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 المالية األوليةالقوائم تقرير فحص 
 

 إلى السادة المساهمين                  المحترمين
 شركة جرير للتسويق

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 مقدمة
 

لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة األولية المرفقة لشركة جرير للتسويق )"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار 
، والقوائم الموجزة الموحدة األولية ذات الصلة للدخل والدخل الشامل لفترتي  2022يونيو    30إليهم مجتمعين "المجموعة"( كما في  

أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ، والقوائم الموجزة الموحدة األولية للتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات   الثالثة أشهر والستة
النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن اعداد وعرض هذه  

"التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة   34المرفقة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية
العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية استنادا إلى الفحص الذي قمنا  

 به.
 

 نطاق الفحص 
 

لمع وفقاً  بفحصنا  قمنا  )لقد  الدولي  الفحص  ارتباطات  الحسابات  2410يار  مراجع  قبل  من  األولية  المالية  المعلومات  ( "فحص 
المالية األولية من توجيه استفسارات، بشكل أساسي  القوائم  المستقل للمنشاة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص 

طبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. وتعد إجراءات الفحص  لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وت
أقل في نطاقها بشكل كبير من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية،  

ور الهامة التي يمكن معرفتها خالل عملية المراجعة،  وعليه فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع األم
 وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة. 

 
 االستنتاج 

 
لم يتم    المرفقة  المالية الموجزة الموحدة األولية القوائم  استنادا إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن  

 المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34المحاسبة الدولي رقم لمعيار وفقا  إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، 
 

 برايس وترهاوس كوبرز 
 
 
 
 

 ___________ 
 بدر ابراهيم بن محارب 

 471ترخيص رقم 
 
 هـ  1444 محرم 6 
 (2022أغسطس  4)
 
 



 

- 2 - 

 شركة جرير للتسويق
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة األولية 
 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف 

 

   
 يونيو 30

2022  
 ديسمبر 31

2021 
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  إيضاح 

      الموجودات
      موجودات متداولة

 432.199  230,239   نقد وما يعادله 
 152.715  139,129   ذمم مدينة تجارية 

 1.234.712  1,220,554   مخزون 
 248.313  309,314   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 2.067.939  1,899,236   مجموع الموجودات المتداولة 

      
      موجودات غير متداولة

 21.710  21,710  6 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 413.339  287,194  7,8  استثمارات عقارية 

 525.985  555,288  7 موجودات حق االستخدام 
 1.083.136  1,019,642  7,8 ممتلكات ومعدات 

 2.044.170  1,883,834   مجموع الموجودات غير المتداولة 

 4.112.109  3,783,070   مجموع الموجودات 

      
      المطلوبات وحقوق المساهمين 

      المطلوبات المتداولة
 122.168  136,831   مطلوبات عقود إيجار 

 1.263.029  987,580   ذمم دائنة 
 157.841  133,529   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 3.169  3,169   برنامج حوافز الموظفين 
 16.571  14,572   إيرادات مؤجلة 
 69.768  58,760   زكاة مستحقة  

 1.632.546  1,334,441   مجموع المطلوبات المتداولة 

      
      المطلوبات غير المتداولة

 519.873  542,595   مطلوبات عقود إيجار 
 167.149  174,937   مكافأة نهاية الخدمة  

 20.183  23,375   برنامج حوافز الموظفين 
 3.324  3,129   إيرادات مؤجلة 

 710.529  744,036   مجموع المطلوبات غير المتداولة 

 2.343.075  2,078,477   مجموع المطلوبات 

      حقوق المساهمين 
 1.200.000  1,200,000   رأس المال 

 393.957  393,957   احتياطي نظامي 
 (64.860)  ( 77,778)   احتياطي صرف عمالت أجنبية 

 239.937  188,414   أرباح مبقاة 

 1.769.034  1,704,593   صافي حقوق المساهمين 

 4.112.109  3,783,070   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية.  28إلى  7تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 
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 شركة جرير للتسويق
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة الدخل الموجزة الموحدة األولية
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

 فترة الستة أشهر المنتهية في  30 يونيو  فترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو  إيضاح 

  2022  2021  2022  2021 

 (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  

 4.545.668  4,297,374  2.015.280  2,010,480 10 إيرادات 

 )3.946.071(  ( 3,723,732)  )1.753.254(  ( 1,761,891)   تكلفة المبيعات

 599.597  573,642  262.026  248,589  إجمالي الربح 

         

 )65.426(  ( 65,779)  )33.724(  ( 33,072)  مصاريف  عمومية وإدارية 

 )61.279(  ( 79,934)  )32.325(  ( 45,704)  مصاريف  بيع وتسويق

 18.209  31,739  9.577  21,968 8 إيرادات أخرى، صافي 

 491.101  459,668  205.554  191,781  الدخل من العمليات

         

 (21.707)  ( 19,422)  (11.151)  ( 9,773) 3 تكلفة تمويل 

 469.394  440,246  194.403  182,008  لدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل ا

 )12.100(  ( 11,450)  )5.000(  ( 4,700)  الزكاة 

 )416(  ( 319)  )167(  ( 145)  ضريبة الدخل

 456.878  428,477  189.236  177,163  صافي الدخل للفترة 

         عائد بالكامل لمساهمي الشركة 

 ربحية السهم 
         : (بالريـاالت السعودية)   

 3.81  3,57  1.58  1,48 4 ربحية السهم األساسية والمخفضة  

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية.  28إلى  7تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 
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 شركة جرير للتسويق
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة الدخل الشامل الموجزة الموحدة األولية
 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف 

 

 فترة الستة أشهر المنتهية في  30 يونيو  فترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو   

  2022  2021  2022  2021 

 (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  

         

 456.878    428,477   189.236  177,163   صافي الدخل للفترة 

         

 الشاملة   لدخل )الخسارة( / ا 

 التي يمكن  للفترة   ىاآلخر   

 إعادة تصنيفها الحًقا    

 إلى قائمة الدخل الموحدة      

 

 

 

 

 

   

 فروقات الصرف من ترجمة 

 العمليات األجنبية     
 

(2,244 ) 

 

178 

 

(12,918 )  (37) 

         

 الشاملة )الخسارة( / الدخل 

 اآلخرى للفترة    
 

(2,244 ) 

 

178 

 

(12,918 ) 
 

(37) 

 456.841    415,559   189.414  174,919   مجموع الدخل الشامل للفترة

 
 عائد بالكامل لمساهمي الشركة. 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية.  28إلى  7تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 
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 شركة جرير للتسويق
 )شركة مساهمة سعودية(
 المساهمين الموجزة الموحدة األوليةقائمة التغيرات في حقوق 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

  احتياطي نظامي  رأس المال   إيضاح 
 احتياطي صرف
 صافي حقوق الملكية  أرباح مبقاة  عمالت أجنبية

            
 1,769,034  239,937  ( 64,860)  393,957  1,200,000   )مراجعة( 2022يناير  1

 428,477  428,477  -  -  -   صافي الدخل للفترة 
 ( 12,918)  -  ( 12,918)  -  -   الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

 415,559  428,477  ( 12,918)  -  -   إجمالي الدخل الشامل للفترة  
            تعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين: 

 ( 480,000)  ( 480,000)  -  -  -  5 توزيعات أرباح 

 1,704,593  188,414  ( 77,778)  393,957  1,200,000   )غير مراجعة(   2022يونيو  30

            
 1,725,189  294,612  )64,194(  294,771  1,200,000   )مراجعة( 2021يناير  1

 456,878  456,878   -  -  -   صافي الدخل للفترة 
 )37(  -  )37(  -  -   الخسارة الشاملة األخرى للفترة 
 456,841  456,878  )37(  -  -   إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 -  )45,688(   -  45,688  -   تحويل إلى احتياطي نظامي 
            تعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين: 

 )534,000(  )534,000(   -  -  -  5 توزيعات أرباح 
 1,648,030  171,802  )64,231(  340,459  1,200,000   )غير مراجعة(   2021يونيو  30

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية.  28إلى  7تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 
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 شركة جرير للتسويق
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة األولية
 الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف 

 
 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة فترة  إيضاح 

   2022  2021 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(   

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 456.878  428,477   صافي الدخل للفترة 

      تعديالت لبنود غير نقدية 

 80.319  80,591   استهالك 

 5.869  2,036   خسائر هبوط قيمة الذمم المدينة التجارية صافي 

 )22.200(  ( 15,000)   عكس مخصص مخزون بطيء الحركة 

 )22(  169   من بيع ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية    ( ربحخسارة )

 -  ( 10,215)  8 لمحتفظ بها لغرض البيعا  موجودات  من بيع  ربح

 )2.277(  99   إنهاء موجودات حق االستخدام  ( ربحخسارة )

 )2.455(  -   تخفيضات االيجارالمستلمة 

 12.516  11,769   الزكاة وضريبة الدخل

 3.132  3,192   مخصص برنامج حوافز الموظفين 

 11.888  14,285   مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 21.707  19,422   تكلفة تمويل 

      التغيرات في رأس المال العامل 

 )28.489(  11,550   ذمم مدينة تجارية 

 198.872  29,158   مخزون 

 69.413  ( 61,520)   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 )252.454(  ( 275,449)   ذمم دائنة 

 1.019  ( 24,107)   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 532  ( 2,194)   مؤجلة إيرادات  

 )2.805(  -   المدفوع من برنامج الحوافز للموظفين 

 )19.440(  ( 22,879)   زكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

 )16.608(  ( 15,326)   تكلفة التمويل المدفوعة 

 )3.735(  ( 6,498)   مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 511.660  167,560   التشغيليةصافي النقد الناتج من األنشطة 

      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 )5.420(  ( 3,827)  7 إضافات الستثمارات عقارية 

 )39.116(  ( 21,387)  7 إضافات لممتلكات ومعدات 

 34  5   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

 -  178,000  8 لغرض البيع لمحتفظ بها  ا متحصالت من بيع موجودات 

 379  440   متحصالت من ذمم عقود ايجار تمويلي 

 )44.123(  153,231   األنشطة االستثماريةالناتج من / )المستخدم في(  صافي النقد

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 )28.616(  ( 42,584)   سداد مطلوبات عقود ايجار  

 34.053  -   استالم قروض بنكية وقروض ألجل 

 )534.000(  ( 480,000)  5 توزيعات أرباح مدفوعة 

 )528.563(  ( 522,584)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 )61.026(  ( 201,793)   صافي التغير في النقد وما يعادله

 )400(  ( 167)   صافي تأثير التغير في صرف العمالت األجنبية 

 97.090  432,199   النقد وما يعادله في بداية الفترة 

 35.664  230,239   النقد وما يعادله في نهاية الفترة  

     7 أنشطة استثمارية وتمويلية غير نقدية 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية.  28إلى  7تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 



 شركة جرير للتسويق
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية 
 2022يونيو  30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 معلومات عامة  1
 

رجب  11بتاريخ    1193إن شركة جرير للتسويق )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقا لقرار وزارة التجارة رقم  
)الموافق  1421 رقم  2000أكتوبر    8هـ  التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  الرياض،  في  مسجلة  وهي   )

 .(1980يوليو  1)الموافق هـ 1400شعبان  18الصادر بتاريخ  1010032264
 

 65:  2021)  معرض تجزئة 67 ، كان لدى الشركة2022  يونيو  30يقع مكتب الشركة المسجل في مدينة الرياض. كما في  
إلى االستثمارات العقارية في جمهورية مصر معرض تجزئة السعودية ودول الخليج األخرى، باإلضافة  العربية  المملكة  ( في 

 ش.م.م. العقارية العربية من خالل شركة جرير مصر 
 

ة واللوازم  يتمثل نشاط الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعين "المجموعة"( في تجارة الجملة والتجزئة في المعدات المكتبي
المدرسية، وألعاب األطفال والكتب والوسائل التعليمية وأثاث المكاتب والمعدات الهندسية، وأجهزة الكمبيوتر وأنظمة الكمبيوتر،  

والكهر و اإللكترونية  والكهر باألجهزة  اإللكترونية  واألجهزة  الكمبيوتر  أجهزة  الرياضية والورق.  باائية، وصيانة  والمعدات  ئية، 
 ا، شراء المباني السكنية والتجارية وشراء األراضي لتشييد المباني للبيع أو اإليجار لصالح الشركة.ويشمل أيض

 
 تتضمن القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية المرفقة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة التالية: 

 

  بلد التأسيس الشركات التابعة 

 المباشرة نسبة الملكية 
 وغير المباشرة 

 مارس  31كما في 

   2022  2021 
      

 ٪100  ٪ 100  قطر  ذ.م.م )الشركة المتحدة للمواد المكتبية(مكتبة جرير 
 ٪100  ٪ 100  االمارات العربية المتحدة  شركة جرير التجارية ذ.م.م 

 ٪100  ٪ 100  االمارات العربية المتحدة  المكتبة المتحدة 
 ٪100  ٪ 100  الكويت  جرير العالمية المركزي ذ.م.م شركة سوق 

 ٪100  ٪ 100  مصر  ش.م.م  شركة جرير مصر العقارية
 ٪100  ٪ 100  البحرين ذ.م.م شركة جرير للتسويق 

 
بالتنازل عن هذه الحصص رسميا لصالح   التابعة مسجلة باسم موصين، والذين قاموا  الشركات  إن بعض حصص الملكية في 

 .الشركة
 

)الموافق  هـ    1444محرم    6  بتاريختمت الموافقة على القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة  
 (. 2022أغسطس  4
 

 السياسات المحاسبية الهامة  2
 

إن السياسات المحاسبية الهامة المبينة أدناه هي المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية، ويتم تطبيق هذه  
ما لم يذكر    2021ديسمبر    31السياسات بانتظام على جميع الفترات المعروضة وعلى القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

 غير ذلك. 
 
 أسس اإلعداد  2-1
 

 اإللتزام بالمعايير  )أ(
 

"التقارير المالية األولية" المعتمد في    34لقد تم إعداد هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
 المملكة العربية السعودية. 

 
الموحدة األولية جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية    ال تتضمن هذه القوائم المالية الموجزة

، والتي تم اعدادها وفقا للمعايير  2021ديسمبر   31ويجب قراءتها بالتزامن مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 
العربي المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  السعودية  الدولية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  ة 

 ، ويشار إليهم فيما بعد "المعايير الدولية للتقرير المالي". للمراجعين والمحاسبين
 

قرب ألف ما  تم عرض المبالغ الواردة في القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية بالرياالت السعودية، مع تقريب جميع القيم إلى أ
 لم يذكر خالف ذلك. 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 )تتمة( أسس اإلعداد 2-1
 

 أساس التكلفة التاريخية )ب(
 

ن  لقد تم إعداد القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية وفقا ألساس التكلفة التاريخية والمعدل بالقيمة العادلة للموجودات المالية م
 الربح أو الخسارة ومن خالل استخدام األساس االكتواري لمكافأة نهاية الخدمة وعلى أساس االستحقاق المحاسبي. خالل 

 
 هامة أحكام وتقديرات محاسبية  )ج(

 
المحاسبية   السياسات  تطبيق  في  األحكام  استخدام  اإلدارة  من  األولية  الموحدة  الموجزة  المالية  القوائم  إعداد  وتقديرات  يتطلب 

السابقة وعوامل أخرى  اإلدارة  التقديرات واألحكام بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة  يتم تقييم  المستقبل.  وافتراضات حول 
تتضمن توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها مناسبة للظروف. وبالرغم من أن إعداد هذه التقديرات واألحكام يستند على  

فرة لدى اإلدارة بشأن العمليات واألحداث الجارية، إال أن النتائج الفعلية النهائية يمكن أن تختلف عن تلك  أفضل المعلومات المتو
التقديرات. إن التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر التي قد ينتج عنها تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات  

 ي: خالل السنة المالية الالحقة مبينة فيما يل
 
 طريقة األجزاء المستخدمة في الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية أ 

 
والتي تتضمن استهالك األجزاء الهامة من بند الممتلكات    16عند تطبيق طريقة األجزاء المطلوبة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
نتاجية قد تم تحديدها بمعرفة المقاول  زاء الهامة وأعمارها اإلوالمعدات وبند االستثمارات العقارية بشكل منفصل، فإن تكلفة األج

 الرئيسي للمباني التي أنشأتها المجموعة. تقوم اإلدارة بتقييم مدى معقولية هذا التحديد للتكلفة واألعمار اإلنتاجية.  
 
 اختبار الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية ب
 

كان ينبغي األخذ بعين االعتبار عوامل معينة كمؤشرات على هبوط القيمة. تأخذ اإلدارة بعين يجب استخدام األحكام لتقييم ما إذا  
االعتبار المعلومات الداخلية والخارجية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على وجود الهبوط في القيمة، وبالتالي، ما إذا كان هناك  

ر الهبوط في القيمة، يتم استخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة لتحديد  حاجة الختبار الهبوط في القيمة. وفي حال الحاجة الختبا
القابلة لالسترداد للموجودات المعنية. وعند وجود معامالت سوقية لموجودات مماثلة، يتم أخذها في االعتبار عند تحديد   المبالغ 

مة في إعداد نماذج التدفقات النقدية المخصومة معدالت  القيمة القابلة لالسترداد للموجودات. تتضمن االفتراضات الهامة المستخد
النمو والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة وتكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية ومعدالت الخصم. تستند هذه المدخالت إلى أفضل  

رات في هذه المدخالت إلى تعديل نتائج  تقديرات اإلدارة لما يعتبره أحد المشاركين المستقلين في السوق مناسباً. قد تؤدي التغي
 اختبار الهبوط في القيمة ومبلغ خسائر هبوط القيمة المسجل في قائمة الدخل الموحدة والقيم الدفترية الناتجة للموجودات. 

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ج
 

غير مدرجة وحيث أنه ال تتوفر معلومات حديثة كافية لقياس القيمة العادلة فإن    تمثل هذه الموجودات المالية استثمارات في أسهم
 التكلفة هي أفضل تقدير للقيمة العادلة وفقاً لتقييم اإلدارة.   

 
 نهاية الخدمة مكافأةافتراضات مخصص  د 
 

للموظفين والراتب المقدر في نهاية الخدمة.  نهاية الخدمة بشكل كبير على طول مدة الخدمة المقدرة  مكافأة  يعتمد احتساب مخصص  
استندت هذه التقديرات إلى االفتراضات االكتوارية التي وضعتها اإلدارة. وقد استندت هذه االفتراضات االكتوارية إلى البيانات  

 التاريخية للمجموعة واالتجاهات الحديثة وخطط اإلدارة والتنبؤات فيما يتعلق بمستويات الرواتب. 
 

نهاية الخدمة وبالتالي، ال يتوقع أن  مكافأة  بر متوسط العمر المتوقع من االفتراضات االكتوارية الهامة في قياس مخصص  ال يعت
يكون للتغيرات المحتملة في متوسط العمر المتوقع أي تأثير جوهري على مستوى االلتزام، خاصة أنه يفترض أن عددا قليال فقط  

تقاعد. عالوة على ذلك، سوف تؤثر التغيرات في متوسط العمر المتوقع على التقديرات  من الموظفين سوف يخدمون حتى سن ال
التأثير   التقاعد، وفي هذه الحالة، ال يتوقع أن يكون  أقل من سن  المتوقع  العمر  إذا كان متوسط  المتعلقة بهؤالء الموظفين فقط 

 جوهرياً.
 

لحكومية، حيث قيمت اإلدارة أنه ال يوجد سوق عميق للسندات المؤسسية  تم تقدير معدل الخصم بالرجوع إلى العائد على السندات ا 
 عالية الجودة. استخدمت المجموعة معدل خصم واحد يقارب التوقيت المقدر لسداد المنافع ومبالغها. 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 )تتمة( أسس اإلعداد 2-1
 

 )تتمة( أحكام وتقديرات محاسبية هامة )ج(
 
 مخصص هبوط قيمة الذمم المدينة التجارية هـ 
 

يتم تقدير مخصص هبوط قيمة الذمم المدينة التجارية على أساس االفتراضات حول مخاطر التعثر في السداد ومعدالت الخسارة 
التغيرات في العوامل السوق تأثير  المجموعة األحكام في وضع هذه االفتراضات وكيفية  ية واالقتصادية على  المتوقعة. تستخدم 

المستقبلية في  السوق والتقديرات  السابقة وظروف  التاريخة  إلى االتجاهات  المجموعة  أحكام  المتوقعة. وتستند  االئتمان  خسائر 
 تاريخ كل تقرير. 

 
 مخصص مخزون بطيء الحركة و
 

خزون. يتم تحديد هذا المخصص  يتم عمل مخصص المخزون بطيء الحركة بشكل كاٍف لمقابلة أي خسائر متوقعة في أصناف الم
بناًء على سياسة المجموعة. يتم عمل تقييم مستمر للبضاعة خالل السنة لتحديد أي اضافات محتملة على المخصص. تقوم اإلدارة  
بعمل تقدير بناًء على أفضل الحقائق والظروف والتي تتضمن )ضمن أمور أخرى( تقدير االستخدام المستقبلي لكل صنف من  

بشكل مستقل وبالتالي قد يختلف مبلغ وتوقيت المصاريف المسجلة ألي فترة بناء على التقديرات أو األحكام المستخدمة.  البضاعة 
 وتؤدي الزيادة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة إلى زيادة في مصاريف المجموعة المسجلة وانخفاض الموجودات المتداولة. 

 
 تحديد مدة عقد اإليجار  ز 
 

  بتحديد مدة عقد اإليجار على أساس أنها المدة غير القابلة لإللغاء جنبا إلى جنب مع كل من )أ( الفترات المشمولة  تقوم المجموعة 
 اإليجار إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار و )ب( الفترات المشمولة بخيار إنهاءبخيار تمديد عقد 

 ،المستأجر متأكداً بصورة معقولة من عدم ممارسة هذا الخيار.  في العقود التي تتضمن خيارات تمديد أو إنهاء اإليجار إذا كان    عقد
 لتقييم ما إذا كانت متأكدة بصورة معقولة من ممارسة خيار التجديد أو االنهاء من عدمه. وفي سبيلهاالمجموعة األحكام   تستخدم

 كل العوامل المالئمة التي تشكل حافزا لها من الناحية االقتصادية لممارسة خيار التجديد بعين االعتبار  المجموعة    إلى ذلك تأخذ
 الحالي والمتوقع للمعارض ومدى توافر وتكلفة البدائل وشروطها وحجم التحسينات علىالعوامل األداء  أو االنهاء. وتتضمن هذه

 التمديد أو التجديد. بعد تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا   ومدة وتكلفة  األماكن المستأجرة التي تم تكبدها
 أو عدم ممارسة خيار االنهاء عند حدوث إما حدث هام أو تغير هام فيخيار التمديد    كان متأكدة بصورة معقولة من ممارسة

 متأكدة بصورة معقولة من ممارسة خيار لم يتم إدراجهعلى ما إذا كانت    الظروف التي تكون للمجموعة سيطرة عليها وتؤثر 
 اإليجار.  في تحديدها لمدة عقدمدرج سابقاً  سابقا في تحديدها لمدة عقد اإليجار أو عدم ممارسة خيار 

 
 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  )د(

 

  :2022يناير    1من   تسري اعتبارا  ، والتي تالئم المجموعة،المعايير   علىالتالية  ال توجد معايير جديدة تم إصدارها لكن التعديالت  
 

 . تكاليف تنفيذ العقدتوضح  –: العقود المتوقع تحقيقها لخسائر 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 

تمنع خصم متحصالت بيع المنتجات التي تولدها الموجودات )أثناء  :  16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   -
   ا( من تكلفة هذه الموجودات.لالستخدام المخطط له تجهيز هذه الموجودات  

 

اعداد وعرض القوائم    مفاهيم   القديم  طار اإلاإلشارة الى  تستبدل  :  3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   -
لمعيار ، وتضيف استثناء من متطلبات االثبات ل2018اطار مفاهيم التقرير المالي" الصادر في  المالية وتحل محله "

 .  3الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 . القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية على جوهري تأثير  أي  التعديالت  هذه تطبيق على  يترتب لم
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة( أسس اإلعداد 2-1
 

 بعد  ةيالصادرة والتي لم تصبح سار  ر ييالمعا (هـ)
 

  تم يولم   2022يونيو    30في    ر يلفترة التقر   ةيالتي ال تعد إلزام  دة يالجد  ةيالمحاسب  ر ييالمعا  راتيوتفس  ر ييلقد تم نشر بعض المعا
 ريأثر جوهري على المجموعة في فترات التقر   ر ييلهذه المعا  كون يالمتوقع أن    ر يقبل المجموعة. إنه من غ  من بشكل مبكر   قهايتطب

 المنظورة.   ةيالمستقبل وعلى معامالتها ةيأو المستقبل ةيالحال
 

 الشركات التابعة  2-2
 

استوفت  المستثمر فيها فقط في حال  الشركة  الشركة على  الشركة. وتسيطر  المنشآت التي تسيطر عليها  التابعة هي  الشركات 
 التالية: الشروط  

 

أن يكون لديها نفوذ على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق حالية تمنح الشركة قدرة حالية على توجيه األنشطة   •
 .العالقة بالشركة المستثمر فيها( ذات 

ر أن تكون عرضة للعوائد المتغيرة، أو أن يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثم •
 فيها.

 أن يكون لديها القدرة على استخدام نفوذها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.  •
 

يفترض أن امتالك أغلبية حقوق التصويت ينتج عنه سيطرة. ويتم توجيه كافة األنشطة ذات الصلة بواسطة الشركة بصفتها صاحبة  
التابعة بالكامل اعتباراً من تاريخ تحّول السيطرة إلى المجموعة ويتم إيقاف التوحيد  جميع حقوق التصويت. يتم توحيد الشركات  

 اعتباراً من تاريخ انتهاء السيطرة. 
 

وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة  
استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف بين شركات المجموعة   من قبل المجموعة.  يتم

 والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية. 
 

عة. يتكون المقابل المالي المحّول نظير االستحواذ  تستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية للمحاسبة عن االستحواذ على الشركات التاب
 على شركة تابعة من:

 

 القيم العادلة للموجودات المحولة.  •

 المطلوبات المتكبدة للُمـالك السابقين في الشركة المستحوذ عليها.  •

 حصص حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة.  •

 .ة بالمقابل المحتملترتيبات متعلقالقيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن  •

 القيمة العادلة لحصة حقوق الملكية القائمة من قبل في شركة تابعة. •
 

اندماج األعمال،   تكبدها منالمحتملة التي تم   والمطلوباتيتم مبدئياً قياس الموجودات المحددة المستحوذ عليها وكذلك المطلوبات 
العادلة   بقيمها  المحدودة،  الحاالت  بإدراج  في  باستثناء بعض  المجموعة  وتقوم  االستحواذ.  في  الحصص غير  التاريخ  مسيطرة 

حدة،   على  استحواذ  عملية  كل  أساس  على  عليها،  المستحوذ  من صافي  وذلك  الشركة  التناسبية  المسيطرة  غير  الحصة  بقيمة 
 شركة المستحوذ عليها. الموجودات المحددة في ال

 

 عند تكبدها. كمصاريف يتم تسجيل كافة التكاليف المرتبطة باالستحواذ 
 

تمثل الحصص غير المسيطرة، إن وجدت، حصص حقوق الملكية في الشركات التابعة المملوكة من قبل أطراف خارجية. يتم  
الموحدة وقائمة الدخل   الدخلة بشكل منفصل في قائمة إظهار الحقوق غير المسيطرة في نتائج وحقوق المساهمين للشركات التابع

  . كل بما يخصه الموحدة وقائمة المركز المالي  الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة  الشامل
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 العمالت األجنبية  2-3
 

تابعة    منشأة السعودي وهي العملة الوظيفية للشركة، وعملة العرض للمجموعة. تحدد كل    ريـال تم عرض القوائم المالية الموحدة بال
ضمن المجموعة عملتها الوظيفية الخاصة بها )وهي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة(، ونتيجة لذلك فإن  

 تم قياسها باستخدام تلك العملة الوظيفية. تابعة على حدة ي منشأةالبنود الواردة في القوائم المالية لكل 
 

السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت.    اير يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى ال
الموجودات والمطلوبات  يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من ترجمة 

 النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن قائمة الدخل الموحدة. 
 

المالي   النتائج والمركز  التابعةإن  اقتصاد تضخمي مفرط( والتي لها عملة    للمنشآت  األجنبية )التي تتعامل بعمالت ليست ذات 
 لمجموعة يتم ترجمتها إلى عملة العرض على النحو التالي: لعرض  العملة  وظيفية تختلف عن

 

 تترجم الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بسعر اإلقفال في تاريخ قائمة المركز المالي.  •

يتم ترجمة اإليرادات والمصاريف لكل قائمة دخل وقائمة دخل شامل بمتوسط أسعار الصرف )إال إذا كان متوسط السعر   •
ترجمة  يتم  الحالة  هذه  المعامالت، وفي  تواريخ  في  السائدة  الصرف  المتراكم ألسعار  للتأثير  معقوالً  تقريباً  يمثل  ال 

 لمعامالت(.  اإليرادات والمصاريف بأسعار الصرف في تواريخ ا 
 

ت تابعة أجنبية ضمن الدخل الشامل اآلخر. منشآفروق الصرف الناتجة عن ترجمة صافي االستثمارات في    ادراجعند التوحيد، يتم  
جنبية يتم إعادة تصنيف فروق الصرف المرتبطة بها ضمن الربح أو الخسارة، كجزء من الربح أو الخسارة  أ تابعة نشأةمعند بيع 

 عند البيع. 
 

ت تابعة أجنبيّة، والتي  منشآبر فروق صرف العملة األجنبية الناتجة عن بنود نقدية مستحقة القبض من أو مستحقة الدفع إلى  تعت
الشركة في تلك   استثمارات  القريب، أنها تشكل جزءاً من صافي  المستقبل  أو غير محتملة في  لها  تكون تسويتها غير مخطط 

حقوق المساهمين من خالل الدخل الشامل اآلخر ويعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة عند  ت التابعة األجنبيّة وتدرج في  المنشآ
 استبعاد صافي االستثمارات. 

 
 األدوات المالية 2-4
 

 اإلثبات المبدئي والقياس لألدوات المالية )أ(
 

 الشروط التعاقدية لألدوات المالية. ثبات الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا عندما تصبح طرفا في بإتقوم المجموعة 
 

يتم إجراء القياس المبدئي للذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكونات تمويل هامة، بسعر المعاملة وهو مبلغ المقابل الذي  
 المحصلة نيابة عن الغير.تتوقع اإلدارة الحصول عليه مقابل نقل البضائع أو الخدمات المتفق عليها إلى العميل، بعد استبعاد المبالغ  

 
  باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكونات تمويل هامة، يتم إجراء القياس المبدئي لألدوات المالية بالقيمة العادلة 
زائدا أو ناقصا تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء أو إصدار الموجودات أو المطلوبات المالية، وذلك في حالة الموجودات  

ثبات تكاليف المعاملة للموجودات المالية المدرجة  إبات المالية غير المثبتة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم  أو المطلو
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروف في قائمة الدخل الموحدة.  

 
 التصنيف والقياس الالحق  -الموجودات المالية  )ب(

 
أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح   المطفأةدات المالية الحقا بالتكلفة  يتم قياس الموجو 

 أو الخسارة. هناك معياران يستخدمان لتحديد كيفية تصنيف وقياس الموجودات المالية.
 

 لية. نموذج األعمال الُمطبق من قبل المجموعة في إدارة الموجودات الما )أ(
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 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية )ب(
 

حدد موظفو اإلدارة العليا أن الموجودات المالية للمجموعة محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية  
 تحصيل التدفقات النقدية.من أجل 

 
إذا كانت الشروط التعاقدية للموجودات المالية تؤدي، في مواعيد محددة، إلى تدفقات   المطفأةيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة 

ات المالية  نقدية تشكل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة المستحقة على المبلغ األصلي القائم. وخالفاً لذلك، يتم قياس الموجود 
 .  أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل الربح

 
يتم قياس االستثمارات في أداوت حقوق الملكية بالقيمة العادلة، ولم تختر المجموعة عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة  

، تمت إعادة  للتقرير الماليالدولية  ايير لهذه االستثمارات في أداوت حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر. وعند االنتقال إلى المع 
 تصنيف االستثمارات المتاحة للبيع إلى الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
بالنسبة لالستثمارات في األسهم غير المدرجة، في حال عدم وجود معلومات حديثة كافية لقياس القيمة العادلة، أو عند وجود مدى  

ع من قياسات القيمة العادلة المحتملة وتكون التكلفة أفضل تقديرات القيمة العادلة خالل ذلك المدى، فإن التكلفة تعتبر تقديرا  واس
 ً  للقيمة العادلة.   مناسبا

 
للمجموعة الموجودات  القياس، فقط عند تغير نموذج األعمال إلدارة تلك  إعادة تصنيف الموجودات المالية فقط بين فئات  ،  يتم 

 والذي من المتوقع أن يكون غير محتمل. 
 

بإلغاء األصل المالي   المجموعة  المجموعة المثبت  تقوم  المالي أو عندما تقوم  النقدية من األصل  الحقوق للتدفقات  انقضاء  عند 
 بتحويل كافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل المالي بشكل جوهري وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.  

 
 هبوط قيمة الموجودات المالية  )ج(

 
 على أساس مستقبلي.  المطفأةالتكلفة  بمرتبطة بموجوداتها المدرجة تقوم المجموعة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة ال

 
، تقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة للذمم المدينة التجارية. وكما هو مسموح  9رقم    للتقرير الماليبموجب المعيار الدولي  

إليجار وبالتالي تقوم المجموعة دائما  ، اختارت المجموعة تطبيق الطريقة المبسطة للذمم المدينة لعقود ا9بموجب المعيار رقم  
بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات في  
  حساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية لتقدير خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر من خالل تطبيق معدالت 

( مبيعات الشركات،  2( الجملة و)1مخصص معينة على مجموعات أعمار معينة. يتم تقسيم الذمم التجارية المدينة إلى قطاعين: )
 حيث أن لكل قطاع نمط خسارة ائتمان خاص به وبالتالي مجموعات أعمار ومعدالت مخصص مختلفة. 

 
 يتم شطب الموجودات المالية فقط عندما: 

 
 متأخر السداد لسنة واحدة على األقل. يكون الدين  أ 

 
 ذات الصلة.  يةسبل القانونالتكون المجموعة قد حاولت االسترداد واتخذت جميع  ب
 
 الوصول إلى استنتاج عدم وجود توقع معقول لالسترداد.  ج
 
 يتم الموافقة على الشطب من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة إلى الحد الذي يفوضه مجلس اإلدارة.   د 
 

 في قائمة الدخل الموحدة.  االسترداداتيتم إثبات 
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 التصنيف والقياس الالحق  -المطلوبات المالية  )د(
 

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يتم    المطفأةبالتكلفة    اقياس المطلوبات المالية الحقً يتم  
ً   قصر أبه خصم الدفعات النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لاللتزام المالي، أو فترة زمنية   ، وذلك  حسبما كان ذلك مالئما

 للوصول إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلثبات المبدئي. 
 

الموحدة فقط عند إطفائها، أي عندما يتم   ها( من قائمة المركز المالي)أو جزء من  المثبتة بإلغاء المطلوبات المالية  ةم المجموعتقو
 . انقضائهأو  إلغائه  في العقد أو عند المالي المذكور الوفاء بااللتزام  

 
 النقد وما يعادله  )هـ(

 
ي الصندوق والودائع قصيرة ذات فترة استحقاق تبلغ ثالثة أشهر أو أقل ويمكن  يشتمل النقد وما يعادله على النقد لدى البنوك وف

 تحويلها إلى مبالغ نقدية معروفة والتي ال تتعرض لمخاطر هامة في التغيرات في القيمة.
 

 مقاصة األدوات المالية  )و(
 

ركز المالي عندما يكون لدى المجموعة حق  يتم إجراء المقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وعرض صافي المبلغ في قائمة الم
قانوني في إجراء المقاصة للمبالغ المدرجة والنية لتسويتها على أساس صاٍف أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس  

 الوقت. 
 
 مخزون  2-5
 

أساس متوسط التكلفة   التكلفة على  القابلة للتحقق أيهما أقل. يحدد سعر  أو صافي القيمة  التكلفة  المخزون على أساس سعر  يقيد 
 المرجح. تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية ناقصاً تكاليف البيع المقدرة.  

 
 استثمارات عقارية  2-6
 

ارات العقارية هي العقارات الُمحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها أو إنماء رأس المال أو لكليهما، وتشمل العقارات  االستثم
 قيد اإلنشاء المخصصة لهذين الغرضين. 

 
دت. وتتضمن  تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم و/ أو الخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة، إن وج 

 التكلفة النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود. 
 

التنفيذ إلى فئة االستثمارات العقارية المناسبة عند اكتمالها ويتم   ال يتم استهالك األراضي. يتم تحويل األعمال الرأسمالية تحت 
االستهالك على المباني على أساس القسط الثابت على مدى  استهالكها من التاريخ الذي تكون فيها جاهزة لالستخدام. يتم احتساب  

 هامة من بند االستثمارات العقارية بشكل منفصل.الجزاء  األسنة. يتم استهالك    33  و   20األعمار اإلنتاجية المقدرة التي تتراوح بين  
 

االستخدام بحيث يكون من غير المتوقع تحقيق  االستثمارات العقارية عند استبعادها أو عندما يتم سحبها نهائياً من اثبات   إلغاء يتم  
 فوائد اقتصادية مستقبلية من استبعادها. إذا أصبح العقار االستثماري عقاراً يشغله المالك، يتم إعادة تصنيفه إلى ممتلكات ومعدات. 

 
 . االثباتالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الدخل الموحدة في فترة إلغاء اثبات يتم 
 

 تقوم المجموعة باإلفصاح عن القيم العادلة لالستثمارات العقارية في اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة السنوية. 
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 ممتلكات ومعدات  2-7
 

وجدت.   إن  القيمة،  في  للهبوط  المتراكمة  الخسائر  أو  المتراكم و/  االستهالك  من  بالصافي  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تظهر 
 وتتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود. 

 
والمعدات كاستبدال في حال استوفيت معايير اإلدراج. يتم إدراج  يتم إدراج عمليات الفحص الرئيسية في القيمة الدفترية للممتلكات  

 كافة تكاليف أعمال التصليح والصيانة األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها. 
 

اكتمالها ويتم   المناسبة عند  الممتلكات والمعدات  التنفيذ إلى فئة  الرأسمالية تحت  األعمال  األراضي. يتم تحويل  استهالك  ال يتم 
أساس القسط الثابت على مدى األعمار   احتساب االستهالك على  التاريخ الذي تكون فيها جاهزة لالستخدام. يتم  استهالكها من 

 اإلنتاجية المقدرة للموجودات على النحو التالي: 
 

 سنة  33-20 مباني
 سنة  13.33-5 آالت ومعدات 

 سنوات 10-5 أثاث وتركيبات
 سنوات  4 سيارات
 سنوات  5 حاسب آلي أجهزة 

 سنوات  3 تحسينات على مباني مستأجرة
 

 يتم استهالك األجزاء الهامة من بند الممتلكات والمعدات بشكل منفصل. 
 

بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون من المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية مستقبلية من استخدامه  اثبات يتم إلغاء  
إلغاء   أو خسائر ناتجة عن  أرباح  أي  يتم إدراج  بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد  اثبات  أو استبعاده.  األصل )المحتسبة 

األصل. عندما يتغير استخدام العقار من عقار يشغله المالك إلى  اثبات    إلغاء  ل الموحدة عندوالقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخ
 استثمار عقاري، يتم إعادة تصنيف العقار إلى استثمار عقاري.

 
 ً  في نهاية  يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات وتعدل مستقبالً عندما يكون ذلك مالئما

 كل سنة مالية.
 
 اإليجارات المحاسبة عن  2-8
 

 . المعّدلاألثر الرجعي أسلوب استخدام  ب 2019في بداية عام  16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 
 المجموعة كمستأجر  ()أ
 

ومطلوبات عقد اإليجار الخاصة بها لكل عقود اإليجار التي  في بداية عقد اإليجار تقوم المجموعة باثبات موجودات حق االستخدام  
إيجار   األجل )والتي تنطوي على مدة  المجموعة فيها كمستأجر، ماعدا عقود اإليجار قصيرة  شهرا أو أقل( وعقود    12تكون 

اال اذا كانت من أجل  اإليجار لموجودات منخفضة القيمة، والتي تقوم فيها المجموعة باثبات مدفوعات اإليجار مصروف تشغيلي )
انشاء موجودات( بطريقة القسط الثابت على مدار مدة اإليجار إال اذا كان هناك أسوب منتظم آخر يكون أكثر تعبيرا عن توقيت  

 استهالك المنافع االقتصادية التي تحققها الموجودات المستأجرة. 
 

يجار غير المدفوعة في تاريخ بداية عقد اإليجار مخصومة باستخدام  يتم قياس مطلوبات عقد اإليجار أوليا بالقيمة الحالية لدفعات اإل
الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا لم يكن في اإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة، فتستخدم المجموعة معدل االقتراض   معدل 

 بات عقود اإليجار المثبتة. تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل للخصم لقياس كل مطلو بشكل عاماإلضافي. 
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 )تتمة(  المجموعة كمستأجر  ()أ
 

 تتضمن مدفوعات اإليجار الداخلة في قياس مطلوبات عقد اإليجار ما يلي:
 

 حوافز إيجار دفعات ثابتة )بما فيها الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقصاً أي  •

دفعات عقد إيجار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل يتم قياسها أوليا باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ بداية عقد   •
 اإليجار 

 مبالغ يتوقع دفعها بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية •

 مارسة هذا الخيار سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من م •

 دفعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد اإليجار  •

 
 يتم عرض مطلوبات عقود اإليجار في قائمة المركز المالي الموحدة كبند مستقل مصنف كمطلوبات متداولة أو غير المتداولة. 

 
لتعكسيتم قياس مطلوبات عقد   القيمة الدفترية  زيادة  اإليجار )باستخدام    االيجار الحقًا عن طريق  الفائدة على مطلوبات عقود 

 مدفوعات اإليجار. القيمة الدفترية لتعكس   أسلوب معدل الفائدة الفعال( ويتم تخفيض
 

 االستخدام( عندما: تقوم المجموعة بإعادة قياس مطلوبات عقد اإليجار )مع اجراء تسوية مماثلة على موجودات حق 
 

تتغير مدة عقد اإليجار أو تتغير التقديرات لممارسة حق الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس مطلوبات عقد اإليجار   •
 . عن طريق خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل

تعلقة بضمانات القيمة المتبقية، وفي هذه  تتغير دفعات اإليجار نتيجة تغيرات في مؤشر أو معدل أو تغير في مدفوعات م •
الحالة يتم إعادة قياس مطلوبات عقد اإليجار عن طريق خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي  
 )ما لم يكن التغير في مدفوعات اإليجار راجعا الى معدل فائدة متغير، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل خصم معدل(. 

ديل عقد اإليجار ولم تتم المحاسبة عن التعديل كعقد إيجار جديد وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس مطلوبات عقد  يتم تع •
 اإليجار عن طريق خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.

 
يجار التي تمت في أو قبل  تتضمن موجودات حق االستخدام القياس األولي لمطلوبات عقود اإليجار المرتبطة بها ومدفوعات اإل

وط  بداية عقد اإليجار وكذا التكاليف المباشرة األولية. ويتم قياسها الحقا بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة للهب
 في القيمة. 

 
تأجرة أيهما أقصر. اذا  يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدار مدة عقد اإليجار أو العمر االقتصادي للموجودات المس

اشتمل عقد اإليجار على تحويل لملكية الموجودات المستأجرة أو اذا كانت تكلفة موجودات حق االستخدام تعكس توقعات المجموعة  
بأن تمارس خيار حق الشراء، فإن موجودات حق االستخدام يتم استهالكها على مدار العمر االقتصادي للموجودات المستأجرة.  

 ستهالك مع بداية عقد اإليجار. يبدأ اال
 

يتم عرض موجودات حق االستخدام في قائمة المركز المالي الموحدة كبند مستقل، ما لم تستوفي تعريف االستثمارات العقارية 
 وحينها يتم عرضها ضمن االستثمارات العقارية في قائمة المركز المالي.

 
م تعتمد على  ال  والتي  المتغيرة  اإليجار  وموجودات حق  دفعات عقد  اإليجار  مطلوبات عقد  قياس  في  ال تدخل  معدل  أو  ؤشر 

االستخدام، بل يتم اثباتها كمصروف )اال اذا كانت من أجل انشاء موجودات( في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي  
 أدى إلى تلك الدفعات. 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 )تتمة(  اإليجارات المحاسبة عن  2-8
 

 المجموعة كمؤجر  ()ب
 

عندما تكون المجموعة هي المؤجر، فإنها تحدد في تاريخ نشأة عقد اإليجار ما إذا كان عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي أم عقد  
ا كافة المخاطر إيجار تشغيلي. لتصنيف كل عقد إيجار فإن المجموعة تقوم بتقييم ما إذا كان عقد اإليجار يحول جوهريا تقريب

والمنافع العائدة لملكية الموجودات محل العقد. ففي هذه الحالة يكون عقد اإليجار تمويليا، وإال فإنه يصنف على أنه عقد إيجار  
 تشغيلي.

 
عندما تكون المجموعة مؤجرا وسيطا، فيتم المحاسبة عن حقوقها في عقد اإليجار الرئيسي بصورة منفصلة عن عقد اإليجار من  

باطن. وتقوم بتصنيف عقد اإليجار من الباطن بالنظر إلى حق االستخدام الناشئ من عقد اإليجار الرئيسي ال بالنظر إلى الموجودات  ال
 محل العقد. 

 
بالنسبة للعقود التي تنطوي على مكون إيجاري ومكون غير إيجاري، فإن المجموعة تقوم بتخصيص المقابل في العقد بتطبيق  

.  كما تطبق المجموعة متطلبات إلغاء اإلثبات والهبوط في القيمة الواردة في المعيار الدولي  15لتقرير المالي رقم  المعيار الدولي ل 
 وذلك على الذمم المدينة من عقود اإليجار التمويلي. 9للتقرير المالي رقم 

 
لثابت على مدار مدة عقد اإليجار كجزء من  يتم اثبات دفعات اإليجار المستلمة عن عقود اإليجار التشغيلية كدخل بطريقة القسط ا

 اإليرادات األخرى.
 
 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية  2-9
 

 .  الماليةتقوم المجموعة في نهاية فترة كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على احتمال هبوط قيمة الموجودات غير 
 

، باستثناء الشهرة إن وجدت، لتحري الهبوط في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في  الماليةيتم اختبار الموجودات غير  
ً الظروف إلى أن القيمة   .  الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. ويتم اختبار الشهرة، إن وجدت، لتحري الهبوط في القيمة سنويا

القابلة لالسترداد، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة    لغرض قياس القيم 
على من كل من القيمة العادلة لألصل ناقصا تكاليف االستبعاد  األ  ترداد في القيمة)وحدات مدرة للنقد(. تتمثل القيمة القابلة لالس

التي تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل ذي الصلة أو وحدة توليد النقد على  و)والقيمة من االستخدام،  
رية لألصل أو وحدة توليد النقد قيمتها القابلة لالسترداد، يعتبر األصل أنه  النحو المحدد من قبل اإلدارة(. عندما تتجاوز القيمة الدفت

تعرض للهبوط في القيمة ويتم تخفيضه لقيمته القابلة لالسترداد. يتم إدراج خسارة الهبوط في القيمة في قائمة الدخل الموحدة في  
 الفترة التي حدثت فيها. 

 
يم ما إذا كان هناك مؤشر على أن خسارة الهبوط في القيمة المدرجة في الفترات  تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بتقي 

 ً   السابقة ألصل ما بخالف الشهرة، إن وجدت، لم تعد موجودة أو انخفضت قيمتها. وال يتم عكس خسارة هبوط القيمة المدرجة سابقا
لالسترداد لألصل منذ إدراج آخر خسارة هبوط في القيمة.    إال إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة

 ويتم إدراج هذا العكس في قائمة الدخل الموحدة. ال يتم عكس قيد خسائر الهبوط في قيمة الشهرة، إن وجدت. 
 
 المحتفظ بها لغرض البيع  الموجودات 2-10
 

كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي من خالل  غير المتداولة على أنها محتفظ بها للبيع إذا   الموجوداتيتم تصنيف  
 معاملة بيع وليس من خالل االستخدام المستمر. 

 
 غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، أيهما أقل.  الموجوداتيتم قياس  

 
محتفظ بها للبيع على أنها مستوفاة فقط عندما يكون البيع محتمالً بدرجة عالية  وان يكون  ال يتم اعتبار معايير تصنيف الموجودات

كما  يجب أن تشير اإلجراءات المطلوبة إلتمام عملية البيع إلى أنه من غير المحتمل   .بحالته الراهنةاألصل متاًحا للبيع الفوري  
  ه من المتوقع بخطة بيع األصل وان   االلتزامبيع و يجب على االدارة  إجراء تغييرات جوهرية في البيع أو االنسحاب من قرار ال

 إتمامها خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
 

 عندما يتم تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع.  الموجوداتال يتم استهالك هذه  
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 مخصصات 2-11
 

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزامات حالية )قانونية أو استداللية( ناشئة عن أحداث سابقة وعندما يكون  
من المحتمل أن يتطلب األمر تدفقات صادرة سواء نقدية أو موارد متضمنة لمنافع اقتصادية مطلوبة للوفاء بتلك االلتزامات، وأن  

 مخصصات لخسائر التشغيل المستقبلية. إثبات هذه االلتزامات بشكل موثوق. وال يتم  يكون باإلمكان تقدير قيمة 
 

عندما تتوقع المجموعة تعويض بعض المخصصات أو جميعها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات مبالغ التعويض  
التعويض. يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص  كأصل منفصل، ولكن فقط عندما يكون في حكم المؤكد الحصول على  

 في قائمة الدخل الموحدة بالصافي من أي تعويض. 
 
 الدخل وضرائب الزكاة  2-12
 

ً   هيئة الزكاة والضريبة والجماركتخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة  ألنظمة الهيئة   )"الهيئة"(. يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا
خل الموحدة. ويتم احتساب الفروق الناشئة عن الربوط النهائية في فترة التقرير التي يتم فيها إنهاء هذه  ويتم تحميله في قائمة الد

 الربوط، باإلضافة إلى التعديالت ذات الصلة بمخصص الزكاة المدرج في قائمة الدخل الموحدة. 
 

العربية السعودية وذلك وفقاً لمتطلبات نظام ضريبة الدخل  تقوم الشركة باستقطاع الضرائب مع أطراف غير مقيمة في المملكة  
فيها نشاطها. يتم تحميل هذه الضرائب على  تمارس  تخضع الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل في البالد التي  .  السعودي

 قائمة الدخل الموحدة. 
 
 مزايا الموظفين  2-13
 

 نهاية الخدمة مكافأة مخصص  )أ(
 

ً يستند مستوى المكا  العمل السعودي. نظام  ألحكام  فآت المقدمة إلى طول مدة الخدمة واألجر المستحق للموظف، ويتم احتسابه وفقا
 

يتم تحديد التزام مكافآت نهاية الخدمة، والذي يمثل خطة منافع محددة، باستخدام طريقة وحدة استحقاق المنفعة المتوقعة مع إجراء  
التقرير السنوية. يمثل االلتزام المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة القيمة الحالية اللتزام مكافآت  تقييم اكتواري في نهاية فترات  

 نهاية الخدمة في نهاية فترة التقرير.
 

نهاية الخدمة العائد على السندات الحكومية، من خالل تطبيق  مكافأة  يمثل معدل الخصم المطبق للوصول إلى القيمة الحالية اللتزام  
 معدل خصم واحد يعكس تقريبا التوقيت والمبلغ المقدرين لمدفوعات المكافآت.   

 
 نهاية الخدمة كما يلي:  مكافأة يتم تصنيف تكاليف 

 
 نهاية الخدمة الناتج عن خدمة الموظف في الفترة الحالية(. مكافأة تكلفة الخدمة الحالية )الزيادة في القيمة الحالية اللتزام  أ 

 
 نهاية الخدمة(. مكافأة مصروف الفائدة )محتسب من خالل تطبيق معدل الخصم في بداية الفترة على التزام  ب
 
 إعادة القياس.  ج
 

نهاية الخدمة في نفس بند تكلفة التعويض ذات العالقة في  مكافأة  يتم إثبات تكلفة الخدمة الحالية ومصروف الفائدة الناتج عن التزام 
   قائمة الدخل الموحدة.

 
عمليات إعادة القياس، التي تتألف من األرباح والخسائر االكتوارية، بالكامل في الفترة التي تحدث فيها ضمن الدخل  إثبات  يتم  

  الشامل اآلخر دون تدويرها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة. يتم إثبات المبالغ المدرجة في الدخل الشامل اآلخر فوراً 
 قاة. ضمن األرباح المب

 
نهاية الخدمة باالستناد الى استقراء التقييم االكتواري الذي تم  مكافأة  ألغراض اعداد التقارير األولية الربعية، يتم قياس مخصص  

 السابقة.  السنةاجراؤه في نهاية  
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 )تتمة( مزايا الموظفين 2-13
 

 األجل منافع الموظفين قصيرة  )ب(
 

شهرا بعد نهاية فترة التقرير السنوية   12الموظفين المتوقع تسويتها بشكل كامل قبل   منافعإن منافع الموظفين قصيرة األجل هي  
التي يقدم فيها الموظفون الخدمة ذات العالقة. يتم قياس التزامات منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم  

 احتسابها كمصروف عند تقديم الخدمة ذات الصلة. 
 

عن المبلغ المتوقع سداده بموجب منافع نقدية قصيرة األجل إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي  يتم إثبات االلتزام  
 حالي بسداد هذا المبلغ نتيجة للخدمة السابقة للموظف وأن يكون باإلمكان تقدير هذا االلتزام بشكل يعتمد عليه. 

 
 برنامج حوافز الموظفين  )ج(

 
بموجبه تمنح المجموعة موظفين مختارين الحق في الحصول على  والذي افز للموظفين )"البرنامج"( تطبق المجموعة برنامج حو

تعويض تحفيزي نقدي في نهاية فترة االستحقاق إذا تم استيفاء شروط محددة. إن مبلغ التعويض مرتبط بنمو صافي الدخل الذي  
شهرا بعد نهاية    12أنه من غير المتوقع تسوية الحوافز بشكل كامل خالل  يحدد طبقاً للقوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة. بما  

فترة التقرير التي يقدم فيها الموظفون الخدمة ذات العالقة، يتم قياس التزام البرنامج على أنه القيمة الحالية للدفعات المستقبلية  
رير باستخدام طريقة وحدة استحقاق المنفعة المتوقعة. يتم  المقدرة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التق 

عمليات إعادة القياس في قائمة إثبات  خصم الدفعات المستقبلية المقدرة باستخدام العائد ذي الصلة على السندات الحكومية. يتم  
تداول وغير المتداول بناء على تاريخ  الدخل الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها. ويتم تصنيف التزام البرنامج بموجب االلتزام الم

 التسوية المتوقع.  
 
 احتياطي نظامي  2-14
 

٪ من صافي دخلها إلى اإلحتياطي النظامي  10وفقا ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل  
.  لاألقلمن رأس المال المدفوع على    ٪30االحتياطي النظامي    بلغويحق للجمعية العمومية العادية ان تقرر وقف التحويل اذا  

وقف تحويل مبالغ أخرى حيث تجاوز االحتياطي    2022مارس    1دية للشركة في اجتماعها المنعقد في  قررت الجمعية العمومية العا 
 ٪ من رأس المال المدفوع. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهمي الشركة.30
 
 يرادات المبيعات إ 2-15
 

عميل مستبعدا منه المبالغ المحصلة نيابةً عن أطراف خارجية،  العقد مع  اليتم قياس إيرادات المبيعات بناًء على العوض المحدد في  
عميل، والذي  العندما تقوم بتحويل السيطرة على منتج ما إلى   عند نقطة زمنية  إن وجدت. عادةً ما تعترف المجموعة باإليرادات

يحدث عادةً عندما يتم تسليم المنتج إلى العميل. ال تتضمن إيرادات المبيعات ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها. يتم إدراج  
 وأي خصومات ممنوحة.المرتجعات من  بالصافي المبيعات في قائمة الدخل الموحدة 

 
 موعة إيراداتها: فيما يلي وصف لألنشطة الرئيسية، والتي تنتج منها المج

 
 المبيعات في منافذ البيع بالتجزئة  )أ(
 

سلسلة من منافذ البيع بالتجزئة تحت العالمة التجارية "مكتبة جرير"، وتبيع اللوازم المكتبية، واللوازم    وتدير   تمتلك المجموعة
، واإللكترونيات، واللوازم الفنية  وازمها، والهواتف الذكية ول، ولوازم الكمبيوتر لحقاتهاالمدرسية، والكتب، وأجهزة الكمبيوتر وم

 منتجات تطوير األطفال. ووالحرفية، وألعاب الفيديو، 
 

تتحقق إيرادات المبيعات عندما يستحوذ العميل على المنتج الذي تبيعه شركات المجموعة. يتم دفع ثمن الصفقة فوًرا عند شراء  
 العميل للمنتج. 

 
 . رجاع في غضون ثالثة أيام مع متطلبات معينة وبعض االستثناءاتاإل  تمنح سياسة إرجاع المجموعة العمالء حق
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 الجملة  )ب(
 

بائعي   إلى  الفنية والحرفية  الكمبيوتر واللوازم  اللوازم المكتبية واللوازم المدرسية ولوازم  المجموعة  يتم  تبيع  اآلخرين.  التجزئة 
ة وال يوجد أي  بائعي التجزئ  االعتراف بالمبيعات عندما يتم تحويل السيطرة على المنتجات، أي عندما يتم تسليم المنتجات إلى

إلى    30التزام غير منفذ قد يؤثر على قبول بائعي التجزئة للمنتجات. يتضمن هذا النوع من المبيعات فترة ائتمان تتراوح ما بين  
 يوًما. عادةً، ال يتم إرجاع المبيعات بالجملة، وقد يتم قبول إرجاع البضائع فقط وفقا لتقدير اإلدارة.  90
 

 بيع للعمالء من الشركات ال )ج(
 

تبيع المجموعة اللوازم المكتبية، واللوازم المدرسية، ولوازم الكمبيوتر، واللوازم الفنية والحرفية للعمالء من الشركات الستخدامهم  
اص. يتم االعتراف بالمبيعات عندما يتم تسليم المنتجات للعميل ولدى المجموعة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير  الخ

يوًما، وبالنسبة لبعض العمالء، يتم قبول    90إلى    30القبول. عادةً ما يتضمن هذا النوع من المبيعات فترة ائتمان تتراوح ما بين  
 بشرط أن تكون البضائع في حالتها األصلية.  يوًما  90إرجاع البضائع خالل 

 
 المبيعات عبر اإلنترنت )د(
 

و"تطبيق مكتبة جرير". يتم  "  Jarir.com"  االلكتروني  موقع الكما يتم إجراء البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت في المملكة من خالل  
يتم عادةً تسديد ثمن الصفقة عند أو قبل تقديم طلبات  االعتراف بالمبيعات عندما يتم تسليم المنتجات للعمالء من قبل وكيل الشحن. 

 الشراء عبر اإلنترنت ويتم اثباتها كالتزام الى ان يتم االعتراف بالمبيعات. 
 

وبالتالي ال يتم وقت البيع إثبات أي   ةغير جوهريالمرتجعات بالنسبة لجميع أنواع المبيعات، تشير التجربة التاريخية إلى أن مبالغ  
، ستثبت  المرتجعاتالتزام مقابل أي استردادات متوقعة. يتم تقييم صحة هذا االستنتاج في تاريخ كل فترة تقرير. إذا تغير نمط  

المتوقع ارجا للمنتجات  البضائع المرتجعة  المقابل )الحق في  أي استردادات متوقعة واألصل  التزام مقابل  ، مع  (عهاالمجموعة 
 وتكاليف المبيعات ذات الصلة وفقاً لذلك. االيرادات  تعديل 

 
السعر المذكور هو سعر الصفقة، وليس لدى المجموعة عقود تتجاوز الفترة ما  يكون  في جميع أنواع المبيعات المذكورة أعاله،  

جة لذلك، ال تقوم المجموعة بتعديل أسعار بين نقل البضائع الموعودة إلى العميل وتاريخ الدفع من قبل العميل سنة واحدة، ونتي
 المعاملة لتعكس القيمة الزمنية للنقود. 

 
توفر  نمطية  مع ضمانات  األخرى  اإللكترونية  الذكية واألجهزة  والهواتف  وملحقاتها  الكمبيوتر  أجهزة  المجموعة  تبيع  ما  عادة 

شهًرا من تاريخ البيع. يتم تكوين مخصص لمطالبات    24شهًرا إلى    12ضمانة للمستهلك بأن المنتج سيعمل لما هو مصمم له لمدة  
الضمان المقدرة فيما يتعلق بالمنتجات المباعة والتي ال تزال تحت الضمان في نهاية فترة التقرير. يتم تقدير المخصص استناًدا  

 إلى معلومات مطالبات الضمان التاريخية وتوصية الموّردين واالتجاهات الحديثة. 
 

ها  ر لمجموعة قسائم الهدايا الخاصة بها إلى عمالئها. وتثبت المبالغ المحصلة من هذه المبيعات كمطلوبات باعتباعادة ما تبيع ا
 العمالء. طبقا لشروط هذه القسائم فإنها صالحة لمدة سنة. من قبل التزامات أداء وتثبت كايراد عندما يتم استبدالها 

 
 ومصاريف التشغيل   المبيعاتتكلفة  2-16
 

من التكاليف المدرجة سابقا في قياس المخزون الذي تم بيعه للعمالء وتكاليف المستودعات وتكلفة التوزيع    المبيعاتتتألف تكلفة  
إلى معارض البيع بالتجزئة وجميع تكاليف معارض البيع بالتجزئة بما في ذلك الرواتب واألجور والمنافع ومصاريف التشغيل 

 الستهالك واإلشغال. وتكاليف ا
 

 يتم تصنيف مصاريف التشغيل األخرى إما كمصاريف عمومية وإدارية أو مصاريف بيع وتسويق.  
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 إيرادات اإليجار  2-17
 

من الباطن داخل العقارات التي تكون   التأجير عقود والستثمارات العقارية ر من عقود اإليجار التشغيلي ل إيرادات اإليجا  إثباتيتم 
في قائمة الدخل الموحدة.  إيجار  إثباتها كإيرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ويتم   كمستأجر المجموعة  فيها  

التي يتم تحصيلها من المستأجرين والتي ما زالت غير مكتسبة في تاري اإليجارات المستلمة مقدما اإليجارات  خ التقرير وتمثل 
التشغيلي مبلغ الذمم   اإليجار  لعقود  الذمم المدينة  المالي الموحدة. وتمثل  المركز  المتداولة في قائمة  المطلوبات  وتعرض ضمن 

. ويتم إدراج إيرادات اإليجار من هذه العقارات  وفقا إلدراج إيرادات اإليجار   المدينة لإليجار الناشئة عن عقود اإليجار التشغيلي
 رادات األخرى" في قائمة الدخل الموحدة. ضمن "اإلي

 
 تكلفة التمويل  2-18
 

"تكلفة التمويل" في قائمة الدخل الموحدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، باستثناء تكاليف    يتم إدراج تكاليف التمويل ضمن 
 لك األصل. القروض المتعلقة بالموجودات المؤهلة، إن وجدت، التي يتم رسملتها كجزء من تكلفة ذ

 
الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة   الفائدة على مدى الفترة ذات    المطفأةإن طريقة  للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف 

المتوقع لألداة المالية   العمر  النقدية المستقبلية على مدى  الدفعات  الذي يستخدم لخصم  الفعلي هو المعدل  الفائدة  الصلة. ومعدل 
 للوصول إلى صافي القيمة الدفترية للمطلوبات المالية. 

 
 ربحية السهم  2-19
 

مجموعة بعرض ربحية السهم األساسية والمخفضة )إن وجدت( ألسهمها العادية. ويتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة تقوم ال
للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة، والمعدلة    حملة األسهم العاديةالربح او الخسارة العائدة إلى  

ن وجدت(. ويتم تحديد ربحية السهم المخفضة )إن وجدت( بتعديل الربح او الخسارة العائدة إلى المساهمين  باألسهم المملوكة لها )إ
العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة، والمعدلة باألسهم المملوكة لها، لبيان آثار كافة األسهم العادية المخفضة  

 المحتملة. 
 
 تقارير القطاعات  2-20
 

أنشطة األعمال التي يحقق من خاللها إيرادات ويتكبد منها مصاريف، بما في ذلك  يمارس ع التشغيل هو مكون من المجموعة قطا
اإليرادات والمصاريف التي تتعلق بمعامالت مع أي من مكونات أخرى لدى المجموعة. وتتم مراجعة نتائج قطاعات التشغيل  

جموعة الذي يعد صانع القرار الرئيسي بشأن العمليات وذلك التخاذ القرارات الخاصة  بصورة منتظمة من قبل الرئيس التنفيذي للم
 بالموارد المخصصة للقطاع المعني ولتقييم أدائه، والذي تُتاح له قوائم مالية منفصلة. 

 
 يذي. يتم إعداد تقارير قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع إعداد التقارير الداخلية المقدمة إلى الرئيس التنف

 
 قياس القيمة العادلة  2-21
 

تعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو السعر المدفوع لتحويل التزام في عملية اعتيادية بين متعاملين  
 تنفيذه إما: في السوق بتاريخ التقييم. يُبنى قياس القيمة العادلة على افتراض أن بيع أصل أو تحويل التزام يتم 

 

 في السوق األساسي لألصل أو االلتزام، أو  •

 أكثر سوق أفضلية لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الرئيسية  •
 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل/ االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد يقوم مشاركو السوق باستخدامها عند تسعير هذه الموجودات،  
 مشاركي السوق بما يصب في مصالحهم االقتصادية. بافتراض تصرف 

 
تستخدم المجموعة طرق التقييم التي تعد مناسبة وفقا للظروف المحيطة وكذلك التي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة،  

 المدخالت غير القابلة للمالحظة. مما يزيد من استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة ويقلل من استخدام 
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إن جميع الموجودات التي يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية الموحدة السنوية يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي  
 المبين أدناه استنادا إلى أدنى مستوى للمدخالت التي تعد جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل: العادلة، على النحو  للقيمة

 

 أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتشابهة.- 1المستوى  •

والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة    طرق التقييم األخرى التي تكون فيها جميع المدخالت األدنى مستوى-  2المستوى   •
 قابلة للمالحظة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. الالعادلة المسجلة، 

طرق التقييم التي تكون فيها جميع المدخالت األدنى مستوى والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة غير  -  3المستوى   •
 قابلة للمالحظة. ال

 
تقوم المجموعة بتعيين مقيم مستقل ذو مؤهالت مهنية مناسبة معترف بها وخبرات حديثة في الموقع    لقياس القيمة العادلة للممتلكات،

 وفئة األصل الذي تُجرى عليه عمليّة التقييم.  
 

تقوم اإلدارة بمراجعة تقرير المقيم وتقييم مدى مالئمة لالفتراضات وأساليب التقييم ومدى معقولية التقييم بشكل عام. وألغراض  
الموجودات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات ومستوى  اإلف المجموعة فئات  صاح عن القيمة العادلة، حددت 

( 1التسلسل الهرمي للقيمة كما هو موضح أعاله. حددت المجموعة أن االستثمارات العقارية تتكون من فئتين من الموجودات: )
 ( العقارات المكتبية والتجارية في مصر.2ة العربية السعودية و)في المملك والسكنية العقارات المكتبية والتجارية

 
 تصنيف المتداول وغير المتداول  2-22
 

تعتبر تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيفها إلى متداولة/ غير متداولة.  
 عندما: متداولة  الموجودات 

 

 في دورة تشغيلية عادية. اأو استهالكه  اأو يقصد بيعه ايتوقع تحقيقه •

 بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة.  ايحتفظ به •

 بعد فترة التقرير، أو  في غضون اثني عشر شهراً  ايتوقع تحقيقه •

لتسوية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر   اأو استخدامه  اضمن النقد وما يعادله ما لم يكن مقيداً استبداله   ةمصنفتكون   •
 شهراً بعد فترة التقرير.

 
 أنها غير متداولة. تصنَّف جميع الموجودات األخرى على  

 
 تعتبر المطلوبات متداولة عندما: 

 

 يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية.  •

 يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة.  •

 يستحق تسويتها في غضون اثني عشر شهراً بعد تاريخ فترة التقرير، أو  •

 بعد فترة التقرير. عن اثني عشر شهراً في حال عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات لمدة ال تقل  •

 
 تصنَّف جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة. 
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 تكلفة التمويل  3
 

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في فترة  

 2022  2021 

    
 السحب على المكشوف   تتكلفة التمويل على تسهيال

 94  11 االسالمي(  )الحساب الجاري المدين   
 744  152 تكلفة التمويل على قروض تورق ألجل

 20,869  19,259 مطلوبات عقود ايجار تكلفة التمويل على 

 19,422  21,707 

 
 ربحية السهم  4

 
  مليون  120 أساس عدد  علىللفترة  الدخلبقسمة صافي   2021 و  2022 يونيو  30المنتهية في   للفترات ربحية السهم  احتساب  تم

 .سهم
 

 توزيعات األرباح  5
 

 2022مايو    9و  2022مارس    8بناء على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية، قرر مجلس اإلدارة في اجتماعاته المنعقدة بتاريخ  
نقدية   أرباح  سعودي    234بمبلغ  مرحلية  توزيع  ريـال  سعودي،   246ومليون  التوالي،  مليون اير  إلى    على  دفعها  تم  والتي 

 سعودي لكل سهم(.  ريـال 4  )بواقع 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة رةفت المساهمين خالل
 

 بناء على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية، قرر مجلس اإلدارة في اجتماعاته المنعقدة بتاريخ  16  مارس  2021  و26  مايو 
 مليون ريـال سعودي و252  مليون  لاير سعودي، على التوالي، والتي تم دفعها إلى282  بمبلغمرحلية  نقدية     توزيع أرباح 2021

 ( خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )بواقع  4.45 ريـال سعودي لكل سهم المساهمين
 

 األدوات المالية 6
 

العادلة من خالل   بالقيمة  المالية  الموجودات  الخسارةتمثل  أو  مالية غير    الربح  أوراق  في  تتوفر   مدرجة،استثمارات  ال  حيث 
يتم تصنيف وقياس كافة   للقيمة العادلة.  اتتقدير الاإلدارة أن التكلفة تمثل أفضل  ، وتقدر معلومات حديثة كافية لقياس القيمة العادلة

   .المطفأةالموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة 
 

 . تقريباً معقوالً للقيمة العادلةتمثل القيمة الدفترية لكافة األدوات المالية 
 

 وموجودات حق االستخدام  استثمارات عقارية، ممتلكات ومعدات  7
 

سعودي )فترة  اير مليون 21,4 مبلغ 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةبلغت اإلضافات للممتلكات والمعدات خالل فترة 
تعلق ببند  يسعودي    ريـالمليون    17,6  سعودي(، منها مبلغ  اير مليون  39,1  : مبلغ 2021  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستة

 سعودي(.  اير   مليون   34,5: مبلغ  2021  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستةالمباني وبند إنشاءات وأعمال أخرى تحت التنفيذ )فترة  
 

فترة سعودي )  ايرمليون    3,8 مبلغ   2022  يونيو   30المنتهية في  أشهر   الستةبلغت اإلضافات لالستثمارات العقارية خالل فترة  
سعودي(. يتعلق هذا المبلغ ببند المباني وبند إنشاءات وأعمال    اير  مليون  5,4: مبلغ  2021  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستة

 أخرى تحت التنفيذ. 
 

البناء والخدمات ذات الصلة   أشهر    الستةفترة  خالل  طرف ذي عالقة بمجلس اإلدارة    المنفذة من قبلتتضمن هذه المبالغ تكلفة 
  17,7 مبلغ  :2021  يونيو  30أشهر المنتهية في    ةالستفترة  سعودي )اير  مليون     15,1  بمبلغ   2022  يونيو  30المنتهية في  

 سعودي(. ال توجد شروط وأحكام خاصة مع األطراف ذوي العالقة أعاله مقارنة باألطراف غير ذوي العالقة.  اير مليون
 

اير سعودي  مليون    53,4  مبلغ   2022  يونيو  30أشهر المنتهية في   الستةبلغت اإلضافات لموجودات حق االستخدام خالل فترة 
استثمارية  تمويلية ووتعتبر هذه اإلضافات أنشطة    .(اير سعودي  مليون  35,5: مبلغ  2021  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستة)فترة  

 غير نقدية.
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 إيرادات أخرى  8
 

, وافق مجلس اإلدارة على بيع مبنى مملوك للمجموعة والذي يقع في مدينة الخبر, وبناًءا على ذلك تم  2022مارس    29  بتاريخ
من ممتلكات  معاد تبويبه    مليون اير سعودي  60.4)مبلغ    مليون اير سعودي  166.4الدفترية    هالعقار التي تبلغ قيمت  إعادة تبويب

في  الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع  إلى      (استثمارات عقاريةمعاد تبويبه من  ودي  مليون اير سع  106.0ومبلغ  ومعدات  
 .2022مارس  31االولية للفترة المنتهيه في الموحدة القوائم المالية الموجزة 

 
ل صك  نقب  عقاريال  ياالستثمار   صندوقال عملية البيع الى    المجموعة   أكملت،  2022يونيو    30خالل فترة الثالثة أشهر المنتهيه في  

البيع    ترتيباتمل  تشت.  مليون اير سعودي  178بمبلغ    مقابل سعر بيع  العقاري  ياالستثمار   وتم تسليم المبنى للصندوق   المبنى   ملكية
  تبلغ الزاميةمدة ايجار  إعاد اإلستئجار وتتضمن اتفاقية جرير  مكتبة معرض التي كان يشغلهاعلى اتفاقية إعادة استئجار المساحة 

 سنوات.   7
 

اير سعودي يتعلق    مليون  1.4  مبلغ   تضمنت والتي    مليون اير سعودي  11.6المحققة من بيع المبنى    اإلجماليةبلغت األرباح  
ودي قد  مليون اير سع 10.2والبالغ مستأجر. وبالتالي فان مبلغ الربح المتبقي   - بحقوق المجموعة التي احتفظت بها بصفتها بائع 

 .  2022يونيو  30كربح في بند ايرادات اخرى في فترة الثالث شهور المنتهية في  اثباتهتم 
 
 

 معلومات قطاعية  9
 

 قطاعات األعمال  )أ(
 

على عوامل محددة بما فيها طريقة التوزيع والعمالء المستهدفون والمنتجات والمواقع   اعتماًداتنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال  
 الجغرافية.

 
التنفيذي   لدى المجموعة ثالث قطاعات أعمال تشغيلية هم منافذ بيع التجزئة .تجارة الجملة و التجارة األلكترونية. يقوم المدير 

 للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع بشكل ربع سنوي على األقل بغرض توزيع الموارد وتقييم األداء. 
 

قطاعات األعمال األخرى والتي ال يتم إدراجها في التقارير بصورة مستقلة ضمن "جميع القطاعات األخرى".  يتم تجميع كافة ال
 . تتضمن مصادر الدخل لهذه القطاعات مبيعات الشركات واإليجارات

 
 فيما يلي ملخص حول عمليات كل من القطاعات التي يمكن اإلفصاح عنه.

 
 العمليات   القطاعات المدرجة في التقارير 

   
 منافذ البيع بالتجزئة

 

وملحقاتها،   الحاسوب  وأجهزة  والكتب،  المدارس،  ومستلزمات  المكاتب،  مستلزمات  بيع 
الفنية   واللوازم  وااللكترونيات،  وملحقاتها،  الذكية  والهواتف  الكمبيوتر،  ومستلزمات 

ل، كما توفر خدمات  ومنتجات التنمية لألطفاوالتلفزيون الذكي، والحرفية، وألعاب الفيديو، 
 ما بعد البيع. تعمل جميع منافذ البيع بالتجزئة تحت العالمة التجارية "مكتبة جرير". 

   
 الجملة 

 
والحرفية  الفنية  واللوازم  اآللي  الحاسب  ولوازم  المدرسية  واللوازم  المكاتب  لوازم  بيع 

 لبائعين آخرين.
   

 التجارة االلكترونية
 

"البيع عبر   االلكتروني  الموقع  المملكة من خالل  في  و"تطبيق  Jarir.comاإلنترنت   "
 مكتبة جرير" لنفس المنتجات والخدمات التي تباع بمنافذ البيع بالتجزئة.
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 )تتمة( معلومات قطاعية 9
 

 هي كما يلي:  يونيو 30في  ةالمنتهي أشهر  الستة  لفترةإن المعلومات القطاعية 
 

 الريـاالت السعودية()بماليين  

 
منافذ بيع 

  التجزئة
تجارة  
  الجملة 

التجارة  
  االلكترونية

جميع 
القطاعات  

 الموحدة   االخرى

2022          
 4,297  47  346  114  3,790 المبيعات 

 440  34  4  15  387 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
          

2021          
 4.546  48  343  68  4.087 المبيعات 

 469  20  16  )7(  440 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
 

 وال توجد مبيعات بين القطاعات. يتم توليدها من عمالء خارجيين إن المبيعات المذكورة أعاله 
 

 .اتنتائج القطاع تستخدم اإلدارة الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل لقياس األداء باعتباره األكثر مالءمة قي تقييم 
 

 أعاله.   2إن السياسات المحاسبية للقطاعات المدرجة في التقارير هي ذات السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في اإليضاح 
 

 المعلومات الجغرافية )ب(
 

ي فيما  ومصر.  األخرى  الخليج  ودول  السعودية،  العربية  المملكة  هم  اثنين  جغرافيين  قطاعين  في  المجموعة  تفاصيل  لي  تعمل 
 .يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة ةلفتر معلومات مبيعات المجموعة لعمالء خارجيين 

 
 ت السعودية(رياال)بماليين ال 

 
المملكة العربية  

  السعودية

مجلس  دول 
  التعاون الخليجي
 الموحدة   األخرى ومصر 

2022      
 4,297  230  4,067 مبيعات لعمالء خارجيين

      
2021      

 4.546  235  4.311 مبيعات لعمالء خارجيين
 

موضحة   2021ديسمبر    31و    2022  يونيو  30إن معلومات المجموعة عن الموجودات غير المتداولة حسب الموقع كما في  
 أدناه. 

 
 ت السعودية(رياال)بماليين ال 

 
المملكة العربية  

  السعودية

مجلس  دول 
  التعاون الخليجي
 الموحدة   األخرى ومصر 

      2022يونيو  30
 1,884  201  1,683 الموجودات غير المتداولة 

      
      2021ديسمبر  31

 2.044  200  1.844 الموجودات غير المتداولة 
 

تستند المعلومات الجغرافية المتعلقة بالمبيعات إلى الموقع الجغرافي للعمالء، وتستند المعلومات الجغرافية المتعلقة بالموجودات  
   تحتفظ المجموعة بحسابات منفصلة لكل دولة.غير المتداولة إلى الموقع الجغرافي لتلك الموجودات. 
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 اإليرادات 10
 

 . إيرادات المجموعةفيما يلي أدناه تفاصيل 
 

فترة ل  يوضح الجدول التالي إيرادات المجموعة مفصلة حسب فئات المنتجات والخدمات وحسب القطاعات التي يتم التقرير عنها
 :يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة

 
 )بماليين الرياالت السعودية( 

 
منافذ البيع  

  الجملة   بالتجزئة 
التجارة  

  االلكترونية

جميع 
القطاعات  

 اإلجمالي   األخرى
2022          

 2,470  2  178  -  2,290 وملحقاتها الهواتف الذكية وااللكترونيات 
 منتجات وخدمات رقمية

 1,313  14  155  -  1,144 وتقنية المعلومات األخرى   
 514  31  13  114  356 الكتب واللوازم المكتبية والمدرسية والفنية

 3,790  114  346  47  4,297 

 
 )بماليين الرياالت السعودية( 

 
منافذ البيع  

  الجملة   بالتجزئة 
التجارة  

  االلكترونية

جميع 
القطاعات  

 اإلجمالي   األخرى
2021          

 2.595  2  144  -  2.449 الهواتف الذكية وااللكترونيات وملحقاتها 
 منتجات وخدمات رقمية

 1.534  16  186  1  1.331 وتقنية المعلومات األخرى   
 417  30  13  67  307 الكتب واللوازم المكتبية والمدرسية والفنية

 4.087  68  343  48  4.546 
 

الجد الجغرافي يوضح  السوق  بحسب  والخدمات  المنتجات  فئات  مفصلة حسب  المجموعة  ايرادات  التالي  أشهر   الستةلفترة    ول 
 : يونيو 30المنتهية في 

 
 )بماليين الرياالت السعودية( 

 
المملكة العربية  

  السعودية

دول مجلس  
  التعاون الخليجي

 اإلجمالي   ومصر  األخرى
2022      

 2,470  89  2,381 وااللكترونيات وملحقاتها الهواتف الذكية 
 1,313  81  1,232 منتجات وخدمات رقمية وتقنية المعلومات األخرى

 514  60  454 الكتب واللوازم المكتبية والمدرسية والفنية

 4,067  230  4,297 

      
 )بماليين الرياالت السعودية( 

 
المملكة العربية  

  السعودية

دول مجلس  
التعاون الخليجي  

 اإلجمالي   ومصر  األخرى
2021      

 2.595  65  2.530 الهواتف الذكية وااللكترونيات وملحقاتها 
 1.534  107  1.427 منتجات وخدمات رقمية وتقنية المعلومات األخرى

 417  63  354 الكتب واللوازم المكتبية والمدرسية والفنية
 4.311  235  4.546 
 

 إن جميع االيرادات المذكورة أعاله يعترف بها في نقطة زمنية.
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 موسمية العمليات  11
 

تأثرت  وقد  تتاثر مبيعات المجموعة اجماال بشكل إيجابي بمواسم العودة الى المدارس، ال سيما مبيعات اللوازم المدرسية والمكتبية.  
موسم  العودة إلى المدرسة  بالفترة نفسها من العام السابق ،  مع  بشكل إيجابي ، مقارنة    2022  يونيو  30مبيعات الفترة المنتهية في  

لطلبة رياض األطفال والمراحل االبتدائية )التي لها تأثير أكبر على    2022في المملكة في يناير    الحضوريتعليم  بعد استئناف ال
و التي تضمنت التحول  2019 -لمواجهة كوفيداالحترازية  تطبيق االجراءات و التدابير  منذألول مرة وذلك مبيعات المجموعة( 
 الى التعليم عن بعد. 

 
 ات محتملةارتباطات والتزام 12

 
 التزامات محتملة  12-1

 
 االلتزامات المحتملة هي كما يلي:  إن
 

 ت السعودية(رياال)بماليين ال
 

 
 يونيو 30

2022  
 ديسمبر 31

2021 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
    

 228.0  231,1 اعتمادات مستندية 
 14.7  14,6 خطابات ضمان 

 
 االرتباطات الرأسمالية  21-2
 

  29.8 مبلغ :2021ديسمبر   31سعودي ) اير مليون  31,3 مبلغب 2022 يونيو 30كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية كما 
ارتباطات رأسمالية بمبلغ    ايرمليون   الرصيد  سعودي مع طرف ذي عالقة بمجلس    اير مليون    19,3سعودي(. يتضمن هذا 

أساسا بتشييد المباني والتحسينات على  .  سعودي(  اير   مليون  26.9  مبلغ  :2021ديسمبر    31اإلدارة ) تتعلق هذه االرتباطات 
 .تأجيريةالتي ستشمل مساحات لالستخدام الخاص للمجموعة بما في ذلك منافذ البيع بالتجزئة، ومساحات  المباني المستأجرة

 
 أمور متعلقة بالزكاة  13

 
 وليس هناك أي مستحقات زكوية معلقة.  2010أنهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( الربوط الزكوية للسنوات حتى 

 

 2015 إلى  2011 من االعوام 

 
، مطالبة  2015الى    2011استلمت المجموعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربوطا زكوية عن السنوات    2019خالل عام  

 مليون اير سعودي بالمقارنة بما تم سداده عن هذه األعوام.  25.6بفروق زكوية اجماليها 
 

،  2021واعترضت المجموعة حسب األنظمة على تلك الربوط ورفعت االعتراض إلى األمانة العامة للجان الضريبية. في مارس  
"( رفض معظم االعتراضات التي قدمتها المجموعة.  المنازعات )"لجنة قررت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية

اعتراضها على قرار   المجموعة  المنازعاتفصعدت  المدة    لجنة  للمخالفات والمنازعات الضريبية خالل  اللجنة االستئنافية  إلى 
 قيد النظر.  االستئنافزال  يوال ، النظامية

 
 2018 إلى  2016 من االعوام 

 
 35.9، مطالبة بفروق زكوية بلغ مجموعها 2018إلى  2016تلقت المجموعة ربوطاً زكوية من الهيئة لألعوام  2020عام  في

  بسداد مليون اير سعودي مقارنة بالزكاة المدفوعة لتلك السنوات. واعترضت المجموعة حسب األنظمة على هذه الربوط وقامت 
المتنازع عليها(, وقد    المبالغمن قيمة  ٪25لى إ  ٪10تطلب سداد تلذي ,)وا  الئحة الزكاة من الربوط المعترض عليها حسب  10٪

في  .  رفضت الهيئة االعتراض المقدم فقامت المجموعة برفع االعتراض إلى األمانة العامة للجان الضريبية خالل المدة النظامية  
لم تستلم  و .  المقدمة من قبل المجموعة ت لإلعتراضا هارفضيفيد    بقرار لجنة المنازعات ، استلمت المجموعة اشعارا  2022يونيو  

  سوف تقوم   ، المذكور   استالم القرار   بعد   حتى تاريخ اصدار هذه القوائم المالية.   من الدائرة المختصة  قرار اللجنة  نسخةالمجموعة  
 . النظاميةخالل المدة  تصعيد االعتراض إلى اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبيةبالمجموعة 
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 2020 إلى  2019 من االعوام 

 
  19.8، مطالبة بفروق زكوية بلغ مجموعها  2020و    2019، تلقت المجموعة ربوط زكوية من الهيئة لعامي  2021في أغسطس  

الربوط خالل المدة النظامية وسددت  مليون اير سعودي مقارنة بالزكاة المدفوعة عن تلك السنوات. اعترضت المجموعة على تلك  
برفع 25 المجموعة  وقامت  االعتراضات  هذه  الهيئة  رفضت  وقد  الزكاة.  الئحة  تتطلبه  لما  وفقًا  عليها  المتنازع  المبالغ  من   ٪

 االعتراض الى األمانة العامة للجان الضريبية خالل المدة النظامية وال تزال االعتراضات قيد النظر. 
 

غ المدفوعة قابلة لالسترداد إذا تمكنت المجموعة من حل نزاعها مع الهيئة لصالح المجموعة، وفيما عدا ذلك  ستكون هذه المبال
 عنه النتيجة النهائية للنزاع.  ما ستسفر ستكون هذه المدفوعات جزًءا من تسوية 

 

   لفروق الربوط الزكوية الرئيسي   السبب 

 
كان السبب الرئيسي لهذه الفروق الزكوية هو أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ربوطها لم تسمح بخصم توزيعات أرباح  
األسهم التي تزيد عن الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة. لقد دأبت المجموعة على تبني سياسة توزيعات أرباح سخية مع انتظامها  

سنوية ، وكانت تحتفظ بأرباح مبقاة منخفضة نسبيًا في نهاية العام بسبب سياسة توزيع األرباح في اجراء توزيعات أرباح ربع  
في الماضي، وبالتالي، في كل من السنوات المذكورة أعاله، تجاوز إجمالي  عدة مرات  هذه، وأيضا بسبب رسملة األرباح المبقاة  

هة نظر المجموعة، فإن توزيعات األرباح هذه قابلة للحسم بالكامل  توزيعات األرباح الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة. من وج
حيث تم توزيعها فعليًا على المساهمين خالل السنة الزكوية التي قامت فيها المجموعة بخصم هذه التوزيعات. فال ينبغي استخدام  

ة وتم اإلعالن عنها ودفعها وفقًا للوائح  الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة كعائق أمام حسم توزيعات أرباح تمت بطريقة نظامي
 المعمول بها. 

 
في حين تعتقد المجموعة أنها طبقت مبادئ الشريعة اإلسالمية بشكل صحيح بحسم هذه التوزيعات من وعاء الزكاة، اال انها تحتفظ 

 بمخصص زكاة كاٍف لمواجهة الفروق الزكوية المحتملة التي قد تنشأ عن مثل هذه النزاعات. 
 

 روقات الصرف من ترجمة العمليات األجنبية ف 14
 

بسببب   2022  يونيو  30في    الفترة المنتهيةمليون اير سعودي عن    12.9  فروقات الصرف من ترجمة العمليات األجنبيةبلغت  
حيث ان العملة الوظيفية لتلك الشركة هو الجنيه    استثمار الشركة في شركتها التابعة في مصر   صافي فروق الصرف الناشئة عن  

 من قبل السلطات المصرية.  2022الجنيه المصري في مارس عملة  المصري متاثراً بتخفيض قيمة 
 

 19-كوفيد 15
 

الصحة  ( في الصين وانتشر الحقًا إلى العالم بأسره. وأعلنت منظمة 19-، بدأ تفشي فيروس كورونا )كوفيد2019في أواخر عام 
عدد الحاالت اليومية بشكل   تفي الوقت الحالي ، انخفض  ( جائحة عالمية.19-أن )كوفيد  2020مارس    11العالمية رسميًا في  

( بخطى  19-التطعيم ضد فيروس )كوفيدمعدل  بما في ذلك الحاالت الحرجة بعد عدة موجات من الوباء. يتقدم    و محلياا  عالمي  كبير 
 لتي تعمل فيها المجموعة. سريعة في المملكة والدول ا 

 
(، تتخذ السلطات في المملكة والدول التي تعمل فيها المجموعة تدابير مختلفة للسيطرة على انتشار  19-)كوفيد  لجائحةاستجابة  
 هذه اإلجراءات مع انخفاض عدد الحاالت وزيادة نسبة التطعيم.  معظمومع ذلك، تم تخفيف  .الجائحة

 
، و مقارنة بنفس  2022  يونيو  30، فإن مبيعات اللوازم المدرسية والمكتبية خالل فترة المنتهية في 11كما هو موضح في إيضاح  

 . الحضوريالفترة من العام السابق، قد تأثرت بشكل ايجابي من خالل استئناف التعليم 
 
 .بعد  التأثير السلبي للوباء على التوريد في تحسن و لكنه لم يتعافى بشكل كاملن إ

 
 ، لم يالحظ أي تأثير كبير في الفترة المشمولة بالتقرير الحالي على عمليات المجموعة. هذه التأثيرات   وبخالف

 
بناًء على المعلومات المتاحة حتى تاريخ األولية  المالية الموجزة الموحدة  قوائمها  على    (19-)كوفيدقامت المجموعة بتقييم تأثير  

 . موحدة األوليةالموجزة ال القوائم الماليةاعتماد  
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الصلة وخلصت إلى أنه ال توجد تعديالت مهمة يجب   على وجه الخصوص، قامت المجموعة بتحليل المعلومات المتاحة ذات 
 إجراؤها فيما يتعلق بما يلي: 

 

 غير المالية. الموجودات انخفاض قيمة   •

 . كافتقييم المخصص الحالي على أنه وتم  القابلة للتحقق المخزون إلى صافي القيمة  قيمة تخفيض •
 

( على عمليات المجموعة وأدائها المالي يتوقف على عدة عوامل  19-على الرغم مما ذكر أعاله، فإن التأثير المستقبلي لـ )كوفيد
وتحورات الفيروس  خارجة عن سيطرة المجموعة. تشمل العوامل، على سبيل المثال ال الحصر، التطورات المستقبلية للجائحة  

ي تفرضها أو توصي بها السلطات ومدة سريانها واألداء االقتصادي وأسعار النفط والتغيرات في  ومدى التدابير التومعدل التطعيم  
قد  الدخل المتاح لالنفاق للمستهلكين وأنماط اإلنفاق. هذا األثر من الممكن أن يتأثر معه تدفق العمالء إلى معارض المجموعة مما 

 . تعديالت جوهرية على القوائم المالية في الفترات القادمةوقد يكون هناك يؤثر سلبا على المبيعات واألرباح وقد 
 


