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)شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 قائمة المركز المالي الموحدة 

م 2022مارس  31كما في 

 خالف ذلك. يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر 
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 إيضاحات  
مارس   31

 م 2022
مارس  31

م 2021
 الموجودات 

1,327,471,618 71,358,326,395 ممتلكات ومعدات 
3,401,916,309 3,275,783,678أ28 موجودات حق االستخدام 

1,111,255,263 1,083,033,024أ8 وموجودات غير ملموسة شهرة 
1,632,000 91,509,600 عقارات استثمارية  

2,699,577 1062,024,793استثمار في شركات زميلة ومشروع مشترك
300,292,122 11299,690,686 استثمارات أخرى 
--  2929,616,914 موجودات مشتقة 
6,145,266,889 6,109,985,090المتداولة الموجودات غير 

1,152,442,371 121,700,475,574 المخزون 
 470,570,204 13474,615,226دفعات مقدمة وتأمينات وذمم مدينة أخرى 

 47,855,658 1463,637,597 مدفوعات مقدما  
 75,000,000 --16 مستحق من استبعاد شركات تابعة 

 467,591,552 15197,887,745 في حكمه نقد وما 
2,213,459,785 2,436,616,142الموجودات المتداولة 

8,358,726,674 8,546,601,232إجمالي الموجودات 

 حقوق الملكية 
2,100,000,000 2,100,000,000 أ21 رأس المال 

 --  -- ب21 االحتياطي النظامي 
(510,642,899) ( 519,515,816)عمالت أجنبية احتياطي ترجمة 

--  12,949,544 احتياطي القيمة العادلة 
( 1,037,812,790) ( 982,305,851) الخسائر المتراكمة 

551,544,311 611,127,877حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
(99,970,100) ( 107,079,020) 27الحصة غير المسيطرة 
451,574,211 504,048,857إجمالي حقوق الملكية 

 المطلوبات  
2,304,450,432 --17 قروض وسلف 

2,837,596,213 2,845,746,744ب28االلتزامات عقود إيجار 
110,468,288 102,988,787أ19 منافع الموظفين

5,252,514,933 2,948,735,531المطلوبات غير المتداولة 

819,584,379 172,877,891,969 قروض وسلف 
802,856,040 632,273,878ب28الجزء المتداول   - التزامات عقود إيجار 

1,016,348,835 181,496,457,932 الذمم الدائنة التجارية وأخرى 
--  1550,119,035 سحب على المكشوف لدى البنك 

15,848,276 37,074,030 ب و ج  20 مطلوبات الزكاة والضريبة
2,654,637,530 5,093,816,844المطلوبات المتداولة 

7,907,152,463 8,042,552,375إجمالي المطلوبات 
8,358,726,674 8,546,601,232إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات  

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.   
تم اعتماد ھذه القوائم المالیة الموحدة لإلصدار بواسطة مجلس اإلدارة بالنیابة في۳۰ ذو القعدة 1443ھـ  (الموافق ۲۹ یونیو 2022م) وتم 

التوقیع علیھا بالنیابة عنھم من قبل:  

 احمد البلبيسي  
 للشؤون المالية الرئيس التنفيذي 

محمد رفيق مراد 
 الرئيس التنفيذي

 فواز عبدالعزيز الحكير 
 رئيس مجلس اإلدارة  



)شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
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 إيضاحات  
مارس   31

م 2022
مارس  31

م 2021

5,915,094,9324,232,513,102 23اإليرادات 
( 4,320,813,982)( 4,924,299,108) أ24تكلفة اإليرادات 

(88,300,880)990,795,824إجمالي الربح/)الخسارة( 

 270,891,859 158,286,602 هـ 24 إيرادات تشغيلية أخرى  
(146,331,211)( 169,737,599) ب24 مصروفات بيع وتوزيع

(294,593,135)( 320,610,496) ج24 المصروفات العمومية واإلدارية 
(285,964,325)( 167,205,908) أ7 استهالك ممتلكات ومعدات 

 ( 351,692)( 122,400) 9 استهالك العقارات االستثمارية
 ( 1,533,236)--  9انخفاض في قيمة عقارات استثمارية

 إطفاء موجودات غير ملموسة 
 8 خسارة االنخفاض في قيمة الشهرة  

(11,968,092 )
(70,533,770 )

(12,377,495) 
-- 

(128,813,762)( 37,480,063) د24 مصروفات تشغيلية أخرى 
(687,373,877)371,424,098ربح/ )خسارة( التشغيل 

 --29,616,914 29     إيرادات التمويل                                                                         
(145,994,237)( 121,631,865) و24تكاليف التمويل على القروض والسلف 

(208,962,148)( 158,842,830) ب28تكاليف التمويل على التزامات عقود اإليجار
(354,956,385)( 250,857,781)صافي تكاليف التمويل 

(20,212,598)( 15,787,571) 10الحصة في خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك 
( 1,062,542,860)  104,778,746 وضريبة الدخل الربح/ )الخسارة( قبل الزكاة 

 (46,083,705) ( 66,748,794) أ20 مصروف الزكاة وضريبة الدخل 
( 1,108,626,565)38,029,952ربح/ )خسارة( السنة

ربح/)خسارة( السنة العائدة إلى: 
( 1,090,753,102)  44,691,636  مساهمي الشركة 
 (17,873,463)( 6,661,684) 27 المسيطرة الحصص غير 

38,029,952(1,108,626,565 )

 ربحية/ )خسارة( السهم 
(9.50)0.39 25ربحية/ )خسارة( السهم األساسية والمخفضة 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.   36إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 احمد البلبيسي  
 الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 

محمد رفيق مراد 
 الرئيس التنفيذي

 فواز عبدالعزيز الحكير  
 رئيس مجلس اإلدارة 



)شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 قائمة الدخل الشامل الموحدة  

م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
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 إيضاحات  
مارس   31

 م 2022
مارس  31

م 2021

( 1,108,626,565) 38,029,952ربح/ )خسارة( السنة  

 بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة: 
(12,122,041) 10,546,914 أ19 التزامات المنافع المحددة إعادة قياس 

استثمارات في حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 -- 13,213,820 11 صافي التغير في القيمة العادلة   - الشامل اآلخر 

23,760,734 (12,122,041)

الحقاً إلى الربح أو الخسارة: بنود يتم أو يمكن إعادة تصنيفها 
42,628,733 ( 9,316,040) فروقات ترجمة العمالت األجنبية - العمليات األجنبية 

(9,316,040 ) 42,628,733
30,506,692     14,444,694الدخل الشامل اآلخر للسنة، بعد خصم الضريبة 

( 1,078,119,873) 52,474,646إجمالي الدخل/)الخسارة( الشاملة للسنة

إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة العائدة إلى: 
( 1,062,099,303) 59,583,566 مساهمي الشركة  -
 (16,020,570)  ( 7,108,920) الحصص غير المسيطرة  -

52,474,646 (1,078,119,873 )

 جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.   36إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 احمد البلبيسي  
 الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 

محمد رفيق مراد 
 الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس  فواز عبدالعزيز الحكير 
 اإلدارة 



)شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 

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

االحتياطي النظامي رأس المال
احتياطي ترجمة  
العمالت األجنبية 

احتياطي القيمة  
الخسائر المتراكمة العادلة 

اإلجمالي 
الملكيةحقوق 

الحصص غير 
إجمالي حقوق الملكيةالمسيطرة

1,529,694,084( 84,870,401)1,614,564,485( 112,249,813)--( 579,002,031)2,100,000,000205,816,329م 2020أبريل  1الرصيد في 
إجمالي الدخل/)الخسارة( الشاملة للسنة 

( 1,108,626,565)( 17,873,463)( 1,090,753,102)( 1,090,753,102)-------- خسارة السنة
 1,852,89330,506,692 28,653,799 ( 12,122,041)--40,775,840---- الدخل/)الخسارة( الشاملة األخرى 

( 1,078,119,873)( 16,020,570)( 1,062,099,303)( 1,102,875,143)--40,775,840----إجمالي الدخل/)الخسارة( الشاملة للسنة 
------205,816,329----( 205,816,329)-- ب( -21المحول من االحتياطي النظامي )إيضاح 

------( 27,583,292)--27,583,292---- مبلغ معاد تصنيفه إلى أرباح مبقاة
 التغيرات في حقوق الملكية 

االستحواذ على الحصص غير المسيطرة في شركة  
--920,871( 920,871)( 920,871)-------- تابعة 

451,574,211( 99,970,100)551,544,311( 1,037,812,790)--( 510,642,899)--2,100,000,000م 2021مارس  31الرصيد في 

451,574,211( 99,970,100)551,544,311( 1,037,812,790)--( 510,642,899)--2,100,000,000م 2021أبريل  1الرصيد في 
إجمالي الدخل/)الخسارة( الشاملة للسنة 

38,029,952( 6,661,684)44,691,63644,691,636-------- ربح/)خسارة( السنة
14,444,694( 447,236)12,949,54410,815,30314,891,930( 8,872,917)---- )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر 

52,474,646( 7,108,920)59,583,566  12,949,54455,506,939( 8,872,917)----إجمالي )الخسارة(/الدخل الشامل للسنة

  504,048,857( 107,079,020)611,127,877( 982,305,851)12,949,544( 519,515,816)--2,100,000,000م 2022مارس  31الرصيد في 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  36إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 احمد البلبيسي  
 الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 

محمد رفيق مراد 
 الرئيس التنفيذي

فواز عبدالعزيز الحكير  
 رئيس مجلس اإلدارة 



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

م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
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 إيضاحات 
مارس   31

م 2022
مارس  31

م 2021
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 

( 1,108,626,565)38,029,952ربح/ )خسارة( السنة  
 تعديالت لــ:

 167,205,908285,964,325 7استهالك ممتلكات ومعدات  -
 351,692 122,400 9 استهالك العقارات االستثمارية -
   12,377,495 11,968,092 8 إطفاء موجودات غير ملموسة  -
 592,963,723 563,629,591 أ و ج  28 استهالك موجودات حق االستخدام  -
 24,346,841 25,160,104 أ19 مخصص منافع الموظفين -
 -- (   29,616,914) 29 إيرادات التمويل  -
 477,280,067 33,903,027 12 مخصص النقص في المخزون والمخزون بطيء الحركة  -
(13,267,309)( 35,646,721) هـ 24 ربح من إنهاء عقد إيجار  -
 46,083,705 66,748,794 أ20 مصروف الزكاة وضريبة الدخل  -
 145,994,237 121,631,865 و24 التمويل على قروض وسلف تكلفة  -
 158,842,830208,962,148 ب و ج  28 تكلفة التمويل على التزامات عقود إيجار  -
ومشروعات   - زميلة  شركات  من  الخسارة  في  الحصة 

 20,212,598 15,787,571 10مشتركة 
 6,891,619    17,132,216 خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات  -
 76,007,836 37,135,173 د24 خسائر من إقفال متجر  -
 --  70,533,770 أ8 خسارة االنخفاض في قيمة الشهرة  -
 (15,860,000) 2,429,344 11خسارة القيمة العادلة من استثمارات أخرى  -
 1,533,236 -- 9 االنخفاض في قيمة العقار االستثماري -
(210,721,557)( 49,124,068) هـ 24 اإليجار تنازل عن إيجار لعقود  -

934,872,2151,550,494,091
 التغيرات في: 

25,830,804( 581,936,230) المخزون  -
  90,307,634 70,954,978دفعات مقدمة وتأمينات وذمم مدينة أخرى  -
20,614,356 ( 15,781,939) مدفوعات مقدمة وإيجارات وتأمين -
83,668,565 826,954,904 الذمم الدائنة التجارية وأخرى  -

 1,180,064,569770,915,450النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
(41,037,583)( 45,523,040) ب21 زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

(27,618,989)( 22,092,691) أ20 منافع موظفين مدفوعة 
838,448,1211,702,258,878األنشطة التشغيلية صافي النقد الناتج من  

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: 
(182,024,943)( 22,0457,482) أ7 شراء ممتلكات ومعدات 

 -- ( 75,112,787) 10 شراء استثمار في مشروع مشترك 
 (45,867,532) ( 58,150,675) 8 شراء الموجودات غير الملموسة 

 1,770,533 --  8متحصالت استبعاد موجودات غير ملموسة 
 9,000,577 --  10 متحصالت من استبعاد استثمار

( 217,121,365)( 381,720,484) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 



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

م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
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 إيضاحات 
مارس   31

م 2022
مارس  31

م 2021

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية : 
 (71,014,264) ( 701,497,824) المسدد من قروض وسلف 

(134,414,814)( 735,122,301) 24 المسدد من تكاليف التمويل على قروض وسلف 
(350,121,627)( 500,220,972) ب28 التزامات عقود إيجار المسدد من 

(208,962,148)( 158,842,830) ب28المسدد من تكلفة التمويل على التزامات عقود إيجار 
(764,512,853)( 238,684,371,0)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

(279,375,340)( 306,955,884)صافي النقص في النقد وما في حكمه 
 60,511,512 ( 12,866,958) فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 686,455,380 467,591,552 نقد وما في حكمه في بداية السنة 
147,768,710467,591,552 15نقد وما في حكمه في نهاية السنة 

معامالت غير نقدية هامة: 
(84,432,122)--  المحولة إلى االستثمارات األخرى الذمم المدينة  - 
مستحق من استبعاد شركات تابعة محول إلى أطراف   - 

ذات عالقة 
         

75,000,00075,000,000
   
 444,009,164 638,208,799 إضافات إلى موجودات حق االستخدام   - 
 340,405,120 459,675,007 إنهاء موجودات حق االستخدام  - 
 359,442,630 495,321,728 إنهاء التزامات عقود إيجار  - 
   
   

 جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.   36إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 احمد البلبيسي 
الرئيس التنفيذي للشؤون   

 المالية

محمد رفيق مراد 
 الرئيس التنفيذي

 فواز عبدالعزيز الحكير 
 رئيس مجلس اإلدارة  



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
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 معلومات حول الشركة:  .1
 
شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية  

 م(.  1990مارس  18هـ )الموافق 1410شعبان  20بتاريخ  1010076209بموجب السجل التجاري رقم 

 

 ر إليهم مجتمعين بـ"المجموعة"( فيما يلي: تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها )يشا
 

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

 ومستحضرات التجميل الطبيعية وأدوات التجميل والزينة ومستحضراتها والمجوهرات التقليدية. 
 الجملة والتجزئة في المالبس الرياضية واألحذية الرياضية وتجهيزاتها. تجارة  •

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

 واكسسواراتها. 
 الوكاالت التجارية. •

 وأعمال المجموعة. شراء األراضي وبناء إنشاء المباني عليها لممارسة أنشطة •

 صناعة وتجارة الجملة والتجزئة في العبايات والجالبيات والطرح واأللبسة النسائية المطرزة بجميع أشكالها.  •

 تجارة الجملة والتجزئة في الذهب والفضة والمجوهرات واألحجار الكريمة واأللماس والمشغوالت الذهبية والحلي والمعادن الثمينة.  •
والتجز  • الجملة  الوكاالت  تجارة  والتشغيل من خالل  الغيار والصيانة  المتعلقة بها وقطع  االتصاالت واإلكسسوارات  ئة في معدات 

 التجارية. 

 تجارة التجزئة في المنتجات الغذائية االستهالكية.   •
 امتالك وتشغيل المطاعم والمقاهي واستيراد المنتجات الغذائية وشراء المعدات المرتبطة بها  •

 راكز الترفيهية وشراء المعدات المتعلقة بها. امتالك وتشغيل الم •
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 معلومات حول الشركة )يتبع( .1
 م: 2021مارس  31و  م2022مارس  31وفيما يلي بيانا  بالشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة كما في 

   
نسبة الملكية المحتفظ بها من قبل   

 المجموعة كما في: 

 نشاط األعمال  بلد التأسيس  الشركات التابعة الرقم
مارس   31

 م 2022
مارس    31    

 م2021
 100 100 بيع بالتجزئة  المملكة العربية السعودية  شركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة   1
 100 100 بيع بالتجزئة  المملكة العربية السعودية  شركة هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة  2
 100 100 بيع بالتجزئة  المملكة العربية السعودية  الشركة السعودية للتجزئة المحدودة  3
 100 100 بيع بالتجزئة  المملكة العربية السعودية  شركة وهبة التجارية المحدودة   4
 100 100 بيع بالتجزئة  المملكة العربية السعودية  شركة انفراد التقنية  5
 100 100 بيع بالتجزئة  المملكة العربية السعودية  التجارية شركة نسك للمشاريع   6
 100 100 األغذية والمشروبات  المملكة العربية السعودية  شركة االتحاد المبتكر المحدودة  7
 70 70 األغذية والمشروبات  المملكة العربية السعودية  شركة بوابة الغذاء التجارية  8
 65 65 األغذية والمشروبات  العربية السعودية المملكة  شركة مطاعم أزال  9
 51 51 األغذية والمشروبات  المملكة العربية السعودية  شركة الفطائر األولى المحدودة  10
 100 100 بيع بالتجزئة  اإلمارات العربية المتحدة الشركة اللوجيستية لتجارة األزياء المحدودة  11
 100 100 بيع بالتجزئة  جمهورية كازاخستان  فاشن ريتيل كازاخستان إل إل بي  12
 100 100 بيع بالتجزئة  جمهورية كازاخستان  جلوبال أبارل كازاخستان إل إل بي  13
 100 100 بيع بالتجزئة  جورجيا  ريتيل جروب جورجيا ذ.م.م.  14
 100 100 بيع بالتجزئة  جورجيا  ماستر ريتيل جورجيا ذ.م.م.  15
 100 100 بيع بالتجزئة  جورجيا  جورجيا ذ.م.م. سبانيش ريتيل  16
 100 100 بيع بالتجزئة  جورجيا  برو ريتيل جورجيا ذ.م.م.  17
 100 100 بيع بالتجزئة  جورجيا  بيست ريتيل جورجيا ذ.م.م.  18
 100 100 بيع بالتجزئة  جورجيا  ميجاستور جورجيا ذ.م.م.  19
 100 100 بالتجزئة بيع  جورجيا  فاشن ريتيل جورجيا ذ.م.م.  20
 100 100 بيع بالتجزئة  جورجيا  جلوبال أبارل جورجيا ذ.م.م.  21
 100 100 بيع بالتجزئة  جورجيا  ريتيل جروب هولدنج  22
 100 100 بيع بالتجزئة  جورجيا  برو ريتيل جورجيا ذ.م.م.  23
 100 100 بيع بالتجزئة  المغرب  إنترناشونال ريتال المغرب  24
 100 100 بيع بالتجزئة  المغرب  تريندس ملتي  25
 100 100 ضيافة  الواليات المتحدة األمريكية  ريتيل جروب األمريكية المحدودة  26
 100 100 ضيافة  الواليات المتحدة األمريكية  بيلي بيز االمريكية  27
 100 100 بيع بالتجزئة  جمهورية صربيا  ريتيل جروب البلقان دوو بيوجارد  28
 100 100 بيع بالتجزئة  جمهورية صربيا  ريتيل فاشن دوو بلجراد  29
 100 100 بيع بالتجزئة  جزر البلقان  ريتيل جروب البلقان دوو بودجريسا  30
 100 100 بيع بالتجزئة  جزر البلقان  ريتيل جروب البلقان دوو سكوبي  31
 99 99 بيع بالتجزئة  جمهورية مصر العربية  أر أي جي اي  32
 98 98 بيع بالتجزئة  جمهورية مصر العربية  شركة ريتيل جروب مصر ش.م.م 33
 96 96 بيع بالتجزئة  أرمينيا  ريتيل جروب أرمينيا شركة مساهمة مقفلة  34
 100 100 بيع بالتجزئة  أرمينيا  سبانيش ريتيل جورجيا شركة مساهمة مقفلة  35
 100 100 بالتجزئة بيع  أرمينيا  زد آر فاشن ريتيل سي جي إس سي  36
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 معلومات حول الشركة )يتبع( .1

   

نسبة الملكية المحتفظ بها من قبل   

 المجموعة كما في: 

 نشاط األعمال  بلد التأسيس  الشركات التابعة الرقم

مارس   31

 م 2022

مارس   31   

 م2021

 100 100 بيع بالتجزئة  أرمينيا  جلوبال أبارل سي جي إس سي  37

 100 100 بيع بالتجزئة  أرمينيا  ريتيل سي جي إس سي بي آر فاشن   38

 100 100 بيع بالتجزئة  أرمينيا  ماستر ريتيل جورجيا شركة مساهمة مقفلة  39

 100 100 بيع بالتجزئة  أرمينيا  يست ريتيل جورجيا شركة مساهمة مقفلة  40

 100 100 بيع بالتجزئة  أرمينيا  ريتيل جروب شركة مساهمة مقفلة  41

 100 100 بيع بالتجزئة  أرمينيا  برو ريتيل جورجيا شركة مساهمة مقفلة  42

 100 100 بيع بالتجزئة  أرمينيا  فاكتوري برايسز شركة مساهمة مقفلة  43

 100 100 بيع بالتجزئة  المملكة األردنية الهاشمية  شركة ريتيل جروب األردن ال دي تي  44

 100 100 بيع بالتجزئة  المملكة األردنية الهاشمية  المحدودة شركة نسك للمشاريع التجارية  45

 51 51 بيع بالتجزئة  المملكة المتحدة  موديلز أون القابضة المحدودة  46

 51 51 بيع بالتجزئة  المملكة المتحدة  موديلز أون المحدودة  47

 51 51 بيع بالتجزئة  المملكة المتحدة  موديلز أون إنترناشيونال المحدودة  48

 85 85 بيع بالتجزئة  أذربيجان  ريتيل جروب أذربيجان المحدودة  49

 85 85 بيع بالتجزئة  أذربيجان  فاشن ريتيل أذربيجان المحدودة  50

 85 85 بيع بالتجزئة  أذربيجان  سبانيش ريتيل أذربيجان المحدودة  51

 85 85 بيع بالتجزئة  أذربيجان  جلوبال أبارل أذربيجان المحدودة  52

 85 85 بيع بالتجزئة  أذربيجان  ميجاستور أذربيجان المحدودة  53

 85 85 بيع بالتجزئة  أذربيجان  ماستر ريتيل أذربيجان المحدودة  54

 85 85 بيع بالتجزئة  أذربيجان  برو ريتيل أذربيجان المحدودة  55

 85 85 بيع بالتجزئة  أذربيجان  ريتيل جروب هولدنج  56

 85 85 بيع بالتجزئة  أذربيجان  أذربيجان المحدودة بيست ريتيل  57
 

 دول التي ال تعتبر هامة بالنسبة للمجموعة.  باإلضافة لما سبق، تملك المجموعة بصورة مباشرة وغير مباشرة بعض الشركات التابعة الراكدة والكيانات ذات األغراض الخاصة في مختلف ال 
األزياء واألنشطة الترفيهية لألطفال في المراكز المغلقة. تمثل الملكية غير المباشرة حصص ملكية الشركات التابعة في  تتمثل األنشطة الرئيسية لكافة الشركات التابعة أعاله في تجارة التجزئة والجملة في  

 بعضها. 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 
 

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

16 

  األساس المحاسبي  .2
 

 بيان االلتزام (1

 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإل  الدولية للتقرير المالي  القوائم المالية الموحدة وفقا  للمعايير  صدارات  تم إعداد هذه 

للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها فيما يلي بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية  
 العربية السعودية"(. 

 

  أسس القياس  .3
 

 وحدة:  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء البنود الهامة التالية في قائمة المركز المالي الم

 
  االستثمار في حقوق الملكية المدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمار المدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح •

 أو الخسارة يتم قياسهما بالقيمة العادلة.  

 التزامات المنافع المحددة المدرجة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان الُمخططة.   •
 

لدى الشركة حق    خالفت المجموعة بعض التعهدات المالية فيما يتعلق بقروضها طويلة األجل. وعليه، لم يكن م2022مارس  31كما في 

غير مشروط بتأجيل تسوية القرض لفترة اثني عشر شهرا  على األقل بعد تاريخ التقرير. ونتيجة لذلك، فقد قامت المجموعة بتصنيف  

. وأدى تصنيف القروض إلى أن تتجاوز المطلوبات المتداولة للشركة  17القروض طويلة األجل إلى المطلوبات المتداولة، راجع إيضاح 
مليون لاير سعودي. ولم تستلم المجموعة حاليا  أي إشعار تخلف عن السداد أو إخطار من المقرضين   2,657تها المتداولة بمبلغ موجودا

يشترط سداد القرض قبل تاريخ استحقاقه التعاقدي األصلي. تتطلب شروط اتفاقية القرض اتخاذ إجراءات معينة نتيجة لمخالفة التعهد التي  

م 2021نوفمبر    10أخرى ضخ حقوق الملكية في المجموعة. وقد قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ    تتضمن من بين بنود
مليون لاير سعودي    1,131مليون لاير سعودي بعد تخفيض رأسمالها بشكل أولي إلى    1,000أن تشرع الشركة في إصدار حقوق بمبلغ  

توصية مجلس اإلدارة، وافق المساهمون في الشركة األم في اجتماع الجمعية العامة غير عن طريق تغطية الخسائر المتراكمة. وبناء  على  

مليون سهم، بقيمة   95.2مليون لاير سعودي )من خالل إلغاء  952على تخفيض رأس المال بمبلغ  م2022يونيو  29العادية المنعقد في 
مليون لاير سعودي. ومن المتوقع    952م البالغة  2021ديسمبر    31ي  لاير سعودي لكل سهم( من أجل تغطية الخسائر المتراكمة كما ف  10

وسيتم بعد ذلك الحصول على موافقة المساهمين على    م2022يوليو  في  الحصول على موافقة على إصدار الحقوق من هيئة السوق المالية  

 إصدار الحقوق. 

 
  استناد ا إلى النقاشات مع المقرضين، إنَّ اإلدارة واثقة بأنَّ هذا اإلجراء سيصحح الوضع مع المقرضين ويجد حال  لموقف المجموعة فيما 

 يتعلق بالتعهدات. وعليه، تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا  لمفهوم االستمرارية.  

 
 

 عملة العرض والنشاط .4
 

 يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يعتبر عملة النشاط الرئيسية للشركة. 
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 والتقديرات  استخدام األحكام .5
 

والتقديرات   األحكام  استخدام  اإلدارة  من  للمجموعة  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  المبينة  يتطلب  المبالغ  على  تؤثر  التي  واالفتراضات 

لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات في تاريخ التقرير. إال أن عدم التأكد من هذه التقديرات واالفتراضات قد يؤدي إلى  

بل. تستند التقديرات واالفتراضات  نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في المستق

إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف التي ينتج عنها أساس إصدار األحكام حول القيم الدفترية للموجودات  
التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها عل  التي ال تظهر بسهولة عن غيرها من المصادر. يتم مراجعة  ى أساس مستمر. يتم  والمطلوبات 

أو في  إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات  

 فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المعدلة تؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية. 
 

 ألحكام ا (أ

 

 إن لألحكام التالية تأثيرا  جوهريا  على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة: 
 

 تحديد السيطرة على الشركة المستثمر فيها

 أحكام اإلدارة عند تقييم السيطرة على الشركات التابعة الموحدة: 
عليها المجموعة. تعتبر اإلدارة أن المجموعة تسيطر على منشأة ما  إن الشركات التابعة هي جميع الشركات المستثمر فيها التي تسيطر  

عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة من ارتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما  

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

 

وبشكل عام، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. وتأييدا  لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة  

لمستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف األخرى ذات  حقوق تصويت مساوية أو أقل من األغلبية في الشركة ا
الصلة عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك الترتيبات التعاقدية وغيرها التي لها أثر على  

 األنشطة التي تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فيها.  

 
ديد سيطرة المجموعة يتوقف أيضا  على تلك األنشطة ذات العالقة وطريقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة وحقوق  إن تح

 المجموعة في الشركات المستثمر فيها.  

 
ولديها حضور وتمثيل  ٪ أو أقل من حقوق التصويت، فإنها قد تظل المساهم األكبر الوحيد  50في بعض الحاالت التي تملك فيها المجموعة  

يعطيها السلطة لتوجيه األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فيها، في حين ال يمتلك المساهمون اآلخرون حقوق تصويت كافية وسيطرة  

تمكنهم من رفض توجيهات المجموعة. ال توجد حاالت سابقة لمساهمين آخرين تعاونوا للتصويت بشكل جماعي أو قاموا بالتصويت ضد  

 المجموعة. 
 

أخذت اإلدارة في االعتبار التكامل بين جميع الشركات المستثمر فيها )عندما تكون لدى المجموعة أغلبية مساوية أو أقل من أغلبية حقوق   

العوائد   التأثير على  المجموعة على  السعودية وقدرة  العربية  المملكة  والمتواجدة في مدن  المجموعة  المتغيرة  التصويت( ضمن هيكل 
للشركات المستثمر فيها من خالل تقديم مختلف الخدمات الرئيسية للشركات المستثمر فيها، وعالقة المجموعة بالمنشآت األخرى التي قد  

      تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فيها، وتعيين بعض كبار موظفي اإلدارة، وعوامل أخرى مختلفة. 

 

 عاله، تعتقد إدارة المجموعة بـ:  وبناء على االعتبارات المذكورة أ

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

ق بيئة عمل مميزة لهذه الشركات المستثمر فيها وخلق عالقات متبادلة مع المجموعة أدت إلى الحكم بوجود  قيام المجموعة بخل •

 "سيطرة". 

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

 للمجموعة. 

 
٪ فأكثر واعتقاد اإلدارة بأنه ال يوجد للمجموعة  20الحكم خاصة عندما يوجد للمجموعة حصة وحقوق تصويت بنسبة  كان من الضروري  

 "سيطرة" أو "سيطرة مشتركة" على هذه الشركات المستثمر فيها. 
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 استخدام األحكام والتقديرات )يتبع( .5
 

 األحكام )يتبع(  ( أ

 

إدارة المجموعة إلى أنها تمارس "تأثيرا  هاما " وفقا  لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي  بالنسبة لهذه الشركات المستثمر فيها، خلصت  
المستثمر   المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يعرف التأثير الهام بأنه القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية للشركة

مشتركة". تقدم المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية مؤشرات مختلفة  فيها وليس "سيطرة" أو "سيطرة  

 عن "التأثير الهام"، بما في ذلك التمثيل في مجلس اإلدارة والمشاركة في صنع القرار. 
 

 تحديد السيطرة على الشركة المستثمر فيها )يتبع(

ر االجتماعات العامة للشركات المستثمر فيها، وكذلك تمثيل المجموعة في مجالس إدارات هذه  وبفضل حقوق ملكية المجموعة في حضو

الشركات المستثمر فيها ومشاركة المجموعة في صياغة السياسات التشغيلية والمالية وعمليات صنع القرار، تعتقد اإلدارة أن المجموعة  
 )"الشركة الزميلة"(. تمارس "تأثيرا  هاما " على هذه الشركة المستثمر فيها

 

 تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا االستثمار في الشركة الزميلة والمشروع المشترك بطريقة حقوق الملكية. 
 

 تحديد التأكيد المعقول لممارسة خيارات تمديد عقد اإليجار  

اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد  تقوم المجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد  

اإليجار إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسته، أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت متأكدة بشكل  
هاء. وتستخدم المجموعة حكمها في تقييم  معقول من عدم ممارسته. لدى المجموعة العديد من عقود اإليجار التي تتضمن خيارات تمديد وإن

ذات  ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيار تجديد أو إنهاء عقد اإليجار أم ال. وهذا يعني أنها تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل  

اإليجار، تجري المجموعة إعادة تقييم لمدة  الصلة التي تنشئ حافزا  اقتصاديا  لها لممارسة إما التجديد أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بداية عقد  
عقد اإليجار إذا كان هناك حدثا  مهما  أو تغيرا  في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة 

 خيار التجديد أو اإلنهاء. 

 
 تحديد معدل االقتراض اإلضافي اللتزامات عقود اإليجار 

أن  للمجموعة  لقياس    ال يمكن  االقتراض اإلضافي  فإنها تستخدم معدل  وبالتالي،  اإليجار،  الفائدة الضمني في عقد  تحدد بسهولة معدل 

التزامات عقود اإليجار. إن معدل االقتراض اإلضافي هو معدل الفائدة الذي يجب أن تدفعه المجموعة لكي تقترض التمويل الالزم على  

ى أصل بنفس قيمة أصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. لذلك يعكس معدل االقتراض  مدى أجل مشابه وبضمان مشابه للحصول عل
اإلضافي ما "يتعين على المجموعة سداده"، وهو ما يتطلب تقديرا  عند عدم توفر معدالت معلنة أو عند الحاجة إلى تعديل لتعكس شروط  

ضافي باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة )مثل معدالت الفائدة السائدة في  وأحكام عقد اإليجار. وتُقدر المجموعة معدل االقتراض اإل

 السوق( عندما تكون متاحة والزمة لعمل تقديرات معينة خاصة بالمنشأة.  
 

 االفتراضات وعدم التأكد من التقديرات  (ب

 
عدم التأكد من التقديرات في تاريخ التقرير ذات  فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل وكذلك المصادر الرئيسية األخرى ل

التالية.   المالية  الفترة  والمطلوبات خالل  للموجودات  الدفترية  القيمة  في  كبيرة  فروقات  في حدوث  تتسبب  قد  التي  الجوهرية  المخاطر 

ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات  استخدمت المجموعة هذه االفتراضات والتقديرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. ومع 

التي تنشأ الخارجة عن سيطرة المجموعة. ويتم عكس هذه   القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف 
 التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. 

 

 اختبار االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القيمة العادلة  يحدث االنخفاض في 

المتوفرة   إلى المعطيات  البيع  تكاليف  ناقصا   العادلة  القيمة  أكبر. يستند احتساب  أيهما  والقيمة المستخدمة،  تكاليف االستبعاد  من  ناقصا  

بيعات قيد التنفيذ في معامالت بشروط تجارية بحتة لموجودات مماثلة أو استنادا  إلى األسعار المعروضة في السوق ناقصا   معامالت الم

وازنة  التكاليف اإلضافية لبيع األصل. يستند احتساب القيمة المستخدمة إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ التدفقات النقدية من الم
نوات القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي  لفترة الخمس س

البنود تأثرا  بمعدل الخصم المستخ القابلة لالسترداد هي أكثر  القيمة  التي يتم اختبارها. إن  للنقد  دم  سوف تعزز من أداء الوحدة المولدة 

 قات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستدالل. لنموذج التدف
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 استخدام األحكام والتقديرات )يتبع( .5
 

 االفتراضات وعدم التأكد من التقديرات )يتبع( (ب

 

 اختبار االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
تستند مخصصات الخسارة للموجودات المالية إلى افتراضات حول مخاطر التعثر في السداد ومعدالت الخسارة غير المتوقعة. تستخدم  

المجموعة األحكام عند وضع هذه اإلفتراضات وتقوم باختيار المدخالت على احتساب اإلنخفاض في القيمة بناء  على خبرة المجموعة  

 الية وكذلك التقديرات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل في نهاية كل فترة تقرير. السابقة وظروف السوق الح
 

 مخصص مخزون بطيء الحركة واالنكماش  

للتغيرات   أو خاضعا   متقادما   أو  قديما   المخزون  يصبح  عندما  أقل.  أيهما  للتحقق،  القابلة  القيمة  أو صافي  بالتكلفة  المخزون  قياس  يتم 

  التكنولوجية/ تغيرات السوق، يتم تقدير صافي قيمته القابلة للتحقق. إن العوامل التي تم أخذها بعين االعتبار عند تحديد التخفيضات في 
األسعار تشمل المطالبة الحالية والمتوقعة وتفضيالت العمالء وعمر المخزون وكذلك االتجاهات الموسمية. يتم هذا التقدير بالنسبة لكل  

ن المبالغ الجوهرية على أساس فردي. يتم تقييم البنود التي ال يعتبر أي منها جوهري لكل بند من بنود المخزون، ولكنه قديم أو  مبلغ م

متقادم، وذلك بصورة جماعية ويتم تطبيق مخصص التخفيضات في األسعار تبعا  لنوع المخزون ودرجة القدم أو التقادم استنادا  إلى أسعار  
 ة.البيع التاريخي

 

 األعمار اإلنتاجية االقتصادية واألعمار المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة 

تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة الخاصة بها بغرض احتساب االستهالك  
يتم تحديد هذه   التوالي.  الذي  واإلطفاء، على  المادي  أو الضرر  الموجودات  المتوقع من  االستخدام  التقديرات بعد األخذ بعين االعتبار 

 تتعرض له هذه الموجودات. تستند القيم المتبقية إلى الخبرة والبيانات القابلة للمالحظة عند توفرها. 

 
 االفتراضات طويلة األجل المتعلقة بمنافع الموظفين 

لموظفين االلتزامات التي سيتم تسويتها في المستقبل وتتطلب وضع افتراضات بشأن التزامات البرنامج. يتطلب  تمثل مكافأة نهاية الخدمة ل

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

بخصوص هذه االفتراضات. يمكن أن يكون للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكاليف  

 المنافع المحددة للموظفين الدورية المتكبدة. 

 

 سات المحاسبية الهامة ملخص السيا .6
 

 تم تطبيق السياسات المحاسبية أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية الموحدة.  

 

 أسس التوحيد  (أ

 

 الشركات التابعة  (1

المنشآت الخاضعة لسيطرة   المجموعة. تسيطر المجموعة على المنشأة عندما تتعرض لمخاطر، أو يكون لديها  إن الشركات التابعة هي 
حقوق في عائدات متغيرة ناتجة عن ارتباطها مع تلك المنشأة وتكون لديها القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل سلطتها على تلك  

القوائم المالية اعتبارا  من تاريخ بدء سيطرة المجموعة عليها. كما يتم إلغاء  المنشأة. ويتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة ضمن هذه 

 توحيدها من تاريخ توقف هذه السيطرة. 

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

 لمتبعة بواسطة المجموعة.  للشركات التابعة مع تلك ا

 
تظهر الحصص غير المسيطرة في نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الربح أو  

 الخسارة وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، على التوالي. 

 
سبة عن االستحواذ على الشركات التابعة. يتكون المقابل المحول لالستحواذ على شركة تابعة مما  يتم استخدام طريقة االستحواذ في المحا

 يلي: 

 القيمة العادلة للموجودات المحولة/ المستحوذ عليها  •
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .6
 

 أسس التوحيد )يتبع( (أ

 

 الشركات التابعة  (1

  

 للمالكين السابقين لألعمال المستحوذ عليها المطلوبات المتكبدة  •

 حقوق الملكية الصادرة بواسطة المجموعة •

 القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج من ترتيبات مقابل محتمل  •

 القيمة العادلة ألي حقوق ملكية سابقة في الشركة التابعة.  •

 

والمطلوبات المحتملة المفترضة في تجميع أعمال مع استثناءات محدودة، مبدئيا  بالقيمة  يتم قياس الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد  
العادلة في تاريخ االستحواذ. تقوم المجموعة باالعتراف بأي حقوق ملكية غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها على أساس كل استحواذ  

ية غير المسيطرة في صافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها. يتم  على حده إما بالقيمة العادلة أو بالتناسب لحقوق الملك

 قيد التكاليف المرتبطة باالستحواذ عند تكبدها كمصروفات. 

 
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، تتوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصة غير مسيطرة ذات  

والمكونات األخرى في حقوق الملكية. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. ويتم قياس أي حصة محتفظ بها لدى  عالقة  

 الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة. 
 

 الحصص في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  (2

 

ا تلك  أو سيطرة مشتركة على سياساتها  إن الشركات الزميلة هي  تُعد سيطرة  ا جوهريا  لكنها ال  تأثير  فيها  التي تملك المجموعة  لمنشآت 

التمويلية والتشغيلية. المشروع المشترك عبارة عن اتفاق يكون فيه للمجموعة سيطرة مشتركة بموجبها تمتلك المجموعة حقوقا في صافي  

 داتها والتزاماتها تجاه مطلوباتها. موجودات هذا االتفاق، وليس حقوقا في موجو

 
ها  يتم المحاسبة عن الحصة في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية. يتم إثباتها مبدئيا  بالتكلفة وتعديل

ا  في  عليها  المستحوذ  الشركة  على  االستحواذ  بعد  ما  أو خسائر  أرباح  في  المجموعة  إلثبات حصة  ذلك  الخسارة، وحصة  بعد  أو  لربح 

  المجموعة في الحركات في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستحوذ عليها في الدخل الشامل اآلخر. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المستلمة
 أو المستحقة من الشركات الزميلة أو المشروعات المشتركة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار.

 

بإثبات خسائر إضافية عندما تساوي أو تتجاوز حصتها من خسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ملكيتها في  ال تقوم المجموعة  

 المنشأة، بما فيها ذلك أي مستحقات أخرى طويلة األجل غير مضمونة، إال إذا تكبدت التزامات أو قامت بعمل دفعات نيابة عن المنشأة. 
 

 ركات الزميلة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المحاسبية المطبقة بواسطة المجموعة. تم تغيير السياسات المحاسبية للش

 
ث  يتم اختبار القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها عندما تشير األحدا 

ير قابلة لالسترداد. يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة في قائمة  أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غ

 الربح أو الخسارة الموحدة بالمبلغ الذي تجاوزت فيه القيمة الدفترية للموجودات قيمتها القابلة لالسترداد. 
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 العمالت األجنبية  (ب

 

 المعامالت واألرصدة  (1

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

 

أسعار التحويل في تاريخ التقرير. إن  يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية إلى عملة النشاط على أساس 
ة. وعادة   البنود غير النقدية التي يتم قياسها بناء  على التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها على أساس أسعار الصرف في تاريخ المعامل

 مويلية. ما تُدرج فروقات تحويل العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة ويتم عرضها ضمن التكاليف الت

 

 العمليات األجنبية  (2

يتم ترجمة موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية )ليس لدى أي منها عملة القتصاد شديد التضخم( على أساس أسعار الصرف في تاريخ  

تكن تقارب  التقرير. يتم ترجمة إيرادات ومصروفات العمليات األجنبية إلى الريال السعودي على أساس متوسط أسعار الصرف )ما لم  

بصورة معقولة األثر المتجمع من األسعار السائدة في تواريخ المعامالت، وفي هذه الحالة يتم ترجمة اإليرادات والمصروفات في تاريخ  
 المعامالت(. 

 

احتياط في  المتراكم  المبلغ  ويدرج  اآلخر  الشامل  الدخل  في  األجنبية  العمليات  من  الناتجة  األجنبية  العمالت  فروقات  الترجمة، تسجل  ي 
 باستثناء بقدر توزيع فروقات الترجمة على الحصص غير المسيطرة. 
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 إثبات اإليرادات ( ج 

 

 فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية لألنشطة الرئيسية التي تحقق إيرادات للمجموعة:

 
 مبيعات منافذ البيع بالتجزئة

ا عندما  يتم   المبيعات عندما يحصل العميل على ملكية البضاعة المباعة بواسطة المجموعة. وتستحق مدفوعات سعر المعاملة فور  إثبات 

 يقوم العميل بشراء المنتج. 
 

وجدت. ال تتضمن   يتم قياس المبيعات استنادا  للمقابل المحدد في العقد مع العميل باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن األطراف األخرى، إن 

المردودات وأي   بعد خصم  بالصافي  الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  المبيعات  تظهر  المحصلة.  المضافة  القيمة  المبيعات ضريبة 

 خصومات.  
 

وض البيع  وتضمن سياسة االسترجاع للعمالء حق االسترجاع خالل ثالثة إلى سبعة أيام في أيام المبيعات العادية ويوم واحد في حالة عر 

 مع األخذ باالعتبار متطلبات معينة وبعض االستثناءات. 
 

 المبيعات عبر اإلنترنت 

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

 

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

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

 وفقا  لذلك. 

 
بها  ويعتبر السعر المدرج لكافة األنواع أعاله هو سعر المعاملة وال تمتلك المجموعة عقود تتجاوز فيها المدة بين تحويل البضائع التي وعد 

 ومدفوعات العميل سنة. ونتيجة لذلك، ال تقوم المجموعة بتعديل أسعار المعامالت بالقيمة الزمنية للنقود. 

 
 الممتلكات والمعدات  (د

 

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

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

 

بطريقة القسط  يتم احتساب االستهالك من التاريخ الذي تكون فيه بنود الممتلكات والمعدات متاحة للغرض منها. يتم احتساب االستهالك  
 الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات كما يلي:  

 عدد السنوات  فئة الموجودات 

 سنة 40 مباني

 سنوات  15 التحسينات على العقارات المستأجرة

 سنوات  15 األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

 سنوات  6 السيارات 

 

يخ قائمة  يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية وطرق استهالكها سنويا  ويتم تعديلها الحق ا عندما يكون مالئما  في كل تار 

 مركز مالي موحدة.  
 

 المباني والموجودات التي تحت اإلنشاء وليست جاهزة للغرض منها ال تستهلك. 

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

خسائر ناتجة عند التوقف عن إثبات الموجودات )محتسبة كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات( في قائمة  

 عن إثبات األصل.  الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف

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

 (. ك- 6إيضاح لالسترداد )راجع 
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 العقارات االستثمارية هـ(             

 

العقارات االستثمارية هي تلك العقارات المملوكة بواسطة المجموعة أو عندما تكون المجموعة مستأجرة بموجب عقد تأجير تمويلي والتي  

المحاسبة عن العقارات المقتناة  يتم االحتفاظ بها إما للحصول على عائدات إيجارية أو لتحقيق نمو رأسمالي أو كالهما. إضافة لذلك، يتم  
د  بموجب عقود اإليجار التشغيلي كعقارات استثمارية عند الوفاء بباقي شروط العقارات االستثمارية. وفي هذه الحالة، يتم المحاسبة عن عقو 

 اإليجار التشغيلي ذات الصلة كعقود إيجار تمويلي. 

 
العقارات  يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة بما في ذلك ت كاليف المعامالت ذات العالقة. بعد اإلثبات األولي بالتكلفة، يتم استهالك 

 االستثمارية بما يتماشى مع المباني التي يشغلها المالك.  

 

 الموجودات غير الملموسة (           و

 

 الشهرة  (1

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

نوية أو أكثر من مرة إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى أن الشهرة قد تنخفض قيمتها ويتم قيدها بالتكلفة بعد خصم  س

 خسائر االنخفاض. تتضمن األرباح والخسائر عند استبعاد المنشأة القيمة الدفترية للشهرة المتعلقة بالمنشأة المباعة.  
 

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

التي يتوقع أن تستفيد من تجميع األعمال الذي تنشأ فيه الشهرة. يتم تحديد الوحدات أو مجموعة للنقد    للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة 

 لشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية.الوحدات عند أدنى مستوى يتم فيه رصد ا 
 

 الموجودات غير الملموسة األخرى  (2

تمثل الموجودات غير الملموسة األخرى برامج مشتراة وتراخيص ذات صلة وعربون ونفقات مؤجلة )أي العالمات التجارية(. يتم قياس  
قيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا  أي إطفاء  الموجودات غير الملموسة بالتكلفة عند اإلثبات األولي. وبعد اإلثبات األولي، يتم  

 متراكم وخسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجد. 

 
اس  يتم احتساب اإلطفاء على مدى تكلفة األصل أو مبلغ آخر بديل عن التكلفة ناقصا  قيمته المتبقية ويتم قيده في الربح أو الخسارة على أس

ر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة من التاريخ الذي تكون فيه متاحة لالستخدام. السنوات المقدرة  القسط الثابت على مدى العم

 إلطفاء الفئات الرئيسية للموجودات غير الملموسة هي كما يلي: 

 عدد السنوات  فئة الموجودات 

 سنة  25-4 برامج الحاسب اآللي  

 سنوات  15 العربون
 سنوات  15 نفقات مؤجلة 

 

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل في  
 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند استبعاد األصل. 

 

 المخزون  (          ز

 

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

 

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

 الالزمة إلكمال البيع. ويتم تكوين مخصص )عند الضرورة( بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف. 

 
 

 

 

 
 

 

 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 
 

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

24 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .6
 

 النقد وما في حكمه         (ز

 

النقد وما في حكمه من   والودائع قصيرة األجل والودائع تحت  والسحب على المكشوف    النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك يتكون 

الطلب واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل القابلة للتحويل بشكل سريع لمبالغ  
 لتغيرات في القيمة. نقدية معلومة التي تخضع لمخاطر غير جوهرية ل 

 

 األدوات المالية  (ح

 

 اإلثبات والقياس األولي  (1

لمجموعة  يتم اإلثبات األولي للذمم المدينة التجارية عند نشأتها. يتم إثبات جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى عندما تصبح ا

 طرف ا في األحكام التعاقدية لألداة. 

 

دينة التجارية دون مكون تمويل جوهري بسعر المعاملة. يتم القياس األولي لألصل المالي أو االلتزام المالي )ما  يتم القياس األولي للذمم الم 

ربح  لم يكن ذمة مدينة تجارية دون عنصر تمويل جوهري( بالقيمة العادلة. بالنسبة لألدوات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل ال
 كاليف المعاملة التي تتعلق مباشرة باقتنائها أو إصدارها.  أو الخسارة، يتم تعديل ت

 

 التصنيف والقياس الالحق  (2

  -خر  يصنف األصل المالي عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسه كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

استثمارات في حقوق الملكية؛ أو القيمة العادلة من خالل    –العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  استثمارات في سندات الدين؛ أو القيمة  

 الربح أو الخسارة. 

 
ية،  ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد إثباتها األولي إال إذا قامت المجموعة بتغيير نموذج أعمالها بهدف إدارة الموجودات المال

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

 
 خسارة:يتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال تصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال

 

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

 األصلي القائم. 

 

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

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حسب ما هو موضح  الموجودات المالية غير المصنفة على أنه ا مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة 

 أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

 الموجودات المالية: تقييم نموذج األعمال 

ا للهدف من نموذج األعمال الذي من خالله يتم االحتف اظ باألصل المالي على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس بشكل  تُجري المجموعة تقييم 

 أفضل طريقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. تتضمن المعلومات التي أُخذت في االعتبار ما يلي: 
 

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

و  إيرادات فوائد تعاقدية، والحفاظ على بيانات أسعار محددة للفائدة، ومطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة أي مطلوبات متعلقة بها أ

 تدفقات نقدية خارجة متوقعة أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛ 

 ة وإبالغ إدارة المجموعة بذلك؛ تقييم طريقة أداء المحفظ •

 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة هذه المخاطر؛  •

لنقدية التعاقدية المحصلة؛  فيما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات ا   -كيفية مكافأة مديري األعمال   •

 و

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

 المستقبلية. 
 

يعات لهذا الغرض وذلك  تحويالت الموجودات المالية ألطراف أخرى في المعامالت غير المؤهلة للتوقف عن اإلثبات ال يتم اعتبارها مب

 تماشيا  مع استمرار المجموعة بإثبات الموجودات. 
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 األدوات المالية )يتبع( ( ح 

 

 التصنيف والقياس الالحق )يتبع((             2

 

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

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 

 الموجودات المالية: تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة 

لعادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي. تعرف "الفائدة" على أنها مقابل  لغرض هذا التقييم، يعّرف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة ا

األخرى    للقيمة الزمنية للنقود، ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة ومقابل مخاطر اإلقراض األساسية

 إلضافة إلى هامش الربح.والتكاليف )مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، با
 

التعاقدية  وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي أو الفائدة، تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط  

أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية  لألداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغيير توقيت 

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

 األحداث المحتملة التي ستؤدي إلى تغير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛  •

 سمات األسعار المتغيرة؛ الشروط التي قد تغير أسعار القسائم التعاقدية بما في ذلك  •

 سمات الدفع مقدما  والتمديد؛  •

 الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )سمات عدم حق الرجوع(.  •

 
وهري مبالغ غير  تتوافق سمة الدفع مقدما  مع ضوابط "فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة" إذا كان المبلغ المدفوع مقدما  يمثل بشكل ج

 مدفوعة من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق، والتي قد تتضمن تعويضا  إضافيا  معقوال  لإلنهاء المبكر للعقد.  

 
ح أو تتطلب  باإلضافة لذلك، بالنسبة لألصل المالي الذي تم اقتناؤه بخصم كبير أو زيادة على قيمته االسمية التعاقدية، فإن السمة التي تسم

شتمل كذلك  السداد مقدما  بمبلغ يمثل بشكل جوهري القيمة االسمية التعاقدية زائدا  الفائدة التعاقدية المستحقة )لكنها غير مدفوعة( )والتي قد ت

السداد مقدما  غير   على تعويض إضافي معقول لإلنهاء المبكر( يتم معاملتها على أنها تتوافق مع هذه الضوابط إذا كانت القيمة العادلة لسمة

 جوهرية عند اإلثبات األولي. 
 

 الموجودات المالية: القياس الالحق واألرباح والخسائر 

بالقيمة   المدرجة  المالية  الموجودات 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

إثبات صافي األرباح والخسائر، وتشمل   يتم الحقا  قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم 
 فائدة أو دخل توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة. أي 

 

الفائدة الفعلية. يتم تخفيض   الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  يتم الحقا  قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

وخسائر الصرف  التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة. تثبت إيرادات الفائدة وأرباح  

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

 التكلفة المطفأة  

  

  

الربح  يتم الحقا  قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في   االستثمارات في حقوق الملكية 

تكلفة   من  لجزء  استرداد  واضح  بشكل  تمثل  األرباح  توزيعات  كانت  إذا  إال  الخسارة  أو 
االستثمار. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يتم أبدا   

 إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة. 

الشامل   الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة 

 اآلخر

  

  

 

 المطلوبات المالية: التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر 

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

ئر بما  األولي. يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، ويتم إثبات صافي األرباح أو الخسا

اس المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة  فيها أي مصروفات فائدة، ضمن الربح أو الخسارة. يتم الحقا  قي

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

 

 التوقف عن اإلثبات(            3

 
 الموجودات المالية 

  تتوقف المجموعة عن إثبات األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو قيامها بتحويل حقوق تحصيل

يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي أو التي ال تقوم المجموعة من  التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي  
 خاللها بالتحويل الجوهري أو اإلبقاء على جميع مخاطر ومنافع الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي. 

 

باتها في قائمة المركز المالي الخاص بها، ولكنها تحتفظ إما بجميع  تقوم المجموعة بإبرام معامالت يتم بموجبها تحويل الموجودات التي تم إث

 أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة. وفي هذه الحاالت، يتم التوقف عن إثبات الموجودات المحولة. 
 

 المطلوبات المالية 

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

 لمعدلة. إثبات مطلوبات مالية جديدة بالقيمة العادلة استنادا  إلى الشروط ا 

 
جودات  وعند التوقف عن إثبات المطلوبات المالية، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية المسددة والمقابل المالي المدفوع )بما في ذلك أي مو

 غير نقدية محولة أو مطلوبات متحملة( في الربح أو الخسارة. 

 

 المقاصة (4

 

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

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

 

 االنخفاض في قيمة األدوات المالية (ط

 

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

 

الخسائر   يساوي  بمبلغ  قياسها  يتم  التي  األخرى  المالية  والموجودات  التجارية  المدينة  للذمم  الخسارة  بقياس مخصصات  المجموعة  تقوم 
 العمر التي تنتج عن جميع األحداث المحتملة للتعثر في السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. االئتمانية المتوقعة على مدى  

 

 .إن أقصى فترة تؤخذ في الحسبان عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدية تتعرض خاللها المجموعة لمخاطر االئتمان 
 

 ة قياس الخسائر االئتمانية المتوقع

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

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

الكمي والنوعي    المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. ويشمل ذلك كال من المعلومات والتحليل 

 استنادا  إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المستنير، بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية. 
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 االنخفاض في قيمة األدوات المالية )يتبع( (ط

 

 االئتمانيةالموجودات المالية منخفضة القيمة  

نخفضة  تجري المجموعة تقييما  في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية تقيد بالتكلفة المطفأة. وتعد الموجودات المالية "م
 القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية. 

 

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

 الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو الُمصدر؛  –

 يوما ؛  360اإلخالل بالعقد مثل التعثر أو التأخر في السداد لفترة تزيد عن  –

 لمقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو أن يكون من المرجح دخول ا –
 اختفاء السوق النشطة لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.  –

 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي 
 لية للموجودات. يتم خصم مخصصات الخسارة لألصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجما 

 

 الشطب 
ذا هو  يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية )سواء جزئيا  أو كليا ( إلى المدى الذي ال يكون عنده توقع واقعي باالسترداد. وه 

افية لسداد المبالغ  الحال بصفة عامة عندما تقرر المجموعة أن المدين ليس لديه موجودات أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية ك 

الخاضعة للشطب. إال أن الموجودات المالية التي يتم شطبها قد ال تزال تخضع ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام بإجراءات المجموعة نحو  

 استرداد المبلغ المستحقة.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  (ي

 
القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية، للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر ألي انخفاض في  في كل تاريخ تقرير، تقوم المجموعة بمراجعة  

القيمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. يتم فحص الشهرة بصورة سنوية للتحقق من مدى وجود  

 انخفاض في القيمة. 
 

يمة، يتم تجميع الموجودات مع ا في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام  ولغرض اختبار االنخفاض في الق

شئة  المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المولدة للنقد. يتم توزيع الشهرة النا

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

أكبر. تستند    تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد في القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع، أيهما 

التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس التقييمات  القيمة المستخدمة إلى 
 السوقية الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل أو الوحدة المولدة للنقد. 

 

 ترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد. يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدف

 
يتم إثبات خسائر االنخفاض ضمن األرباح أو الخسائر. يتم توزيع خسائر االنخفاض في القيمة لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة موزعة  

 وجودات األخرى التي تنتمي للوحدة المولدة للنقد على أساس نسبي. على الوحدة المولدة للنقد في المقام األول، ثم لتخفيض القيمة الدفترية للم

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

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

 

يتم  تشتمل إيرادات التمويل على دخل الفائدة والتي يتم قيدها عند استحقاقها في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. و

إثبات دخل توزيعات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في تاريخ ثبوت حق المجموعة بالحصول على تلك الدفعة. يتم إثبات ربح  
 القيمة العادلة من مبادالت أسعار الفائدة عند إعادة تقييم مبادالت أسعار الفائدة. 

 

القروض التي تشمل الصكوك التي يتم قيدها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم إثبات  تتكون تكاليف التمويل من أعباء التمويل على  
عدل  تكاليف االقتراض غير المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصال  مؤهال  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام طريقة م

 الفائدة الفعي. 

 

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

 قياس القيمة العادلة  (ل

 

ركين  القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشا

 أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما:   في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض 

  

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو  •

 في حالة عدم وجود سوق رئيسية، في أكثر األسواق مالءمة للموجودات أو المطلوبات  •
 

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

 افتراض أن المشاركين يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية. 
 

ة  تستخدم المجموعة طرق التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تكون فيها المعلومات الالزمة متاحة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستفاد

 وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.   من المدخالت القابلة للمالحظة
 

هرمي  يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل ال

 تبر هاما  لقياس القيمة العادلة ككل: للقيمة العادلة. ويتم اإلفصاح عن ذلك أدناه، بناء  على مدخالت أقل مستوى الذي يع

 
 األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.    : 1المستوى  •

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير    – الهامة لقياس القيمة العادلة    – طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  : 2المستوى  •

   مباشرة.

   غير قابلة للمالحظة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة   - طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى   : 3توى المس •

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

إعادة تقييم التصنيفات )استنادا  إلى أدنى مستوى من المدخالت الالزمة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية  بين المستويات في التسلسل ب 

 فترة كل قائمة مركز مالي. 

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

 توى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. أو االلتزام ومس
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 المخصصات (م

 

يتم إثبات المخصص عندما يترتب على المجموعة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو حكمي يمكن تقديره بصورة موثوقة ويكون  

 للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام. ال يتم إثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية. من المرجح أن يلزم تدفق خارج 
 

ة سنة  يتم قياس المخصص بالقيمة الحالية وفقا  ألفضل تقديرات اإلدارة للقيمة الحالية للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزامات الحالية في نهاي

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

 

 منافع الموظفين والمنافع لما بعد انتهاء التوظيف (ن

 

 االلتزامات قصيرة األجل  (1

عشر  المطلوبات: األجور والرواتب بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر المتوقع تسويتها بالكامل خالل اثني  

ياسها  ق  شهرا  بعد نهاية الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات العالقة بواسطة الموظف يتم إثبات خدمة الموظف حتى نهاية فترة التقرير ويتم
 بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات. يتم عرض االلتزامات كالتزامات منافع موظفين حالية في قائمة المركز المالي الموحدة. 

 

 التزام ما بعد انتهاء التوظيف  (2

 التي تعمل فيها المجموعة. تدير المجموعة خطة مزايا ما بعد الخدمة وحيدة لخطط المزايا المحددة وفقا  ألنظمة العمل في البلدان 

 

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

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

 

يل إلغاء  يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمزايا ما بعد الخدمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بينما يتم تسج
د االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكلفة مالية. يعاد قياس أي تغيرات في صافي االلتزام بسبب التقييمات االكتوارية والتغيرات  أو سدا 

 في االفتراضات في الدخل الشامل اآلخر. 

 
اإلكتو االفتراضات  والتغيرات في  التسويات السابقة  الناتجة من  القياس  أو خسائر إعادة  إثبات أرباح  فيها  يتم  التي حدثت  السنة  ارية في 

 ة. مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. يتم إدراجها في األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وفي قائمة المركز المالي الموحد

 

التعديالت أو الحذوفات مب الناتجة من  القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة  إثبات التغيرات في  اشرة في قائمة الربح أو الخسارة  يتم 
 الموحدة كتكلفة خدمة سابقة. 

 

 الزكاة وضريبة الدخل  (س

 

 الزكاة  (1

يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا لألنظمة الزكوية التي تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية على أساس  

الربح أو الخسارة الموحدة. يتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائية  االستحقاق. يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة 
 في السنة التي تم فيها االنتهاء من الربط. 
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 الزكاة وضريبة الدخل )يتبع((            س

 

 ضريبة الدخل (2

 

البلدان  يتم احتساب مخصص ضريبة   المملكة العربية السعودية وفقا  ألنظمة الضريبة في  العاملة خارج  الدخل بالنسبة للشركات التابعة 

 المعنية عندما تكون جوهرية. تعتبر المجموعة أن كال  من الضريبة الحالية والمؤجلة لهذه الشركات التابعة غير جوهرية. 

 
 الضريبة المؤجلة   (3

ا  المؤجلة  الضريبة  إثبات  الموحدة واألسس  يتم  المالية  القوائم  في  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيم  بين  المؤقتة  بالفروقات  لمتعلقة 

الضريبية المقابلة لها المستخدمة في حساب الربح الخاضع للضريبة. يتم إثبات المطلوبات الضريبية المؤجلة بصورة عامة لجميع الفروق  

تراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عموما  بالنسبة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم بالقدر الذي  المؤقتة الخاضعة للضريبة. يتم االع
ا مقابل تلك الفروق المؤقتة القابلة للخصم يمكن استخدامها. ال يتم إثبات الموج ودات  يكون فيه من المرجح توفر أرباح خاضعة للضريبية متاح 

ذه إذا نشأ الفرق المؤقت عن اإلثبات األولي )بخالف ما يتعلق بتجميع األعمال( للموجودات والمطلوبات  والمطلوبات الضريبية المؤجلة ه 

نشأ  في معاملة ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة وال الربح المحاسبي. باإلضافة إلى ذلك، ال يتم إثبات المطلوبات الضريبية المؤجلة إذا  
 لشهرة.  الفرق المؤقت عن اإلثبات األولي ل

 

،  يتم إثبات المطلوبات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة
قبل إال في الحاالت التي تكون فيها المجموعة قادرة على السيطرة على رد الفرق المؤقت ومن المحتمل أال ينعكس الفرق المؤقت في المست

المنظور. يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة بهذه االستثمارات والحصص فقط  

  بالقدر الذي يكون فيه من المحتمل وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة يتم من خاللها االستفادة من منافع الفروق المؤقتة ويتوقع ردها في

 ستقبل المنظور.  الم
  

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

 أرباح ضريبية كافية فيه تسمح باسترداد كل األصل أو جزء منه.  
  

لشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي يتم فيها تسوية الموجودات  تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة باستخدام ا 

ر.  أو تسدد فيها المطلوبات المحقق وذلك على أساس الشرائح الضريبية )والقوانين الضريبية( الصادرة أو المطبقة بتاريخ نهاية فترة التقري
التي تتوقعها المجموعة في  إن قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة يعكس   التي يمكن أن تنشأ من الطريقة  تبعات الضريبة 

 تاريخ نهاية فترة التقرير السترداد أو تسوية القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها. 

 

 توزيعات األرباح   (ع

 

ة يتم تكوين المخصص لمبالغ أي توزيعات أرباح معلنة يتم اعتمادها بشكل مناسب ولم تعد وفقا  لتقدير الشركة توزيعها في أو قبل نهاية سن

 التقرير ولكن يتم توزيعها في نهاية سنة التقرير.  
 

 ربحية السهم  (ف

 

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

 

سهم العادية اإلضافية التي كان من المفترض  يتم احتساب ربحية السهم المخفضة بتعديل الربحية األساسية للسهم للمتوسط المرجح لعدد األ
 أن تكون مستحقة على افتراض تحويل جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة.

 

 االحتياطي النظامي  (ص

 

من صافي ربح السنة حتى يبلغ    ٪ 10وفقا  لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تسجيل احتياطي يتكون من  

االحتياطي    ٪ 30االحتياطي  هذا   يبلغ  التحويل عندما  الشركة عن  للنظام األساسي للشركة ستتوقف  من رأس  ٪50من رأس مالها. وفقا  

  المال.
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 عقود إيجار   (ق

طوي على عقد إيجار. ويكون العقد عقد إيجار أو  تجري المجموعة تقييما  في بداية عقد اإليجار لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ين

ق  ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل. ولتقييم ما إذا كان العقد ينقل ح

 . 16الدولي للتقرير المالي   السيطرة الستخدام أصل محدد، تقوم المجموعة باستخدام تعريف عقد اإليجار الوارد في المعيار 
 

 الشركة كمستأجر 

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

 يجار والمكونات غير اإليجارية كمكون إيجاري واحد.  عن عقود اإل

 

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

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

 اإلضافي كمعدل خصم. 
 

ن المبلغ األولي اللتزامات عقود اإليجار المعدل ألي دفعات إيجار تمت في أو  تقاس موجودات حق االستخدام أوليا  بالتكلفة، والتي تتكون م

الموقع  قبل تاريخ البدء، زائدا  أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األصل محل العقد واستعادة األصل محل العقد أو  
 الذي يوجد فيه، ناقصا  أي حوافز إيجار مستلمة. 

 

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

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

 

تحدد المجموعة معدل فائدة االقتراض اإلضافي الخاص بها من خالل الحصول على األسعار من مصادر تمويل خارجية مختلفة وإجراء  
 الموجودات المستأجرة.بعض التعديالت لتعكس شروط عقود اإليجار ونوع 

 

دفعات  يتم قياس التزامات عقود اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إعادة القياس عندما يكون هناك تغير في 
لمتوقع دفعه بموجب ضمان  اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في المؤشر أو المعدل، إذا كان هناك تغيرا  في تقدير المجموعة للمبلغ ا 

فعات  القيمة المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقييمها حول ما إذا كان سيتم ممارسة خيار شراء أو تمديد أو إنهاء أو إذا كان هناك د

 إيجار ثابتة في جوهرها معدلة. 

 
القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام، أو يتم تسجيلها  وعندما يعاد قياس التزامات عقود اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية على  

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

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

والتزامات ع إثبات موجودات حق االستخدام  المجموعة عدم  اإليجار  اختارت  األجل وعقود  اإليجار قصيرة  لعقود  بالنسبة  اإليجار  قود 

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

 مدى فترة عقد اإليجار. 
 

 19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد

(. تطبق المجموعة الوسيلة العملية  16)تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي    19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد  طبقت المجموعة
هي تعديالت على عقد اإليجار.    19-التي تسمح لها بعدم تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المؤهلة التي تكون تبعات مباشرة لجائحة كوفيد

الوسيلة العملية بصورة ثابتة على العقود ذات الخصائص المتشابهة وفي الظروف المتشابهة. تطبق الوسيلة العملية فقط  تطبق المجموعة  

التي كانت باألصل مستحقة في أو قبل   يونيو    30على امتيازات اإليجار حيث إن أي انخفاض في دفعات اإليجار ستؤثر على الدفعات 
للوسيلة  .بالنسبة المتيازات اإليجار  م2022 العملية عليها، أو غير المؤهلة  الوسيلة  التي تختار المجموعة عدم تطبيق  اإليجار  في عقود 

  العملية، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك تعديل في عقود اإليجار. 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .6
 

 التقارير القطاعية (ر

 

 القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة:  

 الذي يقوم بأنشطة يمكن أن تتحقق منها إيرادات وتتكبد فيها مصروفات؛  •

نتائج عملياته يتم تحليلها بصورة مستمرة بواسطة صانع القرار التشغيلي الرئيسي التخاذ القرارات ذات العالقة لتوزيع الموارد وتقييم   •
 األداء؛ و 

 معلومات مالية.  التي تتوفر لها  •

 

القطاع الجغرافي، عبارة عن مجموعة من الموجودات والعمليات أو المنشآت التي تزاول أنشطة مولدة لإليرادات في بيئة اقتصادية معينة 
 وتتعرض لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك العاملة في بيئات اقتصادية أخرى.



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
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 الممتلكات والمعدات  .7

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. الممتلكات والمعدات. ك -6و  د-6 راجع إيضاح 
 

 القيمة الدفترية تسوية  (أ

 إيضاحات 

  

  األراضي 

المباني والتحسينات  

على العقارات  

  المستأجرة

أثاث وتجهيزات  

  السيارات   ومعدات مكتبية 

األعمال الرأسمالية  

 اإلجمالي  تحت اإلنشاء  

               التكلفة:

   3,956,039,295    245,134,798    18,615,449    743,087,745    2,934,280,373  14,920,930       م 2020أبريل  1الرصيد في  

   182,024,943    32,272,243    83,000    12,646,941  137,022,759  --    ضافات   اإل
 --  (13,127,038)  --    814,291  12,312,747  --    يالتتحو

 ( 437,423,321)  (  17,952,517)  (  676,850)  (  38,209,116)  (  380,584,838)  --    شطب  /بعادات  است

   3,700,640,917  246,327,486    18,021,599    718,339,861  2,703,031,041    14,920,930    م 2021مارس  31الرصيد في 

 248,457,022  64,081,444  595,263  66,945,819  116,834,496  --    اإلضافات   

 --  ( 56,584,643)  --  10,098,977  46,485,666  --    تحويالت

 ( 169,656,113)  ( 2,309,650)  ( 45,800)  ( 27,143,875)  ( 140,156,788)  --    شطب  /بعادات  است

 3,779,441,826  251,514,637  18,571,062  768,240,782  2,726,194,415    14,920,930    م 2022مارس  31الرصيد في 

               

االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في  

  القيمة:

  

           

   2,441,728,841  --    14,178,341  485,787,985  1,941,762,515  --    م 2020أبريل  1في   الرصيد

   285,964,325  --    899,304    59,772,584    225,292,437  --      للسنة المحمل  

 (  354,523,867)  --  (  676,843)  (  29,469,203)  (  324,377,821)  --    *  بعادات / شطب است

   2,373,169,299  --    14,400,802  516,091,366  1,842,677,131  --    م 2021مارس  31الرصيد في 

 167,205,908  --  801,605     44,131,646  122,272,657  --      للسنة المحمل  

 ( 119,259,776)  --  ( 45,800)  ( 24,831,686)  ( 94,382,290)  --    * استبعادات / شطب 

 2,421,115,431  --  15,156,607  535,391,326  1,870,567,498  --    م 2022مارس  31الرصيد في 

               

               القيمة الدفترية:

 1,514,310,454    245,134,798    4,437,108  257,299,760  992,517,858  14,920,930    م 2020أبريل  1في 

 1,327,471,618  246,327,486    3,620,797    202,248,495  860,353,910    14,920,930    م 2021مارس  31في 

 1,358,326,395  251,514,637  3,414,455  232,849,456  855,626,917  14,920,930    م 2022مارس  31في 

 

 

. د(24مليون( محملة على الربح أو الخسارة خالل السنة )إيضاح  76م: 2021مليون لاير سعودي ) 37بمبلغ  خسائر من إقفال متجر * تتضمن 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. يتم عرض 
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 الممتلكات والمعدات )يتبع(  .7

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. ك -6و  د-6 راجع إيضاح 

 

 التغير في التقديرات  (ب

 

، أجرت المجموعة مراجعة لمدى الكفاءة التشغيلية لجميع موجوداتها، مما أدى إلى تغيرات في االستخدام المتوقع لبعض  م2022خالل  
المجموعةالموجودات.   والتجهيزات    استخدام  تستهدف  األثاث  المستأجرة،  العقارات  على  والتحسينات  المكتبيةوالمباني،    ، المعدات 

من المتوقع أن تظلَّ المباني،    ،وكنتيجة لمراجعة األعمار اإلنتاجيةسنوات على التوالي.    10-4ات وسنو  15-8سنة و  33  لفترة  والسيارات

سنة،    15سنة،    15سنة،    40، والسيارات قيد االستخدام لفترة    المعدات المكتبيةو  األثاث والتجهيزات   التحسينات على العقارات المستأجرة، 
زاد   6و لذلك،  وتبع ا  التوالي.  الفعلي    سنوات على  االستهالك  التغييرات على مصروف  تأثير هذه  المتوقع للموجودات. تم شمول  العمر 

 والمتوقع ضمن بند "استهالك ممتلكات ومعدات" كما يلي: 

 

السنوات   م 2026 م 2025 م 2024 م 2023 م 2022 لاير سعودي 

 الالحقة 

 127.8 (15.1) (16.4) (20.7) (22.1) (53.6) )النقص(/ الزيادة في االستهالك 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. يتم عرض 
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  الشهرة والموجودات غير الملموسة .8

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية.ك -6و  و-6 راجع إيضاح 
 

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

  التكلفة

  

   

 1,254,283,408 12,087,940 154,586,222 75,221,948 1,012,387,298  م 2020أبريل  1الرصيد في  

 45,867,532 2,006,424   1,485,200   42,375,908 --  اإلضافات   

 (5,807,126) ( 680,011) (4,892,080) ( 235,035) --  االستبعادات  

 1,294,343,814 13,414,353   151,179,342 117,362,821 1,012,387,298  م 2021مارس  31الرصيد في 

 اإلضافات   
 

-- 43,233,781 8,126,106 6,790,788 58,150,675 

 ( 5,150,270) ( 79,289) ( 1,261,890) ( 3,809,091) --  استبعادات / شطب 

 1,347,344,219 20,125,852 158,043,558 156,787,511 1,012,387,298  م 2022مارس  31الرصيد في 

       

اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في  

       القيمة

 174,747,649 4,197,024 109,154,991 55,578,525 5,817,109  م 2020أبريل  1الرصيد في  

   12,377,495   1,793,081   6,826,079   3,758,335 --  المحمل للسنة 

 (4,036,593) ( 153,009) (3,648,550) ( 235,034)   االستبعادات 

 183,088,551   5,837,096   112,332,520 59,101,826 5,817,109  م 2021مارس  31الرصيد في 

 11,968,092 1,509,525 3,358,273 7,100,294 --  المحمل للسنة 

 70,533,770 -- -- -- 70,533,770  خسارة االنخفاض في القيمة للسنة 

 ( 1,279,218) ( 22,079) ( 1,188,894) ( 68,245) --  استبعادات / شطب 

 264,311,195 7,324,542 114,501,899 66,133,875 76,350,879  م 2022مارس  31الرصيد في 

       

       القيمة الدفترية

 1,079,535,759 7,890,916 45,431,231 19,643,423 1,006,570,189  م 2020أبريل  1في 

 1,111,255,263 7,577,257   38,846,822 58,260,995 1,006,570,189  م 2021مارس  31في 

 1,083,033,024 12,801,310 43,541,659 90,653,636 936,036,419  م 2022مارس  31في 

 

 
 

 

 

 الشهرة  (ب

  السنة إيضاح 

مارس   31

  م 2022

 مارس   31

 م2021

 737,305,392  666,771,622  2014 و 2012 ( 1) شركة نسك للمشاريع التجارية وتشمل ماركة مانجو 
)تتضمن مطعم ازال  شركة االتحاد المبتكر المحدودة 

 ( 2) وشركة بوابة األغذية( 

 

2020 

 

 

 

207,827,033 

  

207,827,033 

 61,437,764  61,437,764  2009 ( 3) شركة وهبة التجارية المحدودة  

 1,006,570,189  936,036,419    القيمة الدفترية

 

 

  



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. يتم عرض 
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 الشهرة والموجودات غير الملموسة )يتبع(  .8
 

 الشهرة )يتبع(  (ب

 

المملكة ولديها حقوق امتياز في عدد من  وتقوم شركة نسك للمشاريع التجارية بتشغيل منافذ بيع األزياء بالتجزئة في كافة أنحاء   (1

 العالمات التجارية العالمية تشمل ستراديفيرس ومانجو وأوكايدي وومن سيكرت وجيري وبر وأيكس. 
 

قدره   مبلغ  بإجمالي  نقدي  بتقديم عرض  المجموعة  التجارية  للمشاريع  نسك  على شركة  المجموعة  مليون لاير    730استحوذت 

مليون لاير   68.8مليون لاير سعودي بعد خصم صافي النقد المستحوذ عليه وقدره  661.2ذ بلغت سعودي وبصافي تكلفة استحوا 
 سعودي.  

 

استحوذت المجموعة على أعمال أزياء التجزئة وحقوق امتياز الماركة العالمية "مانجو" في المملكة العربية السعودية مقابل مبلغ  

 مليون لاير سعودي.   378قدره 
 

استحوذت المجموعة على شركة االتحاد المبتكر المحدودة من طرف ذو عالقة. بلغت القيمة الدفترية لصافي موجودات المستحوذ   (2

مليون لاير سعودي، وبالتالي نشأت شهرة    340مليون لاير سعودي، وتكلفة االستحواذ بمبلغ    132.2عليها بتاريخ االستحواذ مبلغ  
 كنتيجة لالستحواذ على هذه الشركة التابعة.   مليون لاير سعودي 207.8قدرها 

 

وتقوم شركة االتحاد المبتكر المحدودة بتشغيل منافذ لبيع األغذية والمشروبات في كافة أنحاء المملكة ولديها حقوق امتياز في عدد  
  من العالمات التجارية لبيع األغذية تشمل سينابون وماما روتي ومولتن شوكليت. 

 

مليون لاير سعودي، وتكلفة االستحواذ بمبلغ    118.6على شركة وهبة التجارية المحدودة بالقيمة العادلة بمبلغ    استحوذت المجموعة (3

 مليون لاير سعودي كنتيجة لهذا االستحواذ.  61.4مليون لاير سعودي، وبالتالي نشأت شهرة قدرها  180
 

 اختبار االنخفاض في القيمة  ( ج 

 
يجري اإلدارة فحصا  سنويا  للتحقق من مدى وجود انخفاض في قيمة الشهرة. تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس احتساب القيمة  

المعتمدة بواسطة اإلدارة. يتم   الموازنة المالية  قيد االستخدام. يستخدم هذا االحتساب توقعات التدفقات النقدية لخمس سنوات على أساس 

 ج التدفقات النقدية خارج الموازنة التقديرية باستخدام معدل نمو يقارب المعدل لكل لكافة الشركات.  استنتا
 

ت  وبرأي اإلدارة أن افتراضات معدالت النمو ال تتجاوز متوسط معدالت النمو على المدى الطويل لبيع األزياء بالتجزئة واألغذية والمشروبا

 الفتراضات الرئيسية المستخدمة في حساب القيمة قيد االستخدام: التي تعمل فيها الشركات. فيما يلي ا

 
شركة مطعم  

 أزال 

شركة وهبة  

التجارية 

 المحــدودة 

شركة نسك  

للمشاريع  

 التجارية

شركة بوابة  

الغذاء  

 التجارية

شركة االتحاد  

المبتكر  

 المحدودة 

 ٪12.8 ٪11.4 ٪11.3 ٪11.1 ٪12.8 معدل الخصم 

 ٪79 ٪76 ٪42 ٪59 ٪69 الموازنةهوامش الربح حسب  

 ٪3 %3 ٪4 ٪5 ٪3 متوسط معدل النمو السنوي للبيع 

 ٪2 ٪2 ٪2 ٪2 ٪2 معدل النمو النهائي

 
معدالت الخصم المستخدمة هي معدالت ما قبل الزكاة وتعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال المعدل للرافعة المالية والمخاطر المحددة  

 الشركة بتحديد الهوامش اإلجمالية المدرجة في الموازنة بناء  على األداء السابق وتوقعاتها لتطورات السوق. للشركة. قامت  

 
  تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لشركة نسك للمشاريع التجارية والوحدات األخرى المولدة للنقد بناء  على قيمها المستخدمة عن طريق

الدفترية لشركة القيمة  النقدية المستقبلية التي سيتم إنتاجها عند االستخدام المستمر للوحدات المولدة للنقد. تم تحديد  نسك    خصم التدفقات 

مليون لاير سعودي مع افتراض أنَّ معدَّل الخصم قبل الضريبة هو    947للمشاريع التجارية بأنَّها أعلى من قيمتها القابلة لالسترداد بمبلغ  

  71( الذي نتج عن خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ  ٪2.2م:  2021)  ٪4( ومتوسط معدَّل النمو السنوي هو  ٪13.3م:  2021)  11.3٪
. تم توزيع خسارة االنخفاض في القيمة بشكل كامل كشهرة وتحميلها على  م2022مارس    31ي خالل السنة المنتهية  مليون لاير سعود

 قائمة الربح أو الخسارة  

 
 الحساسية تجاه التغيرات في االفتراضات د(     

 

ضات األساسية سينتج عنها خسارة انخفاض في  فيما يتعلق بتقييم القيمة قيد االستخدام للشركات التابعة، فإن أي تغيرات سلبية في االفترا
القيمة. إن االفتراضات األساسية، والتي قد تؤدي أي تغيرات محتملة فيها بشكل معقول إلى انخفاض في القيمة، تمثل معدل النمو السنوي  

 ومعدالت النمو السنوية ومعدالت الخصم المستخدمة.  



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. يتم عرض 
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 العقارات االستثمارية  .9

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. ك -6و  هـ -6 راجع إيضاح 
 

 تسوية القيمة الدفترية 

 شقة سكنية    

     
     التكلفة 

 3,516,928    م 2020أبريل  1الرصيد في 

 3,516,928    م 2021مارس   31الرصيد في 

 3,516,928    م 2022مارس  31الرصيد في 

     
     االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة

 --     م 2020أبريل  1الرصيد في 

 351,692    المحمل للسنة

 1,533,236    االنخفاض في القيمة 

 1,884,928    م 2021مارس   31الرصيد في 

 122,400    المحمل للسنة

 2,007,328    م 2022مارس  31الرصيد كما في 

     

     الدفتريةالقيمة 
 3,516,928    م 2020أبريل  1في 

 1,632,000    م 2021مارس  31في 

 1,509,600    م 2022مارس  31في 

 

 

، ذا باد ، الخليج التجاري ، دبي ، اإلمارات العربية المتحدة. تم إجراء    301يمثل االستثمار العقاري شقة تقع في الوحدة رقم.  (أ)
  1.74خارجي تم تعيينه من قبل اإلدارة والذي قام بتقييم القيمة العادلة للعقار االستثماري بمبلغ    مقيمالتقييم العادل للشقة من قبل  

. مليون لاير سعودي( 1.63: 2021مليون لاير سعودي )



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. يتم عرض 
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 استثمار في شركات زميلة ومشروع مشترك  .10

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. ك -6و  أ-6 راجع إيضاح 

 

 الشركات الزميلة:

هاربور   إنفيستيت

 الند

شركة بيربري  

 إنفيستيت هاربور ليمتد 4إف جي  السعودية المحدودة 

 

 اإلجمالي  ( أ)فاس الب 

 31,912,752 --  900,546 2,022,462 12,494,323 16,495,421 م 2020أبريل  1الرصيد في 

 (9,000,577) --  --  --  (9,000,577) --  استبعادات 
 ( 20,212,598) --  ( 900,546) 677,115 (3,493,746) ( 16,495,421) الربح/)الخسارة( واالنخفاض في القيمة الحصة في 

 2,699,577 --  --  2,699,577 --  --  م 2021مارس   31الرصيد في 

 75,112,787 75,112,787 --  --  --  --  اإلضافات 

 --  --  --  --  --  --  استبعادات 

 (15,787,571) (15,044,402) --  (743,169) --  --  الحصة في الربح/)الخسارة(  

 62,024,793 60,068,385 --  1,956,408 --  --  م 2022مارس   31الرصيد في 

 

       ملخص المعلومات المالية للشركات المستثمر فيها: 

 السنة المالية 

 يوليو   31

 م 2018

نوفمبر   30

 م 2020

مارس   31

 م 2022

 يوليو   31

 م 2018

 مارس   31

  م 2022

 585,524,900 267,709,353 50,967,702 18,610,256 65,791,249 182,446,340 الموجودات 

 179,731,452 133,385,334 4,503 14,695,661 27,192,394 4,453,560 المطلوبات 

 405,793,448 134,324,019 50,963,199 3,914,595 38,598,855 177,992,780 صافي الموجودات 

  %50 ٪1.7 ٪50 ٪0 ٪9.3 نسبة حصة الملكية 

 86,514,385 67,162,010 900,546 1,956,408 --  16,495,421 حصة المجموعة في صافي الموجودات 

 ( 7,093,624) ( 7,093,624) --  --  --  --  التعديل 

 79,420,761 60,068,386 900,546 1,956,408 --  16,495,421 القيمة الدفترية

       

 168,888,867 133,145,330 --  20,790,716 14,952,821 --  اإليرادات 

 (42,951,272) (30,088,802) --  ( 1,486,339) (11,376,131) --  الربح من العمليات المستمرة

 --  --  --  --  --  --  الدخل الشامل اآلخر 

 (27,998,451) (30,088,802) --  ( 1,486,339) 3,576,690 --  إجمالي الدخل الشامل

 ( 7,213,906) (15,044,401) --  677,115 7,153,380 --  حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل 

       

درات الرقمية في رأس مال شـركة فاس الب القابضـة، وهي شـركة ذات مسـؤولية محدودة تأسـسـت في المملكة العربية السـعودية تعمل بشـكل أسـاسـي في قيادة المبا ٪50يمثل هذا البند اسـتثمارا  بحصـة ملكية     )أ(

 ن فيها ببرنامج والء متخصص ومتطور، وحلول تمويل سهلة ومبتكرة للعمالء، إلى جانب منصة تجارة إلكترونية. للمجموعة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تزويد زوار مراكز التسوق والمتسوقي



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. يتم عرض 
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 االستثمارات األخرى .11

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. ي -6ط و -6 راجع إيضاح 

 

أدوات حقوق  

الملكية المدرجة  

بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو  

 (1) الخسارة 

أدوات حقوق  

الملكية المدرجة  

بالقيمة العادلة من  

خالل الدخل الشامل  

 اإلجمالي  ( 2) اآلخر

    

 200,000,000 --  200,000,000 م 2020أبريل  1الرصيد في 
 84,432,122 84,432,122 --  اإلضافات 

 15,860,000 --  15,860,000 ربح القيمة العادلة 

 --  --  --  فروقات أسعار الصرف

 300,292,122 84,432,122 215,860,000 م 2021مارس   31الرصيد في 

 --  --  --  اإلضافات 

 10,784,476 13,213,820 ( 2,429,344) ربح القيمة العادلة 

 (11,385,912) (11,385,912) --  فروقات أسعار الصرف

 299,690,686 86,260,030 213,430,656 م 2022مارس   31الرصيد في 

 

لاير  10)"الصـندوق"( بقيمة اسـمية تبلغ   2وحدة من صـندوق المبارك العقاري للدخل   20,000,000يمثل هذا البند اسـتثمارا  في  (1

ســعودي لكل منها والتي تم االســتحواذ عليها من قبل الشــركة مقابل حصــتها في ملكية عقار اســتثماري. إن الصــندوق هو صــندوق 

 م.2019ديسمبر  16استثمار عقاري خاص مغلق، وقد استحوذت المجموعة على وحداته في 
في شـركة المراكز المصـرية للتطوير  ٪8.9سـبة م، اسـتحوذت المجموعة على حصـة بن2021مارس    31خالل السـنة المنتهية في  (2

العقاري مقابل تـسوية ذمم مدينة من المراكز المصـرية.  قامت المجموعة بتصـنيف االـستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـشامل 

المصــــرية للتطوير العقاري بمبلغ ، تم تقييم االســــتثمار في شــــركة المراكز  م2022مارس   31اآلخر عند اإلثبات األولي. بتاريخ 
مليون لاير ســعودي باســتخدام أســاليب تقييم مختلفة، حيث تم إثبات ربح القيمة العادلة وفروقات أســعار الصــرف للســنة في   86.3

 الدخل الشامل اآلخر.

 
 

 المخزون  .12
 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. ز -6 راجع إيضاح 

 إيضاح 

 مارس   31

  م 2022

 مارس   31

 م2021

     بضاعة جاهزة 

 1,155,674,884  1,472,930,634  متاحة للبيع  -
 111,644,820  252,428,646  بضاعة في الطريق  -

 29,141,193  21,949,565  السلع االستهالكية األساسية  

 1,296,460,897  1,747,308,845  إجمالي المخزون 

 ( 144,018,526)  (46,833,271) ( 1) مخصص مخزون  

 1,152,442,371  1,700,475,574  صافي المخزون 

 

 فيما يلي بيان بالحركة في مخصص المخزون: (1

  

 مارس   31

  م 2022

 مارس   31

 م2021

 259,555,894  144,018,526  الرصيد االفتتاحي  

 107,712,293  33,903,027  المحمل للسنة

 ( 223,249,661)  ( 131,088,282)  المخزون القديمةشطب مقابل مواد  

 144,018,526  46,833,271  الرصيد الختامي 

 369,567,774  27,250,576  شطب مباشر للمخزون إلى الربح أو الخسارة  

 

  



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. يتم عرض 
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 الدفعات المقدمة والتأمينات والذمم المدينة األخرى .13

 المحاسبية.فيما يتعلق بالسياسات   ي-6ط و-6راجع إيضاح 

 إيضاح 

 مارس   31

  م 2022

 مارس   31

 م2021

 192,364,016  280,420,302 ب32 ذمم مدينة مستحقة من أطراف ذات عالقة  

     

     الذمم المدينة األخرى
الدفعات المقدمة والتأمينات والذمم المدينة األخرى، باستثناء الذمم   -

  المدينة ألطراف ذات عالقة

48,432,164 

 

117,556,115 

 89,194,778  49,627,590  غطاء اعتمادات مستندية وخطابات ضمان  -
 34,664,512  31,644,492  تأمينات  -

 13,462,051  21,415,915  ذمم مدينة مستحقة من البيع بالبطاقة االئتمانية وتجارة الجملة  -

 12,780,612  14,429,345  سلف موظفين  -

 7,571,057  11,713,181  جمركية مستحقة مرتجعات  -
 133  133,069  هامش مكافآت مستحق  -

 2,976,930  16,799,168  أخرى  -

  194,194,924  278,206,188 

     

 470,570,204  474,615,226  إجمالي الدفعات المقدمة والتأمينات والذمم المدينة األخرى 

 

14.  ً  المدفوعات مقدما

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. ي-6وط -6راجع إيضاح 

  

 مارس   31

  م 2022

 مارس  31

 م2021

 21,249,972  24,531,961  تأمين مدفوع مقدما  

 26,605,686  39,105,636  أخرى

  63,637,597  47,855,658 

 

 النقد وما في حكمه  .15

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية.  ح-6 راجع إيضاح 

 

 إيضاح

 مارس   31

  م 2022

 مارس  31

 م2021

 451,840,180  172,616,287 ( 1) أرصدة لدى البنوك 

 15,751,372  25,271,458  نقد في الصندوق 

 --   197,887,745  النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي 

 --   (50,119,035)  سحب على المكشوف لدى البنوك 

 467,591,552  147,768,710  التدفقات النقدية النقد وما في حكمه في قائمة 

   

البنوك مبلغ   (1 لدى  األرصدة  إيداع ودائع لدى    205م:  2021مليون لاير سعودي )  6تتضمن  مليون لاير سعودي( والتي تمثل 
 (. ٪0.9م: 2021) ٪1.5مؤسسة مالية. إن الودائع هي لفترة قصيرة األجل وتحمل متوسط ربح بمعدل 

 

 
 

 

  



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. يتم عرض 
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 المستحق من استبعاد شركات تابعة  .16

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية.ي -6ط و-6أ و-6راجع إيضاح 

 

دة  قامت المجموعة باستبعاد بعض المنشآت والعمليات خالل السنة السابقة. إن المبالغ التي تم اإلفصاح عنها في قائمة المركز المالي الموح

 يلي: كمستحق من استبعاد شركات تابعة هي كما 

 م2021  م 2022 إيضاح 

    ( 1) شركة جلوبال ليفا والشركات التابعة لها 

 --   --   الجزء غير المتداول  -

 75,000,000  --   الجزء المتداول  -

   --  75,000,000 

 

 

م، قامت المجموعة باستبعاد شركة جلوبال ليفا وشركاتها  2016يونيو  29بموجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  (1

  29أقساط سنوية متساوية تبدأ من    5مليون لاير سعودي يستحق على    375التابعة )"الشركات المستبعدة"( بمقابل إجمالي قدره  
توجيه األنشطة المتعلقة باستبعاد  م وما بعده. قامت المجموعة بنقل حقوق اإلدارة، وعليه فقد فقدت المجموعة سلطتها ل2017يونيو  

 الشركات. 

 
مليون    25مليون لاير سعودي وتضمنت هامش ربح قدره    350تمت عملية البيع بصافي القيمة الدفترية للشركات المستبعدة بمبلغ  

المدفوع للبيع مضمون بواسطة  لاير سعودي للدفعات المؤجلة، وعليه لم يتم تسجيل أي ربح أو خسارة من معاملة البيع. إن المقابل  

المعاملة والذي يمتلك   ٪ من  15ضمان شخصي من رئيس مجلس إدارة الشركة الذي ترأس منصب رئاسة مجلس اإلدارة بتاريخ 

 الحصص في شراء الشركة. 
 

النهائية وقدرها   الدفعة  الفترة، تم تحويل  كذمم مدينة    مليون لاير سعودي(   75م:  2021مارس    31مليون لاير سعودي )  75خالل 

القابضة )شركة مملوكة بصورة مشتركة من قبل رئيس مجلس اإلدارة الذي قام بضمان المقابل   مستحقة من شركة فاس السعودية 
 بضماناته الشخصية( بناء  على اتفاق متبادل.    

 

 القروض والسلف  .17
 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية.ط -6راجع إيضاح 

 

 إيضاح

 مارس   31

  م 2022

 مارس  31

 م2021

 2,985,507,515  2,865,986,750 (1أ )-17 تسهيل إسالمي لدى البنوك )مرابحة(

 3,541,520  --  (2أ )-17 تسهيالت مرابحة إسالمية قصير األجل

 116,693,493  --  (3أ )-17 تمويل مقابل مخزون

 18,292,283  11,905,219 (4أ )-17 تسهيالت بنكية لشركات تابعة خليجية

  2,877,891,969  3,124,034,811 

     
     

 138,527,296  11,905,219  قروض قصيرة األجل 

 681,057,083  2,865,986,750  الجزء المتداول من القروض طويلة األجل  

 819,584,379  2,877,891,969  مطلوبات متداولة  -قروض وسلف 
 2,304,450,432  --   المطلوبات غير المتداولة  -القروض والسلف 

  2,877,891,969  3,124,034,811 

 

 (. 26ة )إيضاح معلومات عن مدى تعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة والعملة األجنبية والسيول 26يعرض اإليضاح 

  



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. يتم عرض 
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 القروض والسلف )يتبع(  .17
 

 الشروط والسداد   (أ

 

قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية تمويل مرابحة طويلة األجل مع البنك األهلي التجاري بوصفه وكيل استثمار مرابحة ومشاركين في   (1

م.  وطبقا  لشروط  2020مارس    1دوالر أمريكي في    166,000مليون لاير سعودي و    2,400المرابحة، بقيمة تسهيالت قدرها  
سبع سنوات. إن تمويل المرابحة مضمون بسندات ألمر صادرة من الشركة. ويستحق السداد    االتفاقية تكون مدة تسهيل المرابحة

  31على أقساط نصف سنوية تبدأ بعد اثني عشر شهرا  من تاريخ التوقيع على االتفاقية. استخدمت المجموعة كامل التسهيل كما في 

على دفعة القرض التي تم الحصول عليها بالريال السعودي   ٪ 2.7. إن معدل الفائدة على هذا التسهيل هو سايبور + م2022مارس 
 على دفعة القرض التي تم الحصول عليها بالدوالر األمريكي.  ٪3واليبور + 

 

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

، كان هناك عدم التزام ببعض التعهدات  م2022مارس  31السداد عند الطلب. خالل السنة المنتهية في  الربح أو سحب التسهيل أو
 المتعلقة بالتسهيل المستحق.  

 

المالية يعتبر  المانحة على أن اإلخالل الحالي بالتعهدات  المبرمة بين الشركة والبنوك  التجارية  اتفاقية شروط المرابحة  **تنص 
حدث تعثر في السداد والذي يسمح بدوره للبنوك باإلعالن عن االستحقاق الفوري للرصيد القائم للقرض بالكامل. وعليه، تم إعادة  

القرض طويل  البالغ    تصنيف رصيد  قائمة المركز    2,253األجل  المتداولة في  المطلوبات  ليكون جزءا  من  مليون لاير سعودي 

المالي. قدمت الشركة طلب ا إلى المقرضين للتنازل عن خرق تعهدات القروض أكثر من مرة خالل السنة ولم يوافق المقرضون على  
ة التنازل عن خرق تعهدات القروض فقط في ضوء التنفيذ الناجح  أي طلب من تلك الطلبات. رغم ذلك، وافق المقرضون على دراس

لمعاملة إعادة هيكلة رأس المال وسداد تسهيالت المرابحة المتجددة واإللغاء الجزئي المقابل لاللتزامات بموجب تسهيالت المرابحة  

  1,000ع الشركة في إصدار حقوق بمبلغ  م أن تشر 2021نوفمبر    10المتجددة. وقد قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

  29مليون لاير سعودي. وبناء  على توصية مجلس اإلدارة، وافق المساهمون خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في  
  31ما في  مليون لاير سعودي  ك  952على تخفيض رأس مال الشركة األم من أجل تغطية الخسائر المتراكمة البالغة    م2022يونيو  

 م. ولم يتم الموافقة حتى اآلن على إصدار الحقوق من قبل المساهمين. 2021ديسمبر 

  
  100م:  2021مليون لاير سعودي )  100لدى المجموعة تسهيالت مرابحة قصيرة األجل من بنوك تجارية محلية وأجنبية بمبلغ   (2

اسطة المجموعة وتم استخدامها إلدارة رأس المال العامل.  مليون لاير سعودي(. إن هذه التسهيالت مضمونة مقابل سندات ألمر بو

 ، تم سداد القرض القائم بالكامل.م2022مارس  31خالل السنة المنتهية في 
 

م اتفاقية مع طرف مقابل ليس ذو عالقة باعت المجموعة من خاللها بعض بنود المخزون بمبلغ  2020أبرمت المجموعة خالل   (3

مليون لاير سعودي مع فترة سداد مدتها سنة واحدة. ونظرا  الستمرار    150دت شراءها بمبلغ  مليون لاير سعودي وأعا   137.3

المجموعة في االحتفاظ بالسيطرة على بنود المخزون هذه فإن االتفاقية ال تعتبر معاملة بيع وشراء. وبالتالي، لم تظهر هذه االتفاقية  
يتم إطفا أو شراء بل كتمويل قصير األجل مضمون.  إعادة الشراء على مدى فترة االتفاقية.  كبيع  البيع وسعر  الفرق بين سعر  ء 

، تم سداد القرض  م2022مارس    31االتفاقية مضمونة بواسطة خطابات اعتماد احتياطية غير قابلة لإللغاء. خالل السنة المنتهية في  

 القائم بالكامل. 
 

ات مقدم من الشركة األم. إن التسهيل هو لفترة قصيرة األجل  إن القروض بموجب الشركات التابعة الخليجية مضمونة بضمان شرك (4

 وفقا  لشروط السوق السائدة.  

 
 

 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 
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 الدائنة التجارية واألخرى الذمم  .18
 ط فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية.-6راجع إيضاح 

 

 إيضاح

 مارس   31

  م 2022

 مارس  31
 م2021

     ذمم دائنة تجارية

 532,764,384  722,839,180  ذمم دائنة تجارية لموردين 

     

     الذمم الدائنة األخرى 

 135,077,107  196,496,463  مقاولين من الباطن وآخرين

 136,539,166  284,744,413 ب32 أطراف ذات عالقة

   2,894,579  --   بطاقات االئتمان 

 82,733,253  75,949,859  رواتب ومنافع موظفين

 21,183,359  51,502,447  ضريبة القيمة المضافة الدائنة

 16,558,569  5,712,840  تكلفة تمويلية مستحقة

 17,583,469  25,999,842  مستحقات حكومية

 14,900,071  39,810,649  االمتياز 

 5,269,432  41,329,218  هامش تعويض 

 50,845,446  52,073,021  مصروفات أخرى مستحقة 

  773,618,752  483,584,451 

 1,016,348,835  1,496,457,932  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 

 منافع الموظفين   .19

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. س-6راجع إيضاح 

 

النظامية   للمتطلبات  العمل السعودي ووفقا   الدائمين حسب متطلبات نظام  المجموعة خطط منافع محددة غير ممولة لموظفيها  تطبق 

األجنبية. تستند المدفوعات بموجب الخطة إلى الرواتب النهائية للموظفين والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة  المحلية للشركات التابعة  

 في تاريخ تركهم الخدمة. 
 

 الحركة في التزام منافع الموظفين  (أ

 إيضاح 

 مارس   31

 م 2022

 مارس  31 

 م2021

 101,618,395  110,468,288  أبريل  1الرصيد في 

     الربح أو الخسارة المدرجة في  

 20,241,565  21,888,069  تكلفة الخدمة الحالية 

 4,105,276  3,272,035  تكلفة الفائدة 

  25,160,104  24,346,841 

     المدرجة في الدخل الشامل اآلخر 

     )أرباح(/خسائر االكتوارية الناتجة عن   

 12,122,041  (10,546,914)  االفتراضات المالية  -
 --   --   افتراضات أخرى وتعديالت الخبرة -

  (10,546,914)  12,122,041 

     أخرى 

 ( 27,618,989)  (22,092,691)  المنافع المدفوعة 

 110,468,288  102,988,787  مارس  31الرصيد في 

 

  



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 
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 منافع الموظفين   .19
 

 اإلكتوارية الهامة االفتراضات  (ب

 

 فيما يلي أهم االفتراضات االكتوارية المستخدمة: 

 
 

 مارس  31

 م 2022

 مارس  31 
 م2021

     االفتراضات االقتصادية 

 ٪2.8  % 3.30  إجمالي معدل الخصم 

 ٪2.0  % 2.0  التضخم في األسعار 

 ٪3.0  % 3.00  معدل الزيادات في الرواتب 

     

     الديموغرافية االفتراضات 

 7,525  9,903  عدد الموظفين 

 31.0  30.8  متوسط أعمار الموظفين )سنوات( 

 3.5  3.01  متوسط سنوات الخدمة السابقة 

 

 تحليل الحساسية  (ج

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

 

 م 2021مارس  31 م 2022مارس  31 

 نقص زيادة  نقص زيادة  

 ( 11,640,000) 9,654,000 ( 9,800,466) 11,648,161 (٪1معدل الزيادات في الرواتب )التغير بواقع 

 9,586,000 ( 11,790,000) 11,720,611 ( 9,677,344) ٪( 1معدل الخصم )تغير بواقع 

 

 مطلوبات الزكاة والضريبة  .20

 ع فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. -6راجع إيضاح 

 
 المبالغ المدرجة في الربح أو الخسارة   (أ

 م2021  م 2022 إيضاح 

 17,392,802  34,895,798 ب 20 مصروف زكاة السنة الحالية

    24,100,628  22,395,097 ب 20 التغيرات في تقديرات الزكاة تتعلق بسنوات سابقة

 4,590,275  9,457,899  مصروف ضريبة الدخل للسنة الحالية 

  66,748,794  46,083,705 

 

 الزكاة   (ب

 

 فيما يلي بيان بالحركة في التزام الزكاة:  (1
 

 إيضاح

 مارس  31

 م 2022 

 مارس   31 

 م2021

     

 4,595,451  14,155,045  أبريل 1الرصيد في 

     الزكاة مصروف 

 17,392,802  34,895,798  السنة الحالية -

 24,100,628  22,395,097  السنوات السابقة  -

 ( 31,933,836)  (35,771,654)  مدفوعات )أ( 

 14,155,045  35,674,286  مارس  31الرصيد في 

 

  



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 
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 مطلوبات الزكاة والضريبة )يتبع(  .20
 

المضافة    24م:  2021تتضمن ال شيء لاير سعودي ) ( أ القيمة  استخدام ضريبة  تم تسويته من خالل  مليون لاير سعودي( 
 المدينة.

 

 فيما يلي احتساب مصروف الزكاة:  (2
 

 إيضاح

 مارس   31

 م 2022

 مارس   31 

 م2021

     

   3,233,453,645  6,978,970,323  األخرىحقوق الملكية والذمم الدائنة  

 ( 832,668,198)  210,323,240  صافي الربح المعدل 

 (1,705,073,386)  (5,829,189,299)  خصومات وتسويات أخرى

 695,712,061  1,360,104,264  وعاء الزكاة 

)صافي الربح المعدل أو وعاء الزكاة أيهما   %2.5الزكاة بواقع 
 17,392,802  34,895,798  أعلى(

 

 فيما يلي موقف الربوط الزكوية:  (3

 

م. ال تزال اإلقرارات  2021مارس  31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة عن جميع السنوات حتى وبما فيها السنة المنتهية في 
قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. أنهت  م قيد الفحص من  2021مارس    31م إلى  2015مارس    31الزكوية للسنوات المنتهية من  

م في السنة السابقة وفقا  للقرار المستلم من لجنة االستئناف  2014م إلى  2008مارس    31المنتهية من   واتالشركة الربط الزكوي للسن

 مليون لاير سعودي.  36.2الذي نتج عنه زكاة بمبلغ 
 

 ضريبة الدخل (ج

 

 التزام ضريبة الدخل: فيما يلي بيان بالحركة في  (1
 

 إيضاح

 مارس   31

 م 2022

 مارس   31 

 م2021

     

 6,206,703  1,693,231  أبريل 1الرصيد في 

 4,590,275  9,457,899 )أ( مصروف ضريبة الدخل للسنة الحالية  

 (9,103,747)  ( 9,751,386)  مدفوعات  

 1,693,231  1,399,744  مارس  31الرصيد في 

 
 مليون لاير سعودي(.  0.3م: 2021البند )الرد(/ المحمل للضريبة المؤجلة بمبلغ ال شيء لاير سعودي )يتضمن هذا   (أ

 

 فيما يلي موقف الربوط الزكوية:  (1
 

كما تم تقديم إقرارات ضريبة الدخل للشركات التابعة في األردن ومصر والمغرب والواليات المتحدة األمريكية لكافة السنوات حتى   

م. بالنسبة إلقرارات الشركات التابعة في جورجيا وكازاخستان وأذربيجان وأرمينيا، فقد تم تقديم إقرارات ضريبة  2021مارس    31

. بالنسبة للشركات التابعة في دول البلقان، فقد تم تقديم إقرارات ضريبة الدخل حتى  م 2022مارس    31هية في  الدخل حتى السنة المنت
 م.  2021ديسمبر   31السنة المنتهية في 

 

، ال يوجد أي ربط سلبي  م 2022مارس    31إن إقرارات ضريبة الدخل أعاله قيد الفحص من قبل هيئة الضرائب المختصة. كما في  
بضريبة الدخل في أي من الشركات التابعة. قامت المجموعة بقيد استحقاق التزام ضريبة الدخل وال يوجد أي غرامات هامة    قائم متعلق

 بموجب األنظمة المحلية بسبب التأخر في تقديم اإلقرارات الضريبية للشركات التابعة أعاله. 

 

  



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 
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 رأس المال واالحتياطيات  .21
 

 رأس المال  (أ

 

 م: 2021مارس  31و م 2022مارس  31فيما يلي ملكية رأس مال الشركة كما في 

 اإلجمالي  القيمة االسمية عدد األسهم  

 2,100,000,000 10 210,000,000 رأس المال العادي 

 

 االحتياطي النظامي  (ب

م( على تغطية جزء من الخسائر المتراكمة  2021مارس    30هـ )الموافق  1442رجب    17وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في  

، بلغت الخسائر  م2022مارس    31مليون لاير سعودي من االحتياطي النظامي للشركة. كما في    205.8للشركة من خالل تحويل مبلغ  

 لاير سعودي وبناء  على ذلك لم يتم تحويل أي مبلغ من األرباح إلى االحتياطي النظامي.  مليون  982.3المتراكمة للمجموعة 
 

 القطاعات التشغيلية  .22

 ومخزون االستثمارات األخرى والذمم المدينة واألخرى ش فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. الممتلكات والمعدات -6راجع إيضاح 

 

 أساس التقسيم  (أ

 
القطاعات االستراتيجية الثالثة التالية والتي تعتبر قطاعاتها التشغيلية. تقدم هذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وتدار  لدى المجموعة 

 بصورة منفصلة ألنها تتطلب استراتيجيات تسويقية مختلفة. 

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

 

 القطاعات التشغيلية 

 يوضح الجدول أدناه عمليات كل تقرير قطاعي: 
 

 العمليات  القطاعات التشغيلية 

تشمل بشكل رئيسي مبيعات المالبس واألحذية واإلكسسوارات من خالل منافذ البيع   أزياء التجزئة

 بالتجزئة

 صاالت األلعاب لألطفال   الترفيه الداخلي 

 المقاهي والمطاعم   األغذية والمشروبات 

 
 المعلومات الجغرافية 

السعودية )محليا ( ودوليا  بصفة   العربية  المملكة  لألطفال في  الداخلي  والترفيه  بالتجزئة،  البيع  المجموعة من خالل مختلف منافذ  تعمل 

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



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 
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 ة )يتبع( القطاعات التشغيلي .22
 

 معلومات حول تقارير القطاعات والمعلومات الجغرافية   (ب

 

 وفيما يلي المعلومات القطاعية من العمليات لهذه القطاعات: 

 القطاعات الجغرافية   القطاعات التشغيلية  

 الترفيه الداخلي  أزياء التجزئة  

أغذية  

 ومشروبات 

معامالت  

القطاعات التي تم  

 دولية مبيعات محلية  اإلجمالي  استبعادها 

معامالت القطاعات  

 اإلجمالي  التي تم استبعادها 

 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية 

           م 2022

           الربح أو الخسارة 

   5,915,095 --    998,454  4,916,641    5,915,095 --  497,794 51,834 5,365,467 اإليرادات 

 ( 179,174)   --  ( 33,053)  ( 146,121)    ( 179,174)   --  ( 31,964) ( 16,792) (130,418) استهالك وإطفاء  

 ( 280,475)  --  (28,804)   (251,671)  ( 280,475)   --  (  16,882) (  2,986) (260,607) نفقات تمويل  

 38,030 --  89,104 ( 51,074)  38,030 --  ( 31,426) ( 15,799) 85,255 صافي الربح/ )الخسارة( 

           

           قائمة المركز المالي 

    6,109,985 ( 2,292)    2,936    6,109,341     6,109,985 --    444,232    117,284     5,548,469 الموجودات غير المتداولة 

 2,436,616 --    342 2,436,274  2,436,616 --    62,370   25,321 2,348,925 موجودات متداولة  

 ( 8,042,552) --  ( 1,093)   ( 8,041,459)  ( 8,042,552) --  ( 513,618)  ( 125,808)  ( 7,403,126) إجمالي المطلوبات  

           
           م 2021

           الربح أو الخسارة 

 4,232,513 ( 5,949) 556,817 3,681,645   4,232,513 --  340,478 5,230 3,886,805 اإليرادات 
 ( 298,342) --  ( 54,360) ( 243,982)  ( 298,342) --  ( 37,586) ( 17,863) ( 242,893) استهالك وإطفاء  

 ( 354,956) --  ( 40,672) ( 314,284)  ( 354,956) --  ( 17,087) ( 4,196) ( 333,673) نفقات تمويل  

 (1,108,627) ( 11,833) ( 189,325) ( 907,469)  (1,108,627) --  ( 67,701) ( 51,543) ( 989,383) صافي الخسارة 

           
           قائمة المركز المالي 

 6,145,267 (2,414,942) 669,422 7,890,788  6,145,267     --  407,536 151,827 5,585,904 الموجودات غير المتداولة 

 2,213,460 122,560 ( 133,359) 2,224,259  2,213,460     -- ( 12,504)   2,083 2,223,881 موجودات متداولة  
 7,907,152 47,230 650,176 7,209,746  7,907,152     --   359,673 121,313 7,426,166 إجمالي المطلوبات  

 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 
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 اإليرادات  .23

 ج فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. -6راجع إيضاح 

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

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

 الجغرافي الرئيسي ومصادر اإليرادات الرئيسية: 
 م 2022مارس  31 

 
المملكة العربية 

  اإلجمالي  الدول العالمية  السعودية

     

  4,135,028,127 740,633,007 3,394,395,120 المالبس 

  360,152,378 93,660,595 266,491,783 األحذية واإلكسسوارات 

  870,285,927 112,326,123 757,959,804 أخرى

  5,365,466,432 946,619,725 4,418,846,707 أزياء التجزئة

  497,794,232 --  497,794,232 األغذية والمشروبات 

  51,834,268 51,834,268 --  الترفيه الداخلي 

  5,915,094,932 998,453,993 4,916,640,939 إجمالي اإليرادات 

 

 م 2021مارس  31 

 
المملكة العربية 

  اإلجمالي  الدول العالمية  السعودية

    3,331,042,183 456,571,832   2,874,470,351 المالبس 
   279,605,376 78,651,698  200,953,678 األحذية واإلكسسوارات 

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

  3,886,805,540 545,638,377   3,341,167,163 أزياء التجزئة
  340,478,224 --   340,478,224 األغذية والمشروبات 

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

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

 

 اإليرادات والمصروفات  .24

 ل فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. -6راجع إيضاح 

 

 تكلفة اإليرادات (أ

 م2021  م 2022 إيضاح 

 2,961,505,343  3,423,478,645 ( 1) تكلفة البضاعة  

 592,963,723  563,629,591 ج28 استهالك موجودات حق االستخدام  
 581,961,626  692,244,495  رواتب ومنافع موظفين

 57,681,615  99,509,644  مرافق خدمية وصيانة

 24,253,359  --   إعالنات 

 18,509,635  46,903,976 ج28 مصروفات إيجار  
 3,999,424  6,436,502  سفر

 79,939,257  92,096,255  أخرى

  4,924,299,108  4,320,813,982 

 
مليون لاير سعودي(. باإلضافة إلى    107.7م:  2021مليون لاير سعودي )  33.9يتضمن البند مصروف مخصص المخزون بمبلغ   (1

مليون لاير سعودي( يتعلق بتخفيض المخزون    369.6م:  2021مليون لاير سعودي )  27.2ذلك، تتضمن أيضا  مصروف بمبلغ  

 ة كمصروف ولم يتم تحويله من خالل حساب مخصص المخزون.  إلى صافي القيمة القابلة للتحقق وتم إثباته مباشر 
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 مصروفات البيع والتوزيع (ب

 2021  م 2022 إيضاح 

   82,510,188  74,046,403  رواتب ومنافع موظفين

   16,329,609  11,815,993  رسوم بنكية

   16,308,146  54,180,267  إعالن وترويج
   8,924,291  3,469,033  مرافق خدمية وصيانة

   4,012,463  4,886,210  سفر 

   2,401,793  184,530 ج28 مصروفات إيجار 
  571,548  4,911,675  نفقات شحن وتوزيع 

   15,273,173  16,243,488  أخرى 

  169,737,599  146,331,211  

 

 واإلداريةالمصروفات العمومية  (ج

 م2021  م 2022 إيضاح 

 124,418,835  163,623,775  رواتب ومنافع موظفين

   17,298,930  9,909,231  رسوم حكومية ومصروفات مرتبطة بها 

   17,063,059  22,338,919  مرافق خدمية وصيانة

   15,937,748  19,895,290  سفر واتصاالت 
   15,803,022  10,758,971  رسوم بنكية

   11,415,208  6,205,388  قرطاسية ولوازم 

   5,590,845  2,461,405  إعالن ونشر 
   3,267,799  1,615,499  تأمين 

   3,187,963  3,638,581 ج28 مصروفات إيجار  

 80,609,726  80,163,437  أخرى 

  320,610,496  294,593,135 

 

 المصروفات التشغيلية األخرى  (د

 م2021  م 2022 إيضاح 

   76,007,836  37,135,173 ( 1) خسائر من إقفال متجر 

 45,914,307  --   خسارة فروق عملة أجنبية 
 6,891,619  344,890  خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات 

  37,480,063  128,813,762 

 

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

 

 اإليرادات التشغيلية األخرى (ه

 م2021  م 2022 إيضاح 

 210,721,557    49,124,068 ب28 تنازل عن إيجار لعقود اإليجار  

 13,267,309    35,646,721 28 ربح من إنهاء عقد إيجار  
 --     27,312,492   أرباح تحويل عمالت أجنبية

 46,902,993    46,203,321  أخرى

  158,286,602  270,891,859 

 

 تكاليف التمويل على القروض والسلف (و

 م2021  م 2022 إيضاح 

  143,544,803  119,277,006 (1) 17 نفقات تمويلية على قروض وسلف 

 2,449,434  2,354,859  إطفاء رسوم مقدمة 

  121,631,865  145,994,237  
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 ربح/ )خسارة( السهم  .25

 فيما يتعلق بالسياسة المحاسبية. ص -6 راجع إيضاح 

 

ة  تم احتساب خسارة السهم األساسية والمخفضة على أساس الخسارة التالية العائد للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادي

 القائمة. 

 

 
 مارس   31 إيضاح

 م 2022

 مارس   31 

 )معدل(م 2021

 (1,090,753,102)  44,691,637  المساهمين العاديين الربح/)الخسارة( العائدة على 

 114,766,448    114,766,448  أ  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  

 (9.50)  0.39  ربحية/ )خسارة( السهم األساسية والمخفضة 

 

على تخفيض رأس المال    م 2022يونيو    29وافق المساهمون في الشركة األم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في   ( أ

إلغاء    952بمبلغ   بقيمة    95,233,552مليون لاير سعودي من خالل  لاير سعودي لكل سهم من أجل تغطية الخسائر    10سهم 
. تم تعديل ربح / )خسارة( السنة  م2022يونيو    30بتاريخ    114,766,448القائمة إلى    المتراكمة. ونتيجة لذلك، وصل عدد األسهم 

 سهم واألرقام المقارنة تبع ا لذلك.  114,766,448الحالية بناء  على 

 

 القيم العادلة وإدارة المخاطر  –األدوات المالية  .26

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية.م -6ل و-6ي و-6ط و-6ب و-6راجع إيضاح 

 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (أ

 

جة نظرا  ألن األدوات المالية الخاصة بالمجموعة يتم تسجيلها على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات في حقوق الملكية المدر 
الدفترية  القيم  بين  تنشأ فروقات  أن  الربح أو الخسارة، يمكن  العادلة من خالل  وبالقيمة  الشامل اآلخر  العادلة من خالل الدخل  بالقيمة 

العادلة.  وتق القيمة  المالية ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها ديرات  المجموعة  لموجودات ومطلوبات  العادلة  القيم  اإلدارة أن  وبرأي 

 الدفترية.

 
للقيمة    جيظهر الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في النظام المتدر 

العادلة    العادلة لألدوات المالية. وال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة

 في حالة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة. 
 م 2022مارس  31 

 

 القيمة الدفترية

 العادلة القيمة 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  

      الموجودات المالية

      القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 213,430,656 --  213,430,656 --  213,430,656    2 -صندوق المبارك العقاري للدخل   

 29,616,914 --  29,616,914 --  29,616,914 موجودات مشتقة

      

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

      أدوات حقوق الملكية -

 86,260,030 86,260,030 --  --  86,260,030 شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري 

 

 م 2021مارس  31 

 

 القيمة الدفترية

 القيمة العادلة 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  

      الموجودات المالية

      القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 215,860,000 --  215,860,000 --  215,860,000    2 -صندوق المبارك العقاري للدخل   

      
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

      أدوات حقوق الملكية -

 84,432,122 84,432,122 --  --  84,432,122 المصرية للتطوير العقاري شركة المراكز 
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 أساليب التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة (ب

 

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

 أساليب التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة   النوع

أدوات حقوق  

 الملكية  
يعتمد نموذج التقييم على التدفقات النقدية المخصومة ويأخذ في االعتبار أن القيمة الحالية لإليرادات المستقبلية المتوقعة  

اتفاقيات عقود إيجار واالستحواذ المتوقع على الوحدات الشاغرة، مخصومة باستخدام معدل الخصم  المس تحقة بموجب 
 المعدل للمخاطر. يتم تعديل التقييم لصافي الدين للشركة المستثمر فيها.

 

الهامة التدفقات النقدية المتوقعة ومعدل الخصم   القابلة للمالحظة  المعدل للمخاطر. سوف تزيد  تتضمن المدخالت غير 
 )تنقص( القيمة العادلة المقدرة إذا: 

 كانت التدفقات النقدية المتوقعة أعلى )أقل( أو  -

 كان معدل الخصم المعدل بالمخاطر أقل )أعلى(.  -

موجودات  

 مشتقة
يتم احتساب القيمة العادلة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة وتستند تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية  
ذات السعر المتغير على معدالت المبادالت المدرجة واألسعار المستقبلية ومعدالت اإلقراض داخل البنوك. يتم خصم  

ام منحنى العائد الذي تم الحصول عليه من مصادر مماثلة والذي يعكس مقياس معدل  التدفقات النقدية المقدرة باستخد

داخل البنوك ذو الصلة المستخدم من قبل المشاركين في السوق لهذا الغرض عند تسعير مبادالت أسعار الفائدة. يخضع  
بالمجموعة وتلك الخاصة   تقدير القيمة العادلة على تسوية مخاطر االئتمان التي تعكس مخاطر االئتمان الخاصة 

 بالطرف اآلخر؛  

ويتم احتسابها على أساس الهوامش االئتمانية المستنبطة من مبادالت التعثر في السداد االئتمانية الحالية أو أسعار  

 السندات. 

 

 إدارة المخاطر المالية (ج

 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية: 

 

 االئتمان مخاطر  •

 مخاطر السيولة  •
 مخاطر السوق   •

 مخاطر إدارة رأس المال  •

 

العام إلدارة المخاطر لدى المجموعة. يقوم مجلس اإلدارة   يكون مجلس إدارة الشركة مسؤوال  بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار 
المخاطر في المجموعة. وتقوم اللجنة بتقديم تقارير دورية بإنشاء لجنة إدارة المخاطر التي تكون مسؤولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة  

 لمجلس اإلدارة حول نتائج هذه األعمال. 
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ( ج 

 

يتم وضع سياسات المجموعة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع الحدود والضوابط المالئمة للمخاطر  

ضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات  باإلضافة إلى مراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود المو
في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. وتهدف المجموعة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة الخاصة بها إلى الحفاظ على بيئة  

 التزاماتهم. رقابية منضبطة وبناءة والتي من خاللها يدرك جميع الموظفين أدوارهم و

 

المجموعة إلدارة المخاطر   قيام اإلدارة بمتابعة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات  اإلشراف على كيفية  بالشركة  لجنة المراجعة  تتولى 
المراجعة الداخلية  باإلضافة إلى مراجعة مدى فاعلية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم قسم  

بمساعدة لجنة المراجعة في أداء دورها. ويقوم قسم المراجعة الداخلية بإجراء مراجعة دورية ومراجعة خاصة لضوابط وإجراءات إدارة  

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

 مخاطر االئتمان (1

 

ة الطرف اآلخر على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للمجموعة. ليس لدى المجموعة  مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدر 
 تركيز هام لمخاطر االئتمان. فيما يلي بيانا  بتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان:

 

 إيضاح

 مارس  31

  م 2022

 مارس  31

 م2021

  451,840,180  172,616,287 15 نقد لدى البنوك 

  212,715,685  306,562,828  مقدمة وتأمينات وذمم مدينة أخرىدفعات 

 75,000,000  --  16 مستحق من استبعاد شركة تابعة وعالمات تجارية

  479,179,115  739,555,865 

 

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

 . Aإلى + BBB-بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد يتراوح من األرصدة النقدية المحتفظ بها لدى  •
تقوم المجموعة باحتساب خسائر االنخفاض في القيمة على أساس تقديرها للخسائر المتكبدة التي تتعلق بالذمم المدينة. إن المكونات   •

ية التي يتم تقديرها لمجموعة  الرئيسية لهذا المخصص هي عنصر الخسارة المتوقعة لعمالء محددين وكذلك عنصر الخسارة اإلجمال

 عمالء متماثلين.  
 المركز المالي المستقر لألطراف ذات العالقة. لم يكن هناك أي ذمم مدينة متأخرة أو منخفضة القيمة من أطراف ذات عالقة.   •
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ( ج 

 

 السيولة مخاطر  (2

 
تنتج  إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد  

 مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة.  

 

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

تضمن  يلخص الجدول أدناه االستحقاقات التعاقدية الخاصة بالمطلوبات المالية في نهاية فترة التقرير. هذه المبالغ بالمجمل ولم يتم خصمها وت

 مدفوعات الفوائد المقدرة. 
 التدفقات النقدية التعاقدية  

 المطلوبات المالية 
 سنوات  5أكثر من  سنوات  5 - 1 أقل من سنة القيمة الدفترية

     م 2022مارس  31
 --  --      3,323,406,184 2,877,891,969 قروض وسلف 

 1,258,450,251 2,208,370,028    632,273,878 3,478,020,622 االلتزامات عقود إيجار 

 --  --  1,418,955,643 1,418,955,643 الذمم الدائنة التجارية وأخرى

 7,774,868,234 5,374,635,705 2,208,370,028 1,258,450,251 

     م 2021مارس  31
  455,965,963   2,256,806,016 856,777,047 3,124,034,811 قروض وسلف 

   1,101,656,228   2,987,737,087  750,590,042 3,640,452,253 االلتزامات عقود إيجار 

 --  --  1,016,348,835 1,016,348,835 الذمم الدائنة التجارية وأخرى

 7,780,835,899   2,623,715,924 5,244,543,103 1,557,622,191 

 

 مخاطر السوق  (3

 

للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار  مخاطر السوق تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل 
العمولة على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة التعرض لمخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر  

 السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن. 

 

 مخاطر العمالت 

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

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

 وتأثير تقلبات العمالت المحاسب عنها في القوائم المالية الموحدة. 

 

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

 

 تعرضات العمالت األجنبية 
 مارس  31 

 م 2022

 مارس  31
 م2021

    

 ( 22,499,718) (65,790,460)  يورو

 ( 33,478,077) (40,016,661)  دوالر أمريكي 
 (1,024,965) ( 1,094,479)  جنيه إسترليني 

  880,749 109,056  درهم إماراتي

  262,542 --   جنيه مصري 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
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 األدوات المالية والقيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  .26
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ( ج 

 

 مخاطر السوق )يتبع((             3

 

 مخاطر العمالت )يتبع(

 

 تم تطبيق أسعار صرف العمالت األجنبية الهامة التالية: 

 
سعر الصرف الفوري في نهاية   المتوسط المعدل 

 السنة

 م2021 م 2022 م2021 م 2022 

 4.40 4.29 4.37 4.43 يورو

 3.75 3.76 3.75 3.76 دوالر أمريكي 
 5.16 5.12 4.91 5.19 جنيه إسترليني 

 1.02 1.02 1.02 1.03 درهم إماراتي

 0.24 0.21 0.24 0.24 جنيه مصري 

 

 تحليل الحساسية

الجدول أدناه العمالت غير المثبتة "مربوطة" التي تتعرض لها المجموعة بشكل كبير على موجوداتها ومطلوباتها النقدية. يحتسب  يعرض  
ارة  التحليل تأثير التغير المحتمل المعقول لمعدالت الصرف بالريال السعودي مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة في قائمة الربح أو الخس

 الموحدة. 

 حركة العملة مقابل الريال السعودي )الريال السعودي(   

 م 2021مارس  31 م 2022مارس  31  

 العمالت األجنبية 

التغير في  

 انخفاض  ارتفاع االنخفاض االرتفاع العملة 

   9,900,000 (9,900,000) 27,439,000 (27,439,000) ٪10 -+/ يورو
  529,000 ( 529,000) 538,000 (538,000) ٪10 -+/ جنيه إسترليني 

 ( 89,836)  89,836 ( 11,118) 11,118 ٪10 -+/ درهم إماراتي

 ( 6,000)   6,000 --  --  ٪10 -+/ جنيه مصري 

  (27,965,882) 27,965,882 (10,333,164 ) 10,333,164   

 

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

 مخاطر معدالت العموالت 

  وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار العمولة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. بلغت تسهيالت
مليون لاير   3,124م: 2021مارس  31) م 2022س مار  31مليون لاير سعودي في  2,878المرابحة اإلسالمية )المرابحة( والصكوك 

 سعودي( وتحمل عمولة تمويل وفقا  ألسعار العمولة السائدة في السوق. 

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

 

 تحليل الحساسية

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

  العملة 

الزيادة/النقص في نقاط  

 األساس ألسعار العمولة 

التأثير على الدخل  

 للسنة

 ( 8,670,089)  30+  لاير سعودي  م 2022مارس  31

   8,670,089  30-  لاير سعودي  

 (9,372,104) 30+  لاير سعودي  م 2021مارس  31

 9,372,104 30-  لاير سعودي  
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 والقيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( األدوات المالية  .26
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ( ج 

 

 مخاطر إدارة رأس المال  (4

 

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

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

 

 تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في؛ 
ومنافع   (1 للمساهمين  عوائد  تقديم  في  االستمرار  يمكنها  بحيث  االستمرارية  لمبدأ  وفقا   االستمرار  على  المنشأة  قدرة  على  الحفاظ 

 ألصحاب المصالح اآلخرين، و  

 توفير عائد كافي للمساهمين.  (2
 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 م 2022مارس  31للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
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 حقوق الملكية غير المسيطرة  .27

 أ فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية.-6راجع إيضاح 

 

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

 م 2022مارس  31

ريتيل جروب  

 أذربيجان المحدودة

ريتيل جروب أرمينيا 

 شركة مساهمة مقفلة 

موديلز أون القابضة  

 المحدودة 

شركة بوابة الغذاء  

 التجارية*

شركات تابعة أخرى   شركة مطاعم أزال* 

 اإلجمالي غير هامة 

   % 35 % 30 % 49 % 4 % 15 نسبة الحصص غير المسيطرة 

        

 537,003,590 251,886,959 56,678,627 94,161,287  51,996,878 82,279,839 الموجودات غير المتداولة 

 46,950,047 66,236,836 18,269,231 24,697,765 ( 118,266,348) 12,383,319 43,629,244 موجودات متداولة 

 ( 367,892,404) ( 134,930,378) ( 44,705,204) ( 78,031,807) -- ( 42,070,226) ( 68,154,788) المطلوبات غير المتداولة 

 ( 215,656,998) ( 33,172,583) ( 65,982,342) ( 75,369,630) ( 17,144,230) ( 10,730,919) ( 13,257,295) مطلوبات متداولة 

 404,235 150,020,834 ( 35,739,688) ( 34,542,385) ( 135,410,578) 11,579,052 44,497,000 صافي الموجودات 

 ( 107,079,020) ( 6,266,455) ( 12,508,891) ( 10,362,715) ( 66,351,183) 289,061 ( 11,878,837) غير المسيطرة صافي الموجودات العائدة للحصص 

        

 208,048,877 159,134,281 ( 56,184,300) ( 185,063,216) -- 143,770,277 146,391,835 اإليرادات 

 23,248,786 11,328,383 ( 9,300,092) ( 17,044,163) -- 19,828,633 18,436,024 الربح/)الخسارة( 

الربح/)الخسارة( الموزعة على حقوق الملكية غير  

 المسيطرة

2,765,404 793,145 -- (5,113,248 ) (3,255,032 ) (1,851,953 ) (6,661,684 ) 

 

 م 2021مارس  31

ريتيل جروب  

 أذربيجان المحدودة

ريتيل جروب أرمينيا 

 مقفلة شركة مساهمة 

موديلز أون القابضة  

 المحدودة 

شركة بوابة الغذاء  

 التجارية*

شركة مطاعم  

 أزال*

شركات تابعة أخرى  

 اإلجمالي غير هامة 

   ٪35 ٪30 ٪49 ٪4 ٪15 نسبة الحصص غير المسيطرة 

        

   517,118,695   227,252,349   57,897,888   127,481,635   --   12,074,354   92,412,469 الموجودات غير المتداولة 

   218,636,756   94,468,635   18,408,268   24,889,458   301,413   44,890,967   35,678,015 موجودات متداولة 

 ( 313,040,549) ( 127,201,852) (33,734,511) (71,330,836)   -- (6,640,264) (74,133,086) المطلوبات غير المتداولة 

 ( 417,620,485)  (42,507,450) (68,814,464) (97,901,714) ( 135,711,991) (62,998,364) (9,686,502) مطلوبات متداولة 

   5,094,417   152,011,682 (26,242,819) (16,861,457) ( 135,410,578) (12,673,307)   44,270,896 صافي الموجودات 

 (99,970,100) (4,220,247) (9,184,986) (5,058,437) (66,351,183) ( 506,934) (14,648,313) العائدة للحصص غير المسيطرة صافي الموجودات 

        

   475,928,787    158,694,056    45,512,821    141,759,630    --    84,352,925    45,609,355  اإليرادات 

 ( 84,202,627)  (  9,543,792)  ( 11,747,234)  ( 36,302,380)    --  ( 8,320,962)  ( 18,288,259)  الربح/)الخسارة( 

الربح/)الخسارة( الموزعة على حقوق الملكية غير  

 المسيطرة

 (2,743,239 )  (332,838 )  --    (10,890,714 )  (4,111,532 )  204,860    (17,873,463 ) 

المبتكر المحدودة. * هذه الشركات التابعة مملوكة من خالل شركة تابعة مملوكة بالكامل بواسطة المجموعة وهي شركة االتحاد 
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 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار  .28

 فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية. ر -6راجع إيضاح 

 
سنوات، مع   10إلى   5لفترة تمتد من تقوم المجموعة باستئجار متاجر ومستودعات )عقود إيجار عقارات(. تستمر عقود اإليجار عادة  

 خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. فيما يلي المعلومات التي تتعلق بعقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مستأجرا . 

 
 موجودات حق االستخدام  (أ

 

 م 2021مارس  31 م 2022مارس  31 إيضاح 

 4,058,005,277 3,401,916,309  أبريل   1الرصيد في 
 444,009,164    638,208,799  اإلضافات  

 ( 340,405,120) ( 459,675,007)  تعديالت لإلنهاء  

 ( 166,729,289)    260,805,018  تعديالت إلعادة تقييم  

 ( 592,963,723) ( 563,629,591)  مصروف االستهالك للسنة
 --  ( 1,841,850)  أرباح/ )خسائر( صرف العمالت األجنبية

 3,401,916,309    3,275,783,678  مارس   31الرصيد في 

 

 التزامات عقود اإليجار (ب

 

 يتم عرض التزامات عقود اإليجار في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي: 

 م 2021مارس  31 م 2022مارس  31 إيضاح 

 2,837,596,213 2,845,746,744  الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار 
 802,856,040  632,273,878   الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار 

   3,640,452,253 3,478,020,622  مارس   31الرصيد في 

 

 م 2021مارس  31 م 2022مارس  31 إيضاح  

 4,257,952,319 3,640,452,253  أبريل   1الرصيد في 

 208,962,148 158,842,830  مصروف الفائدة 

 444,009,164 638,208,799  اإلضافات  

 ( 359,442,630) ( 495,321,728)  تعديالت لإلنهاء  
 ( 160,959,088) 260,805,018  تعديالت إلعادة تقييم  

 ( 210,721,557) (49,124,068) هـ 24 امتياز إيجار  

 19,735,672 (16,778,680)  خسائر صرف العمالت األجنبيةأرباح أو 
  -  المدفوع من التزامات عقود إيجار 

 ( 350,121,627) ( 500,220,972)  المبلغ األصلي  -

 ( 208,962,148) ( 158,842,830)  الفائدة  -

 3,640,452,253 3,478,020,622  مارس   31الرصيد في 

 
 الخسارة المبالغ المدرجة في الربح أو  (ج

 

 م2021 م 2022 إيضاح 

 592,963,723    563,629,591 أ28 استهالك موجودات حق االستخدام  

 208,962,148 158,842,830 ب28 فائدة على التزامات عقود إيجار 

 مصروفات متعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل / المتغيرة

أ و   24
 ب و ج 

50,727,087    24,099,391 

 

 امتيازات اإليجار د(              

 

التأثير الشديد لجائحة كوفيد العقار لمعظم عقود إيجار متاجر التجزئة نتيجة    19-تفاوضت المجموعة على امتيازات اإليجار مع مالكي 
على امتيازات اإليجار    باستمرار   19-خالل السنة. وقد طبقت المجموعة الوسيلة العملية للحصول على امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد

فعات  المؤهلة المتعلقة بعقود إيجار متاجر التجزئة. إن المبلغ المثبت في قائمة الربح أو الخسارة لفترة التقرير الذي يعكس التغييرات في د

مليون   49هو  19-ة بكوفيداإليجار الناشئة عن امتيازات اإليجار، والتي طبقت عليها المجموعة الوسيلة العملية المتيازات اإليجار المتعلق
 مليون لاير سعودي(.  210م: 2020لاير سعودي )
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 موجودات مشتقة  .28
 

مليار لاير سعودي لتقليل تعرضها لمخاطر    1.1، احتفظت المجموعة بمبادالت أسعار الفائدة بقيمة إسمية قدرها  م 2022مارس    31كما في  
الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة والتي تم تسجيلها كقيمة عادلة  معدالت العمولة الناتجة عن تمويل طويل األجل. يعرض  

 ان.موجبة. تعتبر القيمة األسمية مؤشرا  على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعتبر مؤشرا  على مخاطر السوق وال مخاطر االئتم

 

 ادلة القيمة الع  أداة التحوط وصف البنود المتحوط لها 

مارس   31

  م 2022

مارس   31

 م2021

      

 مدفوعات العموالت على القرض بمعدل متغير 

مقايضات  
 --    29,616,914 موجب معدالت الفائدة 

      

ات  تتطلب المشتقات، في الغالب، عند نشأتها فقط التبادل المشترك للوعود مع تحويل قليل أو عدم تحويل للمقابل. ومع ذلك، تتطلب هذه األدو 

أن يكون  كن  درجة عالية من الرفع المالي وهي تقلبات قليلة جدا  في القيمة. إن التغيرات القليلة نسبيا  في قيمة السعر المتعلق بعقد المشتقات يم
 لها تأثيرا  هاما  على الربح أو مكون حقوق الملكية بالمجموعة.  

 

تحتفظ المجموعة بمبادالت أسعار الفائدة لتغطية التعرضات المتغيرة ألسعار الفائدة على قروضها من مؤسسات مالية. ال يستوفي ترتيب  

وتم تحميله بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   9الدولي للتقرير المالي  مبادالت أسعار الفائدة معيار التحوط المؤهل وفق ا لمتطلبات المعيار 
 الخسارة. 

 

  االلتزامات .       30

 

مليون لاير سعودي( لشراء    255م:  2021مليون لاير سعودي )  187كما في تاريخ التقرير، إن المجموعة ملتزمة بنفقات رأسمالية بمبلغ  

 ومعدات. ممتلكات  
 

  المطلوبات المحتملة   .31
 

 كما في تاريخ التقرير، لدى المجموعة التزامات محتملة.  

 م2021 م 2022 الطبيعة النوع

 468,253,215 413,457,212 شراء مخزون تجارة التجزئة  اعتمادات مستندية

 خطابات ضمان 

وضمانات  سندات عطاءات ودفعات مقدمة للعقود 

 476,054,026 516,595,443 حسن التنفيذ 

 

 األطراف ذات العالقة  .32
 

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وموظفي اإلدارة العليا والمديرين واألعمال المسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة  
اإلدارة العليا تأثير عليها. لدى الشركة عدة معامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السياق االعتيادي  أو للمساهمين أو المديرين أو موظفي  

 ألعمالها. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا  لشروط وأحكام متفق عليها ويتم اعتمادها بواسطة اإلدارة أو مجلس اإلدارة. 

 
 مكافأة موظفي اإلدارة العليا (أ

 

 كافأة موظفي اإلدارة العليا مما يلي: تتكون م

 
 مارس  31

 م 2022 

 مارس  31 
 م 2021 

 13,403,697  10,975,639 رواتب ومنافع قصيرة األجل

 1,383,453  1,358,219 منافع ما بعد انتهاء التوظيف 

 3,808,000  3,623,750 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس 

 18,595,150  15,957,608 مكافآت اإلدارة العليا إجمالي 
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 األطراف ذات العالقة )يتبع(  .32
 

 األطراف األخرى ذات العالقة المعامالت األخرى مع  (ب

 
 فيما يلي ملخصا  بالمعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة خالل السياق االعتيادي لألعمال: 

 
 

 
 قيمة المعامالت للسنة المنتهية في  

 مارس  31 

 الرصيد القائم كما في 

 مارس  31 

 م2021  م 2022 م2021  م 2022 إيضاحات طبيعة المعاملة العالقة  اسم الطرف ذو العالقة 

          

 14,146,401  -- --  --  إيجارات مدفوعة مقدما   شركة شقيقة  شركة المراكز العربية 

 شركة فاس السعودية القابضة 

 الشركة األم

 

 تحويل رصيد مستحق من استبعاد شركة تابعة 

   75,000,000  75,000,000 267,681,080  183,750,983 

 --  -- ( 526,132)  8,825,525  مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الشركة   

 --  -- 6,378,761  5,984,195  عقود إيجار  شركة شقيقة  المراكز المصرية للتطوير العقاري 

 شركة الفريدة للوكاالت التجارية المحدودة 

شركات مستثمر فيها  
 6,341,828  10,468,017 5,123,771  3,793,249  خدمات/ مدفوعات تمت بالنيابة عن الشركة   بطريقة حقوق الملكية 

 2,271,205  2,271,205 --    خدمات إدارة   أموال الخليج األولي 

   13 93,602,969  85,976,400 280,420,302  192,364,016 

          المستحق من أطراف ذات عالقة 

          

 (90,211,773)  ( 235,624,872) 303,397,543  424,146,097  دفعات إيجار/ مصروفات إيجار  شركة شقيقة  المراكز العربية شركة 

 شركة شقيقة  شركة الغذاء والترفيه المحدودة  
مدفوعات تمت نيابة عن المجموعة / ذمم مدينة  

 (14,131,637)  ( 10,521,700) 15,490,641  --  أخرى 

 (16,671,369)  ( 23,544,221) (6,517,505)  43,819,015  شراء بضائع  شركة شقيقة  وجبات الطعام الرائعة شركة 

 (14,703,592)  ( 14,703,592) 50,000  --  أخرى  شركة شقيقة  نورة بنت محمد 

 ( 820,795)  ( 350,028) 1,719,302  4,577,100  طباعة وإعالن   شركة شقيقة  شركة هاجن المحدودة 

 (  136,539,166)  ( 284,744,413)   314,139,981  472,542,212    المستحق ألطراف ذات عالقة 
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 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد   .33
 

م إال أنه هناك عدد من التعديالت على المعايير الحالية ولكن ليس لها  2021أبريل    1ال توجد معايير جديدة صادرة تسري اعتبارا  من  
 . 6الموحدة للمجموعة باستثناء ما هو مفصل في إيضاح تأثير جوهري على القوائم المالية 

 

أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بالتطبيق    م 2022يناير    1هناك عدد من اإلصدارات الجديدة التي يسري مفعولها للسنوات التي تبدأ في  
 هذه القوائم المالية الموحدة.  المبكر لها ولكن لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة عند إعداد 

 

 ( 37تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -العقود المتوقع خسارتها  •

 (12الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 (. 16م )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2021يونيو  30بعد  19-بكوفيدامتيازات اإليجار المتعلقة  •

 م  2020 – م 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي  •

 (16الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 (3ل إطار المفاهيم )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي الَمراجع حو •

 ( 1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
 “عقود التأمين”  17 "عقود التأمين" والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي   17 المعيار الدولي للتقرير المالي •

 (. 2وقائمة ممارسة المعيار الدولي للتقرير المالي  1عن السياسات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  اإلفصاح  •

 ( 8تعريف التقدير المحاسبي )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 

 القوائم المالية الموحدة. إن هذه المعايير المعدلة والتفسيرات ال يُتوقع أن يكون لها تأثيرا  هاما  على 
 

 

 19-تأثير فيروس كوفيد .34
 

م، في تعطل جوهري في القطاعين االقتصادي والتجاري بشكل عام على كال  2020، التي بدأت منذ أوائل سنة 19-تسببت جائحة كوفيد

المستويين العالمي والمحلي. قامت حكومة المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات التحفيز وأطلقت مبادرات لدعم االقتصاد للحد من  
 ذه الجائحة.  التبعات السلبية له

 

 ونظرا  الستقرار الوضع، تعتقد الشركة أن المبيعات ستنتقل إلى مستوياتها الطبيعية وستتحسن الربحية في المستقبل. 
 

 األحداث الالحقة .35
 

على تخفيض رأس المال بمبلغ    م2022يونيو    29وافق المساهمون في الشركة األم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في  

لاير سعودي لكل سهم( من أجل تغطية الخسائر المتراكمة كما   10مليون سهم، بقيمة    95.2مليون لاير سعودي )من خالل إلغاء    952

 مليون لاير سعودي.   952بالغة م ال2021ديسمبر  31في 

، اندلع حريق جزئي في مركز الظهران في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. تم إغالق المركز  م2022مايو    15بتاريخ  

ا في المركز فتح أبوابه للعمل خالل ساعات العمل العادية بتاريخ    64من أصل    40لفترة قصيرة وأعاد   . بناء  على  م 2022يونيو    8متجر 
المالي للحادث على القوائم    64من أجل    11التقييم األولي، تقدر اإلدارة بأنَّ   ا في المركز قد تضررت نتيجة الحريق. إنَّ األثر  متجر 

النقاش مع شركة   قيد  تقييم األضرار  الكاملة حيث ال يزال  التأمينية  التغطية  للمجموعة غير جوهري بمراعاة سياسة  الموحدة  المالية 

 التأمين. 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة .36
 

 (.  م2022يو نيو 29هـ )الموافق 1443 القعدة ذو  30تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  
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