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 تقرير المراجع المستقل 

 شركة لجام للرياضة   مساهمي إلى 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 الرأي 

وقائمة    2022ديسمبر    31لقد راجعنا القوائم المالية لشركة لجام للرياضة )"الشركة"(، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في  
النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات  الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات  

 المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. 
 

وأدائها    2022ديسمبر    31في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في  
عايير قاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة في المملكة العربية السعودية، والمالمالي وتدف

 واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
 

 أساس الرأي 
للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في  تمت مراجعتنا وفقًا للمعايير الدولية  

المهنة   وآداب  لسلوك  الدولي  للميثاق  وفقًا  الشركة  مستقلون عن  إننا  تقريرنا.  في  المالية  القوائم  مراجعة  المراجع حول  مسؤوليات  قسم 
ستقالل الدولية( المعتَمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما  للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير اال

ر أساس إلبداء  أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لذلك الميثاق. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفي 
 رأينا.

 
 انتباه: لفت 

تسلمت اإلدارة أمر ربط    2021ديسمبر    31( حول القوائم المالية، كما ذكر فيه، أن خالل السنة المنتهية في  29نلفت االنتباه إلى اإليضاح )
 2018و  2017و  2016و  2015من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( على أساس أن جزًءا من أرباح الشركة عن السنوات  

 ا لضريبة الدخل. لم يتم تعديل رأينا بخصوص هذا األمر. كان خاضعً 
 

 األمور الرئيسة للمراجعة 
ة الحالية.  إن األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للفتر

لقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأياً منفصالً في تلك األمور. فيما يلي  وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا ل
 .  وصف لكل أمر من األمور الرئيسة للمراجعة وكيفية معالجته 

 
ذلك ما يتعلق بهذه األمور.  لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم وصفها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا، بما في  

عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية. إن نتائج إجراءات  

 .  ية المرفقة مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه، توفر أساساً لرأينا في المراجعة عن القوائم المال
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 تقرير المراجع المستقل 
 شركة لجام للرياضة   مساهمي إلى 

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة( 
 

 األمور الرئيسة للمراجعة )تتمة( 
 

 معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا  كيفية الرئيسي  المراجعة أمر

  اإلعتراف باإليرادات 

الشركة بقيمة    سجلت  مليون لاير سعودي    1.065.8إيرادات 
من رسوم اشتراكات وعضويات في مراكز تدريب اللياقة البدنية  

 . 2022ديسمبر  31واألنشطة ذات الصلة للسنة المنتهية في 
 

أمر  لقد   هذا  المعيار    رئيسي  مراجعة اعتبرنا  لتطبيق  نظًرا 
في قطاع تدريب اللياقة البدنية   باإليرادات  لالعتراف المحاسبي  

 اإليرادات على مدى فترة االشتراك.  ب  اإلعترافالذي يستلزم  
 

اإليرادات   بدقة  تتعلق  مالزمة  مخاطر  هناك  ذلك،  إلى  إضافة 
إما بسبب عدم فعالية أدوات الرقابة اليدوية و / أو تلك   المسجلة 

 المتعلقة بتقنية المعلومات.  
 

( لالطالع على السياسة المحاسبية بشأن  1-4انظر اإليضاح )
( لالطالع على اإلفصاحات ذات  6إثبات اإليرادات وإيضاح )

 الصلة. 

 أخرى، ما يلي:  إجراءاتإجراءات مراجعتنا، من بين  تضمنت

 اإليرادات. ب  اإلعترافمدى مالئمة سياسات  قيمنا •

بالمتخصصين في تقنية المعلومات لدينا الختبار مدى    ستعناإ •
الرقابة الداخلية  نظام  فعالية تصميم وتطبيق وتنفيذ إجراءات  

 اإليرادات. ب  باإلعتراف ةالمتعلق

العينة،    ختبرناا • أساس  على  العمالء  فواتير  إصدار  دقة 
عينة من الخصومات والعروض الترويجية المطبقة    واختبرنا

 على فواتير العمالء. 

تحليلية من خالل مقارنة اإليرادات المتوقعة    قمنا بإجراءات •
 مع اإليرادات الفعلية وتحليل الفروقات بينهما.

 اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية.  كفاية قيمنا •

    المؤكدغير   والضريبي   المخصص الزكوي

خالل   )"الهيئة"(  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  أصدرت 
  2015ربًطا عن األعوام    2021ديسمبر    31السنة المنتهية في  

أرباح    2018و  2017و  2016و من  جزًءا  أن  أساس  على 
كان خاضعًا    2018و  2017و  2016و  2015الشركة لألعوام  

لضريبة الدخل. وقدمت الشركة اعتراًضا على الربط. ولم ترد  
بحق   دعوى  الشركة  رفعت  ثم  ومن  االعتراض،  على  الهيئة 
والجمارك،   والضريبة  الزكاة  للجان  العامة  األمانة  أمام  الهيئة 
التي أصدرت حكمها خالل السنة الحالية لصالح الهيئة، استأنفت  

 ضد هذا الحكم، وال يزال القرار بشأنه قيد االنتظار.  الشركة 
 

ستكون لصالحها،    االستئنافترى إدارة الشركة أن نتيجة هذا  
 وبناًء على ذلك لم تقم بالمحاسبة عن االلتزام الزكوي اإلضافي. 

 
هذا   اعتبرنا  المحاسبة عن    نظراً   رئيسيمراجعة  أمر  لقد  ألن 

  من المخصص الزكوي غير المؤكد هذا ينطوي على حكم هام  
 ألهمية المطالبات ذات الصلة.  اإلدارة ونظراً 

 
 (. 29الرجوع إلى إيضاح ) يرجى

 أخرى، ما يلي: إجراءات ، من بين مراجعتنا تضمنت إجراءات 
 

لتقييم   حصلنا • اإلدارة  قِبل  من  المتبعة  لإلجراءات  فهم  على 
 األثر الناتج عن هذا الربط. 

عليه    على  أطلعنا • حصلت  الذي  والضريبي  الزكوي  الرأي 
 . القضية قيد النظر الشركة من خبراء اإلدارة بشأن 

مدى معقولية تقدير اإلدارة بشأن المحاسبة عن مخصص    قيمنا •
الزكاة   الئحة  ضوء  في  المؤكد  غير  والضريبة  الزكاة 

الزكاة  والضريبة   هيئة  قِبل  من  المتبعة  الممارسات  وأحدث 
الموضوعي   واألساس  والجمارك،    لالستئنافوالضريبة 

 . عنهاالربط الصادر  ضد المقدم لدى الهيئة 

 ذات الصلة في القوائم المالية. اإلفصاحات كفاية  قيمنا •
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 تقرير المراجع المستقل 
 شركة لجام للرياضة   مساهمي إلى 

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة( 
 

   2022 لعام   المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة

فيما عدا القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات.    ،2022  لعام   الواردة في التقرير السنوي للشركة تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات  
 2022لعام    إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى في تقريره السنوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للشركة

 لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات.  اً توفرم

 
    ألخرى، ولن نبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي حولها.ال يغطي رأينا حول القوائم المالية المعلومات ا

 
ك،  وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تكون متاحة، وعند القيام بذل

جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل  يتم األخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل  

  . المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري

، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر للمكلفين 2022 لعام وعندما نقرأ التقرير السنوي للشركة 
 بالحوكمة. 

 
 القوائم المالية  حول مسؤوليات مجلس اإلدارة والمكلفين بالحوكمة 

تمدة في المملكة العربية  إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المع
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الشركات والنظام األساسي  

 أو خطأ. للشركة وعن الرقابة الداخلية التي يراها مجلس اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش 
 

اح،  عند إعداد القوائم المالية، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقويم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية واإلفص
لدى مجلس  حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية  

 . اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك 
 

 .  إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الشركة 
 

 مراجعة القوائم المالية  حولمسؤوليات المراجع 
معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد  

بها وفقاً   تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام

ة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن للمعايير الدولية للمراجعة المعتمد

غش أو خطأ، وتعد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها 

 المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية.
 

زعة  وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على ن 
 : الشك المهني خالل المراجعة. كما نقوم بـ

 

أ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خط  وتقويمتحديد   •
مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف  
تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو  

 و تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية. إفادات مضللة أ 
 

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف، وليس بغرض   •
 فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.  حول إبداء رأي 
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 قائمة التدفقات النقدية 

 م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إيضاح 
 م 2022

 لاير سعودي 
 م 2021 

 لاير سعودي 
     األنشطة التشغيلية 
 211,952,573  264,613,601  الربح قبل الزكاة 

     صافي التدفقات النقدية:   إلىتعديالت لتسوية الربح قبل حساب الزكاة 
 ( 2,056,638)  ( 6,172,248) 10 ربح من إلغاءات عقود إيجار 

 47,581,711  59,473,305 11 تكاليف تمويل
 137,684,889  152,671,572 13 استهالك ممتلكات ومعدات 

 12,945,904  12,655,947 14و  13 قيمة ممتلكات ومعدات   في  انخفاضخسارة 
 69,764,264  75,624,010 14 استهالك موجودات حق االستخدام 

 (18,933,943)  ( 1,706,965) 14 إعفاءات إيجارات متعلقة بُدفعات إيجار 
 116,342  1,608,308 15 إطفاء موجودات غير ملموسة 
 ( 1,683,594)  ( 117,062) 20 ائتمانية متوقعة عكس قيد مخصص خسائر 
 8,380,416  9,029,524 25 موظفينلمخصص منافع نهاية خدمة ل

 581,580  -  ممتلكات ومعدات  استبعادخسارة 
  567,679,992  466,333,504 

     التغيرات في رأس المال العامل: 
 336,336  2,222,077  مخزون 

 ( 1,004,974)  5,939,310  وموجودات متداولة أخرى مبالغ مدفوعة مقدًما 
 ( 824,300)  1,060,841  حسابات تجارية مدينة 

 28,205,279  ( 18,536,592)  حسابات دائنة
 (22,099,652)  25,773,569  مصاريف مستَحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى 

 (25,989,572)  96,079,598  إيرادات مؤجلة 
 444,956,621  680,218,795  النقد من العمليات 

     
 ( 6,338,011)  ( 5,124,646) 25 منافع نهاية خدمة مدفوعة للموظفين

 -  ( 5,920,292) 29 زكاة مدفوعة 
 438,618,610  669,173,857  صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

     
     األنشطة االستثمارية 

 ممتلكات ومعدات، صافي 
 

(176,740,513 )  (206,027,752) 
دين ومقاولين  (20,468,958)  ( 1,197,178)  ُدفعات ُمقدَّمة إلى مور ِ

 ( 1,203,675)  ( 1,827,028) 15 موجودات غير ملموسة 
 (227,700,385)  ( 179,764,719)  صافي النقد الُمستخَدم في األنشطة االستثمارية 

     
     األنشطة التمويلية 

 20,907,440  45,148,333 24 من قروض  تمتحصَّال
 (143,543,314)  ( 149,870,976) 24 قروض   سداد
 (11,586,958)  ( 22,485,792)  تمويل مدفوعة  تكلفة

 (90,451,663)  ( 115,163,595) 14 دفع التزامات عقود إيجار 
 (64,431,534)  ( 126,296,283) 31 توزيعات أرباح مدفوعة 

 (289,106,029)  ( 368,668,313)  صافي النقد الُمستخَدم في األنشطة التمويلية 
 

 (78,187,804)  120,740,825  صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه 
 258,073,877  179,886,073  النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 179,886,073  300,626,898 21 حكمه في نهاية السنة النقد وما في 
 "يُتبع..."

 
ل اإليضاحات المرفقة من   جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  38إلى  1تُشك ِّ
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2022ديسمبر  31

 

 معلومات الشركة  1

ة  إنَّ شركة لجام للرياضة )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية ومدرجة في السوق المالية السعودية. وقد تأسَّست الشركة وفقًا لقرار وزار

لة بموجب السجل التجاري رقم  2008مايو    5هـ )الموافق  1429  الثانيربيع    29/س بتاريخ  146التجارة والصناعة رقم   م(، وهي ُمسجَّ

ل للشركة شارع الثمامة، ص.  2008يونيو    23هـ )الموافق  1429ُجَمادى اآلخرة    19تاريخ  ب  4030180323 م(. وعنوان المكتب الُمسجَّ

م، نُِقَل المركز الرئيسي للشركة من مدينة جدة إلى مدينة  2012بالمملكة العربية السعودية. وفي عام    11351، الرياض  295245ب.  

ال السجل  الشركة على  رقم  الرياض، وحصلت  الُمعدَّل  اآلخرة    14بتاريخ    1010337986تجاري  )الموافق  1433ُجَمادى  مايو    6هـ 

 م(.2012

تتمثل أهداف الشركة في إنشاء وإدارة وتشغيل المراكز الرياضية والترفيهية وتجارة الجملة والتجزئة في المالبس والمعدات الرياضية  

أغراضها والدعاية واإلعالن وإنشاء وإدارة وامتالك الفنادق والشقق المفروشة وغيرها من  وتملُّك العقارات وإنشاء المباني الالزمة لتحقيق  

 ويتم مزاولة عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.  .األنشطة التي تحتاج الشركة استخدامها

ت اللياقة للتجارة المحدودة من أجل الحصول على العالمة التجارية  ٪ من األسهم القائمة في شركة وق 95استحوذت الشركة على نسبة  

سنوات أو لفترات حسب اختيار الشركة نظير رسوم رمزية. وقد توقَّفت شركة وقت    10"وقت اللياقة". والعالمة التجارية قابلة للتجديد لمدة  

ة بالنسبة للشركة، وعليه،  اللياقة عن مزاولة عملياتها بعد تحويل العالمة التجارية إلى الشركة. و تعتقد اإلدارة أنَّ شركة وقت اللياقة غير هامَّ

 فإنَّها لم تقم بتوحيد نتائج عمليات شركة وقت اللياقة ومركزها المالي في القوائم المالية للشركة. 

دأ الشركة التابعة عملياتها حتى اآلن،  أسَّست الشركة خالل السنة شركة تابعة جديدة "شركة الرسن لالستثمار" لألنشطة االستثمارية، ولم تب 

ثمَّ   للشركة، ومن  بالنسبة  ة  ليست هامَّ لالستثمار  الرسن  أن شركة  اإلدارة  تعتقد  لالستثمار  لم  وعليه،  الرسن  نتائج عمليات شركة  د  توح ِ

 ومركزها المالي في القوائم المالية للشركة. 

 
 أساس اإلعداد     2

 بيان االلتزام  1- 2

  المعتمدة المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  في  أُِعدَّت هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة  

 لكة العربية السعودية"(. الممفي ن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )الُمَشار إليها معًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة م

 أساس القياس  2- 2

 أُِعدَّت هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، ما لم يُذكر خالف ذلك. 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  3- 2

، وجميع الِقيم مذكورة بالكامل، ما لم يُذكر خالف  للشركةتُْعَرض القوائم المالية باللاير السعودي، الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض  

 ذلك. 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2022ديسمبر  31

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة    3

 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات غير السارية المفعول بعد   - 3
نوي الشركة تطبيق  فيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات المعدَّلة الصادرة غير سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. وت 

 هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدَّلة، متى كان ذلك مناسبًا، عندما تصبح سارية المفعول. 
 

 ( عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 

أمين"؛ وهو معيار محاسبي جديد  ( "عقود الت 17المعيار الدولي للتقرير المالي )  2017أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر مايو  

( محلَّ  17والقياس والعرض واإلفصاح. وبمجرد سريانه، سيِحلُّ المعيار الدولي للتقرير المالي )  ثباتشامل لعقود التأمين حيث يغطي اإل

( على جميع  17. وسيُطبَّق المعيار الدولي للتقرير المالي )2005( "عقود التأمين" الذي صدر في عام  4المعيار الدولي للتقرير المالي )

ة والتأمين وإعادة التأمين المباشرين(، بصرف النظر عن نوع المنشآت  أنواع عقود التأمين )مثل عقود التأمين على  الحياة والتأمينات العامَّ

التي تصدرها وعلى بعض الضمانات واألدوات المالية ذات خصائص المشاركة التقديرية. وسيُطب ِق المعيار ِبضع االستثناءات في نطاق  

( في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين الذي يُعَدُّ أكثر فائدة واتساقا  17ير المالي )ضيق. ويتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقر

( الذي يستند إلى حد ٍّ كبير على السياسات  4لشركات التأمين. وبخالف المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي )

م المعيار   ( نموذًجا شاماًل لعقود التأمين يغطي جميع الجوانب المحاسبية  17الدولي للتقرير المالي ) المحاسبية المحلية السابقة القديمة، يُقد ِ

 ( في النموذج العام المكتَمل بـ: 17ذات الصلة. ويتمثل محور المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 • تكيُّف ُمحدَّد للعقود ذات خصائص المشاركة المباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة(. 

 . األجلقة ُمبسَّطة )طريق توزيع أقساط التأمين( التي تتعلق بصفةٍّ رئيسةٍّ بالعقود قصيرة • طري 

 

م أو بعده، مع ضرورة إدراج  2023يناير    1( على فترات القوائم المالية التي تبدأ في تاريخ  17ويسري المعيار الدولي للتقرير المالي )

ر، شريط ( والمعيار الدولي للتقرير المالي  9ة أْن تُطب ِق المنشأة أيًضا المعيار الدولي للتقرير المالي )أرقام المقارنة. ويُسَمح بالتطبيق المبك ِ

 ( أو قبله. وال ينطبق هذا المعيار على الشركة. 17( في تاريخ تطبيقها للمرة األولى المعيار الدولي للتقرير المالي )15)

 

 ف المطلوبات متداولة أو غير متداولة (: تصني1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

(  1من معيار المحاسبة الدولي رقم )  76إلى    69م، تعديالت على الفقرات من  2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في يناير  
 لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات متداولة أو غير متداولة. وتوضح التعديالت ما يلي: 

 

ِ في  •  تأجيل التسوية المقصود بالحق 

 التقرير المالي يجب أن ينشأ الحق في التأجيل في نهاية فترة  •

 ال يتأثر ذلك التصنيف بأرجحية ممارسة المنشأة حقها في التأجيل  •

 تصنيفهاإذا كانت أداة مالية مشتقة ضمنية في التزام قابل للتحويل ليست إال هي ذاتها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على   •
 

م أو بعد ذلك التاريخ، ويجب أن تُطبَّق بأثر رجعي.  2023يناير    1السنوية ابتداًء من تاريخ  التقرير المالي  ويُعَمل بالتعديالت على فترات  
 تفاوض.  وتقي ِم الشركة حاليًا ما للتعديالت من تأثير على الممارسات الحالية وما إْن كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة

 

 ( 8التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  - تعريف التقديرات المحاسبية 
، حيث قدَّم تعريفًا لـ "التقديرات  ( 8)م تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في فبراير  

ح التعديالت التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء. كما    المحاسبية". وتوض ِ

ح كيفية استخدام المنشآت لطرق القياس الفنية ومدخالت وضع التقديرات المحاسبية.   أنها توض ِ
 

ك التاريخ وتطبيقها على التغيُّرات في  م أو بعد ذل2023يناير    1ويُعَمل بالتعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ  

ًرا طالما أفصح  .  السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تنشأ في بداية تلك الفترة أو بعدها ويُسَمح بالتطبيق تطبيقًا مبك ِ

 عن ذلك األمر. 

 

 القوائم المالية للشركة. وليس من المتوقع أن تؤث ِر التعديالت تأثيًرا جوهريًا على 
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 المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة )تتمة(    3

 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات غير السارية المفعول بعد )تتمة(  1- 3
 

 ( 2( وبيان ممارسة المعايير الدولية للتقرير المالي رقم ) 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  -المحاسبية    اإلفصاح عن السياسات
( وبيان ممارسة المعايير الدولية  1م تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في فبراير  

م إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق األحكام الهامة على إفصاحات  2)للتقرير المالي رقم   ( بشأن إصدار األحكام الهامة، حيث تقد ِ
وتهدف التعديالت إلى مساعدة المنشآت على توفير إفصاحات السياسة المحاسبية التي تتسم بأنها أكثر فائدة من خالل    .  السياسات المحاسبية
الم "الهامة استبدال متطلبات  المحاسبية  باإلفصاح عن سياساتها  السياسات المحاسبية "الجوهرية" وإضافة    "نشآت  بمتطلب اإلفصاح عن 

 . إرشادات بشأن كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية النسبية في اتخاذ القرارات بشأن اإلفصاح عن السياسات المحاسبية
 

تبدأ بتاريخ  1الدولي )وتسري التعديالت على معيار المحاسبة   م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح 2023يناير    1( للفترات السنوية التي 
( توفر إرشادات غير إلزامية بشأن تطبيق تعريف األهمية النسبية  2بتطبيقها تطبيقا مبكًرا. ونظًرا ألن التعديالت على بيان الممارسة رقم ) 

 خ سريان هذه التعديالت ليس ضروريًا. على معلومات السياسات المحاسبية، فإن تاري 
 

 وتعيد الشركة حاليًا النظر في اإلفصاح عن معلومات سياستها المحاسبية لضمان التوافق مع المتطلبات المعدَّلة. 
 

لة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة   ( 12)التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   - الضريبة المؤجَّ
المبدئي بموجب معيار    ثبات(، وهي تضي ِق نطاق استثناء اإل12م تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )2021أصدر المجلس في مايو  
 (، بحيث لم يعد ينطبق على المعامالت التي يترتب عليها فروق مؤقتة مساوية خاضعة للضريبة وقابلة للحسم. 12المحاسبة الدولي رقم )

 
تطبيق التعديالت على المعامالت التي تجرى في بداية أول فترة مقارنة معروضة أو بعدها. فضاًل عن ذلك، في بداية أقرب فترة  وينبغي  

ل لجميع الفروق    إثبات مقارنة معروضة، ينبغي أيًضا   ( والتزام ضريبي مؤجَّ ل )شريطة توفر ربح خاضع للضريبة كافٍّ أصل ضريبي مؤجَّ
 والخاضعة للضريبة المرتبطة بعقود اإليجار والتزامات سحب المعدات من الخدمة. المؤقتة القابلة للحسم 

 
 وليس من المتوقع أن تؤث ِر التعديالت تأثيًرا جوهريًا على القوائم المالية للشركة. 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامَّة 4

ة المتبعة  : يتماشى وتلك المطبقة في فترات المقارنة المعروضة ، بما فيما يلي بياٌن بالسياسات المحاسبية الهامَّ

 اإليرادات  1- 4

 
 نوع المنتج 

 

 طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء،
ة   بما فيها شروط السداد الهامَّ

 

 إثبات اإليرادات 
 ( 15وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 

 
إيرادات  

االشتراكات  
 والعضوية 

التزام   فترة  يُستوفى  خالل  زمني  مدى  على  األداء 
مقدًما.   المدفوعات  تُقبَض  األفراد،  للعمالء  االشتراك. 
شروط   على  بناء  الِعَوض  يُقبَض  للشركات،  بالنسبة 

 االئتمان المتفق عليها مع عمالء الشركات. 

يتم إثبات رسوم االشتراكات والعضويات كإيرادات  
إثبا يتم  االشتراك.  فترة  مدار  على  منتظم  ت بشكل 

كإيرادات  مبدئيًا  مقدًما  المستلمة  اإليرادات  رسوم 
 مؤجلة وتُطفأ على مدى فترة االشتراك.

بناء على جلسات   التدريب الشخصي  يُستوفى التزام االداء بمرور الوقت 
 التدريب الشخصي ويتم استالم المدفوعات مقدًما. 

 

عند   كإيرادات  الشخصي  التدريب  رسوم  اثبات  يتم 
الخدمات ذات الصلة والوفاء بالتزامات األداء.  تقديم  

كإيرادات   مبدئياً  مقدماً  المستلمة  الرسوم  اثبات  يتم 
مؤجلة ويتم إثباتها الحقاً عند إجراء جلسات التدريب  

 الشخصي أو انتهاء فترة التدريب، أيهما اوالً. 
يُستوفى التزام االداء على مدى فترة زمنية خالل فترة   إيرادات اإليجار 

الشروط   على  بناًء  المدفوعات  وتُستلم  اإليجار،  عقد 
 التعاقدية مع المستأجرين. 

يتم إثبات إيرادات اإليجار على أساس القسط الثابت  
 على مدى فترة عقد اإليجار. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامَّة )تتمة(    4

 تكاليف اإليرادات والمصاريف األخرى  2- 4

اإليرادات. توزع هذه التكاليف بين تكاليف اإليرادات  تشمل تكاليف اإليرادات على التكاليف المباشرة وغير المباشرة فيما يتعلق بتوليد  

 واإلعالن والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية، عند االقتضاء، على أساس ثابت اعتماداً على طبيعة المصاريف. 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات متداولة وغير متداولة   3- 4

 ز المالي بناًء على تصنيفها متداولة / غير متداولة. ويُعَد األصل متداواًل: تظِهر الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المرك

 عندما يُتوقع تسييله أو يُنوى بيعه أو استنفاده خالل دورة التشغيل العادية.  •

 أو عند االحتفاظ به بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة.  •

 .ير الماليالتقرأو عندما يتوقع تسييله خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة  •

أو عندما يكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل   •
 . التقرير الماليعن اثني عشر شهًرا بعد فترة 

 
 تَُصنَُّف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

 وتُعَدُّ المطلوبات متداولة: 

 . دورة التشغيل العادية ادها خالل عندما يُتوقع سد •

 أو عند االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة.  •

 . التقرير الماليأو عند استحقاقها للسداد خالل االثني عشر شهًرا الالحقة لفترة  •

 . التقرير الماليأو عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة  •
 

 وتُصن ِف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. 

 الممتلكات والمعدات  4- 4

 

 اإلثبات المبدئي والقياس الالحق (1)
 

النخفاض في القيمة. تستهلك التكلفة ناقصاً  ل  خسائرتُسجل الممتلكات والمعدات، باستثناء األرض، بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي  

  ة. القيمة التقديرية المتبقية )إن وجدت( للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات المعني 

 تُسجل األرض بالتكلفة. 

ُن التكلفة المصاريف المرتبطة ارتباًطا مباشًرا بشراء األصل. تتضمن تكلفة الموجودات المولدة ذاتياً:  وتَتََضمَّ

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة،  •

 أي تكاليف أخرى تعود مباشرة إلعداد جاهزية الموجودات للغرض المرجو منها. •

الشركة التزام بإزالة األصل او إعادة الموقع، والتكاليف التقديرية لتفكيك وإزالة الموجودات وإعادة الموقع لحالته  وعندما يكون لدى   •
 السابقة،

 . ورسملة تكاليف االقتراض خالل مرحلة اإلنشاء  •
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 االستهالك (2)
 فيما يلي معدالت االستهالك التقديري للفئات الرئيسية للممتلكات والمعدات: 

 أو فترة عقد اإليجار  ٪12-٪4 مباني 
 ٪ 20 سيارات 

 ٪ 10 أدوات ومعدات رياضية 
 ٪ 10 معدات كهربائية ومكيفات 

 ٪ 20 أجهزة الحاسب اآللي 
 ٪ 12.5 أثاث وتجهيزات مكتبية

  
 أي بند من بنود الممتلكات والمعدات في قائمة الربح او الخسارة.  استبعاديتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن 

 التكاليف الالحقة  (3)
  تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم إثباتها كأصل مستقل، حسبما هو مالئم، وذلك فقط في الحاالت التي من المحتمل 

ة  القيمأن تتدفق فيها المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى الشركة وأنه يمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق به. ويتوقف إثبات  

ل تكاليف االصالح والصيانة األخرى على قائمة الدخل خالل   الدفترية ألي عنصر تُجَرى المحاسبة عنه كأصل مستقل عند استبداله. وتُحمَّ

 التي تتكبد فيها.  فترة التقرير المالي 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية، بما في ذلك الموجودات غير الملموسة  (4)
ير المالية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية  يتم فحص الموجودات غ

ة القابلة  استرداد القيمة الدفترية. تُدرج خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية للموجودات القيم

من القيمة العادلة لألصل ناقص تكلفة البيع والقيمة قيد االستخدام. وألغراض تحديد االنخفاض في القيمة، يتم تجميع   لالسترداد األعلى

تتم مراجعة   للنقدية(.  )وحدات مدرة  للتحديد بصورة منفصلة  قابلة  نقدية  تدفقات  بشأنها  يتواجد  بحيث  لها  أدنى مستوى  إلى  الموجودات 

. وإذا ما تم  التقرير الماليي تعرضت النخفاض القيمة، بشأن احتمال عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد  الموجودات غير المالية، الت 

ة لالسترداد  الحقاً عكس قيد االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القيمة المعدلة القابل

القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض  له، على أال تزيد  

 في قيمة ذلك األصل )أو الوحدة المدرة في السنوات السابقة(. يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل مباشرة. 

 

 ت التوقف عن اإلثبا (5)
رج  يتم التوقف عن اثبات الممتلكات والمعدات وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تد

 أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات في قائمة الدخل عند التوقف عن اثبات البند. 

 

 لموجودات غير الملموسة ا 5- 4

اكم والخسائر  تُْدَرُج الموجودات غير الملموسة، ذات األعمار اإلنتاجية الُمحدَّدة المستحَوذ عليها بصورة مستقلة، بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتر

االنخفاض في القيمة. ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة وتقيد بالتكلفة ناقصاً  المتراكمة الناشئة عن  

مراجعة    خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. ويُعتَرف باإلطفاء وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية الُمقدَّرة لها. يتم

جي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل سنة مالية، ويتم المحاسبة عن آثار أي تغيرات في التقدير على أساس مستقبلي. وتُْدَرُج  العمر اإلنتا

الناشئة  الموجودات غير الملموسة، ذات األعمار اإلنتاجية غير الُمحدَّدة المستحَوذ عليها بصورة مستقلة، بالتكلفة ناقًصا الخسائر المتراكمة 

النخفاض في القيمة. تطفأ الموجودات غير الملموسة التي تتكون من برامج الحاسب اآللي بطريقة القسط الثابت بعمر انتاجي تقديري  عن ا

سنوات.  10لمدة 
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ح أو  ويُتوقف إثبات األصل غير الملموس عند بيعه أو حينما ال يتوقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه. يتم إثبات األربا

لدفترية لألصل،  الخسائر الناتجة عن التوقف عن اثبات الموجودات غير الملموسة، المقاسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة ا

 قائمة الربح أو الخسارة وذلك عند التوقف عن إثبات الموجودات. في المدرجة 

 

 تدرج تكاليف البرامج المتبقية كمصاريف عند تكبدها.

 

 لالستخدام.  جاهزة كون ت • الجدوى الفنية إلكمال البرامج كي 

 و بيعه. • نية اإلدارة إلكمال البرامج اإللكترونية ومقدرتها على استخدامه أ 

 • القدرة على استخدام البرامج اإللكتروني أو بيعه. 

 • يمكن إثبات كيف سيحقق البرنامج فوائد اقتصادية مستقبلية محتملة. 

 • مدى توفر الموارد المالية والفنية والموارد االخرى الكافية إلكمال تطوير البرنامج اإللكتروني لالستخدام او بيعه، و 

 المصاريف بصورة موثوق بها أثناء التطوير. • المقدرة على قياس 

 

تتضمن التكاليف العائدة مباشرة التي يتم رسملتها كجزء من البرامج بما في ذلك تكاليف الموظفين وجزء مناسب من المصروفات غير  

م. تدرج مصاريف البحث  المباشرة. تسجل تكاليف التطوير المرسملة كموجودات غير ملموسة وتطفأ عندما يصبح األصل متاحاً لالستخدا

والتطوير التي ال تحقق المعايير أعاله كمصروفات حال تكبدها. تكاليف التطوير التي سبق تسجيلها كمصروف ال تدرج كأصل في الفترة  

 الالحقة. 

 

 الشهرة  6- 4

 

 اإلثبات المبدئي (1)
 

 تقوم الشركة بقياس الشهرة في تاريخ االستحواذ على النحو التالي: 

 العادلة للمقابل المحول، باإلضافة إلى، القيمة  •

 المبالغ المثبتة ألي حصص غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها، باإلضافة إلى،  •

 الملكية القائمة سابقاً في المنشأة المستحوذ عليها. حقوق إذا تحقق تجميع المنشآت على مراحل، القيمة العادلة لحصة  •

)القيمة العادلة بشكل عام( • المثبتة  المبالغ  يتم    على صافي  المفترضة.  للتحديد والمطلوبات  القابلة  المستحوذ عليها  للموجودات 
 اختبار اي شهرة تنشأ سنوياُ عن االنخفاض في القيمة. 

 
 القياس الالحق  (2)

 بالتكلفة ناقصاً الخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة.  الحقاً، يتم قياس الشهرة 
 
 االنخفاض في قيمة الشهرة  (3)

ديسمبر للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وعندما تشير الظروف إلى إمكانية حدوث    31يتم إجراء اختبار للشهرة سنوياً وكما في  
الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحده مدره للنقدية )أو مجموعة  انخفاض في قيمتها الدفترية. يحدد االنخفاض في قيمة  

يتم إثبات  الوحدات المدرة للنقدية( التي تتعلق بها الشهرة. وعندما تقل القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية عن قيمتها الدفترية،  
 خسارة االنخفاض في القيمة. 

 
 ائر االنخفاض في قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية. ال يتم عكس قيد خس

 



 
 شركة لجام للرياضة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

17 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2022ديسمبر  31

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامَّة )تتمة(    4

 األدوات المالية  7- 4

 اإلثبات األولي والقياس الالحق  -األدوات المالية  

 عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. األداة المالية هي عبارة عن عقد ينشأ 

 

 الموجودات المالية  1- 7- 4

 اإلثبات األولي والقياس 

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولى على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية ونموذج العمل الخاص  

ا أو التي طبَّقت الشركة التدبير العملي علي بالشركة   ها، إلدارتها. وباستثناء الحسابات التجارية المدينة التي ال تتضمَّن عنصًرا تمويليًا هامًّ

ليف  كاتقيس الشركة مبدئيًا أصال ماليًا بقيمته العادلة زائًدا، في حالة عدم تسجيل أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ت 

 المعامالت. 

نقدية  ولتصنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة أو المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات  

لحصرية ألصل المبلغ  تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم. ويَُشار إلى هذا التقييم باختبار المدفوعات ا

 والفائدة على أصل المبلغ غير الُمسدَّد، ويُجَرى تنفيذه على مستوى األداة المالية. 

د نموذج  ويشير نموذج العمل للشركة المتعلق بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارتها موجوداتها المالية بهدف تحقيق تدفقات نقدية. ويُحدَّ 

 قات النقدية ستنشأ من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كلْيهما. العمل ما إْن كانت التدف

التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك    – يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية  

 بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األًصل.  – ادية( المتعارف عليها بالسوق )المعامالت االعتي 

 القياس الالحق 

 ألغراض القياس الالحق لها، تقوم الشركة بتصنيف الموجودات المالية الخاصة بها إلى موجودات مالية بالتكلفة المطفأة. 

 الموجودات المالية الُمدَرجة بالتكلفة الُمطَفأة 

 شركة الموجودات المالية بالتكلفة المطفَأة إذا ما استُوفي الشرطان التاليان:تقيس ال

 أْن يُحتفَظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل يهدف إلى امتالك الموجودات المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية،  •

تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على  أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة،  •
 المبلغ األصلي القائم. 

 

ألرباح  تقاس الحقًا الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، وتخضع لالنخفاض في القيمة. ويتم إثبات ا

 االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.  والخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن

العالقة  المستحقة من جهات ذات  المدينة والمبالغ  التجارية  الحسابات  المطفأة على  بالتكلفة  للشركة والمدَرجة  المالية  الموجودات    تشتمل 

 البنكية وموجودات العقود.  واألرصدة 
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 التوقف عن اإلثبات 

منطبقًا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة( )أي  يتوقف إثبات األصل المالي )أو متى يكون  

 تُستبعَد ِمن قائمة المركز المالي للشركة( بصورةٍّ رئيسةٍّ عند: 

 انتهاء صالحية الحق في الحصول على تدفقات نقدية من األصل، أو  •

لت حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األ  • لت التزام لسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون  أن الشركة حوَّ صل أو تحمَّ
لت فعليا كافة المخاطر والمنافع المتعلقة   أي تأخير جوهري إلى طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية"، وإما )أ( أن الشركة حوَّ

ل الشركة فعليًا كافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ِ لت السيطرة على األصل.  باألصل )ب( أو لم تحو   ولكنها حوَّ
 

انت  وعند تحويل الشركة حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو إبرامها اتفاقية ترتيبات فورية، فإنها تُقي ِم فيما ما إن ك

ُل م  ِ خاطر ومنافع األصل بشكل جوهري وال  الشركة احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية وإلى مدى احتفظت بهما. وعندما ال تُحو 

ل بشرط استمراريتها في التعامل به. وفي هذه   ُل سيطرتها على األصل، فتستمر الشركة في االعتراف باألصل الُمحوَّ ِ تحتفظ بها أو تُحو 

ل وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات    الحالة، تعترف الشركة أيًضا بااللتزام المرتبط بذلك. ويُقاُس األصل الُمحوَّ

 التي احتفظت بها الشركة. 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

بين  الفرق  المتوقعة على أساس  الدين. تحدد خسائر االئتمان  أدوات  بشأن كافة  المتوقعة  بإثبات مخصص خسائر االئتمان  الشركة  تقوم 

للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها، مخصومة بما يقارب معدل الفائدة الفعلي  التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا  

األه تعزيزات  أو  بها  المحتفَظ  الرهنية  الضمانات  بيع  المحقَّقة من  النقدية  التدفقات  المتوقعة على  النقدية  التدفقات  لية  األصلي. وستشتمل 

 ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.   االئتمانية األخرى التي تمثل جزًءا
 

، فال  وتطب ُِق الشركة على الحسابات التجارية المدينة وموجودات العقود الطريقة المبسََّطة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. وعليه

انية المتوقعة على مدى العُمر في كل  تتبَّع الشركة التغيُّرات في المخاطر االئتمانية، بل تعترف بمخصص خسارة بناًء على الخسائر االئتم

ماليتاريخ   العوامل  تقرير  تُعدَّل حسب  والتي  االئتمان،  في خسائر  السابقة  الخبرة  إلى  استناًدا  الشركة جدول مخصصات  أنشأت  وقد   .

 المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

يوًما. ومع ذلك، فإنَّ الشركة، في حاالت بعينها،   365لى موعد سداده التعاقدي  وتعتبر الشركة أن أصال ماليا متأخر سداده عندما ينقضي ع

ح للشركة أن تقبض بال كامل  قد تعتبر أيًضا أن أصاًل ماليًا متأخر السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المرجَّ

تبار أي تعزيزات في األهلية االئتمانية تحتفظ بها الشركة. ويُشَطب األصل المالي عند  المبالغ التعاقدية غير الُمسدَّدة قبل األخذ بعين االع

 عدم وجود توقُّع معقول بشأن استرداد التدفقات النقدية التعاقدية. 

ادة جوهرية  شهًرا. ومع ذلك، فإنه عند وجود زي   اثني عشر وتقيس سياسة الشركة الخسائر االئتمانية المتوقعة من هذه األدوات على أساس  

 في مخاطر االئتمان منذ بدايتها، سيُحتسب المخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى حياة الخسائر االئتمانية المتوقعة. 
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 اإلثبات األولي والقياس 

تكا حسم  بعد  بالصافي  إثباتها  فيتم  الدائنة،  والحسابات  للقروض  وبالنسبة  العادلة،  بالقيمة  مبدئيًا  المالية  المطلوبات  جميع  إثبات  ليف  يتم 

ة إلى  والمبالغ المستَحق والتزامات العقودالمعامالت المتعلقة بها مباشرة. وتشتمل المطلوبات المالية للشركة على الحسابات التجارية الدائنة 

 جهات ذات عالقة. 

 

 القياس الالحق 

الدائنة التجارية واألخرى الحقًا بالتكلفة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.    والحسابات بعد اإلثبات األولي، تقاس القروض المرتبطة بفائدة  

عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية  يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند التوقف  

ف  إطفاء معدل الفائدة الفعلي. وتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكالي 

ل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  تعتبر جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية. ويدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تموي 

 اآلخر. 

 وتنطبق هذه الفئة عموما على الحسابات التجارية المدينة. 

 التوقف عن اإلثبات 

ي حالي  يتوقف االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات أو إلغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزام مال

بآخر من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوهرية أو تُعدَّل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهريًا، يُعتبر هذا التغيير أو  

ح  ة الرب التعديل على أنه توقف عن االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائم

 أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

 

 مقاصة األدوات المالية  3- 7- 4

لي  تُجَرى مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ نظاميًا حا

ا تسويتها على  أساس الصافي لتسييل الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.  في إجراء مقاصة المبالغ الُمعتَرف بها، وهناك نية إمَّ

 قياس القيمة العادلة  8- 4

 . تقرير ماليتقيس الشركة األدوات المالية بالقيمة العادلة بكل تاريخ 

المشاركين في السوق بتاريخ  تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو مدفوع لتحويل مطلوب ما في معاملة نظامية بين  

 القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام إما: 

 في السوق الرئيسة للموجودات أو المطلوبات، أو  •

 في ظل عدم وجود السوق الرئيسة، في أكثر األسواق منفعة للموجودات والمطلوبات.  •
 

 لرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة. ويجب أن تكون السوق ا

وتُقَاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو  

 المطلوبات وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. 

لقابلة  وتستخدم الشركة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة لتعظيم االستفادة من المدخالت ا

للمالحظة.  للمالحظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة 
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الهرمي للقيمة العادلة  وتُصنَّف كافة الموجودات والمطلوبات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَصح عنها في القوائم المالية، ضمن التسلسل  

ة لقياس القيمة العادلة ككل:   الُمبيَّن أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامَّ

 المستوى األول: األسعار الُمدَرجة )بدون تعديل( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.  •

والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة  المستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى   •
 أو غير مباشرة. 

 المستوى الثالث: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.  •
 

ب  المالية  القوائم  في  بها  المعتَرف  والمطلوبات  بالموجودات  يتعلق  أجريت  وفيما  إذا  فيما  الشركة  تحدد  نحو متكرر،  العادلة على  القيمة 

التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في  

 . تقرير مالي نهاية كل فترة 

د الشركة السياسات واإلجراءات لكل من  ر للقيمة العادلة. وتُحد ِ ر والقياس غير المتكر ِ  القياس المتكر ِ

، تحلل الشركة التغيرات في قيم الموجودات وااللتزامات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقًا للسياسات  تقرير ماليوفي كل تاريخ  

المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم وذلك بمطابقة  المحاسبية الخاصة بالشركة. وألغراض هذا التحليل، تقوم الشركة بالتحقق من  

 المعلومات في حساب التقييم مع العقود والوثائق األخرى ذات الصلة. 

 كما تقارن الشركة التغير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخارجية ذات الصلة لتحديد مدى منطقية التغيير.

العادلة، حدَّدت الشركة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات  ولغرض اإلفصاحات عن القيمة  

 أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبين أعاله. 

 النقد وما في حكمه  9- 4

البنكية على النقد في الصن  النقد واألرصدة  يشتمل  النقدية،  التدفقات  بنوك، وجميعها متاحة  ألغراض قائمة  الُموَدعة لدى  دوق والودائع 

 الستخدام الشركة ما لم ينص على خالف ذلك، ويبلغ تاريخ استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل، وتخضع لمخاطر تغيُّرات غير هامة في القيم. 

 االحتياطي النظامي  10- 4

لت نسبة  وفقاً للنظام األساسي للشركة والتزاًما بنظام الشركات في المملكة ا ِ من دخل الشركة في كل سنة لتكوين    ٪10لعربية السعودية، ُحو 
ر التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي    ٪30احتياطي يعادل نسبة     ٪ 30من رأس المال. ويجوز للشركة أن تقر 

 من رأس المال. واالحتياطي غير قابل للتوزيع. 

 المخزون  11- 4

المخزون المواد االستهالكية )الشامبو والمطهرات وقطع الغيار واألشياء االخرى ذات الصلة( المحفوظة في مراكز اللياقة. يظهر  يشمل  

المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. تشتمل التكلفة على المصاريف المتكبدة للحصول على المخزون وتشمل التكاليف  

حضار البضاعة إلى حالتها وموقعها الحالي. يتم توزيع التكاليف على كل بند من بنود المخزون على أساس طريقة  األخرى المتكبدة إل

 المتوسط المرجح. وتُحدَّد تكاليف المخزون المشتَرى بعد حسم خصومات الكمية والتخفيضات، إن ُوِجَدت. 
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استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير  يعتبر العقد عقد إيجار، أو ينطوي على إيجار، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على  
 مقابل لذلك. 

 الشركة كمستأِجر 

يجار  في تاريخ بدء عقد االيجار، تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام والمطلوبات اإليجارية المقابلة فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإل
شهراً او أقل( وعقود إيجار الموجودات    12االجل )عقود إيجار مدتها  التي تكون فيها الشركة المستأجر، باستثناء عقود اإليجار قصيرة  

ت(  ذات القيمة المنخفضة. بالنسبة لعقود اإليجار هذه، تثبت الشركة مدفوعات اإليجار كمصاريف تشغيلية )ما لم يتم تكبدها إلنتاج الموجودا 
اس منتظم آخر أكثر تمثيالً للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن هنالك أس

 المنافع االقتصادية من الموجودات المؤجرة. 

تضمن  يتم قياس التزام اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام المعدل المُ 
هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، عندها تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي. بشكل عام، تستخدم الشركة  في عقد اإليجار. إذا كان  

 معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم الذي تم استخدامه لقياس جميع المطلوبات اإليجارية المثبتة. 

 تتكون مدفوعات اإليجار المتضمنة في قياس التزام اإليجار مما يلي: 

 فعات اإليجار الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها(، ناقًصا أي حوافز إيجار، د •

 مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئياً باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء.  •
 لمتبقية،المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة ا •
 سعر ممارسة خيار الشراء، إذا كان المستأجر متأكًدا بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار، و  •
 مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء العقد.  •

 ى انه متداول وغير متداول. يعرض التزام اإليجار كبند مستقل في قائمة المركز المالي ويتم تصنيفه عل

القيمة  يقاس التزام اإليجار الحقاً بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام اإليجار )باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي( وخفض  
 الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المقدمة. 

 تعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة( عندما: تقوم الشركة بإعادة قياس التزام اإليجار )وتقوم بعمل 

تتغير مدة عقد اإليجار أو يحدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم   •
 مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام خصم معدل. 

ر أو معدل المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه الحالة يتم  تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغيرات في مؤش •
إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم االولي )ما لم تتغير مدفوعات اإليجار  

 ل الخصم المعدل(، و بسبب تغيير في سعر الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام معد 

يتم تعديل عقد اإليجار، وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن   •
 طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل. 

 

لمقابل، ومدفوعات اإليجار التي تمت في او قبل يوم البدء وأي  تشتمل موجودات حق االستخدام على القياس االولي اللتزام عقد اإليجار ا
 تكاليف مباشرة اولية. يتم قياسها الحقاً بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. 

 

لألصل األساسي، أيهما أقل. إذا كان  يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى فترة اإليجار او العمر االنتاجي االقتصادي الكلي  
استهالك   يتم  الشراء،  الشركة ممارسة خيار  توقع  تعكس  االستخدام  تكلفة موجودات حق  أو  األساسي  ملكية االصل  ينقل  اإليجار  عقد 

 يخ بدء العقد. موجودات حق االستخدام ذات الصلة على مدى العمر االنتاجي االقتصادي الكلي لألصل االساسي. يبدأ االستهالك في تار
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بتعريف   تفي  إذا كانت موجودات حق االستخدام  المالي، إال  المركز  العقارات  تعرض موجودات حق االستخدام كبند مستقل في قائمة 
 االستثمارية وفي هذه الحالة يتم عرضها في قائمة المركز المالي ضمن "عقارات استثمارية". 

 

ال يتم إدراج اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ضمن قياس المطلوبات اإليجارية وموجودات حق االستخدام. يتم  
تكبدها إلنتاج الموجودات( في الفترة التي وقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدى إلى    إثبات المدفوعات ذات الصلة كمصروف )ما لم يتم

 هذه المدفوعات. 

 

ر   الشركة كمؤج ِ

عندما تتصرف الشركة كمؤجر، فإنها تحدد عند بداية عقد اإليجار ما إذا كان عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.  
إيجار، تقوم الشركة بإجراء تقييم شامل لما إذا كان عقد اإليجار يحول بشكل كبير كافة المخاطر والمنافع المتزامنة مع  لتصنيف كل عقد  

 ملكية األصل األساسي. في مثل هذه الحالة، يكون عقد اإليجار عقد إيجار تمويلي، وبخالف ذلك يعتبر عقد إيجار تشغيلي. 

 

إنها تقوم بالمحاسبة عن حصتها في عقود الرئيسية وعقود اإليجار من الباطن بشكل منفصل. تقوم  عندما تكون الشركة مؤجراً وسيطاً، ف
الشركة بتقييم تصنيف عقود اإليجار لعقود إيجار من الباطن بالرجوع إلى موجودات حق االستخدام الناشئة عن عقود إيجار رئيسية وليس  

 بالرجوع إلى األصل األساسي. 

 

لتخصيص المقابل    (15)وي على عناصر إيجارية وغير إيجارية، فإن الشركة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  إذا كان الترتيب يحت 
المدينة    الحساباتعلى    (9)المادي في العقد. تطبق الشركة متطلبات إلغاء االثبات واالنخفاض في القيمة في المعيار الدولي للتقرير المالي  

 من عقود اإليجار التمويلي. 

 

يتم إثبات مدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية كإيرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار كجزء  
 من اإليرادات األخرى. 

 

 لقروض ا 13- 4

الحقًا بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات  القروض  بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعامالت المتكبدة. يتم قياس  القروض  يتم في األصل إثبات  
باستخدام  القروض  أي فرق بين المتحصالت )بعد خصم تكاليف المعامالت( وقيمة االسترداد في قائمة الربح أو الخسارة على مدى فترة  

 كأعباء تمويل في الفترة التي تتكبد فيها.لقروض اطريقة الفائدة الفعلية. يتم إثبات 

 

شهًرا بعد   اثني عشر وتَُصنَُّف القروض كمطلوبات متداولة ما لم يكْن لدى الشركة حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن 
 فترة القوائم المالية. 

 

وير أصل مؤهل حتى المرحلة التي يتم عندها االنتهاء من جميع  التي تُعزى مباشرة إلى إنشاء و / أو تط القروض  تتم رسملة تكاليف  
 األنشطة الضرورية إلعداد األصل المؤهل لالستخدام المقصود، وإال يتم تحميل هذه التكاليف على قائمة الربح أو الخسارة. 

 

انتهاء مدته. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية    من قائمة المركز المالي عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو القروض  يتم إثبات  
تم   التي  المالية  أو    استنفادهاللمطلوبات  المحولة  النقدية  غير  الموجودات  ذلك  في  بما  المدفوع،  والعوض  آخر  إلى طرف  تحويلها  أو 

 المطلوبات التي تم التعهد بها، في قائمة الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامَّة )تتمة(  4

 منافع نهاية الخدمة للموظفين  14- 4

 منافع الموظفين قصيرة األجل 

الخدمات ذات العالقة. ويُْعتََرُف بااللتزام مقابل المبلغ المتوقع سداده إذا كان لدى  تُقيَّد منافع الموظفين قصيرة األجل كمصاريف عند تقديم  
الشركة التزام نظامي أو ضمني حالي بسداد هذا المبلغ كنتيجة للخدمة السابقة التي قدمها الموظف وبحيث يمكن تقدير االلتزام بشكل  

 موثوق. 
 

 التزام ما بعد التوظيف 
 بإدارة برامج منافع ما بعد التوظيف وفقًا لنظام العمل في المملكة العربية السعودية. تقوم الشركة 

 

إن برامج منافع ما بعد التوظيف هي عبارة عن برامج غير ممولة. ويُجِري اكتواري مستقل تقييمات االلتزامات بموجب هذه البرامج على  
لمتعلقة بهذا البرنامج بشكل أساسي من القيمة الحالية للمنافع التي تعزى على  أساس طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. وتتكون التكاليف ا

 أساس متساوي إلى كل سنة من سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام المتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة. 

 

مباشرة كـ "تكاليف موظفين" في الربح أو الخسارة، بينما يتم يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف  
للتقييمات   نتيجة  المطلوبات  في صافي  تغيُّرات  أي  وتُدَرج  مالية".  "أعباء  كـ  المستخدمة  الخصم  بمعدالت  االلتزام  في  الزيادة  تسجيل 

 االكتوارية والتغيُّرات في االفتراضات كإعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر. 

 

  تََرُف بأرباح وخسائر إعادة القياس، الناتجة عن التعديالت القائمة على الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التيويُعْ 
 تنشأ فيها، مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر. وال يُعَاد تصنيف إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة. 

 

رات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة، الناتجة عن تعديالت البرامج أو تقليصها، مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة  ويثم إثبات التغيُّ 
 كتكاليف خدمة سابقة. 

 

ون التكاليف  يتم إجراء عمليات تقويم االلتزامات بموجب هذه البرامج من باستخدام طرق اكتوارية على طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. تتك
  المتعلقة بهذا البرنامج بشكل أساسي من القيمة الحالية للمنافع التي تعزى على أساس متساوي إلى كل سنة من سنوات الخدمة والفائدة على

 هذا االلتزام المتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة. 

 

بعد التوظيف مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة، بينما يتم تسجيل الزيادة    يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما
 في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكلفة مالية. 

 

يتم إثبات مكاسب وخسائر إعادة القياس الناتجة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية مباشرة في الدخل الشامل  
 إلى االحتياطيات األخرى في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها.  اآلخر وتحويلها

 

ئمة الربح  يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قا
مدفوعات نهاية الخدمة على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة كما    أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. تعتمد

 هو موضح في أنظمة العمل للدول المهنية التي تعمل فيها الشركة. 

 

 الزكاة وضرائب الدخل  15- 4

الزكاة والضريبة والجمارك   للزكاة وفقًا ألنظمة هيئة  السعودية، على أساس االستحقاقات  يُجنَّب مخصٌص  العربية  بالمملكة  )"الهيئة"( 
ل على الربح او الخسارة. وتُجَرى تسوية الفروقات، إْن ُوجدت، الناشئة عن الربوط النهائية خالل سنة استكمالها.   ويُحمَّ
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 المحاسبية الهامَّة )تتمة( ملخص السياسات  4

 الزكاة وضرائب الدخل )تتمة(  15- 4

 ضريبة القيمة المضافة 
 يتم إثبات اإليرادات والمصاريف والموجودات بعد خصم ضريبة القيمة المضافة، باستثناء: 

 

لالسترداد من السلطة الضريبية، وفي  إذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء الموجودات أو الخدمات غير القابلة   •
 هذه الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند، و

 عندما تُْدَرُج الحسابات المدينة والحسابات الدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة.  •
 

القابلة لالسترداد من أو المستحقة الدفع إلى السلطة الضريبية كأصل أو التزام، على التوالي،  يَُصنَُّف صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة  
 في قائمة المركز المالي. 

 

 المخصصات  16- 4
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية أو متوقعة على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل أن يتطلب األمر  

ارد اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ هذا االلتزام بشكل موثوق به. وفي حالة وجود عدد من االلتزامات المماثلة،  استخدام مو
تُحدَّد أرجحية الحاجة إلى تدفق خارجي للسداد من خالل النظر في فئة االلتزامات ككل. يتم إثبات المخصص حتى ولو كان احتمال تدفق  

دية بشأن أي بند من البنود المدرجة ضمن نفس فئة االلتزامات احتماالً ضعيفًا. إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا،  المناقع االقتصا
يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة  

 بااللتزام.
 

ة  5  التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامَّ

حكام التي  يتطلب إعداد القوائم المالية، وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية، استخدام التقديرات واأل
ح بها واإلفصاح عن الموجودات ومبالغ    التقرير المالي وااللتزامات المحتملة في تاريخ    تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرَّ

. وتخضع التقديرات واألحكام للتقييم بصفة مستمرة، وتعتمد على الخبرة  التقرير المالياإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل فترة 
بأنها معقولة ومالئمة  في ظل الظروف. وتضع الشركة تقديرات    التاريخية وعوامل أخرى بما في ذلك توقعات أحدات مستقبلية يعتقد 

 . وافتراضات حول المستقبل. وقد تختلف التقديرات المحاسبية الناتجة، حسب طبيعتها، عن النتائج الفعلية ذات الصلة 

 

 فيما يلي النقاط الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات أو االفتراضات أو مارست األحكام المحاسبية: 

 

 تأكد من التقديرات واالفتراضات حاالت عدم ال
بتاري  بالمستقبل والمصادر الرئيسة األخرى لعدم التيقن حيال التقديرات المحاسبية المستقبلية  خ فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة 

ل مخاطر يترتب عليها إجراء تعديل على القيم الدفترية للموجودات المطلوبات  التقرير المالي خالل السنة المالية القادمة. وقد    التي قد تُشك ِ
لية  استندت الشركة في افتراضاتها وتقديراتها إلى المعطيات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. ومع ذلك، فإنَّ الظروف واالفتراضات الحا

شركة. وقد تنعكس هذه التغيرات في  حيال التطورات المستقبلية قد تتغير نظًرا للتغيرات السوقية أو الظروف الناشئة الخارجة عن إرادة ال
 االفتراضات عند ظهورها. 

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

ة للنقد قيمته / قيمتها القابلة   لالسترداد، التي تمثل قيمته /  يتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
بيع بناًء على  قيمتها العادلة ناقًصا تكاليف البيع وقيمته / قيمتها قيد االستخدام، أيُّهما أعلى. وتُحتَسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف حساب ال

و أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقًصا  البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة، التي تُجَرى على أساس تجاري، لموجودات مماثلة أ
ة من  التكاليف اإلضافية لبيع األصل. وتُحتسب القيمة قيد االستخدام بناًء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتُستمد التدفقات النقدي 

ركة أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي  موازنة األعمار اإلنتاجية للمشاريع، وال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة غير الملزمة بعد على الش
ة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. وتُعَدُّ القيمة القابلة لالسترداد حساسة ت  جاه معدل  من شأنها تعزيز أداء أصل الوحدة الُمِدرَّ

الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم   الخصم المستخَدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدية 
ألغراض التقدير االستقرائي. 
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ة )تتمة(  5  التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامَّ

 االنخفاض في قيمة الحسابات المدنية

التصنيف  تقييم  يتضمن  والذي  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  نموذج  باستخدام  المدينة  الحسابات  للتحصيل من  القابل  المبلغ  تقدير  يجري 
الغ غير االئتماني ومعلومات أيام تأخر السداد. وبالنسبة للمبالغ الهامة بحد ذاتها، يُجَرى هذا التقدير على أساس كل مبلغ على حدة. أما المب 

 ولكنها متأخرة السداد، فتُقدر معًا.  ،ذاتهالهامة بحد ا

 

 تقدير ُمعدَّل االقتراض اإلضافي 

د بسهولة ُمعدَّل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، ولذا فإنَّها تستخدم ُمعدَّل االقتراض اإلضافي لقيا س التزامات  يتعذَّر على الشركة أن تُحد ِ
ضافي معدل الفائدة الذي يتعين على الشركة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل  عقود اإليجار. يمثل معدل االقتراض اإل

ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل. ولذلك، فإن ُمعدَّل االقتراض  
تطلب تقديًرا عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة )مثل الشركات التابعة التي ال  اإلضافي هو ما "يتعين على الشركة دفعه"، وهو ما ي 

ر الشركة ُمعدَّل االقتراض   تدخل في معامالت تمويل( أو عندما تحتاج إلى إجراء تعديل عليها لتعكس شروط عقد اإليجار وأحكامه. وتُقد ِ
الفائدة في السوق( عند توفرها، ويتعيَّن وضع تقديرات مؤكدة ُمحدَّدة لكل كيان  اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة )مثل أسعار  

 )مثل التصنيف االئتماني المستقل(. 

 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

د إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض حساب االستهالك. ويُحدَّد ذلك التقدير بعد األخذ في االعتبار   تحد ِ
 االستخدام المتوقع لألصل أو االهتراء المادي له. 

 

تختلف  وتجري اإلدارة مراجعة على األعمار اإلنتاجية سنويًا ويُعدَّل االستهالك المحمل المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية  
 عن التقديرات السابقة. 

 

 مبدأ االستمرارية 

ا لقدرة الشركة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية، وترسَّخت قناعة لديها بأنَّ الشركة لديها من الموارد  أجرت اإلدارة تقييمً 
نها من استمرارية أعمالها في المستقبل القريب. فضاًل عن ذلك، فإنَّ اإلدارة ليست على دراية بأي حالة هامة من عدم التيقن ق د  ما تمك ِ

ة حيال قدرة الشركة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس  تثير شكوًكا كبير
 مبدأ االستمرارية. 

 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين 

ضمن التقويم االكتواري إجراء  يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين باستخدام عمليات التقويم اإلكتواري. يت 
العديد من االفتراضات، التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل ذلك تحديد ُمعدَّل الخصم والزيادات المستقبلية في  

الصلة وطبيعته الطويلة   الرواتب ومعدالت الوفيات وزيادات التقاعد المستقبلية. ونظًرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم واالفتراضات ذات
 األجل، فإن التزام المنافع المحددة شديد الحساسية تجاه التغيرات في هذه االفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة سنويًا. 

 

 ُمعدَّل الخصم 
معدل الخصم، فقد أخذنا في االعتبار ولذلك، فبُغية اختيار  .  ال توجد سوق سندات عميقة للشركات أو حكومية في المملكة العربية السعودية

 ( لمدة تعادل مدة االلتزام. "CPLI"العائد المتاح من مؤشر سيتي لاللتزامات التقاعد ) 

 

 معدل الوفيَّات 
إال على فواصل    ر يُحتَسب ُمعدَّل الوفيَّات بناًء على الجداول المتاحة علنًا للوفيَّات في الدول الُمحدَّدة. وال تميل جداول الوفيَّات إلى التغيُّ 

 زمنية حسب التغيُّرات الديموغرافية. 

 

 الراتب وزيادة التقاعد مستقباًل 
 تراعي تقديرات زيادة الرواتب في المستقبل التضخم واألقدمية والترقيات والتاريخ السابق. 
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ة )تتمة(  5  التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامَّ

 األحكام المحاسبية الهامة لتحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد 
د الشركة مدة عقد اإليجار كمدة عقد إيجار غير قابلة لإللغاء مع أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان مؤكَّ  ًدا بصورة  تُحد ِ

 معقولة ممارسته أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان مؤكَّدا بصورة معقولة عدم ممارسته. 

 

د إلى   حد ٍّ  لدى الشركة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء. وتطب ِق الشركة تقديرها المحاسبي عند تقييم ما إْن كان من المؤك ِ
يار التمديد أو اإلنهاء من عدمه، وهذا يعني أنه يأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافًزا اقتصاديًا  معقول ممارسة خ

ع لممارسة التجديد. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، تعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث أو تغير هام في الظروف التي تق
 . ا وتؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )فعلى سبيل المثال، التغير في استراتيجية العمل(في نطاق سيطرته

 
 قياس الِقيمة العادلة لألدوات المالية

لة في قائمة المركز المالي   بناًء على األسعار الُمدَرجة في  في حال تعذر قياس القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية الُمسجَّ
النقدية المخصومة. تؤخذ المدخالت لهذه   التدفقات  تقييم فنية بما في ذلك نموذج  تُقاُس قيمتها العادلة باستخدام طرق  األسواق النشطة، 

طلب إبداء درجة من األحكام  الطرق من خالل األسواق القابلة للمالحظة، حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال يكون ذلك مجدياً، فإن األمر يت 
تؤثر   يمكن أن  السيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات األسعار.  التقديرات اعتبارات مدخالت مثل مخاطر  ن  العادلة. وتتضمَّ القيمة  لتحديد 

 التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه األحكام على القيمة العادلة المصرح عنها لألدوات المالية. 
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 اإليرادات  6
 

 م 2021  م 2022
 لاير سعودي   لاير سعودي  

    نوع الخدمات 
 774,516,173  931,945,890 اشتراكات وعضوية 

 90,408,121  103,079,984 التدريب الشخصي 

 10,484,753  18,187,850 إيرادات اإليجار 

 9,874,092  12,575,064 أخرى 
 1,065,788,788  885,283,139 

 

ديسمبر بناًء على عروض مراكز الرجال والنساء   31فيما يلي تفاصيل إيرادات الشركة من العقود المبرمة مع العمالء للسنة المنتهية في 

 ومقسَّمة حسب المناطق الجغرافية األساسية: 

 
 إيرادات اإليجار    التدريب الشخصي   رسوم اشتراكات وعضوية  

 م 2021  م 2022  م 2021  م 2022  م 2021  م 2022  

 
 لاير سعودي 

 
 لاير سعودي  لاير سعودي 

 
 لاير سعودي  لاير سعودي 

 
 لاير سعودي 

  أنواع العمالء 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 7,435,046  10,677,476  61,262,659  68,945,031  587,497,619  718,183,993  مراكز رجالية
 7,510,374  29,145,462  34,134,953  187,018,554  213,761,897  مراكز نسائية 

 
3,049,707 

 
 931,945,890  774,516,173  103,079,984  90,408,121  18,187,850  10,484,753 

   األسواق الجغرافية 
 

   
 

  
  

 5,836,023  10,536,103  44,102,228  46,856,842  333,682,915  407,099,630 الوسطى   المنطقة
 4,085,458  6,919,612  26,823,245  33,320,246  305,309,437  362,064,088  المنطقة الغربية 
 563,272  732,135  13,778,307  17,403,738  123,794,011  142,774,391 المنطقة الشرقية 

 االمارات العربية  
 المتحدة 

 
20,007,781 

  
11,729,810 

  
5,499,158 

  
5,704,341 

  
- 

 
 
- 

 
 931,945,890  774,516,173  103,079,984  90,408,121  18,187,850  10,484,753 

 
   تكلفة اإليرادات  7

 م 2021  م 2022
 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 184,141,402  227,170,392 رواتب ومنافع ذات صلة 
 132,896,880  149,303,371 ( 13استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 
 68,762,334  74,622,080 استهالك موجودات حق االستخدام 

 57,305,551  64,930,738 منافع خدمية 
 32,849,435  47,012,071 أعمال نظافة وخدمات 

 27,115,189  22,367,837 مصاريف حكومية وتوظيف 
 9,661,289  19,181,901 صيانة وإصالح 
 8,395,076  11,661,264 أمن وسالمة 
 3,136,871  5,329,293 مستهلكات
 1,863,120  925,107 قرطاسية 
 5,049,986  8,870,584 أخرى 

 (18,933,943)  ( 1,706,965) ( 14إعفاءات إيجار )إيضاح 

 629,667,673  512,243,190 
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 المصاريف العمومية واإلدارية  8
 

 م 2021  م 2022
 لاير سعودي   لاير سعودي  

    
 43,363,389  43,710,280 رواتب ومنافع ذات صلة 

 9,857,230  10,441,620 واتصاالت مياه وكهرباء 
 6,789,479  7,805,781 أتعاب مهنية

 8,551,799  6,569,091 مصاريف وعموالت بنكية
 6,132,299  3.914.407 مصاريف حكومية وتوظيف 

 4,788,009  3,368,201 ( 13استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 
 1,031,243  1,803,031 أعمال صيانة وإصالح ونظافة 
 116,342  1,608,308 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 1,001,930  1,001,930 استهالك موجودات حق استخدام 
 1,103,329  857,038 قرطاسية 
 5,102,543  11.923.161 أخرى 

 93,002,848  87,837,592 

 

 مصاريف الدعاية والتسويق  9
 

 م 2021  م 2022
 لاير سعودي   لاير سعودي  

 8,246,756  6,393,107 دعاية وتسويق 
 6,159,007  7,257,006 رواتب ومنافع ذات صلة 

 13,650,113  14,405,763 

 

 الدخل اآلخر  10
 

 م 2021  م 2022
 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 -  6,172,248 ربح من إلغاءات عقود إيجار 
 -  985,389 أخرى 

 7,157,637  - 

 ، صافي التمويلتكاليف  11
 

 م 2021  م 2022
 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 37,268,810  37,302,495 ( 14تكلفة تمويل على التزامات عقود إيجار )إيضاح 
 9,110,544  11,253,678 ربح من القروض 

 485,178  10,023,378 عمولة تمويل 
 717,179  893,754 ( 25فائدة على التزامات منافع ُمحدَّدة لموظفين )إيضاح 

 59,473,305  47,581,711 
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 ربحية السهم  12

 ديسمبر:  31فيما يلي احتساب ربحية السهم األساس والمخفض للسنة المنتهية في 
 

 م 2021  م 2022
 لاير سعودي   لاير سعودي  

 206,020,219  257,259,132 ربح السنة 
 52,383,361  52,383,361 عدد األسهم 

 3.9329  4.9111 ربحية السهم 

 

ح لعدد األسهم العادية.  لم يكن هناك أي بند مخفَّض يؤث ِر على المتوسط المرجَّ
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 الممتلكات والمعدات  13

 

  

 

 
 األراضي 

  

 

 
 المباني 

  

 

 
 السيارات 

  

 

األدوات والمعدات  
 الرياضية 

 
المعدات  

الكهربائية  

 والمكيفات 

  

 

أجهزة الحاسب  
 اآللي 

  

األثاث  

والتجهيزات  
 المكتبية 

  

األعمال الرأسمالية  

 قيد التنفيذ 

  

 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   

                   التكلفة: 

 2,305,272,743  65,553,150  29,474,116  18,852,606  117,841,020  346,619,746  3,879,458  1,541,509,043  181,543,604  م 2022يناير   1في 

 182,892,799  58,703,589  1,162,843  2,350,982  8,298,770  20,172,946  188,000  29,564,484  62,451,185  إضافات 

 -  ( 65,891,780)  2,020,233  171,207  1,652,680  32,603,997  -  29,443,663  -  تحويالت

 ( 5,248,481)  -  -  -  -  ( 954.311)  -  ( 4.294.170)  -  انخفاض في القيمة 

 2,482,917,061  58,364,959  32,657,192  21,374,795  127,792,470  398.442.378  4,067,458  1.596.223.020  243,994,789  م 2022ديسمبر  31في 

                   

                   االستهالك المتراكم:

 795,279,849  -  13,595,084  12,454,684  70,458,354  165,031,079  3,112,610  530,628,038  -  م 2022يناير   1في 

ل للسنة   152,671,572  -  3,443,185  2,363,560  9,705,050  35,405,575  207,172  101,547,030  -  الُمحمَّ

 947,951,421  -  17,038,269  14,818,244  80,163,404  200,436,654  3,319,782  632,175,068  -  م 2022ديسمبر  31في 

                   

                   : صافي القيمة الدفترية

 1,534,965,640  58,364,959  15,618,923  6,556,551  47,629,066  198.005.724  747,676  964.047.952  243,994,789  م 2022ديسمبر  31في 
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 األراضي 

 
 

 المباني 

 
 

 السيارات 

 
األدوات والمعدات  

 الرياضية 

 
المعدات الكهربائية 

 والمكيفات

 
أجهزة الحاسب  

 اآللي

األثاث  

والتجهيزات  

 المكتبية 

 األعمال الرأسمالية  

 قيد التنفيذ 

  

 اإلجمالي 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   

                   التكلفة: 

 2,109,583,489  131,589,503  25,796,462  16,221,204  110,134,035  308,082,842  3,116,346  1,382,813,915  131,829,182  م 2021يناير  1في 

 215,260,833  89,916,505  2,086,120  3,343,954  6,615,632  33,355,739  763,112  29,465,349  49,714,422  إضافات 

 -  ( 145,056,611)  1,591,534  275,260  2,179,793  5,724,311  -  135,285,713  -  تحويل

 ( 1,543,233)  -  -  ( 987,812)  -  ( 543,146)  -  ( 12,275)  -  استبعادات 

 ( 18,028,346)  ( 10,896,247)  -  -  ( 1,088,440)  -  -  ( 6,043,659)  -  انخفاض في القيمة 

 2,305,272,743  ¤ 65,553,150  29,474,116  18,852,606  117,841,020  346,619,746  3,879,458  1,541,509,043  181,543,604  م 2021ديسمبر  31في 

                   

                   االستهالك المتراكم: 

 663,639,055  -  10,626,374  8,825,325  61,735,227  135,970,914  2,968,235  443,512,980  -  م 2021يناير  1في 

ل للسنة   137,684,889  -  2,968,710  4,219,253  9,464,910  29,429,997  144,375  91,457,644  -  ُمحمَّ

 ( 961,653)  -  -  ( 589,894)  -  ( 369,832)  -  ( 1,927)  -  مشطوبات 

 ( 5,082,442)  -  -  -  ( 741,783)  -  -  ( 4,340,659)  -  انخفاض في القيمة 

 795,279,849  -  13,595,084  12,454,684  70,458,354  165,031,079  3,112,610  530,628,038  -  م 2021ديسمبر  31في 

                   

                   صافي القيمة الدفترية

 1,509,992,894  65,553,150  15,879,032  6,397,922  47,382,666  181,588,667  766,848  1,010,881,005  181,543,604  م 2021ديسمبر  31في 

 

ل استهالك السنة على النحو التالي:  ع ُمحمَّ  ُوز ِ
 

 م 2021  م 2022
 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 132,896,880  149,303,371 ( 7إيرادات )إيضاح تكلفة 
 4,788,009  3,368,201 ( 8مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 

 152,671,572  137,684,889 
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 الممتلكات والمعدات )تتمة(  13

التنفيذ، كما في   الرأسمالية قيد  بقيمة  2022ديسمبر    31تمث ِل األعمال  إنشائية ومعدات رأسمالية  تكاليف أعمال  مليون لاير   30.69م، 
 مليون لاير سعودي(، على التوالي.  46.93ومليون لاير سعودي   18.63م: 2021مليون لاير سعودي ) 27.68وسعودي 

مليون   2.09م: 2021مليون لاير سعودي ) 0.66لة ضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة بلغ إجمالي تكلفة االقتراض المرسمَ 
مليون    1.7(. فضاًل عن ذلك، ُرسملت فائدة متعلقة بالتزام عقد إيجار بقيمة  ٪2.22م:  2021)  ٪5.9لاير سعودي( وبلغ معدل الرسملة  

 لياقة بدية قيد اإلنشاء.  مليون لاير سعودي( لمراكز  2.8م: 2021لاير سعودي )
 

لت الشركة خالل السنة الحالية مخصصات انخفاض في القيمة قدرها   مليون لاير سعودي مقابل إغالق أحد مراكز اللياقة البدنية    5.2سجَّ
المملكة العربية   مقابل إغالق أربعة مراكز لياقة بدنية في مليون لاير سعودي 12.9م: 2021) في رأس الخيمة باإلمارات العربية المتحدة

 . ( السعودية

 مليون لاير سعودي( ُمقاَمة على أرض مملوكة للشركة.  9.4م: 2021مليون لاير سعودي ) 8.2إنَّ المباني بصافي قيمة دفترية قدرها 

  ( المملوكة 24، كانت الشركة قد حصلت على قروض مقابل رهون عقارية على األراضي )إيضاح  م2021و  م2022ديسمبر    31كما في  

 مليون لاير سعودي.  58.5للشركة بتكلفة قدرها 

 عقود اإليجار  14

ار ما  تمتلك الشركة العديد من العقارات بموجب عقود إيجار ألراضٍّ مستأَجرة ُمقَام عليها مراكز اللياقة البدنية. وتتراوح فترات عقود اإليج
أساس كل عقد على ِحدة وتتضمن مجموعة كبيرة من الشروط  سنة. ويُجَرى التفاوض على شروط عقود اإليجار على    24بين سنتين و
 واألحكام. 

 فيما يلي بيان بالقيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام المثبتة والتغيُّرات خالل السنة: 
  

 م 2021  م 2022
 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 771,477,155  787,384,535 الرصيد االفتتاحي

 97,931,453  96,025,479 خالل السنة  ات إضاف

ل للسنة   (69,764,264)  ( 75,624,010) استهالك ُمحم 
 ( 6,387,297)  ( 3,793,258) ُمرسَمل لمراكز لياقة بدنية قيد اإلنشاء

 ( 5,872,512)  ( 42,893,160) إلغاء عقد إيجار 
 -  ( 7,407,466) انخفاض في القيمة 

 787,384,535  753,692,120 الرصيد الختامي 

 

  فيما يلي الحركة في التزامات عقود اإليجار: 
 م 2021  م 2022

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 920,751,960  941,483,251 الرصيد االفتتاحي

 97,931,453  96,025,479 إضافات خالل السنة 
 (90,451,663)  ( 115,163,595) مدفوعات إيجار للسنة 

 (18,933,943)  ( 1,706,965) ( 7إعفاءات إيجار متعلقة بُدفعات عقود إيجار )إيضاح 
 37,268,810  37,302,495 ( 11مصروف فائدة للسنة )إيضاح 

 ( 7,929,150)  ( 49,065,408) إلغاء عقد إيجار 

 2,845,784  1,697,814 فائدة ُمرسَملة لمراكز لياقة بدنية قيد اإلنشاء 

 941,483,251  910,573,071 الرصيد الختامي 



 
 شركة لجام للرياضة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

33 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2022ديسمبر  31

 عقود اإليجار )تتمة(  14

   التزام عقد اإليجار الُمدَرج في قائمة المركز المالي: 
 م 2021  م 2022

 
 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 861,584,948  831,922,280 غير متداول 

 79,898,303  78,650,791 متداول 

 910,573,071  941,483,251 

 

 (. 33أُفِصَح عن تحليل تواريخ استحقاق التزامات عقود اإليجار ضمن إيضاح )

 

 الموجودات غير الملموسة  15
  

 م 2021  م 2022
 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    التكلفة: 
 10,996,725  12,200,400 يناير 1في 

 1,203,675  1,827,028 إضافات 

 12,200,400  14,027,428 ديسمبر  31في 

    اإلطفاء المتراكم: 
 9,025,611  9,141,953 يناير 1في 

ل للسنة   116,342  1,608,308 ُمحمَّ

 9,141,953  10,750,261 ديسمبر  31في 

 3,058,447  3,277,167 القيمة الدفترية 

 

 الشهرة  16

م، على مركزين للياقة البدنية هما الدوادمي والخليج مع إثبات الشهرة من االستحواذ على هذين المركزين  2016استحوذت الشركة، خالل عام  
م، أجرت اإلدارة اختبار االنخفاض في  2022ديسمبر    31مليون لاير سعودي، على التوالي. كما في    4.8ومليون لاير سعودي   4.6بقيمة  

 القيمة  يم ما إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المتعلقة بالشهرة أقل من قيمتها الدفترية. واستناًدا إلى اختبار االنخفاض في القيمة، فإنَّ القيمة لتقي 
 نخفاض في القيمة. مخصص لالالدفترية للشهرة أقل من القيمة العادلة، وعليه، ليس هناك داع ألي 

 دين والمقاولين الدُّفعات الُمقدَّمة إلى المور ِ  17

 م 2021  م 2022 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 19,447,830  19,539,176 ُدفعات ُمقدَّمة إلى مقاولين مقابل إنشاء مركز لياقة بدنية

دين مقابل شراء معدات رياضية   14,293,547  19,625,676 ُدفعات ُمقدَّمة إلى مور 

 39,164,852  33,741,377 

 -  ( 4,226,297) مخصص خسارة انخفاض في القيمة ناقًصا: 

 34,938,555  33,741,377 

 

 

 



 
 شركة لجام للرياضة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

34 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2022ديسمبر  31

 

دين والمقاولين )تتمة(  17  الدُّفعات الُمقدَّمة إلى المور ِ

 

 : المقدمة إلى موردين ومقاولينقيمة الدفعات  خسارة االنخفاض في فيما يلي بيان الحركة في مخصص  
 

 م 2021  م 2022

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 -  - في بداية السنة 

ل خالل السنة   -  4,226,298 ُمحمَّ

 -  4,226,298 الرصيد الختامي 

 

 المبالغ المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى  18

 م 2021  م 2022 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 13,643,010  14,983,175 مبالغ مدفوعة مقدًما 

دين  22,128,840  16,596,692 ُدفعات ُمقدَّمة إلى مور 

 7,265,319  6,720,398 مبالغ مدفوعة مقدًما أخرى 

 38,300,265  43,037,169 

 ( 6,703,799)  ( 7,906,205) ناقص: مخصص مقابل مبالغ مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى 

 30,394,060  36,333,370 

    

    فيما يلي بيان الحركة في مخصص المبالغ المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى: 

دين  5,705,125  6,907,531 ُدفعات ُمقدَّمة إلى مور 

 998,674  998,674 مبالغ مدفوعة مقدًما أخرى 

 7,906,205  6,703,799 

 

 المبالغ المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى: فيما يلي بيان الحركة في مخصص  
 

 م 2021  م 2022

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 4,217,467  6,703,799 في بداية السنة 

ل خالل السنة   2,486,332  1,202,406 ُمحمَّ

 6,703,799  7,906,205 الرصيد الختامي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 شركة لجام للرياضة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

35 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2022ديسمبر  31
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  19

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وِكبار موظفي اإلدارة بها والمنشآت الُمسيَطر عليها  

ا عليها.   من قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هامًّ

 يلي تفاصيل المعامالت الرئيسة التي أُجِريَت مع الجهات ذات العالقة خالل السنة: فيما 

    م 2021  م 2022  طبيعة المعامالت   طبيعة العالقة  الجهة ذات العالقة 
   لاير سعودي   لاير سعودي 

      

 
 كبار موظفي اإلدارة  ِكبار موظفي اإلدارة 

 
   ومنافع أخرى رواتب  

 
5.477.383 

  
3.893.997 

 152.101  206.960 ما بعد التوظيف  منافع  

 2.996.000  2.965.000 مكافآت  أعضاء مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة 

 2,487,123  3,400,000 إيجارات مدفوعة إلى مساهم  مساهم حمد علي الصقري 

 197,831  191,051 اشتراكات مبيِعَة  شركة مساهمة منتسبة الصقري القابضة 
 

 فيما يلي بيان المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة )الُمدَرجة في الحسابات التجارية المدينة(: 
  

 م 2021  م 2022
 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
     

 45,443  70,080 الصقري القابضة 

 

 الحسابات التجارية المدينة  20
 

 م 2021  م 2022

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 14,642,908  16,073,394 حسابات مدينة متعلقة برسوم اشتراكات وعضوية 
 15,308,806  12,817,479 إيجارات مستحقة القبض 

 28,890,873  29,951,714 
    ناقًصا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 (77,343)  ( 7,089) حسابات مدينة متعلقة برسوم اشتراكات وعضوية  -

 ( 6,121,283)  ( 6,074,475) مستحقة القبض إيجارات  -

 22,809,309  23,753,088 

 فيما يلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات التجارية المدينة: 
 

 م 2021  م 2022

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 7,882,220  6,198,626 في بداية السنة 

 ( 1,683,594)  ( 117,062) عكس قيد مخصص خالل السنة 

 6,198,626  6,081,564 الرصيد الختامي 

 (. 33أُْفِصَح عن المعلومات بشأن مخاطر االئتمان المتعلقة بالحسابات التجارية المدينة في إيضاح )



 
 شركة لجام للرياضة  

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2022ديسمبر  31

 

 النقد وما في حكمه  21

 

  التدفقات النقدية، يتألف النقد وما في حكمه مما يلي: ألغراض قائمة 
  م 2021  م 2022

 لاير سعودي   لاير سعودي 

    
 1,481,434  215,866 نقد في الصندوق 

 128,404,639  150,411,032 حسابات جارية  - نقد لدى البنك 

 50,000,000  150,000,000 ودائع قصيرة األجل )إيضاح "أ"( 
 300,626,898  179,886,073 

 
إيضاح "أ": تم إيداع هذه الودائع لدى بنك محلي كودائع مرتبطة بعمولة، والتي تم تحديدها على أساس أسعار الفائدة السائدة في السوق  

 ويبلغ أجل استحقاقها األصلي أقل من ثالثة أشهر. 
 
 رأس المال  22

 

ً مليون لاير سعودي( ُمقس م  523.8م:  2021ديسمبر    31سعودي )مليون لاير    523.8يبلغ رأسمال الشركة     31مليون سهم )  52.3إلى    ا

 لاير سعودي للسهم الواحد.  10مليون سهم( بقيمة اسمية تبلغ  52.3م: 2021ديسمبر 

 

 االحتياطي النظامي  23

 

من صافي    ٪ 10للشركة، يتعين على الشركة أْن تُجن ِب نسبة  والنظام األساسي  م  2022ديسمبر    31كما في  المعمول به    طبقًا لنظام الشركات 

 واالحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المساهمين.  من رأس المال.  ٪30دخلها إلى االحتياطي النظامي حتى يُعادل االحتياطي نسبة 
 

   القروض  24
   م 2021  م 2022

  لاير سعودي   لاير سعودي 
 238,038,485  165,952,119 المتداول من قروض طويلة األجل الجزء غير 

 126,912,106  94,275,829 جزء متداول من قروض طويلة األجل 

  260,227,948  364,950,591 

  تمثَّلت الحركة في القروض خالل السنة فيما يلي: 
  م 2021  م 2022

  لاير سعودي   لاير سعودي 
 487,586,465  364,950,591 يناير 1في 

 20,907,440  45,148,333 مقبوضات خالل السنة 

 (143,543,314)  ( 149,870,976) ُمسدَّد خالل السنة 
 260,227,948  364,950,591 

 

ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  852.42م، تسهيالت تمويلية بنكية غير مستخَدمة بقيمة  2022ديسمبر    31كان لدى الشركة، كما في  

التسهيالت مضمونة  مليون لاير سعودي( إلدارة متطلبات السيولة قصيرة وطويلة األجل وإلنشاء مراكز لياقة بدنية.    193.6م:  2021

 . الشركة بموجب سندات ألمر تصدرها

 



 
 شركة لجام للرياضة  

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2022ديسمبر  31
 

 القروض )تتمة(  24
 

جميع القروض ُمسجلة باللاير السعودي وخاضعة ألحكام التمويل اإلسالمي المتمثل في قروض المرابحة والتورق. وتتضمن القروض  

تتطلب من الشركة الحفاظ على مستويات معينة من النسب الحالية ونسب الدعم  والتسهيالت المذكورة أعاله بعض التعهدات المالية التي  

م، فإن  2022ديسمبر    31المالي وبعض القيود المفروضة على توزيعات األرباح، وإبالغ البنك بأي خرق أو خرق محتمل فورا. وكما في  

 الشركة ملتزمة بتعهدات قروض. 
 

مليون لاير سعودي مع بنك تجاري محلي. وتُلِزم اتفاقية مقايضة أسعار    15الفائدة بقيمة اسمية قدرها  أبرمت الشركة اتفاقية مقايضة أسعار  

م مقابل دفعات فائدة ذات أسعار عائمة على أساس أسعار  2022ديسمبر    31كما في    ٪3.68الفائدة الشركة بدفع فائدة بسعر ثابت بنسبة  

 م.2023يوليو  31ور"(. وسيُستحق عقد مقايضة أسعار الفائدة في الفائدة للتعامل بين البنوك السعودية )"سايب 
 

( مملوكة  13، كانت الشركة قد حصلت على قروض مقابل رهون عقارية على أراضي )إيضاح  م2021و  م2022ديسمبر    31كما في  

 مليون لاير سعودي.  58.5للشركة بتكلفة قدرها 
 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين  25
 

م المتعلقة بمنافع 2021ديسمبر    31وم  2022ديسمبر    31جراًء لتقييم القيمة الحالية اللتزاماتها من المنافع الُمحدَّدة كما في  نفذت اإلدارة إ 

ص الجداول التالية عناصر صا في  نهاية الخدمة للموظفين المستَحقة الدفع بموجب األنظمة المحلية واالتفاقيات التعاقدية ذات الصلة. وتلخ ِ

 مصروف المنافع المثبتة في قائمة الدخل الشامل واألرصدة الُمفَصح عنها في قائمة المركز المالي: 

 

 م 2021  م 2022 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    قائمة الربح أو الخسارة 
 8,380,416  9,029,524 تكاليف خدمات حالية 

 717,179  893,754 تكاليف تمويل

 

 تسوية القيمة الحالية اللتزام 

 م 2021  م 2022 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 37,158,533  41,421,197 يناير 1كما في 
 8,380,416  9,029,524 تكلفة خدمات حالية 

 717,179  893,754 تكلفة فوائد 
لة على الدخل الشامل اآلخر(   1,503,080  ( 3,006,590) )ربح اكتواري( / خسارة اكتوارية ))ُمحمَّل( / ُمحمَّ

 ( 6,338,011)  ( 5,124,646) مدفوعات خالل السنة 
 41,421,197  43,213,239 ديسمبر  31كما في 

 

 م 2021  م 2022 
 

 

 

 

 ٪ 2.30  % 4.2 ُمعدَّل الخصم 
 ٪ 2.00  % 3.00 بعد ذلك(  ٪2وللسنة األولى   ٪0معدل زيادات الرواتب المستقبلية ) 

 سنة  60  سنة  60 سن التقاعد
 

 م 2021  م 2022 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    القيمة الحالية لمنافع نهاية الخدمة )قائمة المركز المالي( 

 41,421,197  43,213,239 القيمة الحالية اللتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين



 
 شركة لجام للرياضة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

38 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2022ديسمبر  31

 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين )تتمة( 25

 

حة: فيما يلي حساسية التزامات المنافع الُمحدَّدة تجاه   التغيُّرات في االفتراضات الرئيسة المرجَّ

 م 2021  م 2022 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 ( 2,280,878)  ( 2,883,253) ٪ 1زيادة في معدل الخصم 
 2,553,999  3,311,747 ٪1نقص في معدل الخصم 

 2,645,273  3,425,840 ٪1زيادة في زيادات رواتب على المدى الطويل 
 ( 2,404,123)  ( 3,031,141) ٪1زيادات رواتب على المدى الطويل نقص في  

 

ح لفترة التزام المنافع المحدَّدة   سنوات(. وفيما يلي تحليل تواريخ االستحقاق    5.84م:  2021ديسمبر    31سنوات )  7.17يبلغ المتوسط المرجَّ

 بالسنوات(: المتوقعة اللتزام المنافع المحدَّدة غير المخصومة )الوقت 

 م 2021  م 2022 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 5,948,586  6,053,203 السنوية التالية( التقرير المالي خالل فترة االثني عشر شهًرا التالية )فترة 
 17,492,145  16,510,422 سنوات   5إلى  2ما بين 
 24,341,878  38,624,109 سنوات  5بعد 

 47,782,609  61,187,734 المدفوعات المتوقعة إجمالي 

 

 الحسابات الدائنة  26

 م 2021  م 2022 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

ِدون تجاريون   73,139,215  56,215,496 ُمَور ِ
 7,726,082  6,113,209 مقاولون إنشاء مراكز لياقة بدنية 

 62,328,705  80,865,297 

 

 ُمستَحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى المصاريف  27

 

 
   م 2021  م 2022

 لاير سعودي   لاير سعودي 
     

 مصاريف ُمستَحقة الدفع 
 

60,526,876  42,267,901 

 5,281,707  16,044,913  ضريبة قيمة ُمَضافة ُمستَحقة الدفع 

   6,876,241  3,080,107 ُدفعات ُمقدَّمة من عمالء
79,651,896  54,425,849 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 شركة لجام للرياضة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

39 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2022ديسمبر  31

 

لة  28  اإليرادات المؤجَّ

 

 
   م 2021  م 2022

 لاير سعودي   لاير سعودي 

     إيرادات االشتراكات المؤجلة من: 

 282,679,186  372,809,131  رسوم عضوية 

 13,631,940  20,603,243 رسوم تدريب شخصي 

  393,412,374  296,311,126 

لة   3,721,600  2,699,950  إيرادات إيجار مؤجَّ

  396,112,324  300,032,726 

 

 الزكاة  29

 

ل للسنة  29-1  الُمحم 

 

ل للسنة:   فيما يلي الُمحم 

 

 
   م 2021  م 2022

 لاير سعودي   لاير سعودي 
     

 5,932,354  7,354,469  مخصص السنة 

 

 مخصص الزكاة في الحركة   29-2

 2021  م 2022  

 لاير سعودي   لاير سعودي   
     

 137,162  6,069,516  في بداية السنة 

ل خالل السنة   5,932,354  7,354,469  ُمحمَّ

 -  ( 5,920,292)  مدفوعات خالل السنة 

 6,069,516  7,503,693  في نهاية السنة 

 

 ديسمبر:  31فيما يلي العناصر الرئيسة للوعاء الزكوي للشركة عن السنة المنتهية في   29-3

 

 م 2021  م 2022  

 لاير سعودي   لاير سعودي   
     

 523,833,610  523,833,610  رأس المال 

 204,112,819  312,356,345  أرباح مبقاة

 76,623,240  102,424,896  احتياطي نظامي 

 232,971,268  289,834,694  ُمعدَّل للسنة صافي ربح 

 2,337,631,727  2,331,974,973  القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة 
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 الزكاة )تتمة(  29

 

 صافي الدخل الُمعدَّل  29-4

 م 2021  م 2022  

 سعودي لاير   لاير سعودي   
     

 211,952,573  264,613,601  ربح السنة قبل حساب الزكاة 

 9,097,584  9,923,278  مخصص منافع نهاية خدمة لموظفين

 12,945,904  12,655,947  انخفاض في قيمة موجودات غير مالية

 ( 1,683,594)  117,062  عكس قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 658,801  2,524,806  أخرى 

 232,971,268  289,834,694  في نهاية السنة 

 

 موقف الربوط  29-5

زكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك   ة م. وتسلَّمت الشركة شهاد2021قد مت الشركة إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى عام 

 م.2014م، وتسلَّمت الربوط النهائية من الهيئة عن كافة السنوات حتى عام 2023إبريل   30حتى صالحة  )"الهيئة"(  

 

لتزام  م مطالبة با2018و    م2017و  م2016وم  2015م عن األعوام  30/4/2021ومع ذلك، فقد تسلَّمت الشركة أمر ربط من الهيئة بتاريخ  

م و  2017م و 2016م و 2015في الشركة( خالل األعوام   أحد المساهمينإضافي عن حصص مملوكة لشركة الفرص المستهدفة للتجارة )

م، حيث توجد ضرائب معينة على الشركة. وترى الهيئة، بناًء على افتراضات معينة، خضوع الشركة جزئيًا لضريبة الدخل. وفي  2018

أعاله، فقد افترضت الهيئة أن المساهم المذكور أعاله مملوك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمواطنين غير خليجيين، وعليه، الربط المذكور  

ض لضريبة الدخل كما حدَّدته الهيئة يبلغ   مليون لاير سعودي، دون غرامات التأخر في السداد. وكان المساهم السابق    32.7فإنَّ مبلغ التعرُّ

 م.2018ديسمبر  31كة حتى وبما في ذلك السنة المنتهية في مساهًما في الشر

 

ثمَّ رفعت الشركة دعوى قضائية بحق الهيئة أمام األمانة العامة للجان الزكا ة  وقدَّمت الشركة اعتراًضا على هذا الربط لدى الهيئة. ومن 

 هذا الحكم، وهو ال يزال قْيد النظر.  ضدالشركة  تاستأنفوالضريبة والجمارك، التي أصدرت خالل العام الحالي حكمها لصالح الهيئة. 

 

٪ على أساس هيكل ملكيتها، حيث إنَّ جميع المساهمين المباشرين 100شركة خاضعة للزكاة بنسبة هي الشركة   يتمثل موقف اإلدارة في أن 

ا شركات جرى تأسيسها داخل دول مجلس التعاون الخليجي والمساهمون   ا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وإمَّ وغير المباشرين إمَّ

عالوة على ذلك، فإنَّ توزيعات األرباح على المساهم السابق المذكور أعاله، من    فيها بالكامل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وجهة نظر اإلدارة، ال تخضع لضريبة االستقطاع ألنها شركة مقيمة بالمملكة العربية السعودية )كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة على  

الح الهيئة، باإلضافة إلى أي غرامات ذات صلة وغرامات تأخير،  أساس مستندات التأسيس(. فضال عن ذلك، في حالة صدور أي حكم لص

قد تفرضها الهيئة على الشركة  التي  متعلق بالضرائب    التزام قدم المساهم السابق المذكور أعاله إلى الشركة خطاب تعهد بالتعويض لتحمل أي  

تقييم اإلدارة والمشورة ال رسمية الواردة من مستشار قانوني مستقل، من المحتمل أن  بشأن الموضوع المذكور أعاله. ولذلك، وبناًء على 

ل اإلدارة أي  لم  لصالح الشركة، باإلضافة إلى خطاب التعهد بالتعويض من المساهم السابق المذكور أعاله،    االستئنافيصدر قرار   تسج ِ

 مخصص في القوائم المالية. 

 

الهيئة بعض    طرحت م،  2021يونيو    9حاليا قيد دراسة الهيئة. وبتاريخ    م2020وم  2019عامي  وال تزال الربوط الزكوية للشركة عن  

. تاريخهحتى  انهائًي  اتم الرد عليها. ولم تصدر الهيئة ربطً  م2020وم  2019بشأن عامي  االستفسارات 
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 التعهدات  و  االلتزامات المحتملة  30

 

 االلتزامات المحتَملة  30-1

الشركة للحصول على مطالبات ومبالغ إضافية. واستشارت    ضدخالل دورة األعمال العادية، رفع بعض موردي ومقاولي الشركة دعاوى  

لت مخصصات كافية  عاوى القضائية التي أفاد  وفيما يتعلق ببعض الد  .  الشركة مستشارها القانوني وألغراض التدفقات النقدية المحتَملة، ُسج ِ

 فيها المستشار القانوني بأنَّه يُحتمل فقط، دون ترجيح، الفوز بالقضية، لم يجنب مخصص ألي التزام في هذه القوائم المالية. 

 

ديسمبر   31م )2022ديسمبر    31مليون لاير سعودي كما في    9.77أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة خطابات ضمانات بقيمة  

م  2022ديسمبر    31مليون لاير سعودي كما في    64.5بقيمة    وخطاب ضمانمليون لاير سعودي( مقابل إيجار أراضٍّ    4.99م:  2021

 مليون لاير سعودي(.  41.2م: 2021)

 

   التعهدات 30-2

 
م:  2021ديسمبر    31م )2022ديسمبر    31مليون لاير سعودي كما في    20.6تتعلق بعقود إنشاء مراكز لياقة بقيمة    تعهدات لدى الشركة  

 مليون لاير سعودي(.  41.8
 
 توزيعات األرباح  31
 

 سعودي  لاير  0.87م( توزيع أرباح نقدية بقيمة  2022أبريل    19هـ )الموافق  1443رمضان    18اعتمدت الجمعية العمومية العادية بتاريخ  

 م. 2021مليون لاير سعودي عن السنة المنتهية في  45.6للسهم بقيمة 

 

لاير سعودي    0.471م( توزيع أرباح نقدية أوليَّة بقيمة  2022أبريل    26هـ )الموافق  1443رمضان    25اعتمد مجلس اإلدارة بتاريخ  

عَت توزيعات األرباح بالكامل خالل الفترة، وتخضع للموافقة  م. وُدفِ 2022مليون لاير سعودي عن الربع األول من عام    24.7للسهم بقيمة  

 عليها في اجتماع الجمعية العمومية. 

 

ر مجلس اإلدارة بتاريخ   م    6قرَّ لاير سعودي للسهم    0.37م( توزيع أرباح نقدية أوليَّة بقيمة  2022أغسطس    4هـ )الموافق  1444الُمحرَّ

م. وُدفِعَت توزيعات األرباح بالكامل خالل الفترة، وتخضع للموافقة  2022ع الثاني من عام  مليون لاير سعودي عن الرب   19.4الواحد بقيمة  

 عليها في اجتماع الجمعية العمومية. 

 

ر مجلس اإلدارة بتاريخ   لاير سعودي    0.7017م( توزيع أرباح نقدية أوليَّة بقيمة  2022أكتوبر    30هـ )الموافق  1444ربيع الثاني    5قرَّ

م. وُدفِعَت توزيعات األرباح بالكامل خالل الفترة، وتخضع  2022مليون لاير سعودي عن الربع الثالث من عام  36.7قيمة للسهم الواحد ب 

 للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية. 

 

 المعلومات القطاعية  32

 

 القطاعات الجغرافية  32-1

التوزيع الجغرافي ويوجد لديها أربعة قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير ألغراض اإلدارة، تتكون الشركة من وحدات أعمال بناًء على  

 بشأنها كما يلي:

 

 الوسطى  المنطقة •

 المنطقة الغربية  •

 المنطقة الشرقية  •

 اإلمارات العربية المتحدة - المنطقة الدولية  •
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 )تتمة( المعلومات القطاعية  32

 تعرض الجداول التالية معلومات عن اإليرادات والربح / )الخسارة( للقطاعات الجغرافية لنهاية السنة. 

 

 م 2022ديسمبر    31كما في وللسنة المنتهية في 

 

 م 2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

 

 قطاعات السوق 

 معلومات عن اإليرادات والربح لقطاعات السوق. تعرض الجداول التالية 

 
 اإلجمالي  مراكز اللياقة النسائية  مراكز اللياقة الرجالية  
 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

الرياالت  بآالف 
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

       
 885,283 1,065,789 220,479 257,631 664,804 808,158 إيرادات 

 ( 512,960) ( 629,667) ( 149,386) ( 175,057) ( 363,574) ( 454,610) تكاليف إيرادات 
 372,323 436,122 71,093 82,574 301,230 353,548 إجمالي الربح 

 252,142 321,769 39,548 54,642 212,594 267,127 شامل دخل 
 تكاليف المركز الرئيسي  

 (47,625) ( 61,503) - - - - غير المخصصة  
       استهالك

 ( 137,685) ( 152,672) (44,371) ( 48,418) (93,314) ( 104,254) ممتلكات ومعدات  -
 موجودات حق   -
 (69,764) ( 75,624) (22,431) ( 22,431) (47,333) ( 53,193) االستخدام   

  
 المنطقة 
 الوسطى 

 
المنطقة  
 الغربية 

 
المنطقة  
 الشرقية 

المنطقة الدولية  
اإلمارات   -

 العربية المتحدة 

 
 

 اإلجمالي 
بآالف الرياالت   

 السعودية 
بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

      
 1,065,789 25,737 161,918 404,491 473,643 يرادات إ

 ( 629,667) ( 24,327) ( 89,038) ( 236,484) ( 279,818) تكاليف إيرادات 
 436,122 1,410 72,880 168,007 193,825 الربح إجمالي 

 117 - - - 117 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
 ( 12,656) ( 12,656) - - - انخفاض في قيمة موجودات غير مالية 

  
 المنطقة 

 الوسطى  

 
 المنطقة  
 الغربية 

 
 المنطقة  
 الشرقية 

  -المنطقة الدولية 
اإلمارات العربية  

 المتحدة 

 
 

 اإلجمالي 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
      

 885,283 17,532 138,732 337,655 391,364 إيرادات 
 ( 512,960) ( 17,808) ( 75,319) ( 199,082) ( 220,751) تكاليف إيرادات 
 372,323 ( 276) 63,413 138,573 170,613 إجمالي الربح 

 1,684 - - - 1,684 عكس قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
 12,946 - - 12,146 800 انخفاض في قيمة موجودات غير مالية 
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 أهداف إدارة المخاطر المالية والسياسات المتعلقة بها  33
 

 مقدمة 
األجل والتزامات عقود  تتألف المطلوبات المالية الرئيسة المستحقة على الشركة من القروض قصيرة األجل غير التقليدية والقروض طويل 

والمصاريف   الشركة  لتمويل عمليات  األموال  توفير  في  المالية  المطلوبات  الرئيس من هذه  الغرض  الدائنة. ويتمثل  اإليجار والحسابات 
ية تنشأ  الرأسمالية. ويوجد لدى الشركة جزء معيَّن من مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى وحسابات تجارية مدينة وأرصدة بنك

 مباشرة عن عملياتها.
 

ض الشركة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة. وتشرف إدارة حوكمة المخاطر بالشركة على إدارة هذه المخاطر.   وتتعرَّ
ظيمي الحالي  وتتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والضوابط المقررة التي تستخدم الهيكل التن 

  لتحقيق األهداف االستراتيجية. وتدور فلسفة الشركة حول االستعداد وقبول المخاطر عن معرفة واسعة بها بما يتناسب مع مدى تقبل المخاطر 
 والخطة االستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 

 
 هيكل إدارة المخاطر 

 وتقييمها ومتابعتها ومراقبتها.  ،المخاطرأُنِشَئ هيكل تنظيمي متماسك داخل الشركة من أجل تحديد 
 

 مجلس اإلدارة / لجنة المراجعة
تعتبر حوكمة المخاطر بمثابة الرقابة المركزية التي يشرف عليها مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة من خالل تقديم التوجيهات والموافقات  

 االستراتيجيات والسياسات من أجل تحقيق األهداف الُمحدَّدة للشركة. الالزمة على 
 

 اإلدارة العليا 
 إنَّ اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية ضمن تقبل المخاطر المحددة مسبقًا لدى الشركة. 

 
 مخاطر االئتمان 

ا ينشأ عنه خسارة مالية. تتمثل مخاطر االئتمان في عدم   وفاء طرف ما بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد عميل ممَّ
ض الشركة لمخاطر االئتمان الناشئة من حساباتها التجارية المدينة ومبالغها المستحقة من جهات ذات عالقة وأرصدتها البنكية.   وتتعرَّ

 
 ارية المدينة تقييم الخسارة االئتمانية المتوقَّعة من الحسابات التج

ض الحسابات التجارية المدينة بوجه عام لمخاطر ائتمان هامة، ومن ثمَّ وضعت الشركة عدًدا من اإلجراءات إلدارة التعرض لمخاطر   تتعرَّ

 سمية. االئتمان بما في ذلك الحد ِ من المعامالت مع أطراف أخرى محددة وتقييم الجدارة االئتمانية للعمالء والموافقات االئتمانية الر

 

وتتبع الشركة آلية تصنيف ائتماني يحركها في األساس التأخر أو التعثر اليومي في السداد كأداة إلدارة جودة مخاطر االئتمان للحسابات  

لة.  التجارية المدينة. عالوة على ذلك، صنَّفت الشركة حساباتها التجارية المدينة إلى فئات فرعية على أساس خصائص مخاطر االئتمان المماث 

وتُقسَّم حاالت التعرض للمخاطر ضمن كل فئة من فئات مخاطر االئتمان حسب الخدمات المقدمة، وتُحتََسُب الخسارة االئتمانية المتوقعة  

  لكل خدمة مقدمة بناًء على حالة التعثر في السداد وخبرة خسارة االئتمان الفعلية على مدى السنوات السابقة. وتُضاعف هذه المعدالت حسب 

االقتصادية على مدى  عو الظروف  بشأن  الشركة  نظر  الحالية ووجهة  االقتصادية والظروف  الظروف  بين  الفروق  لعكس  امل معيارية 

 األعمار المتوقَّعة للحسابات التجارية المدينة. 
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 والسياسات المتعلقة بها )تتمة( أهداف إدارة المخاطر المالية   33

 
 مخاطر االئتمان )تتمة( 

 
 النقد وما في حكمه 

بقيمة   البنوك  بأرصدة لدى  الشركة  م، على  2022ديسمبر    31مليون لاير سعودي كما في    150ومليون لاير سعودي    150.4تحتفظ 
ورغم  التوالي، والتي تمثل أقصى تعرض للمخاطر على هذه الموجودات. ويُحتفَظ بهذه األرصدة لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية قوية.  

النقد وما في حكمه يخضعان أيًضا لمتطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار الدول (، فإنَّ الخسائر  9ي للتقرير المالي رقم )أن 
 االئتمانية المتوقعة لم تكن جوهرية. 

 
دورة  تمثل الحسابات التجارية المدينة المبالغ الُمستَحقة من العمالء مقابل اشتراكات العضوية المبيعة أو الخدمات األخرى المقدَّمة خالل  

احدة وعليه، ولذلك، تُصنَّف جميعًا على أنها متداولة. وتحتفظ الشركة بالحسابات  األعمال العادية. ويقل متوسط فترة االئتمان عن سنة و
 علية. التجارية المدينة بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، ومن ثم، تقيسها الحقًا بالتكلفة الُمْطفَأَة باستخدام طريقة الفائدة الف

 
 ة القيمة العادلة لها وذلك نظًرا لطبيعتها قصيرة األجل. وتعادل القيمة الدفترية للحسابات المدينة المتداول

 
( لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تستخدم مخصصات  9تطب ِق الشركة الطريقة المبسطة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
ا إلى مصفوفة المخصصات. وتأخذ مصفوفة المخصصات بعين  الخسائر المتوقعة على مدى العمر لكافة الحسابات التجارية المدينة استنادً 

لمتوقعة،  االعتبار الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، ويُجَرى تعديلها وفقًا لمتوسط معدالت االسترداد السابقة. ولقياس الخسائر االئتمانية ا
دت عت الحسابات التجارية المدينة وفقًا لخصائص مخاطر االئتمان، وُحد ِ على أساس عدد أيام التأخر في سداد الحسابات المدينة والمعدالت    ُجم ِ

د المخصص كما   على النحو التالي:  م2021وم  2022ديسمبر  31المحتَسبة في مصفوفة المخصصات. وعلى هذا األساس، ُحد ِ
 

 عمالء شركات  - الحسابات المدينة عن اشتراكات العضوية 

 
 م2022ديسمبر   31
 

 

  

خالل فترة  

 االئتمان 

متأخرة السداد  

(1 -180  ) 

 يوًما 

متأخرة السداد  

(181-365  )

 اإلجمالي  يوًما 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

     

16,073,39 - 5,853,357 10,220,037 إجمالي القيمة الدفترية 

 - - % 0.098 % 0.013 حد الخسارة االئتمانية المتوقَّعة )%( 4

 7,089 - 5,739 1,350 خسارة مخصص 

 
 م2021ديسمبر  31
 

 

  

خالل فترة  

 االئتمان 

متأخرة السداد  
(1-180 ) 

 يوًما 

متأخرة السداد  
(181-365  )

 اإلجمالي  يوًما

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

     
 14,642,908 168,670 290,961 14,183,277 إجمالي القيمة الدفترية 

 - ٪ 76.3-٪1.8 ٪ 0.63-0.02 ٪ 0.00 حد الخسارة االئتمانية المتوقَّعة )%(

 77,343 77,293 50 - مخصص خسارة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2022ديسمبر  31

 
 أهداف إدارة المخاطر المالية والسياسات المتعلقة بها )تتمة(  33

 
 )تتمة( مخاطر االئتمان 

 

 اإليجارات مستحقة القبض 

 
 م2022ديسمبر   31

 

 

  

خالل فترة  

 االئتمان 

 متأخرة السداد 

  (1 -180 ) 

 يوًما  

متأخرة السداد  

(181-365  ) 

 يوًما 

متأخرة السداد  

 اإلجمالي  ألكثر من سنة 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

      

 12,817,479 6,369,564 1,882,135 3,451,577 1,114,203 الدفترية إجمالي القيمة 

 % 12.73-% 9.08 % 7.06 حد الخسارة االئتمانية المتوقَّعة )%(
33.61% -

47.24 % 59.84 %  

 3,190,698 2,087,236 645,718 379,039 78,705 مخصص خسارة 

 2,881,627 2,881,627 - - - مخصص ُمحدد 
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خالل فترة  
 االئتمان 

متأخرة السداد  

(1-180  ) 
 يوًما

متأخرة السداد  

(181-365) 
 يوًما 

متأخرة السداد  
 اإلجمالي  ألكثر من سنة 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

      

 15,308,806 5,356,110 3,079,041 4,235,817 2,637,838 إجمالي القيمة الدفترية 

 ٪0 حد الخسارة االئتمانية المتوقَّعة )%(

0.33٪ - 

1.64 ٪ 

2.40٪- 

61.01 ٪ 100 ٪  

 2,434,963 2,434,963 - - - مخصص خسارة 

 3,686,320 2,921,147 - 765,173 - مخصص ُمحدد 
 

ض الشركة بصورة جوهرية لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجوداتها المتداولة األخرى؛ حيث إن قروض الموظفين مضمونة برصيد   ال تتعرَّ

 نهاية الخدمة ويعتبر الرصيد المتبقي ليس جوهريًا.  منافع
 

 مخاطر السوق 

 لية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة لألداة الما

 وتتألف مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر السلع.

 

ة في األقسام التالية بالمركز  وتعتبر القروض قصيرة األجل من بين األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق. وتتعلق تحليالت الحساسي 

 :م2021وم  2022ديسمبر  31المالي كما في 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2022ديسمبر  31

 
 أهداف إدارة المخاطر المالية والسياسات المتعلقة بها )تتمة(  33

 
 مخاطر أسعار الفائدة 

  تحمل فائدة للشركة فيما يلي:يتمثل وضع أسعار الفائدة لألدوات المالية التي 
  م 2021  م 2022

 لاير سعودي   لاير سعودي 
    قروض 

 35,000,000  15,000,000 أدوات ثابتة الفائدة

    

 329,956,212  245,227,948 أدوات متغيرة الفائدة

 

 تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات متغيرة الفائدة 

يتوقع أن يزيد / )ينقص( من ربح أو خسارة    التقرير المالينقطة أساس في أسعار الفوائد بتاريخ    100إنَّ التغير المحتمل المعقول بواقع  

  السنة حسب المبالغ المبينة أدناه. ويُفتَرض هذا التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة. 
  م 2021  م 2022

 سعودي لاير   لاير سعودي 
    أدوات متغيرة الفائدة 

 ( 3,649,506)  ( 2,602,279) نقطة أساس  100زيادة بواقع 

    

 3,649,506  2,602,279 نقطة أساس  100نقص بواقع 

 

 مخاطر السيولة 

السيولة المخاطر التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. وقد تنشأ مخاطر السيولة    تمثل مخاطر 

ل  عن عدم القدرة على تسييل الموجودات المالية بشكل سريع وبمبلغ يُقارب قيمتها العادلة. وتدير الشركة مخاطر السيولة بمراقبة رأس الما 

 متطلبات التدفقات النقدية بشكل منتظم. وتدير الشركة مخاطر السيولة بضمان توفير التسهيالت البنكية.العامل و

 

ص الجدول التالي تواريخ استحقاق المطلوبات المالية المستحقة على الشركة، باستثناء التزام عقد اإليجار، بناًء على الدُّفعات   غير  ويلخ ِ
 المخصومة التعاقدية: 

 
 م2022ديسمبر   31
 

 

  

 3خالل  

 أشهر 

   12إلى  3 

 شهًرا

   5إلى  2 

 سنوات

  5أكثر من  

 سنوات

 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

           

 289,526,646  -  181,918,556  79,347,287  28,260,803  قروض* 

 62,328,705  -  -  -  62,328,705  حسابات دائنة

 79,651,896  -  -  -  79,651,896  مصاريف ُمستَحقة الدفع 

 1,108,786,140  478,286,301  518,262,807  74,824,688  37,412,344  التزامات عقود ايجار 

  207,653,748  154,171,975  700,181,363  478,286,301  1,540,293,387 
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 ات حول القوائم المالية )تتمة(إيضاح

 م2022ديسمبر  31

 
 أهداف إدارة المخاطر المالية والسياسات المتعلقة بها )تتمة(  33

 
 مخاطر السيولة )تتمة( 

 
 م2021ديسمبر  31

 

 

 أشهر  3خالل 

  12إلى  3 

 شهًرا

   5إلى  2 

 سنوات 

  5أكثر من  

 سنوات 

 

 اإلجمالي

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   

           

 382,566,495  -  247,893,377  101,777,724  32,895,394  قروض*

 80,865,297  -  -  -  80,865,297  حسابات دائنة 

 43,818,490  -  -  -  43,818,490 مصاريف ُمستَحقة الدفع

 1,151,112,842  503,760,715  531,194,036  77,438,727  38,719,364  التزامات عقود ايجار 
  196,298,545      179,216,451  779,087,413  503,760,715  1,658,363,124 

 مليون لاير سعودي(.  17.62م: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي )  29.3مل القروض على تكلفة تمويل بقيمة تشت  *

 
 تمثَّل معدل الرفع المالي والمعدل الحالي فيما يلي: 

 م 2021  م 2022 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
  

 
 

 804,569,669  938,539,108 حقوق الملكية 
لة( مطلوبات )دون   1,489,215,701  1,363,498,552 اإليرادات المؤجَّ

 2,302,037,660  2,293,785,370 
 

 م 2021 م 2022 

 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 ٪ 64.92 % 59.23 معدل الحركة 

لة(   0.73 1.12 المعدل الحالي )دون اإليرادات المؤجَّ

 

 تحليال لمخاطر السيولة على النحو التالي: م، أجرت اإلدارة أيًضا 2022ديسمبر  31كما في 

 م 2021  م 2022 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 203,639,161  323,491,760 موجودات مالية متداولة 
لة   (348,171,071)  ( 322,410,914) مطلوبات متداولة دون إيرادات مؤجَّ

 (144,531,910)  1,080,846  صافي أصل )التزام( مالي متداول 
 

م، كانت تسهيالت القروض  2022ديسمبر    31تدير الشركة مخاطر السيولة من خالل ضمان تسهيالت قروض كافية غير متوفرة. كما في  

مليون لاير سعودي متاحة من عدة بنوك إلدارة متطلبات رأس المال العامل. عالوة على ذلك، حقَّقت    852.4البنكية غير المستخَدمة بقيمة  

 م.2022مليون لاير سعودي لعام  669لشركة تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية بقيمة ا
 

امات  فيما يتعلق بمخاطر السيولة التي تواجه الشركة، تراقب اإلدارة التدفقات النقدية للشركة لضمان وجود أموال كافية من أجل الوفاء بالتز

 . التقرير المالي الشركة لمدة اثني عشر شهًرا قادمة على األقل من تاريخ 
 

هريًا حيال مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمرارية،  وليس لدى اإلدارة أي علم بحالة عدم تأكد جوهري تثير شًكا جو

 وعليه، أِعدَّت هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2022ديسمبر  31

 

 إدارة رأس المال  34
 

الحفاظ على معدالت رأسمالية جيدة لكي تدعم أعمالها وترفع قيمة العائد    يتمثل الغرض الرئيس من إدارة رأس مال الشركة في ضمان 

 للمساهمين.
 

وتدير الشركة هيكل رأس مالها وتجري تعديالتها عليه في ضوء التغيرات في ظروف العمل. ولم تُجر أي تعديالت على األهداف أو  

م. ويتألف رأس المال من  2021ديسمبر    31م والسنة المنتهية في  2022ديسمبر    31السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في  

ديسمبر   31مليون لاير سعودي كما في    938.5رأس المال واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة واالحتياطيات األخرى، ويُقدَّر بقيمة  

 مليون لاير سعودي(.  804.6م: 2021م )2022

 

 المالي التقرير األحداث الالحقة لفترة   35
 

م وقبل تاريخ إصدار القوائم المالية من شأنها أن تؤث ِر تأثيًرا جوهريًا على القوائم المالية  2022ديسمبر    31لم تنشأ أي أحداث الحقة لتاريخ  
 م.2022ديسمبر  31كما في 

 

 فروع الشركة   36
 

 لدى الشركة الفروع التالية، وهي تعمل بموجب سجالت تجارية منفصلة: 
 

  تاريخ اإلصدار   السجل التجاري     المدينة 

 هـ 11/2/1437 1010439237 الرياض

 هـ 11/2/1437 1010439239 الرياض

 هـ 15/5/1437 2050108503 الدمام

 هـ 21/3/1438 5900035652 جيزان

 هـ 23/7/1434 4030248720 جدة 

 هـ 19/6/1429 4030180323 جدة 

 هـ2/3/1437 5950032239 نجران

 هـ 29/1/1438 4032050910 الطائف 

 هـ 13/2/1439 1010612788 الرياض

 هـ7/8/1438 2055025936 الجبيل

 هـ 25/5/1439 1010934125 الرياض

 هـ 22/10/1440 4650211820 المدينة المنورة 

 هـ 22/10/1440 4650211821 المدينة المنورة 

 هـ 22/10/1440 4031228724 مكة المكرمة 

 هـ 22/10/1440 4031228725 مكة المكرمة 

 هـ 22/10/1440 4030358958 جدة 

 هـ2/3/1442 3400120275 سكاكا

 هـ7/1/1442 1010649568 الرياض

 هـ 22/6/1441 5855346933 خميس مشيط 

 هـ 22/6/1441 3350147653 حائل 

 هـ 14/2/1442 1131308370 بريدة

 هـ 29/1/1443 1010739641 الرياض

 هـ 22/1/1443 1010738515 الرياض

 هـ 22/11/1443 3550145682 تبوك

 هـ 04/6/1444 3450181275 عرعر




