على التوالي). ســعودي،ريال ألف 

ستخدام اإل حق أصول -٦

هية في تخالل فترة الس ٢٠٢١يونيو ٣٠(سـعوديمليون ريال٩٧٬٢املستأجرةاالستخدامحق ألصول اإلضافاتصافيبلغم،٢٠٢٢يونيو  ٣٠ــة أشــهر املن

مليون ريال سـعودي). ١٨٧٬٥:

، صافي االستثماريةالعقارات -٧

هااملقاموكذلك األراضىي في املجمعات التجارية واملعارض واملبانياالستثماريةالعقارات تتمثل  ر  ـوتأجيرها للغيلالستثماراملخصصة و هذه االنشاءات عل

ها وكانت الحركة، بصفة أساسية كما يلي: عل

م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١م ٢٠٢٢يونيو ٣٠

التكلفة 

٨٧٤٬٨٣٠٬٦٥٢٨٣٣٬٠٠٢٬٥٧٣الرصيد كما في بداية الفترة/ السنة

٩٢٬٠٥٨٬٥٨٢٣٠٬٥١٠٬٤٦٠اضافات خالل الفترة/ السنة

(١٩٠٬٤٧٦)-استبعادات خالل الفترة/ السنة

١١٬٥٠٨٬٠٩٥(٣٠٦٬٣١٠)وآالت ومعداتعقاراتمن(الى)املحول 

هاية الفترة/  ٩٦٦٬٥٨٢٬٩٢٤٨٧٤٬٨٣٠٬٦٥٢السنة الرصيد كما في 

هالك املتراكم االس

٢٧٥٬٢٩٠٬٤٠٨٢٤٢٬٥٤٠٬٩٢١الرصيد كما في بداية الفترة/ السنة

هالك الفترة/ السنة  ١٣٬٢٣٦٬٢٨٦٢٦٬١٧٥٬٥٩٧اس

٦٬٥٧٣٬٨٩٠(٤٧٬٦٥٠)عقارات وآالت ومعدات  من(الى) املحول 

هاية الفترة/ السنة  ٢٨٨٬٤٧٩٬٠٤٤٢٧٥٬٢٩٠٬٤٠٨الرصيد كما في 

هاية الفترة/ السنة  ٦٧٨٬١٠٣٬٨٨٠٥٩٩٬٥٤٠٬٢٤٤صافي القيمة الدفترية في 

في   كما  االستثمارية  للعقارات  العادلة  القيمة  مبلغ  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١بلغت  ومستقلينمليون ١٬٠٠٦م  مؤهلين  خبراء  قبل  من  مقّيمة  سعودي  .  ريال 

: العقاري م باملقيّ فيما يلي البيانات الخاصة 

شركة أوالت وشريكھ للتقييم العقاري  : االسم

عضوية الهيئة السعودية للمقّيمين املعتمدين املؤهالت:

١٢١٠٠٠٠٣٩٧رقم الترخيص:



شركة أسواق عبد هللا العثيم 

)شركة مساهمة سعودية(

هيتينأشهر والستةالثالثة لفترتياملوجزةاملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  م. ٢٠٢٢يونيو ٣٠في املن

) (تتمة) مراجعة(غير 

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

٢٥

شتركةاملشاريع ملاو زميلةالشركات الفي ستثماراتاال -٨

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

نسبة امللكية 

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١م ٢٠٢٢يونيو ٣٠مكان التأسيس اسم الشركة  

٪ ١٣٫٦٥٣٪١٣٫٦٥٣اململكة العربية السعودية  ) ١(شركة زميلة -شركة عبد هللا العثيم لالستثمار 

٪٢٥٪٢٥اململكة العربية السعودية  شركة زميلة-شركة الوسطى للخدمات الغذائية 

٪٥٥٪٥٥اململكة العربية السعودية  )٢(شركة زميلة -شركة الرياض للصناعات الغذائية 

٪ ٣٣٫٣٣٪ ٣٣٫٣٣اململكة العربية السعودية  )٣( شتركممشروع–شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية 

دارة وصــيانة وتطوير العقار وإدارة إيجار لصــالح الشــركة و واســتثمارها بالبيع او اإل املبانيإلقامة  األراضــىيتتمثل األنشــطة الرئيســية للشــركة في شــراء ) ١(

هية و املجمعات واملراكز   دوات الدين القابلة للتداول بما في ذلك  أصــــــــدار نوع من  إلعاب و نشــــــــاء وتشــــــــغيل صــــــــاالت ومدن األ إالتجارية والعقارية والترف

دارة، ووجود معامالت ذات جلس اإل ثير مهم على الشــركة وهي التمثيل في مأشــركة زميلة نظرا لوجود تثمار في نھ اســتأعلى تصــنيفھوقد تم ،الصــكوك

.همية نسبيةأ

ها واســـتثمارها لصـــالح الشـــركة وتشـــغيل وصـــيانة وتطوير الرئيســـية للشـــركة في شـــراء األراضـــىي إلقامة املبانيتتمثل األنشـــطة) ٢( واملنشـــآت الصـــناعية عل

هالكية وما يلزم من املصــــــــانع للغير وتســــــــويق املنتجات الغ ــــدير املواد الغذائية  إذائية واالســــــــ ـــ ها واســــــــتيراد وتصـ نشــــــــاء محالت وأســــــــواق أو املشــــــــاركة ف

هالكية، دارة، ووجود معامالت  الشــــركة وهي التمثيل في مجلس اإل ثير مهم علىأيلة نظرا لوجود تنھ اســــتثمار في شــــركة زمأھ على تصــــنيفتم  وقد واالســــ

همية نسبية.أذات 

ـــــوامع الغالل والدقيق واملنتجات  ) ٣() ٣( ـــــناعة االعالف والتخزين بصـ ـــــناعة الدقيق وصـ ـــــركة في تعبئة وطحن الحبوب وصـ ـــــية للشـ ـــــطة الرئيسـ تتمثل األنشـ

ــــــــــتثمار رقم  الزراعية، ــــــــــادر من وزارة االسـ ـــــــوال١٥وتاريخ١٠١٠٣٤٢١٠١٠٥٦٣٢وذلك بما يتوافق مع الترخيص الصـ ـــــــــــ ١٤٤٢شــــ ــــــــــــ مايو ٢٧املوافق  (هـ

).مشروع مشترك(، وقد تم تصنيفھ على أنھ استثمار في ترتيبات مشتركة )م٢٠٢١

ملخص حركة االستثمار خالل الفترة / السنة.أ

البيــــــــــــــــــــان 
م ٢٠٢١ديسمبر ٣١م ٢٠٢٢يونيو ٣٠

٣٤٨٬٨٦٩٬٣٨٥٢٦٧٬١٣٨٬٢٠١بداية الفترة/ السنة فيالرصيد 

١٧٬٠٤٦٬٤٨٨٢٬٣٧٤٬٥٢٠شتركاملشروعاملزميلة و الشركات للالدخلالحصة في 

٩٬٣٢٣٬٥٣١٢٩٬٤٢٦٬٩٠٥مستمرة غير عمليات-للبيعتاحةاملزميلة الشركات للالدخلالحصة في 

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠- إضافات  

)٧٠٬٢٤١() ٨٩٧٬٠٦١(واملشروع املشتركالزميلةاتللشركاالخرى ةالشاملالخسارةفيالحصة 

ها أصول محولة الى  -) ٢٣٧٬٩٨٩٬١٨٥()١٨(إيضاح للبيعمحتفظ 

١٣٦٬٣٥٣٬١٥٨٣٤٨٬٨٦٩٬٣٨٥هاية الفترة/ السنةفيالرصيد 

املشترك عو واملشر الشركات الزميلةفياالستثماراتأرصدة فيما يلي و . ب

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١م ٢٠٢٢يونيو ٣٠اسم الشركة  

٢٣٧٬٩٨٩٬١٨٥٢٢٩٬٥٦٢٬٧١٥شركة زميلة –هللا العثيم لالستثمار شركة عبد 

٢٦٬٤٢٣٬٣٦٨٢٥٬٦٩٩٬٩٤٤شركة زميلة –شركة الوسطى للخدمات الغذائية 

٤٢٬٤٨٩٬٣٠٥٤٣٬٠٥٦٬٧٢٧شركة زميلة –شركة الرياض للصناعات الغذائية 

٦٧٬٤٤٠٬٤٨٥٥٠٬٥٤٩٬٩٩٩مشروع مشترك-الصناعيةشركة الخليج لطحن الدقيق 

-) ٢٣٧٬٩٨٩٬١٨٥(العثيم لالستثمارهللاعبد شركة –لبيعلها محتفظأصول الىمحول 

١٣٦٬٣٥٣٬١٥٨٣٤٨٬٨٦٩٬٣٨٥



شركة أسواق عبد هللا العثيم 

)شركة مساهمة سعودية(

هيتينأشهر والستةالثالثة لفترتياملوجزةاملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  م. ٢٠٢٢يونيو ٣٠في املن

) (تتمة) مراجعة(غير 

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

٢٦

في حكمھ وماالنقد-٩

م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١م ٢٠٢٢يونيو ٣٠

٤٦٬٨٩١٬٨٥٥٣٦٬٨٠٦٬٧١٥الصندوق فينقد 

٤٥٬٧٦٨٬٥٢١١٤٥٬٩٣٦٬٦٣٦أخرى –حسابات جارية -بنوك أرصدة لدى  

٩٢٬٦٦٠٬٣٧٦١٨٢٬٧٤٣٬٣٥١

نظاميالحتياطي اال -١٠

 تحويل للشركةاألساسىيالنظامبموجب 
ً
٪ من صافي الربح إلى االحتياطي النظامي ١٠ونظام الشركات في اململكة العربية السعودية، يتوجب على الشركة سنويا

.٪ من رأس مال الشركة. إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على املساهمين ٣٠يبلغحتى 

هاية الخدمة للموظفين -١١ التزام مكافآت 

م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١م ٢٠٢٢يونيو ٣٠

٢٠٦٬٩٦١٬٦٥١١٧١٬٤٤٠٬٥٥٩الفترة/ السنة بدايةفيرصيد ال

٢٣٬١٤٨٬٨٨١٣٩٬٨٨٨٬٢٨٧السنة /الفترةالخصمتكلفة الخدمة وتكلفة معامل 

) ٩٬٥٨٢٬٣٠٦()٧٬٣٢٢٬٦٥٢(املدفوع خالل الفترة/ السنة

هاية خسائر أكتوارية  ١٬٦٨٦٬٣٢٩٥٬٤٤٣٬٠٣٠الخدمة من إعادة قياس تعويضات 

)٢٢٧٬٩١٩(-البيع لغرضهامحتفظاملحول الى التزامات ألصول 

هاية الرصيد  ٢٢٤٬٤٧٤٬٢٠٩٢٠٦٬٩٦١٬٦٥١الفترة/ السنةفي 

ل قصيرة األجرابحاتاملقروض و ال-١٢

ها التجارية.�تحمل هذه التسهيالت تكاليف تمويل �وفقا لألسعار�السائدة���� تسـتخدم املجموعة التسهيالت�البنكية�اإلسالمية�)مرابحة(�لتمويل�عمليا

السوق.��ان�هذه التسهيالت�مضمونة بسندات�ألمر�بإسم�الشركة.�

�ستحق�ال�سهيالت�البنكية�(مرابحة)�خالل�ف��ة�أقل�من�عام.�بلغت�ال�سهيالت�املتاحة�والغ���مستخدمة�ألغراض�مقابلة�ال��امات�املجموعة�حال�

استحقاقها�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٢،�١,١٩٥�مليون�ر�ال�سعودي�(٣١�د�سم���٢٠٢١:�١,٢٧٥�مليون�ر�ال�سعودي).



شركة أسواق عبد هللا العثيم 

)شركة مساهمة سعودية(

هيتينأشهر والستةالثالثة لفترتياملوجزةاملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  م. ٢٠٢٢يونيو ٣٠في املن

) (تتمة) مراجعة(غير 

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

٢٧

ذات العالقة طرافاأل -١٣

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

العالقة.االطراف بينسياسة لألسعار وشروط املعامالت  املجموعةدارة  إ مع  ذات  إيرادات  طرافاأل وكانت التعامالت  في  ذات العالقة تتمثل بشكل رئيسىي 

وخدمات عمالة.بضاعة للبيعومصاريف إيجار ومشتريات 

طبيعة العالقةالعالقةذاتاألطراف

مساهم مؤسسشركة العثيم القابضة 

شركة زميلة لالستثمارالعثيم عبد هللاشركة 

شركة زميلة شركة الوسطى للخدمات الغذائية 

شركة زميلة الرياض للصناعات الغذائيةشركة 

مشترك مشروعالصناعيةالدقيقلطحنالخليجشركة

ذو عالقة بأحد أعضاء مجلس االدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

اإلدارة ذو عالقة بأحد أعضاء مجلس شركة املراعي

االدارة ذو عالقة بأحد أعضاء مجلس شركة الجوف للتنمية الزراعية

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

ذو عالقة بأحد أعضاء مجلس االدارة شركة جرير للتسويق

شركة تابعة لشركة زميلة  شركة عبد هللا العثيم لألزياء 

إدارة املجموعةأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

شركة تابعة لشركة زميلة  هللا العثيم للترفيھشركة عبد 

شركة تابعة لشركة زميلة شركة امتياز الرياض التجارية

طبيعة العالقةاألطراف ذات العالقة

شركة تابعة لشركة زميلة الرابعةاملطاحنشركة

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

اإلدارة مجلسبرئيس عالقةذوالسعودية للمقاوالتبلرشركة

هية في  للفترة ذات العالقة االطرافمالت مع فيما يلي بيان باملعا :م٢٠٢٢يونيو ٣٠املن

مشتريات مخزون إيـــرادات تأجيرمصروف إيجار األطراف ذات العالقة 
خدمات عمالة إيراد

واخرى 
مصروف خدمات 

عمالة وأخرى 

-١٦٬٠٢٩٬٩٨٠--٥٬٠٠٠شركة العثيم القابضة 
١٤٥٬٦٥٨٢٬٠٤٦٬٣٩٧-٦٬٨١٥٬٢٠٥١٨٬١٩٢٬٢٧٥شركة عبد هللا العثيم لالستثمار 

---٢٩٣٬٧٥٠-شركة الوسطى للخدمات الغذائية  
-٦٧٬١٠٠٬٣٥٨١٤٠٬٠٩٦--شركة الرياض للصناعات الغذائية

----٢٬٨٤٤٬١٠٣املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
-٢٧٣٬٦١١٬٢٩٩--املراعي شركة
-١٢٬٣٥٤٬٠٤٧--الزراعية للتنميةالجوفشركة

-١٢٬٧٣٤٬٤٦٠--) (أراسكوالعربية للخدمات الزراعية الشركة
--١٬٣٠٤٬٧٠٠٦٠٬١٧٠-شركة جرير للتسويق 

---٨٧٬٧٦٣-لألزياءالعثيم هللاعبدشركة 
٩٬٦٤١٬٦٠٧----السعودية للمقاوالت بلرشركة
-٨٬٥٠٦٬٧٧٢--رمال السواحل للمقاوالت والصيانة شركة
-٨٢٬٢٣٩-٧٥٨٬٢١٨-العثيم للترفيھ هللاعبدشركھ 
-٩٦٬٧٣٠---الرياض التجارية امتيازشركة
-٣٬٤٧٨٬٥٤٥٥١٧٬٥٠٠--الرابعة املطاحن شركة



شركة أسواق عبد هللا العثيم 

)شركة مساهمة سعودية(

هيتينأشهر والستةالثالثة لفترتياملوجزةاملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  م. ٢٠٢٢يونيو ٣٠في املن

) (تتمة) مراجعة(غير 

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

٢٨

تتمة –األطراف ذات العالقة -١٣

هية في للفترةفيما يلي ملخص باملعامالت مع األطراف ذات العالقة  :م٢٠٢١يونيو٣٠املن

مشتريات مخزون إيرادات تأجيرمصروف إيجار األطراف ذات العالقة 
خدمات عمالة إيراد

واخرى 
مصروف خدمات 

عمالة وأخرى 

-٢٬١٩٦٬٣٧٢-٥٬٠٠٠٣٥٥٬٠٢٥شركة العثيم القابضة 
٢٩٣٬٧٢٣٤٬٩٤٤٬١٠١-٦٬٨١٥٬٢٠٥١٧٬٨٣٧٬٢٥٠شركة عبد هللا العثيم لالستثمار

---٣٠٠٬٠٠٠-شركة الوسطى للخدمات الغذائية 
-٥٩٬٤٨٤٬٥٣٤٥٣٦٬٢٨٩--شركة الرياض للصناعات الغذائية

----٢٬٨٤٤٬١٠٣املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
--٢٦١٬٣٥١٬٨٣٠--املراعي شركة
--٧٬٩٥١٬٠٩٦--الزراعية للتنميةالجوفشركة

--٨٬٢٤٨٬٣٣٣--) (أراسكوالعربية للخدمات الزراعية الشركة
--١٬٣٠٤٬٧٠٠٢٠٥٬٧١٨-للتسويق جريرشركة
-٤٢٦٬٤٠٧-٨٧٬٧٦٣-العثيم لألزياء هللاعبدشركة 

-٦٬٤٧٤٬٢١٢---شركة رمال السواحل للمقاوالت والصيانة 
---٣٣٦٬٥٠٠-شركة داني التجارية 

-١٤٩٬٢٥٦-٧٥٨٬٢١٨-العثيم للترفيھ هللاعبدشركة 
-١٦٦٬٢٠٠---التجارية شركة امتياز الرياض 

:الفترةالتي تمت خالل فيما يلي بيان بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
الشامل  املحمل على الدخل 

م ٢٠٢١يونيو٣٠م ٢٠٢٢يونيو ٣٠

١٤٬٦٧٢٬٨٦٥١١٬٢٧٨٬٥٥٨مزايا قصيرة األجل
٢١٢٬٤٣٩١٦٧٬٠٨٩مزايا ما بعد التوظيف

١٤٬٨٨٥٬٣٠٤١١٬٤٤٥٬٦٤٧



شركة أسواق عبد هللا العثيم 

)شركة مساهمة سعودية(

هيتينأشهر والستةالثالثة لفترتياملوجزةاملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  م. ٢٠٢٢يونيو ٣٠في املن

) (تتمة) مراجعة(غير 

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

٢٩

تتمة – األطراف ذات العالقة ١٣-

عالقة  الذات طرافاأل إلى ةمن واملستحقةاملستحقباألرصدةوفيما يلي بيان 

:)تجاريون ال دينون املدينة /املذمم ال(ضمن عالقةالذاتطرافاأل املستحق من 

م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١م ٢٠٢٢يونيو ٣٠

١٬٤٠٩٬٨٦٤١٬٩٠٣٬١٥٦السواحل للمقاوالت والصيانة شركة رمال 

-٦٧٢٬٦٠٦شركة الوسطى للخدمات الغذائية 

٢٦١٬٧٥٤٢٦١٬٩٦٥شركة العثيم القابضة 

١٣٣٬٣١٩٩١٬٧٧٠العثيم للترفيھهللاعبد شركة 

١٠٠٬٦٦٤٠العثيم لألزياء هللاعبد شركة 

-٩٧٬٦٠٠شركة املطاحن الرابعة

٥٨٬٤٢٢٥٦٬٤١٩شركة امتياز الرياض التجارية 

٢٧٬٣٠٠٢٧٬٣٠٠شركة جرير للتسويق

١٣٬٥٧١٨٢٬٩٩٥شركة الرياض للصناعات الغذائية 

١٬٠٠٠-شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية

٢٬٧٧٥٬١٠٠٢٬٤٢٤٬٦٠٥

):تجاريةالدائنة ال ذممالضمن (عالقة الذات طرافاأل ق إلى املستح

م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١م ٢٠٢٢يونيو ٣٠

١٠٣٬٣٧٣٬٠٥٤٩٣٬٥٢٣٬٧٤١شركة املراعي

٣٤٬٦٩٤٬٣٦٣٢٦٬٨٧٤٬٠٥٣شركة الرياض للصناعات الغذائية 

٧٬٠٧٣٬٢٩٠٣٬٢٨٨٬٢٠١الشركة العربية للخدمات الزراعية (اراسكو) 

٤٬٨٢٨٬٠٣٠٥٬٩٩٤٬٠٦٩شركة الجوف للتنمية الزراعية

٨٥٥٬٤٧١٢٣١٬٥٢٦الرابعةاملطاحنشركة

٤١٢٬٨١٦٤٬٦٧٨٬٢٨٢شركة عبد هللا العثيم لالستثمار 

٣٣٬٢٩٣١٬٧٣٩شركة جرير للتسويق

١٥١٬٢٧٠٬٣١٧١٣٤٬٥٩١٬٦١١

الزكاة-١٤

هما أعلى طبقا ألنظمة هيئة اتحسب الزكاة على أساس صافي الدخل املعدل أو وعاء ا باململكة العربية السعودية، ("الهيئة")والجماركضريبة لزكاة واللزكاة، أ

الحالية على أساس طريقة صافي الدخل املعدل.للفترةالزكاة احتسابتم 

: يليكماالسنة/للفترةالزكاةمخصصعلىالحركةكانت

م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١م ٢٠٢٢يونيو ٣٠

١٣٬٨٣٩٬٢٠٢٢٦٬٣٥٣٬٢٢٣الفترة/ السنة بدايةفيرصيد ال

٥٬٧٦٩٬١٢٦١١٬٣٢٧٬٢٦٨الفترة/ السنةاملكون خالل 

-٥٬٩٣٩املكون من العميات غير املستمرة خالل الفترة/السنة   

) ٣٬٤٤٥٬٧٢٨(-الفترة/ السنةاملستبعد خالل 

) ٢٠٬٣٩٥٬٥٦١((١١٬٥٠٧٬٢٩٦)الفترة/ السنة املسدد خالل 

٨٬١٠٦٬٩٧١١٣٬٨٣٩٬٢٠٢الفترة/ السنةهايةفيرصيد ال



شركة أسواق عبد هللا العثيم 

)شركة مساهمة سعودية(

هيتينأشهر والستةالثالثة لفترتياملوجزةاملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  م. ٢٠٢٢يونيو ٣٠في املن

) (تتمة) مراجعة(غير 

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

٣٠

(تتمة)الزكاة-١٤

ها الزكوية امل إاملجموعةقدمت - هاوسددت االم،٢٠٢١وحدة عن جميع السنوات حتى عام قرارا .لتزامات الزكوية بموج

هاء - هائي للعامين املجموعةوضع تم مخاطبة الهيئة إل م ولم يصدر الربط حتى تاريخھ. ٢٠١٣وم  ٢٠١٢الزكوي وإصدار الربط الزكوي ال

ألف ريال. وقد قدمت الشركة  ٦٧٩م بمبلغ  ٢٠١٤هيئة عن السنة املالية  القرار الربط الزكوي من قبل  املجموعةاستلمت  ٢٠٢٠أغسطس  ٢٦بتاريخ  -

استلمت الشركة قرار لجنة الفصل في املخالفات واملنازعات الضريبية بإلغاء قرار  ٢٠٢٢يونيو  ١. وبتاريخ  اعتراضها على القرار ضمن املهلة النظامية

هالك لعام  . ٢٠١٤الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك فيما يتعلق ببند فروقات االس

هائي لألعوام من الزكوي الربط استالمتم- . م٢٠٢١عامم خالل ٢٠١٨م إلى ٢٠١٥ال

العائد ملساهمي الشركة  الربححية السهم األساسية واملخفضة من صافي رب-١٥

هية في للفترة حملة األسهم العادية بيتم احتساب ربح السهم الخاص  م على أساس املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل  ٢٠٢١،م٢٠٢٢يونيو٣٠املن

ها أية أدوات مخفضة مصدرة. الشركةأنحيث. ربحية السهم املخفضة هو نفس ربحية السهم األساسية للفتراتتلك   ليس لد

قطاعيةالعلومات امل-١٦

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

دارة  ويتم مراجعة نتائج القطاعات من قبل اإل املجموعة،  لغرض استثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح  ،  التجاريةتأجير املجمعاتباإلضافة إلى قطاع  ،  العربية

املوحدة األولية املوحدةاملالية القوائمعدادنفس األسس املحاسبية املتبعة في إوااللتزامات وفقا لواألصول الرباح ويتم قياس اإليرادات وا،للشركةالتنفيذية

. املوجزة

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

م ٢٠٢٢يونيو ٣٠في  كمااملوجزةاملوحدة قائمة املركز املالي االولية 

املجموع أخرى العقار والتأجيرتجارة التجزئة والجملة البند

٥٬٣٦١٬٤٩٩١٬٤٠٨٬٩٦٩٬٤٩٩-١٬٤٠٣٬٦٠٨٬٠٠٠عقارات وآالت ومعدات، صافي 

١٬٤٠٩٬٥٢١٬٥٢٩٢٨٬٢٩٠٬٩١٥١٬٩٠٩٬٨٠٩١٬٤٣٩٬٧٢٢٬٢٥٣ل األصو استخدامحق

٦٧٨٬١٠٣٬٨٨٠-٦٧٨٬١٠٣٬٨٨٠-، صافيالعقارات االستثمارية

٦٨٩٬٧٦٤٢٬١٠٧٬٠٧٢-١٬٤١٧٬٣٠٨أصول غير ملموسة، صافي

ها  ١٬١٤٩٬١٤١٢٣٩٬١٣٨٬٣٢٦-٢٣٧٬٩٨٩٬١٨٥لبيعلاألصول املحتفظ 

٤٬٢٣٩٬٢٨٨٬١٢١٧١٣٬١٣٠٬١١٥٣٦١٬٢٤١٬٨٩٢٥٬٣١٣٬٦٦٠٬١٢٨مجموع األصول 

٣٬٧٦٧٬٨٦٥٬١٣٢٩٣٬٤٤٤٬٥٣٣٩٠٬٤١٠٬٣١٦٣٬٩٥١٬٧١٩٬٩٨١مجموع االلتزامات 

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١قائمة املركز املالي االولية املوحدة املوجزة كما في  

املجموع أخرى العقار والتأجيرتجارة التجزئة والجملة البند

٥٬٢٠٠٬٥٢٥١٬٣٩٢٬٧٧٥٬٧٩٢-١٬٣٨٧٬٥٧٥٬٢٦٧عقارات وآالت ومعدات، صافي

١٬٤٠٧٬٧٥٩٬٦٤٤٣٢٬٣٠٣٬٤٧٩٢٬٦٥٦٬٨٩١١٬٤٤٢٬٧٢٠٬٠١٤استخدام األصول املستأجرةحق 

٥٩٩٬٥٤٠٬٢٤٤-٥٩٩٬٥٤٠٬٢٤٤-، صافيالعقارات االستثمارية

٧٣١٬٩٩٤٢٬٦٠٥٬٨٨٧-١٬٨٧٣٬٨٩٣أصول غير ملموسة، صافي

ها لغرض البيع ١٬٣٣٩٬٨١٨١٬٣٣٩٬٨١٨--األصول املحتفظ 

٣٬٨٨٥٬٤٥٤٬١٠٦٦٣٨٬٥٣٨٬٣٣٨٥٧٢٬٥٤٩٬١١٣٥٬٠٩٦٬٥٤١٬٥٥٧مجموع األصول 

٣٬٥٠٨٬٨٧٥٬٢٠٦٩٠٬٢٩٥٬٨٢٢٩١٬٧٧٣٬٤٤٩٣٬٦٩٠٬٩٤٤٬٤٧٧مجموع االلتزامات 



شركة أسواق عبد هللا العثيم 

)شركة مساهمة سعودية(

هيتينأشهر والستةالثالثة لفترتياملوجزةاملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  م. ٢٠٢٢يونيو ٣٠في املن

) (تتمة) مراجعة(غير 

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

٣١

القطاعية (تتمة)املعلومات-١٦

هية في قائمة الدخل  م٢٠٢٢يونيو ٣٠األولية املوحدة املوجزة الفترة املن

املجموع أخرى العقار والتأجيرتجارة التجزئة والجملة البند

١٣٧٬٢٥٢٬٣٧٣٤٬٧٤٢٬٢٩٤٬٧٤٢-٤٬٦٠٥٬٠٤٢٬٣٦٩املبيعات

١١١٬٨٦٣٬٣٤٧٤٬٧١٦٬٩٠٥٬٧١٦-٤٬٦٠٥٬٠٤٢٬٣٦٩املبيعات خارج املجموعة 

٦٧٬٩٠٧٬٥٧٦-٦٧٬٩٠٧٬٥٧٦-إيرادات تأجير خارج املجموعة

٤٦٬١٢٦٢٥٬٣٨٩٬٠٢٥٢٥٬٤٣٥٬١٥١-مبيعات وإيرادات بين القطاعات

اجمالي الدخل وعموالت البيع وإيرادات  

٩٢٨٬٥٢٠٬٤٠٣٣٨٬٨٣٢٬١٠٦١٩٬٨١٦٬٨٧٩٩٨٧٬١٦٩٬٣٨٨التأجير بالصافي 

١٤٧٬٦٣٤٬٧٥٢(٣٬٩٥٦٬٢٨٣)١١٢٬٧٥٨٬٩٢٩٣٨٬٨٣٢٬١٠٦الدخل التشغيلي 

هية في   م٢٠٢١يونيو ٣٠قائمة الدخل األولية املوحدة املوجزة الفترة املن

املجموع أخرى والتأجيرالعقار والجملة التجزئةتجارةالبند

١٣٢٬٩١٨٬٨٧٢٤٬٢٩٣٬١٦٧٬٢٩٧-٤٬١٦٠٬٢٤٨٬٤٢٥املبيعات

١٠٨٬١٦٥٬٩٩٤٤٬٢٦٨٬٤١٤٬٤١٩-٤٬١٦٠٬٢٤٨٬٤٢٥املبيعات خارج املجموعة 

٦٧٬٥٤٦٬٨٣٣-٦٧٬٥٤٦٬٨٣٣-إيرادات تأجير خارج املجموعة

٨٨٬٨٥٧٢٤٬٧٥٢٬٨٧٨٢٤٬٨٤١٬٧٣٥-مبيعات وإيرادات بين القطاعات

اجمالي الدخل وعموالت البيع وإيرادات  

٧٩٩٬٥٩٤٬١٨٩٣٨٬٣٠٢٬١٥٧٢٠٬٩٧٣٬٧٨٤٨٥٨٬٨٧٠٬١٣٠التأجير بالصافي 

١٢١٬٦٧٠٬٦٢٥(١٬١٨٠٬١٨١)٨٤٬٥٤٨٬٦٤٩٣٨٬٣٠٢٬١٥٧الدخل التشغيلي 

اعلى املناطق الجغاألخرى واإليراداتتأجير توزيع إيراد مبيعات التجزئة والجملة وإيراد . ب كما يلي: فيةر

هية في  م ٢٠٢٢يونيو ٣٠الفترة املن

افية  تجارة التجزئة والجملة املنطقة الجغر

النسبة 

تأجيرإيراد ال%

النسبة 

النسبة % أخرى %

٨٠٫٥٠%٩٠٬١٠٦٬٠٩٥٪٣٣٬٦٩٤٬٥٠٣٤٩٫٥٪٢٬٨٧٧٬١٢٣٬٦٥٦٦٢٫٤السعودية -املنطقة الوسطى 

٩٫٠٠%١٠٬٠٢١٬١٨٠٪٢٧٬٧٥٥٬٢٥٧٤٠٫٩٪٤٦٠٬٥١٢٬٦٦٢١٠٫٠السعودية -املنطقة الشرقية

٢٫٢٠%٢٬٤٢٢٬٧٣٥٪٢٬٣٠٦٬٤١٨٣٫٤٪٥٦٥٬٨٩٢٬١٦٦١٢٫٣السعودية -املنطقة الجنوبية

٠٫١٠%١٤٢٬٨٧٢٪٢٬٢٨٩٬٠٩١٣٫٤٪٣١٥٬٨٠٢٬٨٦٦٦٫٩السعودية -املنطقة الشمالية

٨٫٢٠%٩٬١٧٠٬٤٦٦٪١٬٦١٦٬٨١٦٢٫٤٪٢٥٧٬٧٨٨٬١٢٢٥٫٦السعودية -املنطقة الغربية

--٪٢٤٥٬٤٩١٠٫٤٪١٢٧٬٩٢٢٬٨٩٦٢٫٨جمهورية مصر العربية 

٪١١١٬٨٦٣٬٣٤٧١٠٠٪٦٧٬٩٠٧٬٥٧٦١٠٠٪٤٬٦٠٥٬٠٤٢٬٣٦٨١٠٠اإلجمالي



شركة أسواق عبد هللا العثيم 

)شركة مساهمة سعودية(

هيتينأشهر والستةالثالثة لفترتياملوجزةاملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  م. ٢٠٢٢يونيو ٣٠في املن

) (تتمة) مراجعة(غير 

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

٣٢

القطاعية (تتمة)املعلومات-١٦

هية في الفترة م ٢٠٢١يونيو٣٠املن

افية  تجارة التجزئة والجملة املنطقة الجغر

النسبة 

إيراد التأجير%

النسبة 

النسبة % أخرى %

٪٩٢٬٠٨٣٬٥١٣٨٥٫٢٪٣٥٬٣١٦٬٩٦٧٥٢٫٣٪٢٬٦٠١٬١٧٤٬٣٢٣٦٢٫٥السعودية -املنطقة الوسطى 

٢٢٤٬٣٠٤٪٢٦٬٤٦٣٬٦٤١٣٩٫٢٪٤٢١٬٨١١٬٣١٠١٠٫١السعودية -املنطقة الشرقية
٠٫٢٪

٢٬٣٨٩٬١٨٥٪٢٬١١٢٬٢٨٣٣٫١٪٥٤١٬٠٤٧٬٨٠٤١٣٫٠السعودية -املنطقة الجنوبية
٢٫٢٪

٦٬٠٩٥٬٤٠٠٪٢٬٠٥٧٬٣٥٨٣٫٠٪٢٨٠٬١٢٢٬٣٣٥٦٫٧السعودية -املنطقة الشمالية
٥٫٦٪

٧٬٣٧٣٬٥٩١٪١٬٣٢٥٬٠٤٩٢٫٠٪٢١٠٬٦٠٤٬٨٩٦٥٫١السعودية -املنطقة الغربية
٦٫٨٪

-٪٢٧١٬٥٣٥٠٫٥٪١٠٥٬٤٨٧٬٧٥٧٢٫٦جمهورية مصر العربية 
 -

٪١٠٨٬١٦٥٬٩٩٤١٠٠٪٦٧٬٥٤٦٬٨٣٣١٠٠٪٤٬١٦٠٬٢٤٨٬٤٢٥١٠٠االجمالي

صافي  -تأجيريراداتإ-ج

هيةأشهر الثالثةلفترة هيةأشهر الستةلفترةيونيو ٣٠فياملن يونيو٣٠فياملن

م ٢٠٢١م ٢٠٢٢م ٢٠٢١م ٢٠٢٢

٢٨٬٩٩٠٬٧١٠٢٩٬٠٧٩٬١٨٠٥٧٬٤٤٩٬٠٩٨٥٦٬٢٤٥٬٠٩٠تأجير محالت  إيرادات

٦٬٧٤٦٬٨٣٣٤٬١٥٧٬٨٠٩١٠٬٤٥٨٬٤٧٨١١٬٣٠١٬٧٤٣تسويقي تأجيرإيرادات

٣٥٬٧٣٧٬٥٤٣٣٣٬٢٣٦٬٩٨٩٦٧٬٩٠٧٬٥٧٦٦٧٬٥٤٦٬٨٣٣التأجيرإيراداتإجمالي

(٢٩٬٢٤٤٬٦٧٦)(٢٩٬٠٧٥٬٤٧٠)(١٤٬٣٧٦٬٦٧١)(١٤٬٤٨٤٬٨٤٨)التأجير مصاريف

٢١٬٢٥٢٬٦٩٥١٨٬٨٦٠٬٣١٨٣٨٬٨٣٢٬١٠٦٣٨٬٣٠٢٬١٥٧الصافي

الرأسمالية واالرتباطاتاملحتملةااللتزامات-١٧

التالية:الرأسماليةواالرتباطاتاملحتملةااللتزاماتاملجموعة يوجد على 

م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١م ٢٠٢٢يونيو ٣٠البيان

١٥٬١٦٨٬٥٤٤٧٥٬٧٤٤٬٨١٦اعتمادات مستندية 

٩٦٬٠٨٢٬٢٦٨١١٢٬٨١٤٬٩٥٥خطابات ضمان 

٥٨٬٣٥٢٬٦١٤٦٩٬٨٨٩٬٤٧٤التزامات عن أعمال رأسمالية تحت التنفيذ  

ها لغرض البيع -١٨ شركة عبدهللا العثيم لالستثمار–األصول املحتفظ 

لالكتتاب العام بالسوق  (شركة زميلة)هللا العثيم لالستثمارم أعلنت هيئة السوق املالية قرارها باملوافقة على طرح أسهم شركة عبد  ٢٠٢٢مارس١٦بتاريخ  

تملك الشركة  إن  وحيث  املدرجة،  املساهمة  للشركات  نسبتھ  ١٣٬٦٥٣٬٨٥٠الرئيسية  ما  تمثل  والتي   
ً
العثيم ٪١٣٫٦٥سهما هللا  عبد  شركة  مال  رأس  من 

بتاريخ  اللالستثمار، فقد قرر مجلس إدارة   لى بيع كامل أسهم الشركة في رأس مال شركة عبد هللا العثيم لالستثمار من م املوافقة ع٢٠٢٢مارس  ١٦شركة 

.استلمت الشركة خطاب من شركة عبدهللا العثيم لالستثمار يفيد بإلغاء الطرح العام االوليم٢٠٢٢يونيو٣٠بتاريخ.خالل االكتتاب العام

هللا عبدلشراء كامل أسهم الشركة في شركة  مساهم مؤسس)(املقدم من شركة العثيم القابضة م قرر مجلس اإلدارة قبول العرض  ٢٠٢٢يوليو  ٧بتاريخ  

 للسهم الواحد ٦٢العثيم لالستثمار بسعر  
ً
ريال سعودي، وبما أن الطرف  ٨٤٦٬٥٣٨٬٧٠٠، وبقيمة إجمالية قدرها  املجموعةإدارةلتقديراتوفقاوذلك  رياال

ها الجمعية العامة للمساهمين. وحتى تاريخ القوائم املالية املشتري يعتبر طرف ذو عالقة   األولية املوحدة  بالشركة، فإن الصفقة ال تعتبر نافذة حتى توافق عل

الصلة. ذولم تنعقد الجمعية العتماد قرار مجلس اإلدارة املوجزة



شركة أسواق عبد هللا العثيم 

)شركة مساهمة سعودية(

هيتينأشهر والستةالثالثة لفترتياملوجزةاملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  م. ٢٠٢٢يونيو ٣٠في املن

) (تتمة) مراجعة(غير 

(املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

٣٣

) واألثر املالي ١٩-(كوفيد فيروس كورونا املستجد -١٩

). ومنذ ذلك الحين انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ١٩–تم تأكيد وجود فيروس كورونا املستجد (كوفيد  ٢٠٢٠في وقت سابق من العام  

األول من العام، والتي اململكة العربية السعودية وأثر بشكل كبير على األعمال واألنشطة التجارية، وفرضت الحكومة بعض اإلجراءات االحترازية خالل النصف 

تعليق األنشطة غير الحيوية باإلضافة الى القيود املفروضة على حركة انتقال األفراد. وقد تم تصنيف قطاع توريد األغذية  -من ضمن إجراءات أخرى -شملت 

 على عمليات  
ً
هاأو سلسلة التورياملجموعةكخدمة أساسية من قبل الحكومة، وعليھ، لم تفرض الحكومة قيودا وسوف تستمر اإلدارة بمراقبة  .د الخاصة 

هائي، سوف تقوم    للمتطلبات  املجموعةالوضع، وحينما يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن التأثير ال
ً
بعمل تحديث لجميع أصحاب املصالح إذا لزم األمر وفقا

النظامية.

أرقام املقارنة-٢٠

الحالية. الفترةتم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع تبويب 

األرباح توزيعات -٢١

مليون ١٨٠م وقدرها  ٢٠٢١قرر مجلس اإلدارة بالتمرير توزيع أرباح نقدية مرحلية على املساهمين عن النصف الثاني من العام  م٢٠٢٢فبراير  ١٥بتاريخ  -

م. ٢٠٢٢عاممن األول ريال لكل سهم، وتم السداد خالل الربع ٢ريال سعودي بواقع 

مليون  ٢٧٠م وقدرها  ٢٠٢٠قرر مجلس اإلدارة بالتمرير توزيع أرباح نقدية مرحلية على املساهمين عن النصف الثاني من العام  م٢٠٢١مارس  ١٣بتاريخ  -

م. ٢٠٢١من عامخالل الربع الثانيالسدادوتمريال لكل سهم، ٣ريال سعودي بواقع 

املنتهي املاليالعامعنالشركةملساهميأرباحتوزيع) تابعة(شركة البشريةللمواردمعينشركةملساهميالعامةالجمعيةقررتم٢٠٢١يونيو٢بتاريخ-

هاسعوديريال٣١٬٠٠٠٬٠٠٠وقدرهإجماليبمبلغم٢٠٢٠ديسمبر ٣١في غير امللكيةبحقوق خاصةتوزيعاتيمثلسعوديريال٩٬٩٢٠٬٠٠٠مبلغم

. املسيطرة

الالحقة  األحداث-٢٢

ها  ٢٠٢٢أغسطس  ٩بتاريخ  -  بسعر  ١٠٥٬٦٦٤م وافق مجلس اإلدارة على بيع أرض مملوكة للشركة تقع في املدينة املنورة مساح
ً
 مربعا

ً
ريال ٢٬٠٠٠مترا

 الى شركة عبد هللا العثيم لالستثمار (طرف ذي عالقة)٢١١٬٣٢٧٬٥٨٠للمتر املربع وبإجمالي مبلغ قدره 
ً
 سعوديا

ً
وتخضع الصفقة ملوافقة الجمعية  رياال

العامة للمساهمين والتي لم تتم بعد.

١٨٠م وقدرها  ٢٠٢٢قرر مجلس اإلدارة بالتمرير توزيع أرباح نقدية مرحلية على املساهمين عن النصف االول من العام  م ٢٠٢٢أغسطس  ١٧بتاريخ  -

م.٢٠٢٢عاممن ريال لكل سهم، وسيتم السداد خالل الربع الثالث  ٢مليون ريال سعودي بواقع 

املالية االولية املوجزة املوحدة  اعتماد القوائم -٢٣

).م٢٠٢٢أغسطس١٧املوافقه (١٤٤٤محرم ١٩تاريخ في ةاملوجزة من قبل مجلس االدار املوحدة  ائم املالية األولية اعتمدت هذه القو 


